
Metody analýzy



Analýza situace mladých lidí v 
různých oblastech života 

komunity



Provedení analýzy slouží k ubezpečení členů 
RM/PM, že dobře rozumí potřebám a 

problémům mladých lidí, jejichž jménem 
jednají..



Provedení analýzy slouží k ubezpečení členů 
RM/PM, že dobře rozumí potřebám a 

problémům mladých lidí, jejichž jménem 
jednají..



Jednání pouze za podmínek, že veřejná 
činnost vychází ze spolehlivých dat a není 

pouhým impulzivním rozmarem.



METODY



„Šňůra”

Otázky na 
šňůře v 
Płużnicy



Šňůra
Šňůra s otázkami. 
V Krynici mladí lidé vyvěsili v turistickém informačním centru šňůru s 
otázkami určenými kolemjdoucím, obyvatelům a turistům o tom, jaké 
jsou jejich potřeby a očekávání ohledně rekreace a sportu v Krynici. 
Kolemjdoucí pověsili své odpovědi na šňůru a vytvořili seznam 
navrhovaných aktivit, doporučených míst a inspirujících příkladů odjinud.

Výhodou této metody je, že je vhodná pro různorodé typy akcí, festivalů 
a shromáždění velkého počtu lidí. Je důležité identifikovat osobu 
odpovědnou za šňůru, tj. vysvětlit, proč byla vytvořena, čeho se otázky 
týkají a proč jsou vůbec odpovědi shromažďovány.



Mluvící stěna



Mluvící stěna

Zajímavou metodou, která se často používá na školních chodbách, je mluvící 
stěna. V horní části stěny je umístěn velký šedý nebo bílý papír (je důležité, 
aby k němu měli všichni snadný přístup) s nápisem "Mluvící stěna" s otázkou, 
na kterou se snažíte najít odpovědi.

Můžete rozdat 5-7 samolepicích papírků každému účastníkovi a požádat 
účastníky, aby na ně napsali své názory a pak je nalepili na zeď. Můžete je 
také požádat, aby psali přímo na papírovou "zeď". Doporučuje se také 
povzbudit účastníky ke kreativnějším metodám záznamu - třeba kresbě.



Výzkumná procházka



Výzkumná procházka
Další oblíbenou metodou pozorování je průzkumná procházka. Jedná se o terénní metodu dotazování 
obyvatel na jejich názory na určitou problematiku - používá se především ke studiu určité oblasti, či lokality. 
Tuto metodu se vyplatí použít, pokud chcete zjistit, jak danou oblast vnímá skupina obyvatel.
Procházky bývají skvělým způsobem, jak podnítit představivost o změnách, které by bylo možné v dané oblasti 
provést, a jak shromáždit nové nápady na řešení (např. nová místa pro lavičky, autobusové zastávky). 
Průzkumná procházka je technika, která umožňuje poměrně snadno zapojit účastníky a komunikovat s nimi v 
přátelské atmosféře. 

Průzkumné procházky se uskutečnily například v Lisewie v oblasti Jordánska. Tyto procházky organizovali a 
vedli mladí lidé. Na procházky zvali své přátele. Společně zjistili, co se jim v oblasti líbí a co ne. Důležité je, že se 
na místě diskutovalo také o možných způsobech rozvoje oblasti. Jedním ze zajímavých návrhů bylo například 
vytvoření stolů s lavicemi, kde by si žáci mohli na čerstvém vzduchu například dělat domácí úkoly při čekání na 
autobus (v Jordánsku je mnoho autobusových zastávek).



Hodnocení fotografií



Hodnocení fotografií
Další z metod, kterou stojí za to doporučit, je hodnocení fotografií. Pomocí telefonu, 
fotoaparátu nebo videokamery lze zachytit různé aspekty života komunity pro účely 
hodnocení. Obrázky nebo videa mají jiný význam než jednoduché odpovědi vyjádřené 
slovy. 

Při této metodě musí mladí lidé spolupracovat a dohodnout se na tom, které objekty 
budou fotografovat, čímž vzniká malá komunita výzkumníků, kteří skenují dané místo, 
lokalitu a dívají se na ni z jedinečné perspektivy. 
Je třeba poznamenat, že se jedná o metodu, kterou nám mohou něco ukázat i lidé, kteří 
se na fóru třeba nevyjadřují. Pomocí obrázků a videí můžeme ukázat mnohem více než 
odpověďmi na úzce vymezené otázky.



Světová kavárna

Jak vás může 
knihovna 

povzbudit k tomu, 
abyste v ní trávili 

volný čas?



World Café
Další metody odhalují, jak lze vnímat a chápat určité otázky a problémy - příkladem je metoda World Café, 
která umožňuje prohloubit přemýšlení o důležitém tématu v uvolněné kavárenské atmosféře. 
V místnosti rozestavte stoly, u kterých se bude diskutovat o různých aspektech daného případu. Na stoly 
položte listy papíru a ke každému stolu posaďte jednu osobu, která se bude starat o stůl a téma. Vyvěste v 
místnosti plakát s celkovým tématem diskuse, které bude všem viditelné, např. "Místa pro trávení volného času 
mladých lidí". Na papír na stolech jsou fixem napsána různá podtémata (pro každou tabulku jiná), např.: místa 
ke studiu, sportu, místa pro doporučení, místa, která nejsou přátelská k mládeži. 

Účastníci jsou rozděleni do tolika skupin, kolik je dílčích témat. Každá skupina zahájí diskusi u jednoho stolu 
pro každé dílčí téma. Osoba odpovědná za dílčí téma zapisuje názory v diskusi. Po uplynutí stanovené doby 
(první kolo trvá 8-10 minut) si skupiny na pokyn školitele vymění stůl a podtéma. Osoby odpovědné za dílčí 
témata si nemění místo a prezentují své závěry novým skupinám z předchozího kola. Nová skupina přidává do 
diskuse své názory a nápady. Po uplynutí vymezeného času dá školitel skupinám opět pokyn, aby se přesunuly 
ke stolu s novým podtématem. Existuje tolik kol, kolik je podtémat/stolů s podtématy. Každé další kolo může 
být kratší, protože počet možných nápadů se postupně vyčerpává.
Po uplynutí vymezeného času budou papíry plné různých názorů a nápadů, které vedoucí skupin dílčích témat 
představí celé skupině.



Individuální a skupinové rozhovory



Individuální a skupinové rozhovory
Rozhovory jsou vhodnou metodou pro to, aby tazatel mohl klást otázky a byl schopen zjistit názory, stanoviska, 
potřeby a problémy respondenta. Rozhovor může být veden s jednou osobou (individuální rozhovor) nebo se 
skupinou respondentů (skupinový rozhovor).

Pokud vedete skupinový rozhovor, je vhodné uspořádat setkání s větším počtem osob (8-12). Na začátku 
schůzky představte účel a téma rozhovoru: proč rozhovor vedete. Účastníkům také řekněte, že rozhovor bude 
anonymní (tj. názory jednotlivých účastníků nebudete nikde zveřejňovat).
 
Takovýto rozhovor musí mít předem připravený scénář. Nejprve se ptejte na fakta, tj. na něco, co lze ověřit. 
Poté se ptejte na názory, tj. co si o tématu respondent myslí. Otázky by měly být formulovány tak, aby vybízely k 
úplným a bohatým odpovědím, tj. otázky s otevřeným koncem. Doporučujeme neukončovat tok dialogu hned 
po získání odpovědi, ale dále se snažit téma prohlubovat. Rozhovor byste si měli nahrávat nebo si během něj 
alespoň dělat poznámky. 



Dotazník



Dotazník, anketa
Nejčastěji používanou metodou průzkumu je dotazník, tj. seznam otázek. Účastník analýzy potřeb je 
požádán o odpověď, což umožňuje zjistit, co si lidé o tématu myslí a kolik z nich má tento názor. 
Při sestavování dotazníku je důležité na začátku vysvětlit, proč žádáme lidi o jeho vyplnění a jaký je jeho 
účel. 

Důležité je, aby otázek nebylo příliš mnoho. Je těžké se soustředit více než několik minut, takže se 
omezte na 10-15 otázek. Proto, abyste nevytvářeli zbytečné otázky, musíte si rozmyslet, k čemu informace 
potřebujete.

Je obtížné navrhnout dostatek variant odpovědí, ze kterých si respondent vybere. Je pravděpodobné, že 
mu nebude vyhovovat žádná z navrhovaných odpovědí. Pokud respondent nedokáže svou odpověď 
zdůvodnit, často nevíme, proč ji zvolil. 

Na tyto nevýhody uzavřených otázek (s předem připravenými odpověďmi) reagují otevřené otázky, u 
nichž má respondent možnost uvést vlastní odpověď. To umožňuje získat více informací o názorech, 
nápadech a návrzích mladých lidí, které například tvůrce dotazníku nenapadly. 

Takové otázky však vyžadují více pozornosti a času ze strany respondenta. Je také obtížné tyto 
odpovědi vzájemně porovnávat. Obvykle se používá kombinovaná verze otázek, tj. k uzavřené otázce se 
přidá možnost vyjádřit vlastní názor. 
Pokud plánujete provést průzkum, stojí za to zvážit jeho online verzi. Je to ekologický, ekonomický a 
jednodušší nástroj, protože umí počítat výsledky za vás. 



ANALÝZA 
ÚDAJŮ



Počítání výsledků



Počítání výsledků
Analýza materiálů a vyvozování závěrů. 
Po shromáždění informací pomocí různých metod a nástrojů je třeba údaje 
analyzovat. Za tímto účelem je užitečné uspořádat setkání, na kterém mladí 
lidé zapojení do diagnostického procesu společně analyzují údaje. 

Místo samostatné práce doporučujeme setkání, protože se jedná o poměrně 
zdlouhavou část diagnostického procesu, která navíc není jednoduchá. Proto 
spolupráce, včetně podpory mentora, usnadňuje provedení spolehlivé 
analýzy. 



Zpráva, report z průzkumu

Závěrečnou fází práce na analýze potřeb je zpráva, tj. prezentace výsledků 
průzkumu.

Může mít podobu jednoduché grafické prezentace nebo slovního komentáře k 
datům.

Zprávu lze použít při dalších činnostech rady mládeže, aby se vícekrát 
uplatnila. Lze ji také použít k odůvodnění podpory činnosti rady mládeže před 
obecním zastupitelstvem.


