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Sondy do Skautského 

světa 
Díl I. / březen 2012  

Úvod 
V březnu 2012 proběhlo první kolo průzkumů v rámci Junáka s názvem 

„Sondy do skautského světa“. Do průzkumu se vyplněním elektronického 

dotazníku zapojilo téměř 2500 členů Junáka starších 18 let. Děkujeme všem!  

Vzorek odpovědí v základních parametrech odpovídá skutečnosti v Junáku, 

např. poměr podle pohlaví, věku nebo zastoupení dle krajů. Výsledky lze 

tedy považovat za vypovídající o skutečném stavu Junáka. 

Proč průzkumy? 

Junák je organizace s demokraticky zvolenými zástupci na různých úrovních 

organizační struktury. Ti mají mandát činit rozhodnutí a my věříme, že čím 

více informací k daným tématům budou mít, tím jejich rozhodnutí budou 

kvalitnější. 

Nechceme dělat „průzkumy veřejného mínění“, které by ze zodpovědných 

v Junáku snímali odpovědnost v duchu okřídleného „vox populi vox dei“. 

Smyslem projektu Sondy do skautského světa je umožnit co největšímu 

počtu členů Junáka podílet se na rozhodování. 

Proběhnuvší první kolo průzkumů považujeme za velice úspěšné a rádi 

bychom v dotazování touto cestou pokračovali. Předpokládáme, že druhé 

kolo proběhne ještě do prázdnin, doufáme v červnu. Další pak, zaměřené ve 

velké míře na to, jak se daří oddílům pracovat s Novým programem, 

proběhne na podzim.  

Díky Františku Šeredovi – Moulinovi za pomoc s programováním 

dotazníku, Veronice Výprachtické – Berušce za namalování loga na titulní 

stránku (zvládla to ve 3 minutách ), Lucii Trlifajové – za konzultaci a 

jazykovou korekturu. 

S pozdravem, přáním příjemného čtení a stiskem levice 

Za tým realizátorů 

Miloš Říha – Šípek (milos.riha@junak.cz ) 

Vedoucí projektu Sondy do skautského světa 

Podstatná 

čísla 
   

2477 
Tolik členů Junáka 

se zúčastnilo 

prvního kola Sond 

do skautského světa. 

 

90 
Tolik let bylo 

nejstaršímu 

respondentovi, který 

vyplnil elektronický 

dotazník. 

 

0 
Taková je 

(zaokrouhleno na 

celá procenta) 

odchylka poměru 

zastoupení mužů a 

žen v průzkumu 

oproti údajům 

z registrace.   

 

6/2012 
Měsíc a rok, kdy 

proběhne další kolo 

Sond do skautského 

světa 
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Logo a znak 
Valný sněm Junáka, který proběhl v loňském roce, konstatoval, že v otázce 

používání loga a znaku „by se mělo něco podniknout“. Uložil tedy nově 

zvolenému náčelnictvu, aby se věcí ve svém volebním období zabývalo.  

Je současné logo dostatečně dobré? Kdy a jak se používá logo a znak? Měnit 

stávající logo? To byly na počátku naše základní otázky. 

Jak se líbí členům Junáka současné logo? Vlastně, líbí! 

Průzkum ukázal, že drtivé většině členů Junáka se stávající logo líbí, 

dohromady asi 88% a velice podobný počet uvádí, že stávající logo by 

neměnili, případně by jej pouze drobně upravili. Tedy by se mohlo zdát, že 

verdikt skautské veřejnosti o současném logu je jednoduše pozitivní, nicméně 

cosi se tu skrývá pod pokličkou. 

Mladí proti starým? Ne tak úplně! 

Při bližším pohledu na věc zjistíme, že ve vnímání loga existují rozdíly dané 

především věkem respondentů a snad ještě více tím, ke které generaci 

respondent náleží. Čím mladší respondent, tím je větší pravděpodobnost, že 

logo vnímá kladně. Pokud rozdělíme respondenty na generace podle toho, 

kdy měli možnost projít skautskou výchovou, tedy, kdy jim cca bylo 10-15 let, 

vypadá členská základna Junáka asi takto:  

 současná 
generace 

porevoluční 
generace 

normalizační 
generace 

generace 
pražského 

jara 

generace 
50. a 60. 

let 

poválečná a 
prvorepubliková 

generace 

% 46 37 6 8 2 2 

(N = 2477) 

Optikou generací nám tu pak ve vztahu k logu a znaku vznikají tři základní 

postojové skupiny: 

Porevoluční generace  (doplněná normalizační generací, lidé, kterým je dnes 

cca 28 – 49 let, skautovali po r.1989 nebo pomáhali jako velice mladí 

obnovovat skauting) – generace, která je dnes takříkajíc u kormidla, její 

zástupci v převážné míře zastávají klíčové posty v Junáku a rozhodují tedy 

mimo jiné i o tom, jak se Junák bude na venek jevit. Postoj příslušníků této 

generace k symbolům je ponejvíce pragmatický a dal by se vystihnout takto: 

„Je třeba použít ten správný a nikoho nenaštvat!“ 

Současná generace (cca 18 -27let, skautovali po r. 2000) – při volbě mezi 

logem a znakem inklinují k logu (i když ne za každou cenu). Generace, která 

vyrostla už plně ve světě, kde v komunikaci jsou rozhodující jednoduchá 

sdělení a jednoduché značky. Logo vnímají jako přirozenou a naprosto 

nutnou součást současné reality. Logo pro ně představuje nutný nástroj k 

tomu, aby Junák mohl vůbec navenek komunikovat.  

88 
Tolika procentům 

dospělých členů se 

líbí stávající logo.  

 

 

85 
Takové respondentů 

procento konstatuje, 

že stávající logo není 

třeba měnit nebo jej 

stačí jen pouze 

drobně upravit. 

 

 

7 
Tolik procent 

respondentů 

konstatuje, že Junák 

logo ke své 

komunikaci vůbec 

nepotřebuje. 

Z průzkumu 

vyplývá, že jsou to 

především 

příslušníci dřívějších 

generací, kteří 

vnímají logo jako 

konkurenci znaku. 
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Dřívější generace (počínaje generací pražského jara, cca 50 – 90 let) – mají 

blízký vztah ke znaku. Logo vnímají tak trochu jako zbytečnou konkurenci ke 

znaku. Jejich negativní hodnocení loga tedy nevyplývá ani tak z hodnocení 

jeho podoby, ale mnohem více z postoje k logu jako zbytečnému nástroji 

komunikace. 

Co o sobě Junák říká? Moderní organizace se stoletou tradicí! 

„To, že se mi logo líbí, neznamená, že ho cpu všude!“ Tento výrok asi nejlépe 

vystihuje, jak je s logem a znakem nakládáno. Ani příslušníci „současné 

generace“, kteří principiálně logo preferují, nepoužívají logo všude za každou 

cenu. Zvažují, ať už vědomě nebo podvědomě, jaké sdělení, který znak 

komunikuje. Například v případě nástěnek pro veřejnost je „souboj“ mezi 

logem a znakem úplně vyrovnaný. Každý znak zkrátka říká něco jiného a 

může být platným spojencem v různých situacích a vůči různým cílovým 

skupinám   

Děláš si názor samostatně? Ne a ani o tom nevíš! 

I v Junáku existují tzv. názoroví vůdci (opinion leaders), kteří svým postojem 

ovlivňují své okolí. Z výsledků je dobře patrné, že v místech, kde rozhodující 

funkce zastávají příslušníci dřívějších generací / současné generace, je jimi 

postoj jejich okolí ovlivněn - postoj k logu je tím buď rezervovanější, nebo 

kladnější.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Tolik procent 

respondentů říká, že 

Junák logo sice 

potřebuje, ale že by 

mělo být úplně jiné 

než to stávající. 

 

39 a 7 
První číslo 

představuje 

procento odpůrců 

stávajícího loga 

v Ústeckém kraji, 

druhé číslo pak 

procento odpůrců 

v kraji Libereckém. 

Oba kraje stanovují 

póly v postoji 

k logu. 

 

30 
Tolik respondentů 

uvedlo, že 

v posledním roce při 

využití s loga nebo 

znaku řešili který 

z těchto symbolů 

v různých 

kontextech použít. 
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Skauting pro všechny 
V poslední době se čím dál tím častěji přetřásá otázka, jaké děti vlastně „chodí 

do skauta.“ Do debaty se s čím dál tím větší razancí zapojuje i nově ustavený 

odbor s názvem „Skauting pro všechny“, který se zabývá především tématem 

začleňováním dětí se „specifickými potřebami“ do skautských oddílů. (http:// 

http://spv.skauting.cz/) 

Základní otázkou bylo, kolik dětí se specifickými potřebami v Junáku vlastně 

je a jakou měrou se daří zapojovat je do činnosti oddílů.  

Kolik dětí se specifickými potřebami máme? Celkem hodně! 

Výzkumu se účastnilo cca 550 registrovaných vůdců a vůdkyň oddílů, což 

představuje asi třetinu celkového počtu. Na otázku, zda mají v oddíle dítě 

s některou z vyjmenovaných specifických potřeb, odpovědělo kladně 66% 

z nich.  

Z výzkumu vyplývá, že v Junáku je cca 4000 dětí s některou z uvedených 

specifických potřeb, přičemž poměr jednotlivých specifických potřeb je 

následující: 

Typ specifické potřeby % 
dítě ze sociálně slabé rodiny 17,5 
dítě s chronickým onemocněním (cukrovka, epilepsie, astma nebo jiné 
onemocnění)    

15,1 

dítě s hyperkinetickou poruchou (ADHD, „hyperaktivní dítě“)  14,8 
dítě s vadou řeči nebo zhoršenou schopností komunikace  8,5 
dítě z náhradní výchovy (pěstounská péče, dětské domovy) 7,7 
dítě z odlišného sociokulturního prostředí (odlišná národnost, jazyk, náboženství)  7,3 
dítě s mentálním postižením 6,5 
dítě s autismem či Aspergerovým syndromem 5,9 
dítě se zrakovým postižením (když brýle plně nekompenzují „běžný“ zrak) 5,8 
dítě s tělesným postižením 5,6 
dítě nedoslýchavé či neslyšící 5,4 

(N = 1331) 

Můžu k Vám do oddílu? Rozhodně ano! 

Junák je dětem se specifickými potřebami velice otevřený. Zhruba 2/3 vůdců 

(vůdkyň) bylo v minulosti postaveno před rozhodnutí, zda přijmou dítě 

s některou ze specifických potřeb a pouze 1% uvedlo, že dítě z různých 

důvodů odmítli přijmout. Tam, kde už děti se specifickými potřebami jsou, 

tak se zpravidla nejedná o ojedinělé případy, ale v jednom oddíle jich je více 

(medián jsou 3 děti na oddíl). 

Děti se specifickými potřebami jsou častěji v chlapeckých (66%) než dívčích 

oddílech (59%). Ovšem nejčastěji jsou v oddílech koedukovaných (72%). 

4000  
Přibližně tolik dětí 

se specifickými 

potřebami je 

v současnosti 

v Junáku. Toto číslo 

představuje necelou 

1/5 všech dětí ve 

věku 6-15 let. 

 

66 
Tolik procent 

vedoucích uvádí, že 

v oddíle mají dítě 

s některou 

z vyjmenovaných 

specifických potřeb.  

 

1 
Pouze takové  je 

procento vůdců / 

vůdkyň, kteří, 

postaveni před 

rozhodnutí přijmout 

do oddílu dítě se 

specifickou 

potřebou, řeknou 

„Ne!“ 

 

 

http://spv.skauting.cz/
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Zároveň také platí, že velmi malé množství dětí se specifickou potřebou, 

které už jsou do oddílu přijaty, jej po nějakém čase opouští, protože se práce 

s nimi nedá s chodem oddílu skloubit (7%). 

Jak to s těmi dětmi jde? Celkem jo, díky za optání …! 

Přítomnost dětí se specifickými potřebami jistě má vliv na běžný chod oddílu. 

Různé potřeby mohou vyžadovat různá nadstandartní řešení, komunikaci 

nad rámec toho, co je běžně. Největší procento představují sice děti se 

specifickými potřebami, které by snad bylo možné označit za „lehké“ až 

„společensky běžné“ (děti ze sociálně slabých rodin), nicméně ty ostatní 

v celkovém úhrnu představují více než 50%. 

Práce s dětmi se specifickými potřebami klade na vůdce oddílů nároky, musí 

o dané potřebě komunikovat s rodiči (to uvádí 95% vůdců / vůdkyň) i 

s dítětem samotným. Většina vůdců / vůdkyň tyto zvýšené nároky připouští. 

Ovšem jenom 22% z nich tyto nároky považuje za opravdu velké (ale 

zvládnutelné) a pouze 2% je hodnotí jako vyčerpávající až nezvládnutelné.  

Potřebujete nějakou podporu? Určitě, ale jde o to jakou! 

Jak podpořit vůdce / vůdkyně, v jejich úsilí o integraci dětí se specifickými 

potřebami. Velká část z nich se ve formě potenciální podpory přiklání 

tradiční formě v podobě metodické příručky (66%). Ovšem stejné procento 

uvádí, že by ocenili podporu v podobě snadno dostupné internetové 

platformy. Méně by pak podle průzkumu byly využívány speciální setkání 

nebo případné výměny zkušeností, kde by se vůdcové / vůdkyně potkávali a 

této problematice diskutovali. Obecně tedy jsou preferovány formy, které pro 

své využití nekladou takové časové nároky (například v podobě zaplněného 

víkendu).  

Vůdcové / vůdkyně by také ocenili zřízení jakési horké linky, kam by bylo 

možné pokládat aktuálně palčivé dotazy. Ovšem ne po telefonu, ale 

jednoznačně je preferována varianta mailu (77%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Toto číslo 

představuje 

procento dětí se 

specifickou 

potřebou, které jsou 

do oddílu sice 

přijaty, ale po nějaké 

době jsou nuceny jej 

opustit. 

 

77 
Takové procento 

z těch vedoucích, 

kteří mají v oddíle 

dítě se specifickou 

potřebou, by 

potenciálně ocenilo 

možnost položit 

dotaz do mailové 

poradny. 

 

2 
Pouze tolik procent 

považuje práci 

s dítětem se 

specifickou 

potřebou za 

vyčerpávající až 

nezvládnutelnou. 

Foto: www.adam.cz 
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Kroj a jeho používání 
Uniformy nebo stejnokroje dnes frčí zdaleka méně než kdysi, i když i dnes 

podle oblečení celkem na první pohled můžete mladého člověka hodit do 

nějaké škatulky.  

Hlavní otázky této části se zaměřili na vztah členů Junáka ke kroji. Je kroj 

uniforma? Je kroj oblečení, ve kterém je možné vyjít na ulici? Je kroj 

praktickým kusem oblečení pro skautskou činnost nebo je předurčen pouze 

k použití při slavnostních momentech?  

Jak se ti líbí kroj? Celkem ano, ale pokud jsem holka tak míň! 

Kroj jsme podrobili známkování jako ve škole, kdy 1 je nejlepší známka a 5 

pochopitelně nejhorší. Pokud zprůměrujeme všechny známky ve všech 

hodnocených aspektech, vyjde nám číslo 2,4. To asi nejlépe vyjadřuje tak 

trochu rozporuplný vztah hnutí ke kroji.  

Podrobnější pohled na výsledky ale říká, že hlavním problémem kroje není 

to, jak vypadá, celkový vzhled dostal takřka přesně za 2. To, co celkové 

hodnocení táhne dolů, je krom celkově negativnějšího pohledu dívek také 

provedení kroje a jeho cena. 

Kluci hodnotí ve všech směrech kroj lépe než dívky, je jim jako oblečení 

bližší, nejmarkantnější rozdíl je pak v hodnocení střihu, který asi nejlépe 

podtrhuje výrok jedné z respondentek: „V kroji vypadám jako v pytli!“ 

Průměrné známky na škále 1-5: 

(N = 2270) 

Co nosíte při jakých příležitostech? Někdy to a někdy tamto! 

Otázka toho, co se kdy nosí, se opravdu nedá zjednodušit pouze na 

slavnostní a ostatní okamžiky. Ve skutečnosti je realita ještě o minimálně 

jeden rozměr pestřejší.  

Slavnostní okamžiky – v těchto chvílích naprosto dominuje kroj a nemá 

v podstatě žádnou konkurenci, ať už jde o slib (98%) nebo třeba táborové 

nástupy (93%), tradice kroje přetrvává.  

Momenty, „kdy jsme vidět“ – k takovým momentům patří především cesty 

na výpravy, do přírody i do města. V těchto případech už to není tak jasné, 

jaké oblečení oddíly volí. Hlavní možnosti jsou tři: kroj (využívá 31% oddílů), 

 

Průměrná známka 

Ženy 

Průměrná známka 

Muži 
Doplňky (nášivky, odznaky)  1,9 1,9 
Barva košile 2,1 1,9 
Celkový vzhled kroje 2,1 1,9 
Materiál krojové košile 2,8 2,6 
Střih krojové košile 3,2 2,2 
Cena kroje 3,5 3,3 

2,4 
Průměrná známka, 

kterou obdržel kroj 

při hodnocení jako 

ve škole, tedy 

známkami 1 – 5. 

 

1,0 
Celý jeden stupeň = 

rozdíl mezi 

průměrnými 

známkami, které 

dávají střihu kroje 

kluci a holky. 

Můžete hádat, kdo 

kroj v tomto ohledu 

hodnotí hůře. 

 

98 
Tolik procent oddílů 

používá kroj při tom 

nejslavnostnějším 

okamžiku, tedy 

během slibového 

ohně. 
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oddílové tričko (36%), běžné oblečení (20%). Výjimečná situace „kdy jsme 

vidět“ je nábor, tam oproti oddílovým tričkům (12%) vítězí kroj (74%), asi 

hlavně proto, že ne všechny oddíly (střediska) mají společné tričko, tedy 

potřebu vypadat při náboru stejně řeší krojem.  

Program na schůzkách / výpravách – že by skauti a skautky absolvovali 

program na schůzkách či výpravách v kroji je čirá fikce. V případě výprav je 

časté použití oddílových triček, pokud je oddíl má (34% oddílů). Jinak 

dominuje úplně běžné oblečení (60%). Na běžných schůzkách je používáno 

takřka bez konkurence běžné oblečení (84%). Poněkud specifický je případ 

schůzek oddílových, kde nadvládu běžného oblečení (65%) narušuje kroj, 

který pro oddílové schůzky používá 20% oddílů. 

Podle šátku poznáš skauta? Skaut skauta možná! 

Mohlo by se zdát, že šátek je jednoznačné rozpoznávací znamení Tak 

výrazný prvek, který i na běžném oblečení je jasně srozumitelný a říká: „já 

jsem skaut“. Pravda je ale taková, že oddílů, které používají šátek na běžném 

oblečení (při jakékoliv příležitosti), je naprosté minimum. Z toho vyplývá, že 

„neskautská veřejnost“ má jen relativně málo příležitostí vidět skauta v šátku 

na běžném oblečení.  

To vyvolává otázku, zda šátek ve výsledku není rozpoznávací znamení 

především pro skauty samotné (skaut podle šátku pozná skauta), zatímco pro 

veřejnost nejde o čitelný symbol (nevědí, že skauti jsou i ti co nosí šátek přes 

tričko). 

Nosíte oficiální trička nebo polokošile? Ty přece neexistují! 

Přestože oficiální trička a polokošile Junáka existují, jako společné oblečení je 

používá minimum oddílů. V naprosto žádném z uvedených případů 

nevytvářejí alternativu k jinému společnému oblečení, jejich užití se pohybuje 

v rozmezí 0-4%.  

Když jdete někam jednat, vezmete si kroj? Vlastně proč ne! 

Poměrně nemalé množství respondentů za poslední rok muselo vyrazit 

někam na úřad a cosi vyjednat. Ptali jsme se, jak byli ustrojeni a přestože 

většina z nich dala přednost běžnému oblečení (59%), tak překvapivě velké 

procento z nich se ustrojilo do úplného kroje (29%).  

 

 

 

 

 

0-4 
Takové procento 

oddílů používá jako 

jednotící oblečení 

oficiální tričko nebo 

polokošili. 

35 
Tolik procent oddílů 

má vlastní oddílová 

trička. Používají je 

jako oblečení, ve 

kterém jsou vidět, 

nebo jako oblečení 

pro program. 

 

20 
Takové procento 

oddílů používá kroj 

na oddílových 

schůzkách. 

29 
Tolik procent 

z celkového počtu 

respondentů, kteří 

vyrazili v posledním 

roce za Junáka na 

nějaký úřad, se tam 

vypravilo 

v kompletním kroji.  

Foto: gong.skauting.cz 



Sondy do Skautského světa 

   

Co by nemělo spadnout pod stůl  8 

Co by nemělo spadnout pod stůl 
Z průzkumu vyplynuly některé další skutečnosti, které nesouvisí přímo 

s některým ze zkoumaných témat, ale lze je hodnotit přinejmenším jako 

zajímavé. 

Vlčata, světlušky, skautky nebo skauti? Všechno dohromady! 

Potvrzujeme zjištění, které vyplynulo už z předchozích šetření i z analýzy 

registrace: nejčastější typ oddílu je takový, ve kterém jsou zastoupeny 

všechny výše vyjmenované výchovné kategorie (22%).  

Časté jsou také typy oddílů, které jsou věkově koedukované, kde jsou tedy 

zastoupeny dvě výchovné kategorie: vlčata + skauti (18%) a světlušky a 

skautky (17%).  

Dlouhodobě se také potvrzuje trend narůstajícího počtu pohlavně 

koedukovaných oddílů, v současnosti jich je 40%, což je velký nárůst od 

konce 90. let, kdy jich bylo cca 15%.  

Všechny tyto informace dávají nový pohled na realitu fungování oddílů 

v Junáku.  

Typ oddílu % 
světlušky 5 
vlčata 7 
skauti 7 
skautky 5 
světlušky + vlčata 5 
skauti+skautky 3 
světlušky + skautky 17 
vlčata+skauti 18 
všechny 22 
jiné kombinace (alespoň tři kategorie) 10 

(N = 550) 

Typ oddílu % 
dívčí 27 
chlapecké 33 
koedukované 40 

(N = 550) 

 

40 
V tolika procentech 

oddílů fungují holky 

a kluci dohromady, 

tedy se jedná o 

koedukované 

oddíly. 

 

75 
V tolika procentech 

oddílů funguje více 

než jedna výchovná 

kategorie, jsou 

věkově nebo 

pohlavně 

koedukované. 

 

32 
V tolika procentech 

oddílů fungují tři 

nebo více 

výchovných 

kategorií.  

 


