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L08: NETRADI ČNÍ FORMA SPOLUPRÁCE STUDENTŮ STŘEDNÍ ŠKOLY 
S ORGÁNY MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 

 
JAN HERCIKa, TOMÁŠ DANIELISb, IRENA SMOLOVÁa, PETR ŠIMÁČEKa 
 
aPřírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc, 
Hercik.Jan@seznam.cz, irena.smolova@upol.cz, simacek.pj@volny.cz 
bGymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín, danielis@gymzl.cz,  
 
V rámci řešeného projektu MŠMT NPV II „Výzkum netradičních forem spolupráce 
středních škol s blízkými základními, středními i vysokými školami, se složkami místní 
samosprávy, firmami a dalšími subjekty“ byla jako jeden z konkrétních výstupů 
navázána spolupráce mezi Gymnáziem Lesní čtvrť ve Zlíně, Magistrátem města Zlín a 
katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, která je spoluřešitelským 
pracovištěm a garantem oboru Vědy o Zemi v rámci projektu. 
Ukázkou netradičních forem spolupráce je společně realizované dotazníkové šetření 
mapující kulturní potenciál ve městě. Na realizaci šetření a jeho vyhodnocení se podílel 
odbor kultury Magistrátu města Zlín, studenti Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť a katedra 
geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Součástí projektu bylo seznámení 
studentů s metodami geografického výzkumu a praktickou aplikací v podobě 
sestrojeného dotazníku, pilotního šetření, vlastního výzkumu a jeho vyhodnocení. 
Úkolem studentů bylo navrhnout pro dané okruhy soubory otázek, v kordinaci 
s pedagogy realizovat dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku obyvatel Zlína a 
jeho nejbližšího okolí a seznámit se způsoby vyhodnocení dotazníků. Stěžejní práce 
studentů spočívala v samotném terénním šetření prováděném pod dohledem pedagogů 
v ulicích Zlína. Částečně byli do struktury vzorku respondentů zahrnuti také obyvatele 
města z okruhu příbuzných a známých studentů.  
Význam projektu je pro studenty různorodý, od získání nových znalostí o metodice 
výzkumu veřejného mínění, přes navazování sociálních kontaktů a učení se komunikace 
s lidmi, přes zkušenosti se sběrem informací až po získání konkrétních informací o 
kulturním životě obyvatel Zlína. Závěry plynoucí z tohoto šetření budou použity 
Magistrátem města Zlína ke zvýšení kvality služeb kulturních institucí zřizovaných 
magistrátem. 
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Obr. 1: Ukázka prvního a druhého tématického bloku dotazníku. 

 

 


