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Výzkumná metoda I:  

- Názory dětí



Výzkumná metoda I:  

- Názory dětí

Výzkumná metoda II:
- Měření posunu dětí díky 
školním fórům

480 dětí na 5 školách –
mezi nimi:
- ZŠ TGM Štětí
- ZŠ Ostrovní Štětí

- Dotazník před-po



Testované koncepty a výsledky

  
Politické 

sebevědomí 
 

Pocit, že 
mi politici 

naslouchají 

 

Zájem 
o 

místní 
dění 

 

 
Zájem 
stát se 

politikem 

   

Úroveň konceptu v 
čase T1 

.60 *** .72 *** .47 *** .56 ***   

 (.03)  (.06)  (.04)  (.04)    

Účast na fóru (ano) .14 ** .05  .19 ** .08    
 (.05)  (.04)  (.07)  (.07)    

Věk -.03  -.01  .02  -.02    
 (.02)  (.02)  (.02)  (.02)    

Pohlaví .02  .02  .21 *** -.04    
 (.05)  (.04)  (.06)  (.06)    

Diskuse iniciovaná 
učiteli 

.07 ** -.01  .11 *** .07 *   

 (.03)  (.02)  (.03)  (.03)    

Spokojenost s 
životem ve svém 
městě 

.01  -.04 ** .05 ** .01    

 (.01)  (.01)  (.02)  (.02)    

Konstanta .68 *** .36 * .37   .70 ***   
 (.16)  (.13)  (.22)  (.20)    

Adj. R2 .40  .26  .28  .31    

N 465   465   462   463      
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Názory dětí na Školní fórum



K čemu jsou tedy Fóra dobrá?

• Nejen pro získání zajímavých nápadů od dětí

• Podporujeme jimi u dětí zájem o město, kde 
žijí, a jejich budoucí angažovanost

→ Participace veřejnosti na rozhodování 
podporuje demokratické principy a legitimitu 
politických opatření

• Další přínosy, jako výchova k obecným 
občanským dovednostem



Děkuji za pozornost!

Eliška Vejchodská

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Email: eliska.vejchodska@ujep.cz
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