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Pozadí a metodika

Ipsos je dlouhodobým Partnerem organizace „Junák – český skaut“ pro výzkum trhu veřejného mínění.
Projekty Ipsos realizuje zdarma.
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CÍL VÝZKUMU:

METODA:

Zjištění postojů veřejnosti k organizaci Junák – český skaut.
Srovnání s výsledky výzkumu realizovaného Ipsos v roce
2015.

Online výzkum pomocí Ipsos panelu Populace.cz

CÍLOVÁ SKUPINA:

NÁSTROJ:

Reprezentativní vzorek populace ČR dle pohlaví, věku
(15 – 65 let), velikosti místa bydliště a regionu.
Celkem 1071 respondentů
- z toho 639 rodičů/prarodičů

Strukturovaný dotazník

Hlavní zjištění
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Hlavní zjištění
Znalost Junák – český skaut
Junák – český skaut je nejznámější organizace nabízející mimoškolní aktivity pro děti. Zná ho 68 %, od roku 2015 však došlo k
mírnému poklesu znalosti.
Spontánně si skaut vybaví 19 % populace, 5 % si vybaví junák. Spontánní znalost je v čase stabilní.

V označení skaut vs. junák lidé nemají příliš jasno, nejčastěji však používají označení skaut.
Junák – český skaut je hodnocen jako nejdůvěryhodnější ze zkoumaných organizací.

Vnímání a hodnocení Junák – český skaut
Lidé vnímají skaut pozitivně (69 %) a doporučili by ho jako zajímavou aktivitu pro děti (70 %).
Vnímání skautů je v čase stabilní. Zlepšení názoru na skauty během posledních 3 let uvádí 13 % populace, zhoršení pouze 4 %.
Lidé si skauting spojují zejména s hodnotami jako je ochrana přírody, pomoc druhým a spolupráce.
Skauting je zároveň vnímán jako otevřený všem bez rozdílu a také jako společensky prospěšný.

Více než polovina Čechů by byla ochotna podpořit aktivity skautů. 9 z 10 Čechů považuje dobrovolnictví skautských vedoucích
za přínos pro celou společnost, ale jen 58 % jich ví, že vedoucí tuto práci vykonávají bezplatně.
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Detailní zjištění
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Volnočasové aktivity
Znalost Junák – český skaut
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Mimoškolní aktivity
Trávení volného času dětí mimoškolními aktivitami považuje za důležité 9 z 10 lidí. Za nejvhodnější
jsou považovány sportovní aktivity.
Mimoškolní aktivity považují za důležitější ženy a lidé ve věku 55+.

Důležitost mimoškolních aktivit
1% 1%
7%

Vhodné mimoškolní aktivity
Hra na hudební nástroj
Výtvarné kroužky

90 %
Ženy, lidé ve věku 55+

63%

Rozhodně ano
Spíše ano
Ani ano, ani ne
Spíše ne
Rozhodně ne
Nevím, nedokážu říci

Kreativní kroužky, rukodělné práce
Vzdělávací kroužky

Zájmové kroužky
Skauting
Umělecké kroužky, umění
Cokoliv, co děti baví
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78%

Sport
Pohybové aktivity

27%

TOP 10

12%
9%
9%
8%
7%
6%
5%
5% Ženy
4%

N= 1071
Považujete za důležité, aby v dnešní době trávily děti svůj volný čas mimoškolními aktivitami (tj. ve sportovních, výtvarných, vzdělávacích kroužcích, dětských
organizacích apod.)? Jaké mimoškolní aktivity Vám přijdou pro děti nejvhodnější? (spontánní odpověď)
Nárůst/pokles oproti roku 2015

Výběr volnočasové aktivity
Rodiče a prarodiče považují za nejdůležitější, aby aktivita děti bavila, panovala v kolektivu přátelská
atmosféra a děti měly pohyb venku.

Aby je to bavilo
Přátelská atmosféra, dobrý kolektiv
Trávení času venku, aktivní pohyb
Posilování dobrých vlastností a charakteru
Získání dovedností a znalostí
Odbornost vedoucího
Zkušenost vedoucího/instruktora/trenéra
Vzdálenost, kterou musí dítě/vnouče dojíždět
Cena
Respektující přístup
Kolik času aktivita zabere
Aby tam již někoho znali
Nic z uvedeného

68%

51%
48% Lidé ve věku 55-65 let
41%
38%
22%
22%
21%
21%
17% Ženy
12%
5%
2%

N= 639 (pouze rodiče / prarodiče)
Co považujete za nejdůležitější při výběru volnočasové aktivity pro Vaše děti/vnoučata?
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(vyšší výskyt v dané skupině)

Znalost organizací nabízející mimoškolní aktivity
Junák – český skaut zná 68 % populace, což je mírný pokles oproti roku 2015 (75 %).
Spontánně si lidé častěji vybavují název Skaut než Junák.
Skaut znají častěji starší lidé s vyšším vzděláním.

Spontánní znalost
Sportovní kluby, oddíly
DDM
Skaut
Škola
Sokol
ZUŠ, hudební školy
Místní kluby, organizace
Kroužky
Junák
Lidová škola umění

28%
21% Ženy
19%
13%
13%
12% Mladí 15-24 let
8%
7%
5%
4%

Podpořená znalost
Junák – český skaut
Pionýr, sdružení dětí a mládeže
Sdružení hasičů
Mladí ochránci přírody
Hnutí Brontosaurus
YMCA – křesťanské sdružení mladých lidí
Česká tábornická unie
Salesiánské hnutí mládeže
Atom – Asociace turistických oddílů mládeže
Liga lesní moudrosti
Asociace malých debrujárů České republiky
Asociace debatních klubů
Žádnou z výše uvedených organizací neznám

68%

Lidé ve
věku 35+,
se SŠ, VŠ
vzděláním

48%
44%
Lidé ve věku
33%
55-65 let
29%
Lidé s vyšším
15%
vzděláním
11%
10%
8%
7%
4%
2%
13%

N= 1071
Jaké organizace nabízející dětem mimoškolní aktivity si vybavíte? (spontánní odpověď) S4. Které z následujících organizací nabízejících dětem trávení volného času znáte?
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(vyšší výskyt v dané skupině)

Nárůst/pokles oproti roku 2015

Důvěryhodnost organizací
Ze zkoumaných organizací je Junák – český skaut považován za nejdůvěryhodnější.
Za důvěryhodný ho považují častěji lidé s VŠ vzděláním, obyvatelé Prahy a ti, co jsou / byli v minulosti členy skauta.

Junák – český skaut
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Pionýr, sdružení dětí a mládeže
Mladí ochránci přírody
Hnutí Brontosaurus
YMCA – křesťanské sdružení mladých lidí
Salesiánské hnutí mládeže
Liga lesní moudrosti
Česká tábornická unie
Atom – Asociace turistických oddílů mládeže
Asociace malých debrujárů České republiky
Asociace debatních klubů

40% Lidé s VŠ vzděláním a obyvatelé Prahy, jsou / byli členové skauta
23%
13%
11%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%

Lidé do 1000 obyvatel

N= 932, ti kteří znají uvedené organizace
Kterou z těchto organizací považujete Vy osobně za nejdůvěryhodnější? (pouze 1 odpověď)
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(vyšší výskyt v dané skupině)

Členství v organizacích
Junák – český skaut navštěvují děti desetiny dotázaných rodičů.

Junák – český skaut
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Pionýr, sdružení dětí a mládeže
Mladí ochránci přírody
Hnutí Brontosaurus
Liga lesní moudrosti
Salesiánské hnutí mládeže
Česká tábornická unie
YMCA – křesťanské sdružení mladých lidí
Atom – Asociace turistických oddílů mládeže
Asociace malých debrujárů České republiky
Jiné

6%
6%
5%
3%
5%
3%
5%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%

9%

20%
20%

N= 639 (pouze rodiče / prarodiče)
Navštěvují Vaše děti/vnoučata některou z níže uvedených organizací? A navštěvovaly Vaše děti/vnoučata někdy v minulosti některou z níže uvedených organizací?
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Nyní
V minulosti

Vnímání „Junák – český skaut“
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Skaut vs. junák
Lidé nejčastěji používají označení skaut, v označení skaut vs. junák však nemají příliš jasno.
Označení skaut upřednostňují častěji mladí lidé 15-24 let a lidé s vysokoškolským vzděláním.

Rozdíl skaut vs. junák

Používané označení

Ne, stejný význam

64%

Lidé ve věku 55-65 let

45%

Mladí 15-24 let, lidé
s VŠ vzděláním

42%
13%
Ano, junák značí něco
jiného než skaut

13

16%

5%
Nevím, nedokážu
říct

Junák

Skauti

16%

Obě označení
Nevím,
používám
nedokážu říct
přibližně stejně

N= 1071
Vnímáte Vy osobně rozdíl mezi slovem junák a skaut? (pouze 1 odpověď) Když mluvíte o organizaci Junák – český skaut/o skautech, které z těchto označení používáte
častěji? (pouze 1 odpověď)
Nárůst/pokles oproti roku 2015
(vyšší výskyt v dané skupině)

Členství ve skautu
S členstvím ve skautském oddíle mají zkušenost dvě desetiny lidí.
Téměř 60% lidí z okolí vnímá členství ve skautu pozitivně, čtvrtina neutrálně.

Členství ve skautu

Vnímání členství okolím

Ano, jsem aktivním
skautem/skautkou

29%

3%
16%

Velice pozitivně

58 %
Spíše pozitivně

Ano, v minulosti
Muži, lidé ve věku 55-65 let

29%

(63 % v roce 2015)

Ani pozitivně ani
negativně
Spíše negativně

Ne

81%

Ženy, lidé ve věku
45-55 let
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25%
2%

1%
15%

Velice negativně
Nevím, nedokážu
posoudit

N=199
(ti, kteří jsou nebo byli ve skautském oddíle)
N= 1071
Byl/a jste někdy členem/členkou skautského oddílu? (pouze 1 odpověď) Jak Vaše okolí (rodina, známí, přátelé) vnímá, že jste/byl/a jste skautem/skautkou? (pouze 1
odpověď)
Nárůst/pokles oproti roku 2015
(vyšší výskyt v dané skupině)

Postoj a doporučení skauta
Postoj ke skautům je v čase stabilní. 7 z 10 lidí skauting vnímá pozitivně a doporučili ho jako
zajímavou aktivitu pro děti/vnoučata.
Skauting by výrazně častěji doporučili ti, kteří byli v minulosti sami členy.

Postoj ke skautům

Doporučení skautingu

26%
Velice pozitivně
Spíše pozitivně

43%

69 %

Ani pozitivně ani negativně

Lidé ve 45+ let, s VŠ
vzděláním, jsou / byli
členové skauta

33%

Spíše doporučil/a

37%

Spíše negativně

22%
2%
6%

Velice negativně
Nevím, nedokážu posoudit

Rozhodně doporučil/a

Ani doporučil/a ani
nedoporučil/a
Spíše nedoporučil/a

70 %
Jsou / byli
členové
skauta

Rozhodně nedoporučil/a

16%
3%
1%
10%

Nevím, nedokážu posoudit

N=1071
Jak se ke skautům stavíte? (pouze 1 odpověď) S29a. Doporučil/a byste skauting někomu, kdo hledá zajímavou aktivitu pro své děti/vnoučata? (pouze 1 odpověď)
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(vyšší výskyt v dané skupině)

Nárůst/pokles oproti roku 2015

Vnímání skautů
Většina populace vnímá skauty stále stejně. Více než desetina uvádí, že se jejich vnímání skautů za
poslední 3 roky zlepšilo.
Změna názoru je častější u těch, kteří mají se skautem osobní zkušenost (jsou / byli členové).

Vnímaní skautů
Výrazně se
zlepšilo

4%
9%

Důvody zlepšení vnímání
Doporučení/zkušenost okolí

13 %
Zlepšilo
Jsou / byli členové skauta

Trochu se
zlepšilo
Zůstalo stejné

64%

Zůstalo stejné

Trochu se
zhoršilo
Výrazně se
zhoršilo
Nevím,
nedokážu
posoudit
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3%
1%
18%

Zhoršilo
Jsou / byli členové
skauta

Důvody: např. ideologie,
vedoucí, neaktuální v dnešní
době

10%

Přínosnost pro děti

9%

Mám více informací

8%

Propagace

6%

Aktivita pro děti

5%

Obecně kladné hodnocení

4%

Chování k přírodě

3%

Modernější

3%

Jsou více vidět

3%

Přístup vedoucích

2%

N=143
N= 1071
S24a. Jak se změnilo Vaše vnímání skautů během posledních 3 let? (pouze 1 odpověď) S24b. Proč se Vaše vnímání skautů zlepšilo? Co konkrétně k tomu přispělo?
(spontánní odpověď) S24c. Proč se Vaše vnímání skautů zhoršilo? Co konkrétně k tomu přispělo? (spontánní odpověď)
Nárůst/pokles oproti roku 2015

Hodnoty skautingu
Mezi hlavní hodnoty skautingu patří ochrana přírody, pomoc druhým a spolupráce.
Mladí lidé a ženy si skauting spojují více se spoluprací a společenskou prospěšností, starší lidé s vlastenectvím.

Ochrana přírody

62%

Pomoc druhým

40%
31% Ženy, mladí 15-24 let

Spolupráce
Hrát fér

Pravdomluvnost
Ohleduplnost
Společenská prospěšnost
Zdvořilost
Vlastenectví
Poslušnost

Svoboda
Otevřenost
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N= 1071
S jakými hodnotami se podle Vás skauting pojí?
Poznámka: z důvodu změny možností odpovědí nelze srovnávat s rokem 2015.

22%
19% Jsou / byli členové skauta
17%
16% Ženy, mladí 15-24 let
11%
10% Lidé ve věku 55+
9%
8% Jsou / byli členové skauta
4%

(vyšší výskyt v dané skupině)

Výroky spojované se skautem (1/2)
Lidé si obecně ztotožňují skaut s pozitivními výroky. Nejvíce souhlasí, že ve skautu člověk zažije
spoustu zážitků nebo se naučí pomáhat druhým.
S výroky častěji souhlasí ti, kteří jsou / byli členy skauta.

Souhlas
(součet rozhodně + spíše souhlasí)

Ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a
dobrodružství

46%

38%
46%

9%

1% 1%5%

84%

10%

2% 1%5%

82%

13%

2%1%5%

79%
78%

Ve skautu se člověk naučí pomáhat druhým

36%

Ve skautu si člověk najde dobré kamarády

37%

Ve skautu se člověk naučí řešit problémy,
překonávat překážky

35%

43%

14%

2% 1%5%

Ve skautu si člověk rozvíjí svou tvořivost

33%

45%

13%

3% 1%6%

Ve skautu si člověk zvýší svou fyzickou
zdatnost

33%

44%

14%

3%1%5%

42%

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Ani souhlasím ani nesouhlasím

N= 1071
Nakolik souhlasíte s následujícími výroky týkající se skautingu?
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Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Nevím, nedokážu posoudit

78%
77%

Výroky spojované se skautem (2/2)
7 z 10 lidí souhlasí, že by obce měly podporovat skauting.
S výroky častěji souhlasí ti, kteří jsou / byli členy skauta.
Souhlas
(součet rozhodně + spíše souhlasí)

Ve skautu se člověk naučí poctivosti, rozvíjí
svůj charakter

31%

45%

15%

2%1%6%

76%

Skauting rozvíjí člověka všestranným
způsobem

32%

44%

15%

2% 1%6%

75%

Skauting je celosvětově rozšířený

35%

36%

17%

2%1% 9%

72%

Skauting rozvíjí komunikační schopnosti

28%

43%

18%

3%1%7%

71%

Ve skautu získá člověk dovednosti, které mu
v budoucnu pomohou v kariérním uplatnění

29%

42%

18%

4%1%6%

71%

Obce by měly skauting podporovat

31%

39%

19%

4%1% 6%

70%

Rozhodně souhlasím

Spíše souhlasím
Ani souhlasím ani nesouhlasím

N= 1071
Nakolik souhlasíte s následujícími výroky týkající se skautingu?
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Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Nevím, nedokážu posoudit

Komunikace
Doplňující otázky
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Zaznamenání komunikace
Podobně jako v roce 2015 zaznamenala komunikaci spojenou se skauty asi desetina populace,
nejčastěji od někoho z okolí, v TV či na internetu.
Komunikaci zaznamenali častěji lidé s VŠ vzděláním a ti, kteří jsou či byli členy skauta.

Zaznamenání komunikace
Ano
Nevím

21%

12%

Lidé s VŠ, jsou / byli
členové skauta

Typ média
V TV

29%

Na internetu

27%

Na Facebooku

67%
Ne
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37%

Od lidí z mého okolí

Lidé ve věku 55+

21%

V novinách

14%

V domově dětí a mládeže

14%

Ve škole

10%

V radiu

10%

V časopise

7%

Jinde

6%

Mladí 15-24 let

N=124
N= 1071
Zaznamenal/a jste v poslední době nějakou událost, propagaci nebo komunikaci, která by se pojila se skauty? (pouze 1 odpověď) Kde jste tuto událost, propagaci nebo
komunikaci zaznamenal/a?
Nárůst/pokles oproti roku 2015
(vyšší výskyt v dané skupině)

Podpora a přínos
56 % Čechů by bylo ochotno podpořit aktivity skautů. 87 % Čechů považuje dobrovolnictví
skautských vedoucích za přínos pro celou společnost, ale jen 58 % jich ví, že vedoucí tuto práci konají
bezplatně.
Ochotu podpořit aktivity skautů vyjadřovali častěji lidé, kteří jsou či byli sami skauti

Ochota podpořit aktivity skautů
Ano – finančním darem

15%

Přínos dobrovolnictví vedoucích

Lidé s VŠ

Rozhodně ano

Ano – materiálním darem
56 %

Ano – svými znalostmi,
časem atd.
Ano – jiným způsobem
Ne
Nevím

23% Lidé 25-34 let

Jsou/byli členové skauta

49%

87 %
Spíše ano

24%

Rodiče/prarodiče,
lidé ve věku 55+

Spíše ne

12%

38%

13% Mladí 15-24 let

31%

58%

Čechů ví, že skautští
vedoucí vykonávají svou
činnost jako dobrovolníci

5%
1%
7%

Rozhodně ne
Nevím

Lidé s VŠ, jsou/byli členové skauta
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N= 1071
Byl/a byste Vy osobně ochoten/ochotna podpořit aktivity skautu? (možnost více odpovědí) Věděl/a jste, že skautští vedoucí vykonávají svou činnost jako dobrovolníci – ve
svém volném čase a bezplatně? (pouze 1 odpověď) Vnímáte jejich dobrovolnictví jako přínos pro celou společnost? (pouze 1 odpověď)

(vyšší výskyt v dané skupině)

Finanční náročnost skauta a pro koho je určený
Polovina populace si myslí, že je skaut určený pro všechny věkové skupiny.
Skauting je vnímán jako levnější (třetina lidí) či srovnatelný s ostatními volnočasovými aktivitami
(třetina lidí).
Cena oproti ostatním
volnočasovým aktivitám

Pro koho skaut je?
celkem 45 % uvádí, že skaut je jen pro vybrané skupiny

49% Ženy

35% 30%
8%

9%
7%

6%

27%

32%

Rozhodně levnější

37 %
Spíše levnější
Ani levnější ani
dražší
Spíše dražší

3%
Rozhodně dražší

28%
Nevím, nikdy jsem se
o to nezajímal/a
N= 1071
Pro koho je podle Vašeho názoru skauting určený? Myslíte si, že skauting je oproti ostatním volnočasovým aktivitám: (pouze 1 odpověď)
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(vyšší výskyt v dané skupině)

Nárůst/pokles oproti roku 2015

Kontakty

Tomáš Macků
Research & Communication Director
tomas.macku@ipsos.com
GSM: +420 774 646 799

Markéta Kneblíková
PR Manager
marketa.kneblikova@ipsos.com
GSM: +420 724 601 242

Výzkum vypracován pro Junák – český
skaut
Barbora Trojak, tisková mluvčí
barbora.trojak@skaut.cz
GSM: +420 731 403 647

Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 89 zemích.
Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko,
Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a
komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Ipsos je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich
etickými principy a metodickými pravidly.

IPSOS s.r.o.
Na Příkopě 22
Slovanský dům
110 00 Praha 1

www.ipsos.cz
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