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Účel výzkumu a způsob využití poznatků;
Rozsah a způsob shromažďování informací, které mají být získány od účastníka
výzkumu, včetně informace o tom, zda výzkum vyžaduje vícečetný kontakt s
účastníkem, zejména po delší době od ukončení prvního kola výzkumu;
Zajištění anonymity a ochrany získaných údajů o účastníkovi výzkumu;
Informace o právu odmítnout účast ve výzkumu nebo ukončit účast v kterékoli
fázi výzkumu.

Při hodnocení projektů určených mladým lidem ve věku 15–24 let byste měli vzít v
úvahu, že lidé v tomto věku se liší od dospělých, zejména z hlediska jejich právní
situace, životních a technologických podmínek a psychologických a sociálních potřeb
souvisejících s intenzivním procesem vývoje v období mezi dětstvím a dospělostí.

4.1. Jaké jsou standardy výzkumu prováděného mezi mladými
lidmi?

Úmluva OSN o právech dítěte a mnoho dalších právních předpisů v jednotlivých
zemích zaručuje zvláštní právní ochranu osobám mladším 18 let. Podle zákona je osoba
mladší 18 let dítětem. Ačkoli ve většině zemí získává člověk určitá práva ve věku 15 let
(například právo vybrat si školu, právo pracovat), účast nezletilé osoby v projektech
YEEA a v různých typech výzkumu vyžaduje souhlas jejího rodiče nebo zákonného
zástupce.

4.1.1. Souhlas s účastí nezletilých v evaluačním výzkumu

1) Souhlas s účastí nezletilé osoby v hodnoticích studiích poskytnutý nezletilou osobou a
jejím rodičem nebo zákonným zástupcem musí obsahovat odkaz na konkrétní výzkum
(název výzkumu nebo hodnoceného projektu a subjekt nebo subjekty provádějící
výzkum).
2) Osoba udělující souhlas s účastí nezletilé osoby ve výzkumu by měla obdržet veškeré
potřebné informace, jako například:

3) Měli byste rovněž pamatovat na to, že v zemích EU je nutné získat souhlas se
zpracováním a uchováváním osobních údajů.
4) Pokud plánujete použít zařízení pro pořizování zvukových a video nahrávek – musí
být rovněž udělen výslovný souhlas s jeho použitím.
5) Příklady dokumentů používaných k získání souhlasu s účastí nezletilé osoby ve
výzkumu jsou obsaženy v přílohách (nástroje 1 a 2).

IV. CO JE POTŘEBA ZVÁŽIT PŘI HODNOCENÍ PROJEKTŮ
ZAMĚŘENÝCH NA MLADÉ LIDI VE VĚKU 15-24 LET

Je vhodné získat tento souhlas na začátku hodnoceného projektu, protože jej lze získat spolu
s obecnějším souhlasem s účastí nezletilé osoby v projektu (např. v rámci stejného
dokumentu).
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4.1.2. Ochrana nezletilých v etických kodexech profesionálních
výzkumných pracovníků

Citlivá témata, která omezují pocit

samostatnosti nebo sebeúcty,

Vztahy s vrstevníky a dalšími důležitými

osobami.

Dodržování obecných zásad sociálního

výzkumu, zejména:

Zaručení důvěrnosti informací

získaných od účastníků výzkumu jak ve

fázi sběru údajů (bez účasti dalších

osob kromě výzkumníků a respondentů

při zpracování údajů,

anonymizace/pseudonymizace), tak

při zveřejnění zjištění (kolektivní

prezentace kvantitativních údajů,

pseudonymizace kvalitativních údajů);

Zajištění anonymity účastníků výzkumu;

Zajištění bezpečnosti a nerušené

práce výzkumných pracovníků.

Normy pro provádění výzkumu mezi

nezletilými osobami jsou obsaženy v

etických kodexech platných mezi

odborníky provádějícími sociální průzkum

a průzkum trhu.

V případě jakýchkoli pochybností se poraďte

s odborníky.

Získání informovaného souhlasu
(popsaného výše) od nezletilé osoby a
jejího zákonného zástupce,

Zajištění pocitu bezpečí osob
dotazovaných výzkumným pracovníkem
(výzkumný pracovník se např. nepokouší
navázat první kontakt s nezletilými bez
přítomnosti dospělé osoby odpovědné za
dítě (učitel, opatrovník, rodič); osoby
shromažďující informace se prokážou
dokumentem potvrzujícím jejich
postavení výzkumného pracovníka;
proškolení a zkušenosti osob
provádějících výzkum zaručují
bezpečnost a provádění výzkumu
způsobem odpovídajícím specifičnosti
mladých lidí),

Zajištění srozumitelnosti veškerých
poskytovaných informací, včetně otázek
kladených dotazovaným/respondentům
(v tomto ohledu je vhodné vyzkoušet
kvantitativní nástroje v menším měřítku
před jejich skutečným použitím a
konzultovat je s odborníky),

Zajistit, aby rozsah nebo metoda
získávání informací od mladých lidí
nezpůsobily přímo žádnou materiální či
nemateriální újmu, včetně újmy související
s duševní pohodou a společenskými
vztahy; to se týká zejména takových
záležitostí, jako jsou:

Základní pokyny k provádění průzkumu mezi
osobami mladšími 18 let:

51



Studium je převažující aktivitou v životě
mladých lidí ve věku 15-24 let. Například v
Polsku je účast na formálním vzdělávání do 18
let povinná, i když je povoleno i učňovské
vzdělávání ve formě „odborné přípravy“ v
kombinaci s placenou prací. Zjištění
vyplývající z průzkumu pracovních sil však
ukazují, že drtivá většina osob ve věku 18–24
let se stále účastní organizovaných forem
vzdělávání. Mladí lidé studují formou plného
denního studia na středních, vyšších
odborných či vysokých školách, ale často i
formou studia při práci, kdy navštěvují různé
kurzy nebo školení. Mnoho činností YEEA také
probíhá formou skupinových vzdělávacích
aktivit. Sdružování příjemců hodnoceného
projektu na stejném místě a ve stejném čase
vám umožní provádět různé druhy aktivit
souvisejících s hodnocením, především sběr
údajů prostřednictvím pozorování, centrální
průzkum, skupinové rozhovory focus groups,
apod.

Měli byste však mít na paměti, že při
provádění výzkumu ve vzdělávacích
institucích je potřeba zajistit vhodné
podmínky shromažďování údajů jako
například: samostatná místnost, vyhrazený
čas (respondenti by neměli být pod časovým
tlakem).

Ve věkové skupině 15–24 let vykonává
placenou práci jen asi každý třetí (včetně
neplacené pomoci s placenou prací
člena rodiny) - nikdy byste proto neměli
klást otázky s tím, že předpokládáte, že
konkrétní osoba pracuje nebo má příjem
ze zaměstnání,

Práce mladých lidí, zejména mladších 18
let, probíhá různou, často atypickou
formou, např. jako bezplatná pomoc v
rámci placené práce blízkého člena
rodiny, jednorázová práce, příležitostná
práce, prázdninová brigáda, práce na
částečný úvazek, zástup, práce „na
zkoušku“, různé typy stáží, učňovská
příprava a odborná příprava, kde se
poměr studia a práce a výdělky značným
způsobem liší, přičemž tyto aktivity
mohou, ale nemusí být považovány za
práci, dále výkon práce výměnou za
ubytování, stravu a „kapesné“, propagace
produktů nebo služeb na sociálních sítích
výměnou za získané zboží nebo služby,
dobrovolná práce s různou mírou pokrytí 
 vlastních nákladů, práce prováděná na
základě různých typů smluv, od běžných
pracovních smluv ke specifickým
smlouvám, nepřiznaná práce, jako je
doučování, nebo příjem z nelegální
činnosti.

Jedním ze základních aspektů životní situace
mladých lidí, který je také hlavní oblastí vlivu
projektů YEEA, je jejich situace na trhu práce.
Ve studiích věnovaných tomuto tématu, pokud
jde o mladé lidi, je třeba vzít v úvahu, že:

4.2. Jak přizpůsobit metodu evaluačního výzkumu způsobu
života mladých lidí?

4.2.1. Hlavní aktivita – formální
vzdělávání

4.2.2. Slabá pozice na trhu práce

Když se mladých lidí zeptáte na práci, musíte
přesně definovat, jaký druh činnosti
považujete za práci a/nebo jaké rysy jsou
pro vás rozhodující (zákonnost, druh a výše
odměny, časový rozsah, stabilita, vazba na
povinnosti v rámci vzdělávání, právní forma).
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4.2.3. Zvýšená mobilita
Lidé ve věku 15–24 let mění své bydliště mnohem častěji než starší lidé. Vykazují také
nadprůměrnou denní mobilitu. Výsledkem je, že tradiční metody sběru kvantitativních údajů na
základě adresy trvalého bydliště v případě mladých lidí nefungují – dotazník zaslaný poštou
často směřuje na zastaralou adresu, která již neplatí, nebo se tazatel dostaví do místa, kde
nikdo není.
             Proto je v případě mladých lidí obzvláště důležité získat jejich mobilní kontaktní
údaje, jako je číslo telefonu nebo název individuálního profilu v konkrétní aplikaci pro zasílání
zpráv, a poté použít strategii sběru údajů pomocí elektronických nástrojů na základě těchto
kontaktních údajů. Zjištění plynoucí ze studií využívajících jak dotazník zaslaný poštou, tak
online metodu (CAWI), ukazují, že míra odezvy v případě posledně jmenované metody je
mnohem vyšší a s klesajícím věkem respondenta ještě roste.

4.2.4. Převažující využití chytrých telefonů v každodenní komunikaci
Mladí lidé jsou na rozdíl od starších osob ochotnější používat elektronické technologie spíše
než tištěné dokumenty. Jsou také mnohem efektivnější při používání těchto technologií a mají
sklon řešit běžné každodenní záležitosti pomocí smartphonu spíše než počítače. Při provádění
výzkumu mezi mladými lidmi je proto vhodné využívat elektronické výzkumné nástroje; nejlepší
možností je přizpůsobit tyto nástroje použití s chytrými telefony (jedna jednoduchá otázka na
jednu obrazovku, jednoduchá a čitelná forma, ne moc dlouhý seznam odpovědí). Jednou z
aplikací, které lze použít pro práci s mladými lidmi, je například Kahoot.

4.2.5. Aktivní život s nadměrným množstvím stimulace
Charakteristickým rysem moderní mládeže je její otevřenost vůči četným podnětům
přicházejícím prostřednictvím smartphonů, s nimiž se mladí lidé ani na okamžik nerozloučí.
Učení, volnočasové aktivity a zájmy, a především společenský život často ovlivňují fungování
mladí lidí natolik, že tito lidé mohou zapomenout na neobvyklé nebo méně důležité povinnosti,
jako je např. vyplnění dotazníku. Tomu lze předcházet tím, že budeme pravidelně zasílat
účastníkům zprávy s připomenutím data plánovaného rozhovoru, slibu vyplnit průzkumný
dotazník apod.

4.2.6. Intenzivní využívání sociálních sítí a médií 
Pro výzkumné účely se stále častěji využívá masivní používání sociálních sítí mladými lidmi,
včetně přítomnosti těchto lidí v mnoha skupinách na sociálních sítích. Je možné najít skupiny
mladých lidí z konkrétní lokality nebo školy, stejně jako skupiny zaměřené na specifické
hudební nebo ideologické zájmy apod. Vstup do skupiny otevírá možnost náboru účastníků
výzkumu (např. do srovnávací skupiny). Můžete položit otázku jednotlivým členům skupiny jako
výzkumný pracovník, nebo zveřejnit odkaz na online průzkum nebo žádost o kontakt (pokud s
tím bude moderátor skupiny souhlasit). Není vhodné zahajovat veřejnou diskusi na úrovni
internetové skupiny; takový postup brání zachování důvěrnosti výzkumu a vystavuje účastníky
hodnocení ze strany ostatních členů skupiny. Prohlášení učiněná veřejně navíc bývají méně
důvěryhodná.
          Dle příkladu agentur pro výzkum trhu můžete též uvažovat o založení speciální
komunitní skupiny (metoda MROC – online komunity zaměřené na průzkum trhu), které by se
účastnili mladí beneficienti projektu na základě souhlasu s účastí. Tyto aktivity však vyžadují
přesnou definici cíle skupiny. Pokud je účelem výzkum – pak by to měla být krátkodobá
skupina (MROC) a během tohoto krátkého období by měla být profesionálním způsobem
moderována, podobně jako skupinové rozhovory focus groups (FGI).
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4.2.7. Problémy při oslovení skupiny NEET

Problémy charakteristické pro výzkum prováděný mezi mladými
lidmi se ještě více prohloubí, pokud se hodnocený projekt
zaměřuje na mladé lidi, kteří nestudují ani nepracují, ani se
neúčastní žádné formy vzdělávání, podpory nebo institucionálního
dohledu, které by je sdružovaly (skupina NEET). Oslovit mladé lidi,
kteří jsou v podobné situaci, je velká výzva, zvláště když
potřebujete srovnávací údaje pro účely srovnání se zástupci
skupiny NEET, kteří se projektu účastní.

Jediným řešením tohoto problému často bývá srovnání skupin účastnících se různých
projektů v rámci stejného programu nebo srovnání výsledků skupiny účastnící se projektu
se skupinou kandidátů, kteří se nestali beneficienty projektu (po zohlednění důvodů, kvůli
kterým nebyli zařazeni do projektu).

Informovat účastníka výzkumu o důvěrnosti poskytovaných informací a
opatřeních přijatých za účelem zachování důvěrnosti jak při shromažďování
údajů, tak formou anonymizace ve fázi analýzy údajů a využití zjištění,

Poskytnout komplexní záruky, vč. provádění rozhovorů (IDI, FGI) bez účasti
třetích stran, vytvoření podmínek pro vyplňování dotazníků zaručujících
anonymitu a důvěrnost, např. vhazováním dotazníků vyplněných ve třídě do
sběrné schránky.

4.3. Jak se vyrovnat s psychologickými a sociálními
potřebami mladých lidí

4.3.1. Zvýšená potřeba zachování důvěrnosti poskytnutých informací

Klíčovými psychosociálními faktory, které je potřeba vzít v úvahu při plánování a
realizaci výzkumu mezi mladými lidmi, je jejich mimořádná náchylnost nechat se
ovlivnit. To vyplývá jak z procesu formování osobnosti, tak ze strachu z
posuzování, a dokonce i z trestu, který může mladého člověka postihnout jak ze
strany vrstevníků, tak ze strany dospělých, na nichž je mladý člověk psychicky a
finančně závislý. K posledně jmenovaným patří i pracovníci projektu. S ohledem
na výše uvedené je potřeba:
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4.3.2. Větší potřeba autonomie a emancipace

Podle vývojové psychologie jsou lidé ve věku 15-24 let z důvodu utváření vlastní
identity mimořádně citliví na záležitosti týkající se respektování jejich svobody.
Proto by měli být jasně informováni o svém právu zúčastnit nebo nezúčastnit se
výzkumu a o důvodech a důsledcích obou možností. Toto je nezbytnou podmínkou
výzkumu.

Na druhou stranu lze mladé lidi pozitivně motivovat k účasti na hodnoticím
výzkumu tím, že budeme reagovat na jejich potřebu posunout se z podřízeného a
výkonného postavení do role spolurozhodovatelů a spolutvůrců. Podmínkou
skutečného zapojení mladých lidí do hodnoticího výzkumu je zacházet s nimi jako
s partnery, kteří mají vedle klasické role zkoumaného objektu různé další úlohy,
včetně rozhodovací a konzultační role. Toho lze dosáhnout zapojením mladých
lidí do různých fází procesu hodnocení, od stanovení informačních potřeb, přes
spolurozhodování o stanovení priorit, plánování, účast na realizaci, až po
konečnou diskusi a projednání zjištění (viz část 2.2).


