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Metodika kvantitativní části

Online sběr dat pomocí panelu Populace.cz 

1/ Populace ČR (18 – 65 let)
2/ Rodiče dětí od 6 – 18 let
3/ Učitelé základních škol 
4/ Mladí lidé ve věku 16 – 18 let
5/ Řemeslníci pracující na IČO

1/ n=600
2/ n=155
3/ n=50
4/ n=62
5/ n=101

1/ Strukturovaný dotazník o délce 12 minut
2/ Strukturovaný dotazník o délce 4 minut
3/ Strukturovaný dotazník o délce 4 minut
4/ Strukturovaný dotazník o délce 4 minut
5/ Strukturovaný dotazník o délce 9 minut

Metoda 
sběru

Cílová 
skupina

Velikost 
vzorku

Výzkumný 
nástroj

Srpen 2016
Termín 
sběru dat

Populace

Rodiče

Učitelé ZŠ

Mladí lidé

Řemeslníci
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Skupinová diskuse

Řemeslníci, kteří jsou 2 – 5 let po střední odborné 
škole, 4 řemeslníci OSVČ, 4 zaměstnaní

8 respondentů ve skupině

Délka trvání: 90 min

Scénář skupinové diskuse

Metoda 
sběru

Cílová 
skupina

Design FGD

Výzkumný 
nástroj

Jihlava 1.8.2016

16:30 – 18:00

Termín 
realizace

Ipsos pro AMSP_Vnímání řemesel_2016

Metodika kvalitativní části

Mladí řemeslníci
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Jaké jsou postoje ke 
znovuzavedení dílen 
a pozemků na ZŠ?
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Pro znovuzavedení dílen je velká část rodičů a učitelů ZŠ. Nebrání se 
tomu ani mladí. Podpora znovuzavedení pozemků je menší, 
zvláště pak ze strany mladých lidí.
D3. Myslíte si, že by se měly v dnešní době na základní škole znovu 
vyučovat dílny?  

Znovuzavedení dílen na ZŠ  n=1000
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D4. Myslíte si, že by se měly na základní škole znovu vyučovat „pozemky“?

Pro znovuzavedení dílen je 
74 % učitelů ZŠ nad 40 let, 
kteří mají s dílnami větší 

zkušenost a považují je za 
přínosnější.

Dílny na ZŠ by zavedly stejně 
ženy i muži.

n=267 n=267
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D3a. Proč by se podle Vás vyučovat měly? D3b. Proč by se podle Vás vyučovat neměly?

Ipsos pro AMSP_Vnímání řemesel_2016

Výuka dílen a pozemků by u dětí mohla podpořit zručnost. Někteří 
si však myslí, že by se tento čas dal využít pro důležitější předměty.  

n=1000

 Absolventi odborných SŠ vzpomínají 
na dílny na základních školách jako 
na předměty, které jim nepřinesly 
žádnou přidanou hodnotu.

 Uvítali by, kdyby se dílny zaměřovaly 
na praktické dovednosti a aby výuka 
byla rozmanitá a profesionální.

Jaké jsou důvody pro ne/vyučování dílen?

„Je to základ manuální práce, 
která se v některých rodinách 

nerozvíjí.„

„Aby děti měly aspoň základy, 
věděly jak se co používá a 

jak se s čím pracuje.“ 

„Dětem chybí základní pohled na 
řemeslo a neumějí zatlouct ani 

hřebík.“ 

„Aby dnešní mládež zjistila, co 
je to kreativní práce a 

neseděla jen u počítače. „

„Čas strávený 
dílnami lze využít 
na důležitější 
předměty, např. 
jazyky.“

„Každý na to není, 
nemyslím si, že dílny ve 
škole přispějí k tomu, 
aby se rozhodly pro 
řemeslo.“

„Na základce se nám střídaly dílny a 
kuchyňky, ale na dílnách jsme jen 

pořád dělali něco ze dřeva, vyřezávali 
kolečka a tak, bylo to k ničemu. A ještě 

jsme hrabali listí.
Tesař, OSVČ

Jak dílny vnímají řemeslníci?

n=244

n=16
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Dílny a pozemky by měli vyučovat odborníci s praxí z daného oboru. 
Mladí lidé věří, že by se tím zvýšila autorita k vyučujícímu a bylo 
by to celkově mnohem přínosnější. 

Ipsos pro AMSP_Vnímání řemesel_2016

Kdo by měl dílny vyučovat?                                                      

D7. Měli by podle Vás předmět dílny a pozemky vyučovat spíše…..?

Podle absolventů odborných SŠ by dílny na ZŠ měli 
vyučovat mistři/pracující v oboru, kterého se dílna týká. 
 Zvýší se tak autorita k vyučujícímu.
 Děti se naučí odbornější věci, které nejsou náplní 

běžné výuky.3 6 12
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prostor budou třídy ze ZŠ docházet
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škol docházet

Učitelé daných základních škol

Jiné

Nevím/nedokáži říci

n=267

Měl by to učit někdo, kdo 
to umí, třeba bývalý 

mistr. Někdo, komu děcka 
budou věřit, že to umí. 

Instalatér, OSVČ

Odborníky s praxí by 
uvítalo pouze 30 % 

učitelů ZŠ nad 40 let.
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Téměř tři čtvrtiny odborníků by byly ochotny při výuce žákům 
ukázat, jak vypadá jejich profese v praxi. 

V5. Byl/a byste ochotný/á se jako odborník jednou za čas účastnit na ZŠ výuky NEBO POZEMKŮ a ukázat jednoduchým způsobem žákům, 
jak Vaše PROFESE vypadá v praxi?

Jsou odborníci ochotní vyučovat dílny na ZŠ?                      n=101
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Zručnost

Znalost ohledně fungování věcí

 Vztah k manuální činnosti

Uvědomění - řemeslník produkuje hmatatelné výsledky

Pochopení zákonitostí při pěstování a ošetřování plodin

 Schopnost propojit výtvarné cítění s řemeslem/výrobou

Výběr povolání v budoucnu

Schopnost uplatnit znalosti z fyziky atd. v praxi

5 6 7 8 9 10

Mladí lidé Rodiče Učitelé

Ipsos pro AMSP_Vnímání řemesel_2016

Mladí lidé považují vliv dílen a pozemků na děti obecně za menší 
než rodiče a učitelé. Největší vliv je spatřován ve vytvoření 
vztahu k manuální činnosti, zručnosti a ve znalosti fungování věcí. 
D5. Do jaké míry by podle Vás měly dílny a pozemky vliv na děti v následujících bodech?

V jakých ohledech mohou dílny děti ovlivnit? n=267
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Děti by se v rámci dílen měly naučit především práci se dřevem 
a osvojit si schopnosti ohledně pěstování plodin a zahradničení.

D6. Jakým konkrétním řemeslným činnostem by se měly děti na ZŠ přiučit do života?

Jaké schopnosti by si měly děti osvojit? n=267

Práce se dřevem/
truhlařina/řezbařina

/tesařina

40 %

38 % (2014)

Pěstování 
plodin/zelinářství/

ovocnářství/
zahradničení

27 %

Řezání

19 %

Kuchařina/
vaření

19 %

Vrtání

16 %

Šití

11 %

Zatloukání 
hřebíků

11 %

Práce s 
kovem

11 %

Elektrikařina

10 %

Schopnost 
opravit si 

základní věci v 
domácnosti

9 %

Rodiče - 26 %
Mladí - 6 %

Učitelé 
26 %

Mladí lidé 
27 %

Učitelé 
42 %


