
Závěrečné setkání projektu People (People-Centred Development 
Approaches in Practical and Learning Environments) - Co-creation camp v 

Lublani 2019 
 
Sběr dat, jejich analýza a vyvozování závěrů - rok v životě sociologů participujících na              
projektu People. Deset měsíců strávených se statistickými programy a skupinou          
motivovaných výzkumných pracovníků. Statistika nuda je, má však cenné údaje? Pro nás je             
platná jen druhá část sloky. To nejzábavnější nás však teprve čekalo - setkání mezinárodních              
týmů zapojených do téhož projektu, sdílících stejné nadšení pro vědu. Co-creation camp s             
účastí 4 univerzitních týmů z ČR, Anglie, Slovinska a Nizozemska se uskutečnil 3. až 4.               
července 2019 v Lublani.  

Nevím, zda jsme měli větší strach z létání nebo z prezentace před kapacitami z oboru.               
I přes ztracená zavazadla jsme však neztratili chuť dozvědět se více o tom, na čem ostatní                
studenti celý rok bádali. Kromě studentů byli přítomni i mentoři spolu s vedoucími výzkumu              
a zástupci spolupracujících firem. 

První den byl věnován prezentacím jednotlivých studentských projektů. Tyto studie          
stavěly především na kvalitativních, nikoli pro nás obvyklých kvantitativních metodách, což           
pro nás znamenalo zajímavou změnu. Přednáška přední antropoložky Sarah Pink působící na            
australské Monash University pak doplnila program i naše znalosti a následné workshopy            
byly příležitostí pro sdílení zkušeností a debatování nad celoročním zkoumáním. Jeden           
projekt, mnoho různých příběhů a problémů, se kterými jsme se museli vypořádat. V lecčem              
se naše zážitky duplikovaly, jindy byly zcela odlišné. Lišil se například způsob práce - někteří               
studenti pracovali individuálně na projektech v rámci svých diplomových prací, někteří v            
týmech po celou dobu projektu, podobně jako my. 

Druhý den započal mentoringem, jak efektivně prezentovat vědecký projekt a jeho           
výsledky partnerům z komerčního sektoru, aby ho finančně podpořili. Jeden z týmů, který si              
takovou prezentaci cvičně připravil, se uchýlil dokonce k rapování - rýmy, šprýmy, i             
kreativita mohou přispět k tomu, že získáte dostatek finančních prostředků… více než            
50Cent! 

Úderem poledne jsme se přesunuli do historické budovy v centru Lublaně, kde týmy             
prezentovaly výsledky svých výzkumů před pozvanými hosty, zástupci slovinského byznysu.          
Závěr dne pak předznamenal také konec samotného co-creation campu a tím i celého cyklu              
projektu PEOPLE. Alespoň oficiálně - stále totiž byl dostatek prostoru pro neformální debaty             
nad slovinským pivem.  

Project PEOPLE brought people together. Ano, hovorů v angličtině před cizím           
publikem jsme se obávali též, i přestože pro to neexistoval žádný důvod. Rozuměli jsme si - a                 
to nejen po stránce jazykové. I tento strach byl tak nakonec překonán a zanechán v Lublani.                
Odnesli jsme si však s sebou něco, což už nám nikdo na rozdíl od kufrů neztratí… spoustu                 
zážitků i nových poznatků. 

 



Více informací o projektu PEOPLE (People-Centred Development Approaches in Practical 
and Learning Environments) naleznete na: 
http://people-project.net/ 

 
Výzkumná praktika pro studenty sociologie Fakulty sociálních věd  

- organizuje Oddělení pro výzkum environmentálního chování Centra pro otázky 
životního prostředí Univerzity Karlovy 

- kontaktní osoba: Markéta Braun Kohlová (marketa.braun.kohlova@czp.cuni.cz) 
- více informací naleznete zde: /inzerát na našich stránkách/ 
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