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Shrnutí I
Pozice časopisů

Čtení časopisů
●

●

●

Děti ve skautských oddílech, které
jsme navštívili, obecně čtou
mnohem více a častěji než děti
mimo Skauta.
Děti čtou skautské časopisy hodně a
rádi. Jsou pro ně nejvíce čtenými
časopisy vůbec. Zdá se, že je čtou i
relativně podrobně (dobře se v nich
orientují).
Vyhovuje tištěná verze doručená
domů.

●

●

Skautské časopisy tvoří speciální
skupinu časopisů mezi časopisy, které
členové oddílů znají. Speciální
skupinou jsou již svojí existencí i
obsahem.
Časopisy jsou velmi úzce spojené s
Junákem – připomínají dětem
skautské hodnoty, vytváří určitou
sounáležitost, ale zároveň jinam
nepatří – jinde si o nich děti
nepovídají.

Hodnocení časopisů
●

Děti hodnotí časopisy skvěle. O něco
lépe Světýlko před Skautem Junákem.

●

Díky dlouhé periodě děti neví, jak často
jim časopisy chodí. Ani neví, kolik jim
jich chodí.

●

Světýlko se líbí moc, fungují Hlavolamy,
Družina čolků a Příroda, slabší jsou Akce,
Soutěž a Zákon a Slib.

●

Skaut se líbí také, byť o něco méně,
fungují Tipy na hry, Detektivka,
Hlavolamy, Zahraniční skauting a Akce,
slabší jsou Film, Soutěž pro jednotlivce,
Vybavení a fotokomiks.
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Shrnutí II
Přínos pro vedoucí

Přínos pro děti
●

●

Časopisy pomáhají dětem:
• být lepší člověk,
• připomínat si skautské
hodnoty,
• udělat si názor,
• vědět, co se ve skautu
děje,
• dozvídat se o
mezinárodním skautingu.

●

Časopisy pomáhají cca třem
čtvrtinám dotázaných vedoucích. Děti
tento přínos vidí méně.

●

Více jak jedna třetina vedoucích
využívá jednotlivé rubriky v
časopisech, dvě třetiny vedoucích
jsou spokojeny s jejich rozsahem.

●

U Světýlka využívají Zákon a slib,
Přírodu a Stezku / cestičku /Závod
vlčat a světlušek. Méně pak využívají
Akce, Družinu čolků, Syslíka a
Malované čtení.

●

U Skauta využívají Tipy a hry,
Rukodělky, Stolní hru, Hlavolamy
nebo Přírodu/Ekologii. Méně využívají
Film, Soutěž pro jednotlivce, Vybavení
a fotokomiks.

Více jak polovina dětí i vedoucích s
tímto spíše nebo určitě souhlasila.

Přínos pro program
●

Z pohledu dětí se časopisy na schůzkách
nevyužívají vůbec, nebo jen zřídka.
Světýlko se využívá více než Skaut.

●

Nejvíce pomáhají časopisy vedoucím s
přípravou programu, nejméně se s nimi
pracuje na schůzce.

●

Třetina dětí a skoro polovina vedoucích
by chtěla, aby se oba časopisy využívaly
na schůzkách víc.

●

U Světýlka vnímá vliv na program cca
třetina dětí a vedoucích, u Skauta cca
čtvrtina.
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Doporučení

●

Dále využívat časopisy k
informování a podpoře rozvoje
dětí i programu. Funguje to.

Větším zapojením dětí do tvorby
časopisu by se mohl dopad časopisů
posílit. Třeba tak, že by posílaly své
fotky, zprávy atd.

●

Zaměřit se více na využívání časopisu
při schůzkách.

●

Zaměřit se na vytvoření systému
sbírání průběžné zpětné vazby od
vedoucích a dětí.

●

Poladit jednotlivé rubriky dle zpětné
vazby v detailním hodnocení.

●

Inspirovat se, co funguje nejbližším
„konkurentům“ – u mladších Čtyřlístek,
u starších ABC.

●

Vydávat tištěné, posílat domů, zvážit
vyšší frekvenci, aby vešel časopis dětem
více do podvědomí a mohli ho
„očekávat“ (klidně s tím, že by se zmenšil
rozsah, aby práce pro redakce byla
podobná).
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ČTENOST
ČASOPISŮ
Jak skauti čtou

Co skauti čtou
Čtenost Světýlka a Skauta
Intenzita čtení

Způsob čtení

1

výstupy z kvalitativní části výzkumu
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Jak skauti čtou
Časopisy

Čtení obecně
●

Děti ve skautských oddílech, které
jsme navštívili, obecně čtou
mnohem více a častěji než děti
mimo Skauta (srovnáváme
zkušenosti i z jiných výzkumných
skupin s dětmi).

●

Pro některé z nich je četba jedním z
jejich hlavních zájmů.

●

Děti většinou čtou:
• každý den,
• minimálně hodinu,
• hodně čtou rovněž o
víkendech a případně
dovolených.

●

Četba časopisů je hodně závislá na
chvíli, kdy časopis přijde dítěti domů:
• zatímco četba knih převažuje
jako každodenní činnost,
• časopisy děti čtou v den, kdy
jim buď časopis přijde
poštou, nebo kdy jim časopis
někdo z rodiny přinese /
půjčí si jej od kamaráda.

Tisk vs. online
●

Děti ze skautských oddílů, které jsme
navštívili, rovněž v poněkud menší míře
než jiné děti uváděly, že čtou časopisy,
nebo články na internetu. Internet
používají zejména k práci do školy, jinak
informace a zprávy příliš nečtou, rovněž
moc nestahují knihy ani časopisy.

●

Mají raději tištěnou papírovou formu
knih a časopisů, a proto je pro ně forma
skautských časopisů více přijatelná, než
kdyby časopisy byly v elektronické
podobě.

●

Internet je pro ně zejména zdrojem
informací do školy a pak někteří uváděli,
že občas (když nemají nějaký kroužek),
hrají hry.

výstupy z kvalitativní části výzkumu
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Co skauti čtou
Příklady co děti čtou

Výběr časopisu
●

Vliv na výběr titulů mají zejména:
•
rodiče (protože knihy a
časopisy kupují),
•
dále pak kamarádi a
vrstevníci (doporučení, co
si přečíst),
•
sourozenci.
•
Celkem velkou roli hraje i
doporučení někoho z
oddílu.
•
Povinná četba ve škole.

●

Různé fantasy knihy (Škyťák, Harry
Potter …)

●

Vyloženě dětské knihy (Deník malého
Poseroutky…)

●

Detektivky (Sherlock Holmes…)

●

Povinnou četbu – podle třídy a školy

●

Občas dobrodružné knihy (Bílý tesák,
jiné knihy od Londona…)

●

Knihy o přírodě (různé encyklopedie,
atlasy…)
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Čtenost skautských časopisů
„Které z následujících časopisů pravidelně čteš?“

Světlušky a vlčata (N=149)

86%

Skauti a skautky (N=136)

15%

Vedoucí (N=106)
Světlušky a vlčata (N=149)

29%
7%

82%

Skauti a skautky (N=136)
32%

Vedoucí (N=106)

Skautské časopisy jsou pro skautské děti hlavní časopisy, které čtou.
● Skautské časopisy, které děti dostávají do schránek, hrají v
jejich čtenářství velkou roli. Jsou hlavními časopisy pro
děti a mládež, které děti čtou.
● Většinou děti jiné časopisy než skautské pravidelně
neodebírají.

● Děti uváděly, že ke skautským časopisům čtou ostatní jen
náhodně:
•
pokud jim ho někdo z rodiny koupí/půjčí
(sourozenec)/daruje;
•
pokud jim ho půjčí některý z kamarádů.
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Jak děti časopisy čtou II
Naposledy četl

Kolik čísel čteš

„Kdy naposledy jsi viděl(a) časopis …?“

„Kolik různých čísel časopisu … čteš?“

80%

60,0%

70%

50,0%

60%
SVĚTÝLKO - děti (N=149) 40,0%

50%

SVĚTÝLKO - vedoucí

40%

SKAUT - děti (N=136)

30%

SKAUT - vedoucí

30,0%
20,0%

20%
10,0%

10%
0%

0,0%

Všechna
„všechna,
která vyšla“

3 ze 4
„tak 3 čísla z
posledních 4“.

2 ze 4
„tak 2 čísla z
posledních 4“.

1 ze 4

žádné

„tak 1 čísla z
posledních 4“.

1 týden

2 týdny

3 týdny

měsíc

déle

„poslední
týden“

„v posledních
2 týdnech“.

„v posledních
3 týdnech“.

„v posledním
měsíci“.

„před delší
dobou než 1
měsíc“.

Intenzita čtení časopisů?
● Většina dětí uvedla, že čtou každý druhý/čtvrtý časopis.
Vzhledem k výstupům ze skupinových diskusí se ale lze
domnívat, že pro děti bylo těžké na otázku odpovědět,
protože děti při rozhovorech uváděli, že čtou všechna
čísla.

● Intenzivní čtení časopisů dětmi dokládá i druhá otázka,
kdy více jak polovina všech dětí odpověděla, že četla
časopis poslední týden (dotazování probíhalo v průběhu
cca 1-2 měsíců, takže není možné, že by došlo ke zkreslení
tím, že časopis vyšel právě v době realizace výzkumu).

výstupy z kvalitativní části výzkumu
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Jak děti časopis čtou II
Časopis děti prolistují ihned, jakmile časopis dorazí k nim domů. Během
prvního „držení nového výtisku skautského časopisu v ruce“

Pokud už držely
Pokud časopis již někdy v ruce držely:
●

ihned nalistují svoje oblíbená místa
v časopise (zejména komiksy a
malované čtení),

●

pak děti projdou celý časopis od
začátku až do konce a dívají se, co je
dále zaujme,

●

pokud mají čas, ihned projdou i tyto
části časopisů, pokud ne, časopis
odloží na pozdější přečtení těchto
pasáží,

●

po přečtení všech těchto pasáží
časopis odloží a vracejí se k němu
pouze v případě, že jsou k tomu
vyzváni (např. vedoucím).

Pokud jej neznají
Pokud časopis neznají, pracují s ním
podobně jako s jinými časopisy:
●

projdou časopis a najdou si to, co je
zajímá, většinou to přečtou ihned s
tím, že pokud se jim to líbí,
očekávají danou rubriku i v dalších
číslech,

●

časopis pak odloží a vracejí se k
němu pouze v případě, že jsou k
tomu vyzváni (např. vedoucím).

POZICE VŮČI
OSTATNÍM
Postavení časopisů
Co dalšího děti čtou

Jsou časopisy pro
mladší/starší

2

výstupy z kvalitativní části výzkumu
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Podle čeho děti obecně časopisy dělí?
Předložené časopisy děti nejčastěji dělily podle:

Věku cílové skupiny

Odhadu obsahu

Znalosti časopisu

● Časopisy pro malé děti

● Časopisy o přírodě

● Časopisy, které známe

● Časopisy pro menší děti

● Časopisy o hudbě

● Časopisy, které neznáme

● Časopisy pro velké děti

● Časopisy „pro kutily“
(obsahují různé rukodělné
návody)

● Časopisy, o kterých si
nejsme jisti, jestli je
známe

● Časopisy pro teenagery.

● Časopisy pro skauty / pro
ne-skauty
● Časopisy – komiksy /
příběhy

výstupy z kvalitativní části výzkumu
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Jaké mají postavení skautské časopisy?
Ve všech děleních uvedených výše (i podle věku a znalosti titulu) však téměř všechny skupiny dětí vytvořily jednu
speciální skupinu, kterou nazvaly „SKAUTSKÉ ČASOPISY“.
Mají vlastní skupinu
● Skautské časopisy tak nikdy
nebyly zatříděny podle kritérií
na předchozí stránce, ale vždy
byly ve vlastní skupině.
● Do této skupiny řadily Světýlko,
Skaut, Skautský svět a někdy
rovněž i některé další časopisy,
které neznaly, ale jejichž název
jim evokoval možnost, že jde o
skautský časopis (např. Bobří
stezkou).

Charakter skupiny
● Skautské časopisy tak mají zcela
výjimečné postavení mezi
ostatními, tvoří vlastní skupinu,
nedají se s jinými srovnávat.
● To je na jednu stranu
potěšitelné, na druhou stranu to
klade nárok na udržení
standardu výjimečnosti časopisů
– bude-li tento standard
porušen, půjde dolů i čtenost
časopisů.
● Nejblíže skautským časopisům z
jiných skupin pak byli „vědeckopoučné“ jako ABC, Hlavolamy a
křížovky apod.

Důvody
● Skautské časopisy mají výjimečné
postavení z těchto důvodů:
• jsou součástí Skauta, patří k němu,
• dostávají je děti zadarmo v rámci
členství,
• obsahem – děti si všímají, že
časopisy jsou jiné než ostatní,
• formou,
• je tam méně reklam (i když
někteří se vyhraňovali vůči
tomu, že tam přibývá)
• mají podle dětí vyšší úroveň než
běžně prodávané časopisy.
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Co dalšího skauti čtou?
Čtyřlístek a ABC
●

●

Skautské časopisy mají mezi
skautskými dětmi významné
postavení i vůči ostatním běžně
čteným časopisům. Jsou zdaleka
nejvíce čtené a mají i výrazně lepší
hodnocení. Výsledky mohou být
ovlivněny tím, že výzkum se na tyto
časopisy explicitně zaměřoval,
nicméně rozdíly jsou velmi
markantní.

Světlušky
a vlčata
(N=149)

Skauti
a skautky
(N = 136)

Mezi další oblíbené časopisy pak
patří pro světlušky a vlčata
Čtyřlístek, u skautů a skautek je to
ABC.

●

Když děti dospějí do skautského
věku, část z nich Světýlko neopouští
a alespoň chvíli jej čte dál.

●

Vedoucí obecně skautské časopisy
čtou mnohem méně, než děti. Více
pak čtou časopisy určené přímo jim,
Skaut Junák a Světýlko sleduje cca
třetina z nich.

Vedoucí
(N=106)

Hodnocení časopisů

Čtenost

„Jak se ti následující časopisy líbí?“

„Které z následujících časopisů
pravidelně čteš?“

86%

Světýlko
Čtyřlístek
ABC
Sluníčko
Méďa Pusík

44%
30%
21%
11%
82%

Skaut Junák
ABC
Světýlko
Čtyřlístek
Bravo

32%
15%
13%
13%

Skauting
Skautský svět
Roverský kmen
Skaut Junák
Světýlko

59%
51%
35%
32%
29%
0%

20%

Moc se mi líbí
Nelíbí se mi
Neznám

40%

60%

80%

100%
0%

Líbí se mi
Vůbec se mi nelíbí

50%

100%

Pozn.: Vybráno vždy 5 nejčtenějších
časopisů pro každou věkovou skupinu,
seřazeno dle čtenosti.

16

Věkové zacílení

Pro mladší/starší
„Časopis … je pro:“ (uzavřená otázka)
„Pokud je podle mě časopis pro mladší, nebo pro starší děti, než jsem já
– co by se muselo změnit, aby byl pro mě?“ (otevřená otázka)

74%

75%

Vyhovuje
Pro starší
Neodpověděl
Pro mladší

9%

9%

1%

8%

Je pro starší. Co změnit?

Vyzrálejší články

Více věcí pro mladší věk

Je pro starší. Co změnit?

Víc hlavolamů (2x)

Větší písmena

Předplatit si RK

Obrázkové pohádky

Obsahovat podstatná témata

Komiksy (2x)

Komiks Čolka

3%

Je pro mladší. Co změnit?

Je pro mladší. Co změnit?

Vtipy

21%

Rady a hry pro rádce družinek
Zajímavosti, experimenty

Omalovánky, najdi rozdíly

Více zaměřit na rádcování

Uzly

Některé úkoly jsou moc složité

Neopakovat věci

Záchranné věci

Zestárnout 

Zrušit rubriku Pan Jezevec
Přiliš dětinské

Pozn.: Stává se, že dítě odebírá časopis,
který není určen jeho věkové kategorii. Ve
výpisech níže jsou uvedeny zkrácené
odpovědi na otevřenou otázku.

HODNOCENÍ
Celkové hodnocení

Jak vidí děti Světýlko
Světýlko – hodnocení rubrik,
nápady na zlepšení
Světýlko a rozsah, maskot

Jak vidí děti Skaut Junák
Skaut – hodnocení rubrik, nápady
na zlepšení
Forma časopisů a jejich
doručování

3
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Celkové hodnocení časopisů I
Tvůj celkový dojem z časopisu:

děti
vedoucí

Jak jsi celkově spokojen(a) s časopisem:

děti
vedoucí

Jak jsi spokojen(a) s obsahem časopisu:

děti
vedoucí

Jak jsi spokojen(a) s formou článků v časopise:

děti
vedoucí

Tvůj celkový dojem z časopisu:

děti
vedoucí

Jak jsi celkově spokojen(a) s časopisem:

děti
vedoucí

Jak jsi spokojen(a) s obsahem časopisu:

děti
vedoucí

Jak jsi spokojen(a) s formou článků v časopise:

děti
vedoucí

Světýlko
Vedoucí: N=31
Děti: N=128
Skaut
Vedoucí: N=34
Děti: N=112

Výborně
Chvalitebně
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Neodpověděl

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Celkové hodnocení časopisů II

Světýlko: N=149
Skaut Junák: N=136

Jak rádi časopis čtou

Jak často si o časopisu povídají?

„Jak rád čteš časopis Skaut Junák?“

„Jak často se bavíš o časopisu Skaut Junák s jinými dětmi?“

2,7%
35,6%

53,0%

21,3%

64,7%

6,7% 2,0%

2,7%
4,0%

10,3% 1,5%

0,7%
5,9%

48,3%

42,3%

51,5%

2,7%

41,2%

0,7%

80%

100%

2,2%
0%

20%

40%
velmi rád
nerad
neodpověděl

60%

80%

rád
velmi nerad

100%

0%

20%

40%
velmi často
zřídka
neodpověděl

60%
často
nikdy

Oba časopisy jsou skvěle hodnocené
●

Oba časopisy jsou skvěle hodnocené. Necelých 90 % dětí jej
velmi rádi nebo rádi čtou, necelých 80% dětí i vedoucích pak
oba časopisy hodnotí pozitivně (viz. strana 18). Negativní
hodnocení bylo voleno naprosto minimálně.

●

Obecně je Světýlko lépe hodnoceno než Skaut Junák, což je
shodný výstup jako z kvalitativní části výzkumu. Může to být
ovlivněno i větší kritičností starších dětí.

●

Světýlko hodnotí vedoucí výrazně pozitivněji než děti. U
Skauta Junáka je tomu tak pouze v případě formy článků.

● Děti si o časopisech v podstatě s nikým mimo oddíl
nepovídají. Časopisy jsou tedy výhradně spojeny se
skautováním.

výstupy z kvalitativní části výzkumu
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Jak vidí děti SVĚTÝLKO?
Je super. Tištěné.

● Celkově je Světýlko hodnoceno o
něco více pozitivně než Skaut. To
však přičítáme vývoji dětí podle
věku – starší jsou kritičtější, méně
nadšení, více se vymezují apod.
● Internetová verze časopisu není
pro cílovou skupinu atraktivní,
jednoznačně preferují papírovou
verzi.
● Stránky Teepek.cz nejsou dětem z
mladší cílové skupiny známé
vůbec. Na internet na ně nechodí.

Dobře ho znají

● Světýlko děti znají velmi dobře
= při zkoušce, aby našly
jednotlivé rubriky v časopise, ani
v jedné skupině nezaváhaly a
našly danou rubriku velmi rychle
tam, kde byla. Z toho plyne, že
opravdu časopis znají, čtou a
používají.
● Pro Rádce je časopis vítanou
pomůckou při vedení schůzek. Z
toho plyne, že by stálo za to
myslet na ně při přípravě
časopisu.

Spoluvytvářely by…

● Obecně děti příliš komunikativní ve
směru k redakci časopisu nejsou.
Hodnotí časopis pozitivně, takže
nemají důvod obracet se na
redakci s výtkami vůči časopisu.
● Nicméně při poznámce, že by
časopis mohly spoluvytvářet
pomocí materiálů ze svého oddílu
zasílaných do redakce, se většina
dětí nadchla a žádala vedoucí, že by
se jim to líbilo, vidět fotky z jejich
výprav ve Světýlku. Je proto
potřeba toto jinak komunikovat
k vedoucím.

POZITIVA
časopisu Světýlko

● Časopis jako celek je hodnocen výborně.
● Zásadní jsou:
• Komiksy, Malované čtení
• Kapitoly o vlčkách
• Části s rukodělnými pracemi (návody,
nápady)
● Časopis je skvělý i pro starší děti (rovery),
které začínají vést schůzky – inspirace,
nápady, pomoc při přípravě schůzky.
Časopis stejným způsobem slouží i
některým vedoucím.
● Časopis „chodí sám od sebe“, nemusejí se
starat o to, zda jej budou mít, nebo ne.

● Posiluje pocit sounáležitosti s Junákem.

NEGATIVA
časopisu Světýlko

● Nevědí, jak často jim časopis chodí.
● Nevědí, kolik čísel vlastně dostávají
a kolik mají za rok dostat.
● Špatně se rozbaluje.
● Nevědí, že si mohou stáhnout elektronickou
verzi.
● Nemají k časopisu vztah, že by to byl JEJICH
ČASOPIS, na jehož podobě by se mohli
podílet (např. nedochází jim, že fotky z akcí
jsou fotky z akcí jiných oddílů, takže by i oni
mohli poslat svoje fotky ze svých akcí).
● Pocit sounáležitosti s Junákem není dán
obsahem časopisu, ale tím, že časopis
existuje a že jej dostávají jen členové Junáka.
Tzn. že témata z historie, nebo osvětové
články z hlediska hodnot Junáka oslovují děti
JEN jak kdy a jak který článek.
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SVĚTÝLKO - Hodnocení rubrik I
Komentář
● Obecně rozdíly mezi jednotlivými
rubrikami nebyly příliš veliké
(rozdíl mezi průměrným
hodnocením nejlepší a nejhorší
rubriky nebyl větší než 0,4).
● Děti hodnotily formu i obsah
velmi podobně (průměrné rozdíly
mezi hodnocením obsahu a formy
byli 0,2).
● Celkově jsou rubriky ve Světýlku o
něco lépe hodnocené, než ve
Skautu Junáku.

Oddíly a jejich akce

obsah
forma

Vlček / světýlko

obsah
forma

Kouzelná Lucerna a Kniha
džunglí

obsah
forma

N=149

„Jak bys oznámkoval OBSAH a FORMU následujících částí časopisu?“

obsah
Hlavolamy forma
Stezka / cestička / Závod
vlčat a světlušek

obsah
forma

Malované čtení

obsah
forma

Družina čolků

obsah
forma

Soutěž

obsah
forma

Zákon a slib

obsah
forma

Příroda

obsah
forma

Syslík

obsah
forma

Akce

obsah
forma

Výborně
Chvalitebně
Dobře

Dostatečně
Nedostatečně
Neodpověděl

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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SVĚTÝLKO - Hodnocení rubrik II

N=149

podprůměrná forma
nadprůměrný obsah

1,6

Komentáře

1,7
Družina čolků

● Nejlépe hodnocené rubriky jsou
Hlavolamy, Družina Čolků a
Příroda.
● Nejhůře hodnocené rubriky jsou
Akce, Soutěž, Zákon a Slib a
Kouzelná Lucerna.
● Malované čtení má dobrý obsah,
ale neodpovídající formu, naopak
Stezka / Cestička / Závod vlčat a
světlušek a Oddíly a jejich akce
by potřebovaly zvednout po
obsahové stránce.

nadprůměrná forma
nadprůměrný obsah

Hlavolamy

Malované čtení
Příroda

1,8

Vlček / světýlko

1,90

1,85

1,9
1,75

1,80

1,70

Akce

Soutěž

Stezka / cestička / Závod
vlčat a světlušek

Syslík
Kouzelná Lucerna a
Kniha džunglí

1,60

Oddíly a jejich akce

2,0
Zákon a slib

1,65

2,1

Obsah

2,2

podprůměrná forma
podprůměrný obsah

nadprůměrná forma
podprůměrný obsah
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SVĚTÝLKO – maskot a počet stran

N=149

Mělo by mít maskota?

Počet stran

„Mělo by mít SVĚTÝLKO vlastního maskota, nebo má pracovat se všemi postavami příběhů
vlčat, světlušek a žabiček (Kniha džunglí, Kouzelná lucerna, Čolek a Žabka)?“

„Jak ti vyhovuje počet stran SVĚTÝLKA?“

45%

60%

40%

50%

35%

30%

40%

25%

30%

20%

20%

15%
10%

10%

5%

0%

0%

Maskota ano
„Mělo by mít
maskota“

Je mi to
jedno

Stávající
postavy

„Je mi to jedno“.

„Ať pracuje s
postavami z Knihy
džunglí, Kouzelné
lucerny a Čolkem a
Žabkou“.

Neodpověděl

víc

vyhovuje

méně

„Mohlo by jich být
víc“

„Současný počet
stran mi vyhovuje“.

„Mohlo by jich být
méně“.

Neodpověděl

Komentáře
● O něco více dětí by vidělo rádo nového maskota Světýlka oproti stávajícím
postavám. Většině je to ale jedno.
● Zhruba třetina dětí by ocenila větší rozsah Světýlka, téměř nikdo by
nezkracoval.
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SVĚTÝLKO – kde přidat/ubrat, nápady a inspirace
„Které věci se ti na SVĚTÝLKU líbí nejvíc a mohlo
by jich tam být víc?“

Čeho VÍCE

„Které věci se ti na SVĚTÝLKU nelíbí a vůbec by
tam být nemusely?“

Čeho MÉNĚ

Komiks

21

Reklamy

Družina čolků

20

Malované čtení

Hlavolamy, křížovky, šifry

18

Rukoděky, skládačky

15

Příroda

Úkoly

Další nápady, doporučení, inspirace
9
6

Příliš dlouhé texty,…

5

Vzkaz v láhvi

4

10

Malované čtení

10
5

„Máš nějaký nápad, co bychom do časopisu Světýlko
mohli ještě přidat (jaké články, jaké rubriky)?“

Družina Čolků

3

Hlavolamy, křížovky

2
2

Fotky

5

Cestičky

Čtení, příběhy

5

Úkoly do stezky

2

Syslík

4

Tvoření

2

Křížovky, kvízy, znalostní…

10

Komiksy

6

Malované čtení

5

Více šifer

4

Rostliny, zvířata

4

Vtipy

4

Více fotek

4

Věda, technika, pokusy

3

Tipy na výlety

2

Omalovánky

2

Pozn.: V grafech jsou uvedeny
počty odpovědí.

výstupy z kvalitativní části výzkumu
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Jak vidí děti SKAUT JUNÁK?
Je OK. Tištěný.

● Celkově je Skaut o něco hůře
hodnocen než Světýlko – starší
jsou kritičtější, méně nadšení,
více se vymezují apod.
● Internetová verze časopisu není
pro cílovou skupinu atraktivní,
jednoznačně preferují papírovou
verzi.
● Stránky Teepek.cz sice děti již
znají, ale navštěvují je málo.
Jednak kvůli tomu, že jim přišlo,
že se tam nic neděje, a dále si
vystačí s papírovým časopisem.
Rádci využívají Hranostaj.cz pro
hledání her, ten se jim líbí moc.

Dobře ho znají.

● Skaut děti znají velmi dobře = při
zkoušce, aby našly jednotlivé
rubriky v časopise ani
v jedné skupině nezaváhaly a
našly danou rubriku velmi rychle
tam, kde byla. Z toho plyne, že
opravdu časopis znají, čtou a
používají, nebylo to hrané.
● Pro Rádce je časopis vítanou
pomůckou při vedení schůzek. Z
toho plyne, že by stálo za to,
myslet na ně při přípravě časopisu
a třeba pro ně udělat rubriku.

Vytváří sounáležitost. Reklamy vadí.

● U větších dětí již funguje budování
pocitu sounáležitosti s Junákem
pomocí informací z historie u nás a
informací o dění v mezinárodním
skautingu.
● Obecně děti příliš komunikativní ve
směru k redakci časopisu nejsou.
Hodnotí časopis pozitivně, takže
nemají důvod obracet se na
redakci s výtkami vůči časopisu.
● Nelíbí se jim hodně reklam.
● Na schůzkách se Skaut už
nepoužívá.

POZITIVA
časopisu Skaut Junák

● Časopis jako celek je hodnocen pozitivně,
i když starší děti jsou obecně více kritické.
● Zásadní jsou:
• Komiksy (výtka, že odpovědi nejsou
v časopise, ale jen na internetu, jinak
super)
• Hry pro skupiny
• Tipy na výlety a aktivity
• Informace o mezinárodním dění ve
skautingu
• Hurvínek

NEGATIVA
časopisu Skaut Junák
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● Nevědí, jak často jim časopis chodí.
● Nevědí, kolik čísel vlastně dostávají
a kolik mají za rok dostat.
● Vadí jim případné propojování papírového časopisu s
internetem, nechce se jim chodit na internet, protože to
není v tištěné verzi.
● Nemají k časopisu vztah, že by to byl JEJICH ČASOPIS, na
jehož podobě by se mohli podílet (např. nedochází jim, že
fotky z akcí jsou fotky z akcí jiných oddílů, takže by i oni
mohli poslat svoje fotky ze svých akcí).
● Rubrika Pan Jezevec, to nikdo nečte.

● Někteří Rádci využívají tipy i na schůzky s
menšími dětmi, kombinují Světýlko a
Skauta.

● Návody na rukodělné práce jsou sice fajn, ale málo skautů
to skutečně doma dělá (na schůzkách se časopis moc
nevyužívá). Zůstává to jako dobrý tip pro Rádce.

● Posiluje pocit sounáležitosti s Junákem.

● Hodně reklam, ty se jim nelíbí.
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SKAUT - Hodnocení rubrik I
Komentář
● U Skauta Junáka jsou rozdíly mezi
hodnocením jednotlivých rubrik
větší než u Světýlka (rozdíl mezi
průměrem nejlépe hodnocené od
nejhůře hodnocené je cca 0,7).
● Rozdíly mezi hodnocením obsahu
a formy jsou malé, děti hodnotily
formu i obsah velmi podobně
(ještě méně než u Světýlka, rozdíl
mezi průměrným hodnocením
obsahu a formy je 0,05).

● Celkově jsou rubriky Skauta
Junáka hůře hodnocené, než u
Světýlka.

N=136

Oddíly a jejich akce

obsah
forma

Jak na stezku

obsah
forma

Film

obsah
forma

Stolní hra

obsah
forma

Tipy na hry

obsah
forma

Komiks

obsah
forma

Tipy na výpravy

obsah
forma

Lesní moudrost

obsah
forma

Soutěž pro jednotlivce

obsah
forma

Soutěž pro družiny

obsah
forma

Výborně
Chvalitebně
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Neodpověděl

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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SKAUT - Hodnocení rubrik II

N=136

obsah

Detektivka forma
obsah

Rozhovor forma
obsah

Zahraniční skauting forma
obsah

Pokusy forma
obsah

Hlavolamy, křížovky forma
obsah

Povídka forma
obsah

Výborně
Chvalitebně
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Neodpověděl

Rukodělky forma
obsah

Akce forma
obsah

Vybavení forma
obsah
Příroda/Ekologie forma

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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SKAUT- Hodnocení rubrik III

N=136

podprůměrná forma
nadprůměrný obsah

nadprůměrná forma
nadprůměrný obsah
1,7
Hlavolamy, křížovky

● Nejlépe hodnocené rubriky jsou
Tipy na hry, Detektivka,
Hlavolamy, Zahraniční skauting a
Akce.
● Nejhůře hodnocené rubriky jsou
Lesní moudrost a Soutěže pro
jednotlivce i družiny.
● Žádný z programů neměl
rozporuplné hodnocení, kdy by
jedna stránka dostala výrazně
lepší nebo horší hodnocení než
druhá.

Akce

1,8

Komentáře

Pokusy
Fotokomiks
Stolní hra
2,4

2,3

Forma

2,2

2,1
Jak na stezku

2,0
Rukodělky
Povídka

Rozhovor

Tipy na hry

Detektivka

1,9

Tipy na výpravy Zahraniční skauting
Vybavení
1,9
1,8
1,7
2,0
2,1

Příroda/Ekologie

Oddíly a jejich akce
2,2

Soutěž pro jednotlivce
Film
2,3
Soutěž pro družiny
2,4

Lesní moudrost

Obsah
podprůměrná forma
podprůměrný obsah

2,5

nadprůměrná forma
podprůměrný obsah
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SKAUT – kde přidat/ubrat, nápady a inspirace
„Které věci se ti na časopisu SKAUT JUNÁK
líbí nejvíc a mohlo by jich tam být víc?“

Čeho VÍCE
20

Rukodělky

15

Tipy na hry a schůzky

15
8

Hlavolamy, křížovky

8

Foto a reportáže z akcí

7

Detektivky
Stezky
Zahr.skauti a akce
Články o vybavení

6

5
5
4

„Máš nějaký nápad, co bychom do časopisu SKAUT
JUNÁK mohli ještě přidat (jaké články, jaké rubriky)?“

Další nápady, doporučení, inspirace

Čeho MÉNĚ

Komiks

Tipy na výpravy

„Které věci se ti na časopisu SKAUT JUNÁK
nelíbí a vůbec by tam být nemusely?“

Komiks

7

Křížovky, kvízy

Reklamy

7

Historie

4

Tipy na schůzku

4

Pan Jezevec

6

Rozhovory

4

Pozvánky na akce a jak vybírat

4

Foto a zážitky z jiných oddílů a akcí

2

3

Komiksy

2

3

Sport

2

Jak vést družinky

2

Zkušenosti z výzev

2

Tipy na výpravu

2

Vodácká metodika

2

Vtipy

2

Články o…
Lesní…
Rukodělky
Pokusy

2

Vaření

2

Expedice ZS

2

Soutěž pro…
Stezka

2
2

6

3

Pozn.: V grafech jsou uvedeny
počty odpovědí.
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Forma časopisů a jejich doručování
Doručování časopisů

Tisk vs. online

„Jak by měl být podle tebe časopis doručován?“

„Kde by ti nejvíce vyhovovalo, kdyby byly články?“

100,0%

70,0%

90,0%

60,0%

80,0%
70,0%

SVĚTÝLKO - děti (N=149)

60,0%
50,0%
40,0%

SVĚTÝLKO - vedoucí (N=31)

40,0%

SKAUT - děti (N=136)

30,0%

SKAUT - vedoucí (N=34)

30,0%
20,0%

50,0%

20,0%

10,0%

10,0%
0,0%

0,0%

Každému do
schránky
„Časopis chodí každému
členu do schránky jako je
to teď “

Vedoucímu
„Časopisy chodí
hromadně vedoucímu,
který je pak rozdává “.

Neodpověděl

Komentáře

tisk
„V tištěném
časopise tak, jako
je to teď “

● V podstatě všem vyhovuje doručování do
schránky.
● Preferovaná varianta je tištěná, cca třetina (o
něco více starších) by ocenila i online verzi. Pouze
online nikdo nechce.

tisk +
online
„V tištěném
časopise a navíc
na webové
stránce “.

online
„Pouze na
webové
stránce,
tištěný
časopis
nepotřebu
ji “.

Neodpověděl

PŘÍNOS PRO
DĚTI
Co přináší dětem Světýlko
Co přináší dětem Skaut

4
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Co přináší dětem SVĚTÝLKO
Pomáhá být lepší
Výrok: Časopis mi pomáhá být lepší člověk/skaut.

Připomíná skautské hodnoty
Výrok: V časopisu často zajímavě připomínají věci jako skautský zákon, slib apod.

Pomáhá si udělat názor
Výrok: Časopis je pro mě důležitý, když si chci udělat na něco názor. Jsou tam zajímavé články,
které mi pomáhají víc rozumět věcem kolem mě.

Dozví se, co se ve skautu děje
Výrok: V časopise se často dozvím o tom, co se ve skautu děje – třeba nějaký akce, závody apod.

Dozví se o mezinárodním skautingu
Výrok: V časopisech se často zajímavě píše o mezinárodních akcích, nebo skautech v zahraničí.

určitě souhlasím
spíše souhlasím
něco mezi
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím
Neodpověděl

děti
vedoucí*

děti
vedoucí*
děti
vedoucí*
děti
vedoucí*

děti
vedoucí*

Komentář
●

U všech výroků převažovalo souhlasné hodnocení.

●

S výjimkou mezinárodního skautingu (z pohledu vedoucích), u
všech výroků zvolila pozitivní hodnocení více jak polovina
dotázaných.

●

Děti N=149
Vedoucí N=31

* Pozn.: Vedoucí hodnotili dopad časopisů na děti také,
měli ale uzpůsobené výroky. Viz. komentář.

Největší rozdíl mezi dětmi a vedoucími byl u výroku „Časopis
mi/dětem pomáhá být lepší člověk/skaut“ – u vedoucích byl
zdaleka největší souhlas, u dětí skončil výrok s mírou souhlasu
jako poslední.
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40%

60%

80%

100%

● Děti hodnotily nejvýše to, že Světýlko připomíná skautské
hodnoty a informuje o tom, co se ve skautu děje.
● Vedoucí vnímali jako největší dopad na děti to, že jim
Světýlko pomáhá být lepší, a pak také, že jim připomíná
skautské hodnoty.
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Co přináší dětem SKAUT - JUNÁK

Děti N=136
Vedoucí N=34

* Pozn.: Vedoucí hodnotili dopad časopisů na děti také,
měli ale uzpůsobené výroky. Viz. komentář.

Pomáhá být lepší
Výrok: Časopis mi pomáhá být lepší člověk/skaut.

Připomíná skautské hodnoty
Výrok: V časopisu často zajímavě připomínají věci jako skautský zákon, slib apod.

Pomáhá si udělat názor
Výrok: Časopis je pro mě důležitý, když si chci udělat na něco názor. Jsou tam zajímavé články,
které mi pomáhají víc rozumět věcem kolem mě.

Dozví se, co se ve skautu děje
Výrok: V časopise se často dozvím o tom, co se ve skautu děje – třeba nějaký akce, závody apod.

Dozví se o mezinárodním skautingu
Výrok: V časopisech se často zajímavě píše o mezinárodních akcích, nebo skautech v zahraničí.

děti
vedoucí*
děti
vedoucí*
děti
vedoucí*
děti
vedoucí*

Komentář
● U všech výroků převažovalo souhlasné hodnocení.
● S výjimkou „Pomáhá si udělat názor“ z pohledu vedoucích
u všech výroků zvolila pozitivní hodnocení více jak
polovina dotázaných.
● Největší rozdíl mezi dětmi a vedoucími byl u výroku
„dozvídá se o mezinárodním skautingu“. Vedoucí s
výrokem více souhlasili.

určitě souhlasím
spíše souhlasím
něco mezi
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím
Neodpověděl

děti
vedoucí*
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● Děti hodnotily nejvýše to, že Skaut Junák připomíná
skautské hodnoty a informuje o tom, co se ve skautu
děje.
● Vedoucí vnímali jako největší dopad na děti to, že jim se
děti dozví o mezinárodním skautingu, a že jim časopis
pomáhá být lepším člověkem.

PŘÍNOS PRO
VEDOUCÍ
Co přináší časopisy
vedoucím

Světýlko - Využívání a
rozsah rubrik
Skaut - Využívání a rozsah
rubrik

5
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Co přináší časopisy vedoucím
Pomáhá vedoucímu s programem
Výrok pro děti: Myslím, že mému vedoucímu časopis pomáhá, aby dělal lepší schůzky.
Výrok pro vedoucí: Mně, jako vedoucímu, pomáhá časopise připravovat lepší program.

světlušky a vlčata, tj. SVĚTÝLKO (N=149)

19%

skauti a skautky, tj. SKATU - JUNÁK (N=136)

18%

18%

27%

22%

21%

11%

16%

15%

8%

18%

6%

určitě souhlasím
spíše souhlasím
něco mezi

vedoucí - SVĚTÝLKO (N=31)

38%

vedoucí - SKAUT - JUNÁK (N=34)

35%

25%

12%

45%

8%

20%

4% 4%

spíše nesouhlasím

určitě nesouhlasím

10%

Neodpověděl
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Komentář
● Časopisy vedoucím z jejich pohledu pomáhají. Uvedlo
to zhruba tři čtvrtiny vedoucích.
● Více pomáhá vedoucím Světýlko, než Skaut Junák.

● Děti vnímají tento přínos výrazně méně, než vedoucí.
Dokonce zhruba čtvrtina mladších a třetina starších
nesouhlasí s tím, že by časopis vedoucím nějak
pomáhal dělat lepší schůzky.
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SVĚTÝLKO – využívání a spokojenost s rozsahem rubrik I

N=31

Oddíly a jejich akce

využizí
rozsah

ROZSAH:

Vlček / světýlko

využizí
rozsah

● Vedoucí nejvíce využívají rubriky
Zákon a slib, Přírodu a Stezku.

Kouzelná Lucerna a Kniha
džunglí

využizí
rozsah

„Jak jsi spokojen s
rozsahem následujících
částí časopisu?“

● Nejméně využívané jsou Akce,
Družina čolků, Syslík a Malované
čtení.

Hlavolamy

využizí
rozsah

Stezka / cestička / Závod
vlčat a světlušek

využizí
rozsah

● Téměř dvě třetiny vedoucích jsou
spokojené s rozsahem rubrik tak
jak jsou teď.

Malované čtení

využizí
rozsah

Družina čolků

využizí
rozsah

● Pokud by chtěli někde přidat, pak
jsou to Vlčci. Pokud by chtěli
někde ubrat, pak je to Malované
čtení. V obou případech se jedná
ale o cca desetinu vedoucích.

Soutěž

využizí
rozsah

Zákon a slib

využizí
rozsah

Příroda

využizí
rozsah

Syslík

využizí
rozsah

Akce

využizí
rozsah

Komentáře

VYUŽITÍ:
„Jak využíváš následující
části časopisu?“
skoro pokaždé využívám
často
zřídka
vůbec nevyužívám
Neodpověděl
chtěl bych toho víc2
vyhovuje mi, jak to je
stačilo by toho méně
Neodpověděl
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60%

80%

100%

39

SVĚTÝLKO – využívání a spokojenost s rozsahem rubrik II
nadprůměrně využívané
mohlo by toho být spíš VÍCE

podprůměrně využívané
mohlo by toho být spíš VÍCE

1,80

Komentáře
● Využívané rubriky,
kterých by mohlo být více
je Příroda, Stezka, Vlček a
Hlavolamy.
● Nevyužívané, kterých by
mohlo být méně jsou
Malované čtení a Syslík.
● Zatímco s rozsahem nikdo
moc problém nemá, ve
využívání jednotlivých
rubrik jsou poměrně
veliké rozdíly.

ROZSAH:

1,85 Vlček / světýlko
Příroda
1,90
Družina čolků

Využití

Soutěž

3,0

2,8

N=31

2,6

1,95

Stezka / cestička / Závod vlčat
a světlušek
2,4 Hlavolamy

2,2

„Jak jsi spokojen s
rozsahem následujících
částí časopisu?“
1 – chce více
2 – vyhovuje takto
3 – chce méně

2,0

VYUŽITÍ:
2,00
Kouzelná Lucerna a
Kniha džunglí
2,05

Akce

Zákon a slib

Oddíly a jejich akce
Malované čtení
Syslík

2,10

Rozsah
2,15

podprůměrně využívané
mohlo by toho být spíše MÉNĚ

nadprůměrně využívané
mohlo by toho být spíše MÉNĚ

„Jak využíváš následující
části časopisu?“
1 - skoro pokaždé
2 – často
3 – zřídka
4 – vůbec nevyužívám
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SKAUT – využívání a spokojenost s rozsahem rubrik I
Komentáře
● Vedoucí nejvíce využívají rubriky
Tipy na hry, Rukodělky, Stolní
hra, Hlavolamy, nebo
Příroda/Ekologie.
● Nejméně využívané jsou Film,
Soutěž pro jednotlivce, Vybavení
a fotokomiks.
● Téměř dvě třetiny vedoucích jsou
spokojení s rozsahem rubrik tak
jak jsou teď.
● Pokud by chtěli někde přidat, pak
jsou to tipy na hry,
Príroda/Ekologie a Jak na stezku.
Pokud by chtěli někde ubrat, pak
je to Fotokomiks, Film a Povídka.

N=34

ROZSAH:

Oddíly a jejich akce

využizí
rozsah

Jak na stezku

využizí
rozsah

Film

využizí
rozsah

Stolní hra

využizí
rozsah

VYUŽITÍ:

Tipy na hry

využizí
rozsah

„Jak využíváš následující
části časopisu?“

Fotokomiks

využizí
rozsah

Tipy na výpravy

využizí
rozsah

Lesní moudrost

využizí
rozsah

Soutěž pro jednotlivce

využizí
rozsah

Soutěž pro družiny

využizí
rozsah

„Jak jsi spokojen s
rozsahem následujících
částí časopisu?“

skoro pokaždé využívám
často
zřídka
vůbec nevyužívám
Neodpověděl
chtěl bych toho víc2
vyhovuje mi, jak to je
stačilo by toho méně
Neodpověděl
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SKAUT – využívání a spokojenost s rozsahem rubrik II

N=34

ROZSAH:

Detektivka využizí

rozsah

„Jak jsi spokojen s
rozsahem následujících
částí časopisu?“

Rozhovor využizí

rozsah

Zahraniční skauting využizí

rozsah

Pokusy využizí
rozsah

VYUŽITÍ:
„Jak využíváš následující
části časopisu?“

Hlavolamy, křížovky využizí
rozsah
využizí

Povídka rozsah

skoro pokaždé využívám
často
zřídka
vůbec nevyužívám
Neodpověděl
chtěl bych toho víc2
vyhovuje mi, jak to je
stačilo by toho méně
Neodpověděl

využizí

Rukodělky rozsah
využizí

Akce rozsah
využizí

Vybavení rozsah
využizí

Příroda/Ekologie rozsah
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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SKAUT – využívání a spokojenost s rozsahem rubrik III
podprůměrně využívané
mohlo by toho být spíš VÍCE
●

●

●

Využívané rubriky, kterých by
mohlo být více, jsou Tipy na
hry, Příroda/Ekologie, Stolní
Hra, Rukodělky, Hlavolamy,
Jak na stezku, Tipy na
Výpravy a Pokusy.
Nevyužívané, kterých by
mohlo být méně, jsou Film,
Fotokomiks, Povídka,
Vybavení, Soutěž pro
jednotlivce, Detektivka,
Rozhovor, Oddíly a jejich
akce, Lesní moudrost.
Zatímco s rozsahem nikdo
moc problém nemá, ve
využívání jednotlivých rubrik
jsou poměrně veliké rozdíly
(ještě větší než u Světýlka).

nadprůměrně využívané
mohlo by toho být spíš VÍCE

1,5

Komentáře

ROZSAH:
Tipy na hry

1,6

1,7

Jak na stezku

Oddíly a jejich akce
Akce

3,1

Využití

2,9

2,7

1,8

2,5

Stolní hra

Pokusy

2,3

2,1

Rukodělky
1,9

1,7

1,9
Detektivka

Soutěž pro
jednotlivce
Vybavení
Film

„Jak jsi spokojen s
rozsahem následujících
částí časopisu?“
1 – chce více
2 – vyhovuje takto
3 – chce méně

Příroda/Ekologie
Tipy na výpravy

Soutěž pro družiny

Fotokomiks

Lesní moudrost

Hlavolamy, křížovky

2,0
Rozhovor Zahraniční skauting
Povídka

2,1

Rozsah

2,2

podprůměrně využívané
mohlo by toho být spíše MÉNĚ

N=34

nadprůměrně využívané
mohlo by toho být spíše MÉNĚ

VYUŽITÍ:
„Jak využíváš následující
části časopisu?“
1 - skoro pokaždé
2 – často
3 – zřídka
4 – vůbec nevyužívám

ČASOPISY A
PROGRAM
Časopisy na schůzkách –
děti
Časopisy na schůzkách –
vedoucí
Vliv časopisů na činnost
oddílů

6

44

Časopisy na schůzkách – z pohledu DĚTÍ
Jak často se časopis využívá

Chtěli by víc/méně?

„Jak často využíváte časopis … při schůzkách?“

„Chtěl bys, aby se časopis … při schůzkách využíval:“

0,7%

5,4%10,7%

40,9%

39,7%

9,6%
0%

Komentáře

38,9%

20%

4,0%

50,0%

40%

velmi často
zřídka
neodpověděl

60%

80%

32,2%

0,7%

100%

30,1%

0%

často
nikdy

● Z pohledu dětí se časopisy na schůzkách nevyužívají
vůbec, nebo jen zřídka.
● Světýlko se využívá o trochu více, cca 16 % dětí uvedlo, že
často nebo velmi často, u Skauta Junáka to bylo jen cca 10
% (z toho velmi často nikdo).
● Asi třetina dětí by chtěla, aby se časopisy při schůzkách
využívaly více. Skauti a skautky chtějí, aby fungoval
časopis na schůzkách i jako čtení na doma.

60,4%

6,7%

10,3% 2,2%

57,4%

20%

40%

víc než teď

stejně

60%

80%

méně než teď

100%

Neodpověděl

Co by chtěli skauti a skautky?
„Časopis Skaut Junák by podle tebe měl přinášet spíše:“

10,3%

0%

71,3%

20%

40%

Články využitelné na schůzce
Čtení na doma

16,9% 1,5%

60%

80%

Obojí
neodpověděl

100%
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Časopisy na schůzkách – z pohledu VEDOUCÍCH
Komentáře
● Nejvíce se časopisy využívají
jako inspirace při přípravě
schůzek.
● Obecně se Světýlko využívá
více než Skaut Junák. Skaut
junák má doménu v
přípravách na schůzky,
Světýlko se využívá i přímo
na schůzkách.

● Skoro polovina vedoucích
by chtěla, aby se Světýlko
využívalo na schůzkách
více. Dvě třetiny jich pak
chtějí více na schůzkách
využívat Skaut Junák.

„Jakým způsobem a jak často využíváte časopis … ?“

Inspirace při přípravě
Výrok: Sám se inspiruji a využívám při přípravě
programu (děti přímo s časopisem nepracují)

Děti pracují s časopisem doma

Světýlko
Skaut - Junák
Světýlko

Výrok: Děti z časopisem pracují doma a na schůzce
to pak nějak využíváme.

Skaut - Junák

Pracujeme s časopisem na
schůzce

Světýlko

Výrok: Přímo pracujeme s časopisem na schůzce.

skoro na každou schůzku
často
zřídka
téměř nikdy
neodpověděl

Skaut - Junák

0%

Chtěli by víc/méně?
„Chtěl bys, aby se časopis … při
schůzkách využíval:“

20%

40%

60%

80%

100%

víc než teď
stejně
víc než
teď
méně než teď
stejně
Neodpověděl
méně než teď

Světýlko

Skaut - Junák
0%
0%

20%
20%

40%
40%

60%
60%

80%
80%

100%
100%
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Vliv časopisů na činnost oddílu
„Do jaké míry souhlasíš s těmito větami o časopisu …?“

Víc práce se stezkou
● Cca třetina dětí vnímá vliv
časopisu na práci se stezkou,
odborkami nebo projekty.
● Vedoucí vidí přínos světýlka
ve větší práci se Stezkou, děti
naopak ve větší práci s
odborkami.

Výrok: Díky časopisu víc pracujeme se
stezkou:

Víc práce s odborkami
Výrok: Díky časopisu víc pracujeme s
odborkami:

Víc projektů
Výrok: Díky časopisu děláme v oddíle různé
projekty, o kterých se tam píše apod. :

Víc práce se stezkou
● Cca čtvrtina dětí vnímá vliv
časopisu na práci se stezkou,
odborkami nebo projekty.
● Vedoucí vidí přínos světýlka
ve větší práci se Stezkou a v
projektech, děti naopak ve
větší práci s odborkami.

Výrok: Díky časopisu víc pracujeme se
stezkou:

Víc práce s odborkami
Výrok: Díky časopisu víc pracujeme s
odborkami:

Víc projektů
Výrok: Díky časopisu děláme v oddíle různé
projekty, o kterých se tam píše apod. :

děti
vedoucí

děti
vedoucí
děti
vedoucí

děti
vedoucí

určitě souhlasím
spíše souhlasím

děti
vedoucí

něco mezi
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím

děti
vedoucí

Neodpověděl
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40%

60%

80%

100%

DEMOGRAFIE A
METODOLOGIE
Pozadí a cíle
Design výzkumu

Popis vzorku – kvalita
Popis vzorku - kvantita

7
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Pozadí a cíle výzkumu
Cílem výzkumu bylo získat zpětnou vazbu a informace pro další směřování časopisů Světýlko a Skut Junák.
Výchozí situace

Specifické cíle

● Sdružení Junák – Český skaut, z.s.
vydává celkem 5 časopisů pro
svoje členy.

● Zjistit čtenost obou časopisů.

● Tři z nich jsou spíše pro starší
členy sdružení, dva z nich –
Světýlko a Skaut-Junák – pro děti,
mládež a vedoucí.

● Zjistit hodnocení obou časopisů
jejich cílovými skupinami.

● U těchto dvou časopisů nemá
sdružení a redakce žádnou
zpětnou vazbu od dětí.

● Zjistit efektivnost distribuce.

● Zjistit, jak jsou naplňovány cíle
obou časopisů z hlediska jejich
naplňování obecných cílů sdružení
ve výchově dětí.

● Zjistit způsoby práce s časopisy.
● Získat náměty pro další rozvoj
časopisů.

Základní design výzkumu
● Projekt byl realizován jako výzkumné
šetření mezi cílovými skupinami obou
časopisů – světlušek a vlčat, skautek a
skautů, vedoucích.

● Výzkum kombinoval kvalitativní a
kvantitativní výzkumnou metodologii.
● Cílem kvalitativní bylo získat vhled do
problematiky a získat podněty a
podklady pro přípravu dotazníku pro
kvantitativní dotazníkové šetření.
● Cílem kvantitativní části bylo získat
data o čtenosti, hodnocení a míře
dopadu časopisů.
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Detailní design výzkumu
Kvalitativní část

● Proběhly 3 skupinové diskuse
(Focus Groups) v Praze, Kolíně,
Blučině.
● Výběr lokalit a skupin pro diskuse
provedl zadavatel.
● Témata diskuse
• Čtenářství a role skautských
časopisů v něm
• Kvalitativní segmentace
časopisů pro děti
• Zkušenosti se skautskými
časopisy
• Hodnocení skautských
časopisů Světýlko a Skaut
• Ověření záznamového
hodnotícího archu

Kvantitativní část

● Dotazníkové šetření mezi dětmi a
vedoucími bylo realizováno
následující formou:
• Dodavatelem byl připraveny 3
dotazníky pro jednotlivé cílové
skupiny a metodologie výběru
oddílů.
• Zadavatel převedl dotazník do
online podoby, na základě
náhodného výběru telefonicky
oslovoval vedoucí oddílu, kteří
vyplnili svůj dotazník a pak
společně s dětmi vyplňovali
dotazník pro děti. Výsledky
zadali do online verze.
• Dodavatel zpracoval takto
sebraná data do této zprávy.

Základní design výzkumu

● Výběr vedoucích byl realizován
náhodným stratifikovaným
výběrem z úplné databáze
registrace.
● Celkový počet sebraných dotazníků:
• Dotazník SVĚTÝLKO děti: N = 149
• Dotazník SKAUT dětí: N = 136
• Dotazník VEDOUCÍ: N = 106
● V původním návrhu výzkumu bylo
počítáno se vzorkem dětí N = 500 a
vedoucích N = 100. Dětí se tedy
podařilo dotázat výrazně méně.
Díky tomu mají informace od dětí o
trochu menší vypovídající hodnotu
a zároveň nebylo možné provést
dílčí vyhodnocení v různých
podskupinách (např. dle velikosti
bydliště, pohlaví apod.)
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Popis vzorku – KVALITATIVNÍ ČÁST I
CELKEM FG Praha

Poznámky:
●

●

Členství ve Skautu:
• V původním návrhu výzkumu
bylo
• Všechny děti jsou ve Skautu již
delší dobu, počet let odpovídá
jejich věku
Do Skauta přišly:
• protože jejich rodiče jsou skauti
a dovedli je tam,
• protože je do Skauta dovedl(a)
kamarád(ka),
• zkusily do něho chodit, líbilo se
jim to a už tam zůstaly,
• v Blučině zmínily děti i
skutečnost, že jim někdo ukázal
Světýlko, které se jim líbilo, a
přišly se s kamarádem podívat.

FG Kolín

FG Blučina

Chlapec

6

6

0

0

Dívka

15

0

7

8

Do 10 let

9

2

1

6

Věk 11 – 15 let

10

3

5

2

15 l. a více

2

1

1

0

Světýlko

13

3

2

8

Skaut

8

3

5

0

21

6

7

8

Pohlaví

Čtenář(ka)

CELKEM
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Popis vzorku – KVALITATIVNÍ ČÁST II
Zájmy

● Zájmy a koníčky se dělí podle
zaměření dětí:
• na prvním místě uváděly děti
shodně Skauta.
● Dále pak:
• sportovní zájmy – zejména
kluci sportují,
• humanitní zájmy – hra na
hudební nástroje, výtvarka,
keramika, tanec… (dívky).

● U většiny dětí se kombinuje
jeden dominantní zájem (např.
sportovní) s tím, že chodí na
nějaký kroužek z jiné oblasti s
tím, že Skaut hraje hlavní roli.

Vysoká diverzita

● Rozdílná byla úroveň využívání
skautských časopisů od velkého
používání a pravidelné práce na
schůzkách, přes velkou znalost a
oblibu časopisu mezi dětmi, avšak
bez systematické práce s
časopisem na schůzkách (popř.
vedoucí má záměr pracovat s
časopisem v budoucnosti) až po
vysokou znalost časopisů
založenou na individuálním
využívání časopisů jednotlivými
skauty a jako inspirace pro
vedoucí a rádce.
● Tato diverzita skupin byla pro náš
záměr v pořádku, viděli jsme
různé styly práce s časopisy
a získali různé pohledy.

Otevřené
Základní design
a vstřícné
výzkumu

● Hodně dětí mělo v oddíle svoje
kamarády, se kterými chodí i do
školy.
● Všechny děti byly velmi otevřené a
vstřícné, diskuse probíhaly bez
problémů.
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Demografická struktura vzorku – kvantitativní část
Pohlaví
dotazník SVĚTÝLKO

Velikost místa bydliště

dotazník SKATU JUNÁK

otazník VEDOUCÍ

13%
23%

49%

41%

45%

51%

19%

55%

59%

43%

více než 100000 ob.

46%

50%

10000-99999 ob.
2000-9999 ob.

Věk
26%
25%
19%

10%
12 - 17 let
10 let
9 let
8 let
5-7 let

25%
26%

9%

21%
1%
1%

Průměr: 9

Průměr: 13

8%

Do 1999 ob.
17 let
16 let
15 let
14 let
13 let
12 let
11 let
10 let
9 let

12%

25%
18%
31%

Průměr: 33,6

51 let a více
41 - 50 let
31 - 40 let
26 - 30 let
19 - 25 let

38%
30%
7%

26%

5%
1%
SVĚTÝLKO SKAUT JUNÁK VEDOUCÍ

