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13. Přílohy
Příloha č. 1: Osnova polostrukturovaných rozhovorů - obecná

Otázky k rozhovoru:

okruh: organizace
1.
2.
3.
4.
5.

Jaké aktivity/projekty konkrétně dělá organizace, ve které pracujete?
Jaké úspěchy měla doposud vaše organizace?
S jakými problémy se vaše organizace potýká?
Kdo financuje chod vaší organizace?
Jaké vztahy máte s ostatními aktéry (P ČR, MŠMT, NIDM, ČRDM aj.)?

okruh: participace dětí a mládeže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaké druhy a formy participace dětí a mládeže znáte?
Jaký je váš názor na participaci dětí a mládeže obecně?
Jaké jsou podle vás příčiny nízké občanské participace dětí a mládeže v ČR?
Jaká je míra informovanosti mládeže o možnostech participace v ČR?
Jaký si myslíte, že mají mladí lidé názor na občanskou participaci vůbec?
Jaký si myslíte, že mají dospělí lidé názor na participaci dětí?
Proč se podle vás mladí lidé nezajímají o veřejné dění, o politiku, nechodí
k volbám atd.?
8. Myslíte si, že je s mládeží veden kvalitní strukturovaný dialog v ČR?
9. Je podle vás na českých základních a středních školách dobře a kvalitně
vedena výchova k občanství a k participaci?
10. Jak je participace uskutečňována ve sdruženích pro děti a mládež?
11. Co a jak by se mělo konkrétně zlepšit, aby participace dětí a mládeže byla
lepší/větší?
okruh: politika, ČR, EU
1. Je podle vás politické prostředí v ČR nakloněno podpoře participace
mladých?
2. Jak podporuje MŠMT participaci dětí a mládeže?
3. Jak je v ČR implementována politika o mládeži?
4. Jak participaci podporuje nebo nepodporuje česká legislativa?
5. Jaký je podle vás vliv Evropské Unie na participaci mladých v ČR?
6. Jak participaci podporuje nebo nepodporuje legislativa Evropské unie?
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Příloha č. 2: Osnova polostrukturovaných rozhovorů – pro vybranou osobu např. pan
Michal Urban, MŠMT

OTÁZKY NA ROZHOVOR
Obecné otázky
1.
2.
3.
4.
5.

S kým ideově NE/souhlasíte a proč? (politicky x názorově)
S kým NE/spolupracujete a proč? Jaké máte vztahy s ostatními aktéry?
Jak často se scházíte, co řešíte? Co je právě aktuální?
Jaké jsou výstupy vašeho jednání?
Co by se mělo ve vzdělávací politice změnit a jak? Kde jsou mezery? Co
naopak funguje dobře?
6. Je dané řešení politicky, ekonomicky a veřejně průchodné?
Speciální otázky pro pana Urbana
1. Koncepce pro oblast mládeže: Jak se podporují mladí lidé k dobrovolnictví
v NNO? Jak se podporuje neformální vzdělávání mladých lidí? Jakou formou
se podporují dětské parlamenty? Jakým způsobem se zajišťuje větší účast
mladých lidí na systému zastupitelské demokracie? Jakými prostředky se
zajišťuje učení se aktivní participaci? Jak vypadá regionální a místní
spolupráce? Jak se mládež přímo podílí na tvorbě vzdělávacích programů?
2. Jak se posiluje vnímání politické a občanské angažovanosti dnešní mládeže?
3. Konkrétní řešení problému nízké participace dětí a mládeže ve společnosti:
Jak by se dala zvýšit občanská a politická participace dětí a mládeže? Co
nejkonkrétnější varianty řešení.
4. Existuje nějaký materiál MŠMT, v němž je ještě více rozpracována Koncepce
státní politiky pro děti a mládež?
5. Jak se na plnění cílů Koncepce spolupracuje s ostatními ministerstvy?
6. Zpráva o plnění předešlé Koncepce
7. Financování školství, financování sekce mládež. Krácení dotací – finance,
speciální dotační výzvy – např. rok dobrovolnictví, dotace pro NNO
8. Projekty ESF – jaké se momentálně realizují?
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Příloha č. 3: Použité zkratky
ADAM – Automatizovaná databáze mládeže
CIVED - Civic Education Study – Studie občanské výchovy
COREPER - Comité des représentants permanents - Výbor stálých zástupců
CSR - Corporate Social Responsibility - společenská ospovědnost firem
ČR – Česká Republika
ČSÚ – Český statistický úřad
ČNA Mládež – Česká národní agentura Mládež
ČRDM – Česká rada dětí a mládeže
ČSFR – Československá federativní republika
ČSSD – Česká strana sociálně demokratická
EU – Evropská unie
ESF – Evropský sociální fond
EYP - European Youth Parliament - Evropský parlament mládeže
ICCS - International Civic and Citizenship Education Study – Mezinárodní studie
občanské výchovy
IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement –
Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání
KSČ – Komunistická strana Československa
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Severoatlantická aliance
NIDM – Národní institut dětí a mládeže
NPDM – Národní parlament dětí a mládeže
NPV - Národní program vzdělávání
NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
ODS – Občanská demokratická strana
OSN – Organizace spojených národů
RE – Rada Evropy
RVP - Rámcový vzdělávací program
RVP ZV - Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání
ŠVP - Školní vzdělávací program
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization –
Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
ZMOK - Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje
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