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Úvod
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Na světě je dnes 1,8 miliardy mladých lidí ve věku 10–24 let. Jde o největší generaci mladých v dějinách. Svět přes svůj rychlý technologický vývoj, kdy v mnoha 
ohledech nebyl nikdy více propojenější, je také více nestabilní, plný nejistoty a často i nebezpečí. 
Mladí lidé při procesu hledání vlastního místa na tomto světě jsou zavaleni informacemi, očekáváními a nejistotou. Jejich dospívání je mozaikou složitosti a výzev, 
jaké předchozí generace nezažily.

Osvědčené modely formálního vzdělávání v mnoha společnostech pomáhají připravovat mladé lidi na jejich budoucnost již po dlouhé generace. V některých 
zemích je přístup do školy relativně nově objeveným právem, v jiných je toto právo ještě třeba vybojovat. Nové technologie pomáhají v tomto kontinuální vývoji. 
Mnozí z nás si však nyní uvědomují, že méně strukturovaná forma učení (ačkoliv stále s jasně definovanými cíli a výsledky) poskytovaná prostřednictvím 
takzvaného neformálního vzdělávání a učení, musí také sehrát klíčovou roli v rozvoji mladých lidí.

Neformální vzdělávání a učení, které poskytuje Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DOFE), se zaměřuje na rozvoj širších „měkkých“ nebo „klíčových“ 
dovedností, jako jsou odolnost, přizpůsobivost, řešení problémů, rozhodování a komunikace, které poskytují mladým lidem jistotu, že jsou připraveni na výzvy 
světa. 

Existuje mnoho nezpochybnitelných důkazů, které potvrzují, že DOFE má vliv na mladé lidi a jejich komunity. Během posledních několika let Mezinárodní cena 
vévody z Edinburghu (dále jen DOFE) pracovala na vývoji systematického výzkumu a hodnocení dopadu programu DOFE. Tento systematický výzkum byl 
realizován ve spolupráci s národními partnerskými organizacemi po celém světě.

DOFE úzce spolupracovalo s PricewaterhouseCoopers UK (PwC) na vývoji měření společenské hodnoty a dopadu DOFE. Společenský dopad v kontextu DOFE se 
vztahuje na změny vytvořené programem DOFE pro a prostřednictvím jejích klíčových zúčastněných stran (mladých lidí, dospělých zapojených do implementace a 
společností) v peněžním vyjádření. 

Tato zpráva představuje model společenské hodnoty a dopadu DOFE, které vznikají zapojením mladých lidí a dospělých do programu DOFE. Představuje metodiku 
používanou k měření společenské hodnoty a dopadu DOFE a předkládá výsledky analýzy společenského přínosu provedené v České republice ve spolupráci s 
českým Národním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
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Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DOFE) je globální neformální vzdělávací program pro všechny mladé lidi ve 
věku 14–24 let a působí ve více než 130 zemích a teritoriích. V roce 2019 více než milion mladých lidí absolvovalo svůj 
vlastní a jedinečný program DOFE, a to prostřednictvím stovek tisíc partnerů a poskytovatelů zaměřených na mládež, 
včetně škol, mládežnických organizací, sportovní klubů a speciálních institucí. 

Program DOFE je realizován na mezinárodní úrovni prostřednictvím globální rozmanité sítě licencovaných 
poskytovatelů, kteří se liší v rozsahu od velkých národních center se stovkami tisíců účastníků až po přímo licencovaná 
nezávislá místní centra - obvykle mezinárodní školy nebo kluby mládeže s účastí jen několika mladých lidí. Více než 500 
000 z celkových účastníků sídlí v regionu Evropy, Středomoří a arabských států.

© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation

V roce 2019
dokončilo v České republice 

program DOFE
795

mladých lidí
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DOFE bylo v České republice (dále jen DOFE Česká republika) poprvé 
představeno v roce 1995 díky Lady Abrahams, golfové mistryně 
Československa, která program do ČR přivedla. 

Každoročně se v celé zemi aktivně účastní DOFE více než 5 000 mladých lidí. 
Program DOFE poskytuje více než 250 organizací. Jedná se o státní základní a 
střední školy, soukromé školy, sportovní kluby, speciální instituce jako dětské 
domovy, neziskové organizace či univerzity.



Struktura DOFE
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DOFE motivuje mladé lidi k tomu, aby se 
mimo třídu učili novým dovednostem, byli 
fyzicky aktivní, věnovali se dobrovolnictví v 
rámci svých komunit a zažívali pocit 
dobrodružství. 

Cílem DOFE je nabídnout mladým lidem řadu 
příležitostí a možností, které jim pomohou 
aktivovat jejich potenciál.

Využitím zavedené metodiky DOFE za podpory 
dospělých dobrovolníků (vedoucích) si mladí 
lidé vybírají z celé řady aktivit, aby si vytvořili 
vlastní program na míru a usilovali o dosažení 
mezinárodně uznávaného bronzového, 
stříbrného a zlatého ocenění. 
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DOFE Česká republika, 2019
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Různorodost je základ

Do programu DOFE se 
může přihlásit jakýkoli 

mladý člověk, který chce 
podstoupit výzvy.

Poskytovatelé a partnerské organizace

Přes 230 organizací nabízelo v roce 2019 

mladým lidem program DOFE: včetně škol, 
univerzit, mládežnických center, 

neziskových organizací, sportovních klubů a 
dětských domovů

Dosažená ocenění

795 mladých lidí v roce 
2019 dokončilo některou 

z úrovní DOFE.

Dospělí podporují 
mladé lidi

Přes 650 dospělých 

podporovalo v roce 2019 
mladé účastníky v jejich 

DOFE aktivitách.

Mladí lidé jsou aktivní

Přes 5 000 mladých osob se v roce 
2019 aktivně účastnilo DOFE 

aktivit.



Rozmístění DOFE Místních center v ČR v roce 2019
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Region
Počet místních 

center

Praha 45

Středočeský 26

Jihočeský 8

Plzeňský 4

Karlovarský 2

Ústecký 19

Liberecký 7

Královéhradecký 14

Pardubický 15

Olomoucký 4

Moravskoslezský 30

Jihomoravský 26

Zlínský 12

Vysočina 5

Celkem 217

Základní školy

29

Soukromé školy

22

Gymnázia

67

Střední odborné školy

49

18

DDM a další 
volnočasové instituce

Dětské domovy

15

Ostatní
17

Typy Místních center DOFE



Co na DOFE říkají mladí lidé?
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Účastníci DOFE nám řekli o svých DOFE zkušenostech následující:

*Tyto citace pochází z dotazníku spokojenosti, který zodpovídalo 47 účastníků 
DOFE, jež dokončili svůj program v roce 2019 v rámci České republiky. Pro bližší 
informace o tomto průzkumu, nás, prosím, kontaktujte na adrese info@dofe.cz

“Začala jsem přemýšlet jinak a přestala se bát dělat velké věci. Stal 
se ze mě silnější člověk.”

“Naučil jsem se spoustu nových věcí o sobě a přitom se skvěle 
bavil, i když občas byly i momenty, kdy jsem to chtěl vzdát.”

“Stal jsem se více nezávislým, zodpovědným a organizovaným. 
Uvědomil jsem si, jak je někdy důležité pracovat v týmu.”

“Myslím, že DOFE je skvělou příležitostí pro mladé lidi, aby se 
naučili nové dovednosti a vylepšili si své CV.”

© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation



Role dospělých v DOFE
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Program DOFE je otevřen všem mladým lidem ve věku 14-24 let bez ohledu na jejich původ a zázemí. Aby se mladí lidé programu mohli zúčastnit, musí 
se zaregistrovat jako účastníci DOFE v DOFE centru, kterým může být jejich škola, univerzita, místní spolek mládeže, dům dětí a mládeže, sportovní klub 
nebo jejich nápravně-výchovné středisko. Tyto organizace poskytují účastníkům DOFE po celou dobu trvání programu podporu a vedení. V České 
republice jsou dospělí vedoucí, přidružení k těmto místním organizacím, většinou dobrovolníci (98%) a někteří jsou za tuto práci placeni (2%). DOFE se 
věnují v průměru 4 hodiny týdně po celý rok.

Jakmile je účastník zaregistrován do programu je přiřazen k vedoucímu, dospělému mentorovi, který DOFE rozumí, pomáhá účastníkům stanovovat a 
plnit cíle a poskytuje rady a podporu na základě svých zkušeností s programem. Mnoho vedoucích je zároveň učiteli a uvádí, že při práci s mladými lidmi v 
rámci DOFE používají odlišnou sadu dovedností, než když s nimi pracují ve třídě. Spíše než by dávali instrukce, koučují účastníky a usnadňují jim tak 
rozhodování a celý proces programu. 

Kromě role vedoucího je v rámci DOFE mnoho dalších důležitých rolí, které podporují mladé lidi na jejich cestě od začátku až do samého konce. Příkladem 
jsou DOFE koordinátoři, jež přebírají celkovou zodpovědnost za poskytování programu v dané instituci, odpovídají za koordinaci dospělých, navazování 
kontaktu s vedením škol a spolupráci s DOFE Česká republika. Koordinátoři zajišťují hladký průběh programu v rámci své instituce v souladu s principy a 
standardy DOFE. Další rolí jsou expediční školitelé, kteří jsou zodpovědní za organizování a provádění expedic. Ti na sebe berou právní odpovědnost za 
zdraví a bezpečnost skupin a jednotlivců během expedic.

V roce 2019 proběhl průzkum celosvětové spokojenosti, který sestavila centrála Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu za účelem evaluace zkušeností 
dospělých se samotným programem, kde 93% dospělých uvedlo, že účast na DOFE má pro ně významné benefity. Analýza společenského dopadu DOFE 
v České republice toto zjištění posiluje a ukazuje, jak dospělí těží ze své účasti na programu mnoha různými způsoby. 

© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation



Co říkají mladí lidé o vedoucích v DOFE?
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Účastníci DOFE popsali podporu, kterou dostávají od svých 
vedoucích, následovně: 

“Myslím, že vedoucí byl pro mě nápomocnou osobou, když 
jsem se ocitla v nesnázích. Vždy mi ochotně pomohl.”

“Motivují mě, pomáhají mi a dávají mi rady, třeba při 
expedicích.”

“Celkově jsou nám oporou. Vždy jsem si mohla o pomoc říct, 
ale většinou jsem musela jednat spíš sama za sebe.”

“Můj učitel mi pomohl vždy, když jsem měl nějaký problém 
nebo jsem si jen potřeboval o něčem promluvit. Myslím, že to 

byl nejlepší mentor, jakého jsem mohl dostat.

*Tyto citace pochází z dotazníku spokojenosti, který zodpovídalo 47 
účastníků DOFE, jež dokončili svůj program v roce 2019 v rámci České 
republiky. Pro bližší informace o tomto průzkumu, nás, prosím, 
kontaktujte na adrese info@dofe.cz

© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation



Společenská hodnota a 
dopad DOFE: Model a 
metodologie
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Úvod do měření společenské hodnoty a dopadu

Definice společenského dopadu se liší, ale obecně je spjata s pozitivním a negativním 
dopadem činnosti a závislostí na lidech a společnosti (WBSCD, 2015). Společenská hodnota v 
kontextu DOFE se vztahuje na změny vytvořené DOFE pro a prostřednictvím jejích klíčových 
subjektů (mladých lidí, dospělých zapojených do implementace a širší součástí společnosti 
jako je podnikatelská sféra a vláda) v peněžním vyjádření. 

Aby bylo možné měřit společenskou hodnotu a dopad, spolupracovala centrála Mezinárodní 
ceny vévody z Edinburghu s PriceWaterhouseCoopers UK (PwC) na vývoji metodologie 
společenského dopadu pro DOFE. Metodolgie využívá principů sociální ekonomiky a technik 
ekonomického oceňování a je v souladu se zásadami společenské návratnosti investic (SROI) 
(Nicholls et al., 2012).  Pro vytvoření metodiky byl použit rámec PwC Total Impact
Measurement and Management (TIMM). 
Model a metodologie měření společenské hodnoty byly testovány v Austrálii a Ghaně v roce 
2018 před tím, než byly oficiálně aplikovány v listopadu 2018 pro využití v dalších zemí, kde 
DOFE působí. 

• WBSCD. (2015). Towards a Social Capital Protocol. Geneva: WBCSD. 
• Nicolls, J., Neitzert, E., Lawlor, E., Goodspeed, T., & Cupitt, S. (2012). Accounting for Value. London: 

The SROI Network. 
14

Tato část představuje model společenské hodnoty a dopadu DOFE a vysvětluje metodologii 
vyvinutou pro měření tohoto společenského dopadu. 

Rámec PwC’s Total Impact 
Measurement and Management 
(TIMM)

Rámec TIMM společnosti PwC používá 
osvědčené postupy pro peněžní vyjádření 
a oceňování dopadů aktivit napříč 
ekonomickým, společenským, 
environmentálním a fiskálním spektrem. 
Tento rámec lze aplikovat na úrovni 
produktu, projektu, webu nebo dokonce 
celé organizace. Metody PwC byly v 
průběhu let vyvinuty k ocenění 
společenského kapitálu, přírodního 
kapitálu a ekonomických dopadů a staví na 
široce uznávaných přístupech, jakými jsou 
například Zelená kniha vlády Velké Británie 
o hodnocení strategií, zásady SROI, 
protokol o společenském a lidském 
kapitálu a hodnocení ekonomického 
dopadu. 

(PricewaterhouseCoopers LLP, 2019)
© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation



Úvod do měření společenské hodnoty a dopadu

Pomocí rámce TIMM byly vyvinuty metody pro vyčíslení dopadů a hodnoty a jejich vyjádření v 
peněžní hodnotě. Pozornost byla věnována rozvoji a implementaci výzkumu v mnoha různých 
zemích, v nichž DOFE působí. Bylo třeba přizpůsobit metody a přístupy k zhodnocování tak, aby 
vyhovovaly různým ekonomickým a společenským kontextům. 
Náš přístup se řídil zásadami SROI, jejichž důležitou součástí je „stanovení dopadu“, přičemž jsou 
brány v potaz přivlastnění, mrtvá váha, vytěsnění a slábnutí účinků. 

15© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation



Měření společenské hodnoty a dopadu a náš přístup 
(pokračování)
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2. Mrtvá váha

Jako mrtvou váhu označujeme „měření rozsahu výstupu, ke kterému 
by došlo, i kdyby se činnost nekonala“. V kontextu DOFE je mrtvá váha 
míra, do jaké by účastník / dospělý dosáhl výsledku, aniž by se DOFE 
účastnil nebo jej poskytoval. Stejně jako přivlastnění se efekt mrtvé 
váhy odhaduje pomocí dotazování, aby se zjistilo, jaké procento 
participujících tuto činnost provádělo ještě před zahájením programu. 

DOFE absolventi dostávají dotazy, jako například: „Pokud byste se 
programu neúčastnili, jaké procento ze své současné úrovně fyzické 
aktivity si myslíte, že byste vykonávali teď?“. Od respondentů se žádá, 
aby ohodnotili svou odpověď na stupnici, kde 0% znamená: „Já bych 
fyzickou aktivitu zcela nevykonával, nebýt DOFE“ a 100% znamená 
„určitě bych se fyzickým aktivitám věnoval i nyní, i přesto že bych se 
DOFE nebyl účastnil “. Průměr z odpovědí se bere jako procento mrtvé 
váhy.

1. Přivlastnění

Přivlastnění je jakékoliv změna způsobena činnostmi 
souvisejícími s DOFE, na rozdíl od jiných faktorů. V 
průzkumech určených oceněným účastníků jsou 
pokládány otázky, jako například: „Na stupnici 0–10 
určete, nakolik si myslíte, že DOFE přispělo ke změně 
vaší úrovně fyzické aktivity?“ 0 zde znamená „DOFE 
nemělo žádný vliv“ a 10 znamená „DOFE mělo rozsáhlý 
podíl na změně úrovně fyzické aktivity“. Průměrné 
skóre se používá k odhadu toho, jak velkou část změny 
lze přičíst jejich účasti v DOFE, na rozdíl od jiných 
vnějších vlivů. Rovněž se zohledňuje, jak se v průběhu 
času míra přivlastnění snižuje, např: Důvod, proč někdo 
pokračuje v dobrovolnictví i po dokončení, může být 
postupem času méně ovlivněno účastí v programu.

© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation



Měření společenské hodnoty a dopadu a náš přístup 
(pokračování)

4. Slábnutí účinků

Předpokládá se, že účinky činnosti v průběhu 
času slábnou. Například, zatímco díky DOFE 
někteří mladí lidé více cvičí a zároveň se účastní 
programu, je nepravděpodobné, že všichni tito 
lidé budou pokračovat ve zvýšené fyzické aktivitě 
i po dokončení DOFE. Pro výpočet slábnutí účinků 
u oceněných absolventů jsme sledovali úrovně 
jejich aktivity v průběhu času pomocí průzkumu, 
který zodpovídali absolventi, kteří program 
dokončili před několika lety (v průměru před 2 
lety). V rámci vypočtené míry slábnutí účinků v 
průběhu času používáme „faktor osvojení“ 
minimální úrovně 30%, vyplývající ze 
sekundárního výzkumu , tj. pouze 30% těch, kteří 
v budoucnu změní svoje návyky, v nich „vytrvá“ 
(Homer, 2015).
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5. Dvojí započítávání

Dráhy dopadu ukázaly na určité dopady, 
které se objevují ve více oblastech 
DOFE, což vyžaduje, aby se zabránilo 
dvojímu započítávání. Zlepšení 
duševního zdraví a wellbeing je 
například spojeno s každou oblastí 
programu. Předpokládá se, že tyto 
dopady jsou aditivní tak, že každá oblast 
přispívá k relativně malému nárůstu 
wellbeing a žádná část DOFE nezabírá 
tolik času jednotlivce, aby byl jejich 
duševní wellbeing „nasycen“ nebo 
dosáhl vrcholu. 

3. Vytěsnění

Vytěsnění odpovídá možnosti, kde 
„jeden výsledek vytlačil jiné výsledky“; 
tj. účast na činnostech může 
jednotlivcům zabránit v tom, aby zažili 
pozitivní dopady jinde, nebo zabránit 
jiným, aby na ně něco pozitivní dopad 
mělo. Vytěsnění bylo bráno v potaz při 
každém postupu výpočtu. V mnoha 
případech vytěsnění nebylo považováno 
za problém, protože neexistovaly 
důkazy, které by naznačovaly, že 
účastníkům vykonávajícím činnost 
související s DOFE, bylo zabráněno v 
provádění jiných činností, respektive 
jiným účastníkům v účasti na stejné 
činnosti. 
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Jak byl stanovena společenská hodnota a dopad DOFE?

Každá oblast DOFE je spojena s různými činnostmi, které vedou k rozmanitosti dopadů. Navíc existují rozdíly ve způsobu fungování DOFE 
a dostupnosti dat ve více než 130 zemích, v nichž DOFE operuje. Obsah této studie poukázal na to, že ne všechny dopady ve všech 
zemích lze posoudit najednou. V důsledku toho byl proveden proces stanovení rozsahu, aby se identifikovaly oblasti dopadu, na které je 
třeba se zaměřit v první řadě. 

Nejprve byly vyvinuty dráhy dopadu pro každou oblast DOFE a pro dospělé, kteří DOFE realizují a poskytují. Dráhy dopadu stanovily 
vztah mezi vstupy, výstupy, výsledky a dopady:

Na následující stránce zobrazujeme zastřešující dráhu dopadů DOFE. Shrnuje celkové výsledky a dopady DOFE vztahující se k účastníkům 
i dospělým. Pro účely posouzení společenského dopadu bylo vyvinuto 6 dalších drah dopadu; jedna pro každou oblast DOFE a dráha 
dopadu pro průběh dopadu DOFE na dospělé.
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Vstupy Primární aktivita Výstupy Výsledek
(krátkodobý)

Výsledek
(dlouhodobý)

Dopad

Jaké zdroje (finanční či 
jiné) byly investovány,
aby bylo dosaženo 
výsledků

Oblast DOFE, které 
se dráha dopadu 
týká

Specifické aktivity, do 
kterých se účastník 
zapojuje, jelikož jsou 
součástí DOFE

Změny, které účastník 
pociťuje v oblasti 
učení, zvědomení si, 
emocí či jednání

Změny, které 
účastník pociťuje z 
dlouhodobého 
hlediska. Týká se 
návyků, podmínek či 
postavení

Změny v širším 
společenském kontextu
jakožto důsledek vlivu 
dlouhodobých výsledků 
DOFE absolventa
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Přehled dráh dopadu DOFE
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Vstupy
Primární 
aktivity

Výstupy
Výsledky

krátkodobé
Výsledky 

dlouhodobé
Dopady

Nejrůznější 
náklady spjaté s 

provozem 
Národního centra, 

tréninkem, 
brandingovými 

aktivitami, apod.

Oblast 
dovedností Účastníci tráví čas 

dobrovolnictvím, 
zlepšováním kondice a 

rozvíjením koníčků a 
dovedností. Následně 
plní expedici (pokud 
jsou na zlaté úrovni, 
pak ještě rezidenční 

projekt).

Dospělí jsou vyškolení, 
vedou mladé lidi a 

podporují je na jejich 

cestě programem. 
Často je doprovazí na 

expedicích.

Vztahy, přátelství a zvýšení 
sociální interakce

Lepší výsledky v 
oblasti vzdělání a 
navýšení lidského 

kapitálu

Vylepšené schopnosti 
k životu např. 

odolnost, komunikace, 
kreativita

Vyšší potenciální 
výdělek a míra 

zaměstnatelnosti

Zlepšení duševního 
stavu a emočního 

wellbeing

Rezidenční 
projekt (Pouze 
zlatá úroveň)

Oblast 
dobrovolnictví

Oblast pohybu

Expedice

Zlepšení odbornosti a 
schopností v dané oblastí

Zvýšené povědomí o 
enviromentálních záležitostech

Pocit smysluplnosti, úspěchu a 
spokojenosti

Navýšení účasti na občanském 
životě a zapojení se do 

komunity

Zlepšená schopnost plánování 
a řešení problémů

Zvýšená schopnost soucitu a 
respektování rozdílnosti

Zlepšení fyzického 
stavu a kondice

Navýšení aktivity v 
oblasti charity a 

komunitní činnosti

Zvýšení společenské 
soudržnosti

Snížení negativního 
dopadu na životní 

prostředí

Snížení míry páchání 
trestné činnosti

Zvýšená sebedůvěra a
zdravé projevy chování

Snížení a prevence 
práchání trestné 

činnosti

Vyšší začlenění do 
společnosti

Mezikulturní a 
občanská kompetence

Navýšení 
dobrovolnické činnosti 

a environmentální 
iniciativy



Jak byl stanoven společenský dopad a hodnota DOFE, pokračování
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Na základě revize stávající literatury o DOFE a konzultacemi se zúčastněnými stranami byly určité dopady 
upřednostněny tak, že se posoudilo, které z nich jsou nejvýznamnější a nejvhodnější k měření:

Dostatek materiálů: Dopady s nejvýznamnější vlivem podle zúčastněných stran DOFE a nejvíce zkušených 
účastníků/vedoucích a podle většiny těch, kteří z DOFE profitují
Nejvhodnější k měření: Relativní dostupnost údajů, zdrojů a stávajícího výzkumu k posouzení oblastí dopadu.

Výsledkem procesu určení rozsahu bylo zaměřit se na následující dopady na oceňování:  

Vyšší potenciální 
výdělek a míra 

zaměstnatelnosti

Zlepšení fyzického 
stavu a kondice

Zlepšení duševního 
stavu a emočního 

wellbeing

Navýšení aktivity v 
oblasti charity a 

komunitní činnosti

V příštích několika letech bude Mezinárodní cena vévody z Edinburghu pracovat na rozšíření stávající metodologie výzkumu, aby
změřila další dopady, které může potenciálně mít. To bude mimo jiné zahrnovat tři další klíčové dopady DOFE: Snížení negativního 
dopadu na životní prostředí, Zvýšená společenská soudržnost, Snížení míry páchání trestné činnosti.
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Klíčové subjekty

Společenský dopad je hodnota změny, které subjekty díky DOFE dosáhly. 

Pro účely této analýzy a oceňování byly stanoveny následující tři klíčové skupiny zúčastněných stran, které potenciálně 
těží z činností souvisejících s DOFE:

Ocenění absolventi

Mladí lidé, kteří dokončili jakoukoli 
úroveň DOFE (bronz, stříbro, zlato). Ti 
se účastní DOFE prostřednictvím 
DOFE centra a vykonávají řadu 
činností dle svého výběru na základě 
principů struktury DOFE programu.   

Dospělí v DOFE

Jednotlivci, kteří byli vyškoleni DOFE Česká 
republika na podporu při plnění DOFE v 
rámci své školy nebo instituce, jakožto 
vedoucí, kteří mentorují účastníky během 
jejich programu, nebo koučové a 
hodnotitelé, kteří provádějí zvláštní 
školení účastníků ve kterékoli oblasti 
DOFE. Zapojení těchto dospělých může 
být dobrovolné nebo součástí jejich práce.

Společnost

Je tu taktéž široká skupina lidí, která 
z činností DOFE plněných účastníky 
a dospělými těží, a to pokud jde o 
přispívání do státní ekonomiky a 
prostřednictvím dobrovolnictví.
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Měření aktuálního a budoucího společenského dopadu a 
hodnoty DOFE oceněných absolventů
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V rámci tohoto výzkumu vypočítáváme současnou hodnotu a budoucí hodnotu pro oceněné absolventy, kteří dokončili DOFE během 

roku 2019, kdy byla analýza prováděna. 

Každý mladý člověk, který se účastní DOFE, i když nedokončí úroveň, může mít prospěch z účasti na činnostech souvisejících s 

programem. Avšak kvůli jednoduchosti a přesnosti se v rámci tohoto výzkumu omezujeme na měření společenského dopadu tak, aby 

zahrnovalo pouze ty, kteří program dokončí a jsou tedy 'oceněnými absolventy'. 

Tento report však obsahuje několik pasáží, v nichž oceněné absolventy označujeme za „účastníky DOFE“. Pro objasnění je nutno dodat, 

že v průběhu sběru dat jsme prováděli průzkum se současnými účastníky DOFE v České republice, abychom shromáždili data, která 

představují zkušenosti oceněných v roce 2019 (sběr dat byl proveden v období od září 2019 do března 2020). Rovněž jsme proved li 

průzkum s oceněnými, kteří již neplní DOFE (ti dokončili svůj program zhruba před 2 lety), abychom sledovali změny chování oceněných 

účastníků  v průběhu času po dokončení DOFE. Abychom tuto odchylku objasnili, když hovoříme o sběru dat a výsledcích průzkumů, 

odkazujeme na údaje „účastníků DOFE“ (data představující zkušenosti oceněných, kteří se zúčastnili programu a dokončili jej v roce 

2019) a údaje „oceněných absolventů“ (data představující zkušenosti oceněných, kteří se již neúčastní programu a dokončili jej zhruba 

2 roky před provedením průzkumu). 

Přestože v souvislosti se sběrem a analýzou dat odkazujeme na „účastníky DOFE“ a „oceněné absolventy“, tento výzkum počítá 

současný a budoucí dopad týkající se 795 oceněných, kteří dokončili svůj program v České republice v roce 2019. 



Jak byl společenský dopad a hodnota DOFE měřen a vyčíslen
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Pro výpočet hodnoty uvedených čtyř druhů dopadů byly vyvinuty metodiky v souladu se směrnicí Společenská hodnota VB a Zelenou

knihou a časopisem Magenta Book finanční správy Jejího Veličenstva. 

Rovněž byly stanoveny podklady pro údaje nutné k provedení výpočtů. Zdroje údajů použitých při výpočtech lze rozdělit do tří skupin:

Údaje poskytnuté DOFE Česká 
republika: 

Údaje týkající se účasti a 
poskytování DOFE za rok 2019. 
Patří sem například počet mladých 
lidí, kteří dokončili bronzovou, 
stříbrnou nebo zlatou úroveň, a 
počet dospělých, kteří přispěli k 
poskytování DOFE. 

Údaje z průzkumu od účastníků, 

oceněných absolventů a účastnících se 

dospělých:

Průzkumy byly navrženy tak, aby napomohly 
pochopení výsledků, kterých účastníci 
dosáhnou (např. jak často dobrovolničí nebo 
vykonávají fyzické aktivity), dále abychom 
pochopili, kolik z aktivit by se i tak uskutečnilo 
(mrtvá váha) a do jaké míry je dopad 
způsoben plněním DOFE (přivlastnění). 1 

Sekundární data: 

Tam kde DOFE Česká republika 
nebo průzkumy nebyly schopny 
poskytnout dostatečné údaje, 
byly zjištěny relevantní údaje ze 
sekundárního výzkumu. To 
zahrnuje proxy hodnoty, které 
určují odhady peněžního 
vyjádření dopadů.

1 Informace o tom, jak byly průzkumy prováděny, naleznete v dodatku č. 1, kde je dále uveden i přehled počtu a demografického rozložení respondentů
průzkumu. Z průzkumů byl analyzován následující počet odpovědí: 
• Odpovědi účastníků DOFE (n = 469) představovaly 59 % ocenění získaných v České republice v roce 2019 (795), což je reprezentativní velikost vzorku. 
• Odpovědi dospělých (n = 210) představují 32 % dospělých, kteří cenu podpořili v roce 2019 (650), což je reprezentativní velikost vzorku. 
• Údaje o oceněných zahrnovaly 211 odpovědí od oceněných absolventů, kteří svůj program dokončili v průměru před 2 lety. 
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Analýza společenské hodnoty a 
dopadu DOFE v České republice v 
roce 2019
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Hlavní výsledky
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Společenská hodnota DOFE v České republice v roce 2019

~800 mladých lidí 
dokončilo DOFE

Společenská hodnota 
vygenerovaná v České 
republice v roce 2019

49 milionů Kč

Budoucí hodnota 
vygenerována v České 
republice v roce 2019 díky 
DOFE

86 milionů Kč

Průměrná společenská hodnota vytvořená účastníkem v České republice v roce 2019 užitek:

Bronz: 33 000 Kč Stříbro: 37 000 Kč Zlato: 40 000 Kč*

650 dospělých
bylo zapojených do DOFE

© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation

R 3.25 : 1 Kč
SROI DOFE v České republice 1

Celková společenská 
hodnota za rok 2019: 

49 332 000 Kč

Celkové náklady za 
rok 2019:

15 179 000 Kč

1 Na základě analýzy 

společenské hodnoty DOFE v 
České republice v roce 2019 
odhadujeme, že za každou 1 
Kč, která byla do DOFE 
investována, bylo vytvořeno 
3,25 Kč společenské hodnoty. 
Podrobnější vysvětlení toho, 
jak se tato společenská 
hodnota rozkládá do různých 
oblastí dopadu, je uvedeno na 
straně 41. 

Pro účely výpočtu SROI a kvůli 
sladění vytvořené hodnoty s 
ročními náklady na plnění 
DOFE, byla zahrnuta pouze 
hodnota jednoho roku. 
Průměrná doba dokončení 
bronzové, stříbrné a zlaté 
úrovně je 1,1, 1,4 a 1,7 roku. 
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Výsledky dle dopadu - Shrnutí

Oblast dopadu, kde byla vygenerována nejvyšší společenská hodnota byla
oblast charitativních a komunitních činností, kde došlo k navýšení angažovanosti

38 027 000 Kč
Společenská hodnota 
navýšení angažovanosti v 
oblasti charitativních a 
komunitních činností

8 075 000 Kč
Společenská hodnota 
zlepšení stavu 
duševního zdraví a
wellbeing

2 756 000 Kč
Společenská hodnota 
zlepšení fyzického 
stavu a kondice

475 000 Kč
Společenská hodnota 
lepší zaměstnatelnosti 
a vyššího 
potenciálního výdělku
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Výsledky dle dopadu – Poznámka k budoucí společenské hodnotě
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Budoucí společenská hodnota, vytvořená díky realizaci programu DOFE v roce 2019 v ČR, se odhaduje na 86 milionů Kč

Logickým základem pro stanovení budoucí společenské hodnoty je fakt, že DOFE vytváří určité návyky/chování, které mohou pokračovat po celý život 
jedince. Průzkum, který jsme provedli s oceněnými absolventy (své programy DOFE dokončili v průměru před 2 lety), podpořil toto zdůvodnění. 
Následující tabulka ukazuje procenta přivlastnění činností DOFE, která tvoří základ pro výpočet společenské hodnoty připisované DOFE i po tom, co 
účastník v roce 2019 program dokončil (tj. po zbytek jejich života). 

Úroveň
DOFE

Dobrovolnictví Fyzická 
aktivita

Trénink 
dovednos

tí

Zlatá 89% 53% 52%

Stříbrná 85% 52% 68%

Bronzová 79% 53% 66%

Míra přivlastnění účastníků v procentech
(kolik procent nárůstu jejich úrovně aktivity je 

možno přisoudit DOFE)

Při našich výpočtech budoucí hodnoty jsme brali v úvahu slábnutí účinků, přivlastnění 
a mrtvou váhu. 

➢ U slábnutí účinků, používáme data z našeho průzkumu oceněných účastníků k 
vytvoření modelu pokračujícího, stálého snižování pravidelného zapojení 
oceněného do těchto činností i po dokončení programu.

➢ Přivlastnění vyjadřujeme mírou, jíž účastníci popisují jakékoli navýšení úrovně své 
činnosti DOFE (viz tabulka 'Procenta přivlastnění účastníků'), přičemž míru 
přivlastnění meziročně po dokončení DOFE snižujeme o 5%

➢ U mrtvé váhy používáme úrovně aktivity účastníků před zahájením DOFE.

Nicméně tyto hodnoty nejsou jednoznačné než výpočty společenské hodnoty, které jsme provedli při zhodnocení DOFE v roce 2019, jelikož zahrnují 
předpoklad chování oceněných účastníků v budoucnosti, což je ze své podstaty těžko predikovatelné. Odhady budoucích hodnot zde poskytují spíše 
vhled do přetrvávající společenské hodnoty DOFE pro, kteří svůj program dokončili v roce 2019. 
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Výsledky dle dopadu. Společenská hodnota zvýšením angažovanosti v 
charitativních a komunitních činnostech
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• Celková společenská hodnota v rámci zvýšení angažovanosti v charitativních a komunitních aktivitách je 38 027 000 
Kč.

Mladí lidé se podílejí na různých formách dobrovolnických a komunitních aktivit v oblasti dobrovolnictví, a tudíž se aktivněj i zapojují do 
charitativních a komunitních činností. Průzkum ukázal, že v průměru se 39% účastníků DOFE již pravidelně účastnilo dobrovolnických 
aktivit před plněním DOFE, 85% účastníků však hodlá pokračovat v pravidelném dobrovolnictví i po dokončení programu. Dospělí, kteří 
dobrovolně pomáhají s plněním DOFE, rovněž v důsledku své angažovanosti pociťují wellbeing. Určili jsme hodnoty pro tři klíčová 
měření většího zapojení do charitativních a komunitních činností vygenerovaných v roce 2019: 

• Wellbeing* benefity pro oceněné absolventy vlivem nárůstu dobrovolnictví = 17 500 000 Kč

• Počet dobrovolnických hodin účastníka = 2 791 000 Kč

• Wellbeing benefity pro dospělé vlivem nárůstu dobrovolnictví = 17 736 000 Kč

* Zlepšení wellbeing odráží navýšení životní spokojenosti zúčastněných stran, například v důsledku účasti na pravidelném dobrovolnictví a častém cvičení. 
V této studii bylo zlepšení wellbeing oceněno užitím příslušných hodnot společenského dopadu z hodnot HACT Komunitních investic a hodnot 
bezdomovectví pocházejících ze Social Value Bank (k dispozici na www.socialvaluebank.org).

Společenská hodnota po dokončení DOFE 

Naše výsledky ukazují, že pro mladé lidi, kteří získali ocenění v roce 2019, jsou benefity wellbeingu, které pociťují z většího zapojení se 
do dobrovolnictví po celou dobu svého života, a hodnota pro společnost plynoucí z dobrovolnických hodin oceněných účastníků během 
jejich života, v hodnotě 43 652 000 Kč a 5 513 000 Kč.
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Výsledky dle dopadu. Společenská hodnota zlepšení duševního zdraví a 
emocionálního wellbeingu
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Celková společenská hodnota zlepšeného duševního zdraví a wellbeingu je 8 075 000 Kč.

Mladí lidé, kteří se účastní DOFE a dospělí, kteří podporují plnění DOFE, komunikují s ostatními, získávají sebevědomí, 
rozvíjejí životní dovednosti a zažívají pocit smysluplnosti a spokojenosti, což vede ke zlepšenému duševnímu zdraví a wellbeingu. 
Společenskou hodnotu vytvořenou v roce 2019 v této oblasti dopadu jsme určili pomocí následujícího: 

• Přínosy wellbeingu pro oceněné účastníky ze zvýšené fyzické aktivity * = 4 365 000 Kč

• Přínosy wellbeingu pro oceněné účastníky ze stráveného času na dovednostech = 1 498 000 Kč

• Přínosy wellbeingu pro dospělé z absolvování DOFE školení a tréninku = 2 212 000 Kč

*Hodnota wellbeingu fyzického zdraví je založena na hodnotách pravidelného cvičení uvedených v HACT Social Value Bank. Tato hodnota považuje 
zdravotní účinek za součást přímého dopadu na wellbeing, protože samotný přínos se přenášel primárně skrze ozdravný mechanismus. Nezahrnuli jsme 
proto samostatný dopad pohybu na fyzické zdraví, abychom se vyhnuli dvojímu započítávání spolu s přínosem wellbeingu.

Společenská hodnota po dokončení DOFE 

Hodnota budoucích přínosů wellbeingu pro oceněné účastníky, a to ze zvýšené fyzické aktivity a trávení času dovednostmi, se 
odhaduje na 21 126 000 Kč , respektive 10 192 000 Kč.
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Výsledky dle dopadu. 
Společenská hodnota zlepšení fyzického zdraví a kondice
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Celková společenská hodnota zlepšeného fyzického zdraví a kondice je 2 756 000 Kč.

Prostřednictvím oblastí DOFE pohyb a expedice jsou mladí lidé více vystaveni fyzickým 
činnostem (pokud již předtím nebyli), a proto je větší pravděpodobnost, že se v budoucnu budou věnovat sportovním 
a fyzickým aktivitám. Podpora plnění oblasti expedice přináší přínos pro tělesné zdraví i dospělým. 

Proto se společenská hodnota připisovaná zlepšenému fyzickému zdraví a kondici odhaduje pomocí následujících dvou 
měření, které jsou spojeny s oblastí expedice: 

• Přínosy pro fyzické zdraví * pro oceněné účastníky díky expedici = 1 405 000 Kč 

• Přínosy pro fyzické zdraví dospělých díky expedici = 1 350 000 Kč

*Přínosy pro fyzické zdraví mohou zahrnovat určitý prvek zlepšení duševního wellbeing, takže jsme samostatně nevyhodnotili další hodnotu spojenou s 
přínosem pro wellbeing plynoucí z expedice.

Společenská hodnota po dokončení DOFE 

Pro tato měření nebyly odhadnuty žádné budoucí přínosy, protože v současné době chybí kvantitativní důkaz, že účast na aktivitách 
typu expedice zvyšuje pravděpodobnost, že bude mladý člověk v budoucnu podobné aktivity provádět. 
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Výsledky dle dopadu.
Společenská hodnota vyšší možnosti zaměstnatelnosti a potenciálního výdělku
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Celková společenská hodnota vyšší možnosti zaměstnatelnosti a výdělku je 475 000 Kč.

Díky dovednostem a zkušenostem získaným prostřednictvím DOFE očekáváme, že mladí lidé, kteří se zúčastní programu, budou mít v 
budoucnu zlepšenou možnost zaměstnatelnosti nebo potenciálního výdělku (až po dokončení DOFE), což znamená, že v této oblasti 
nezískali mladí lidé v roce 2019 žádnou současnou hodnotu. 

Společenská hodnota tohoto dopadu, která vznikla v roce 2019 se týká zvýšení příjmů dospělých. Tato hodnota se odhaduje na základě 
následujících dvou hodnot: 

• Výdělky dospělých spojené s DOFE, vyplývající z jejich platu za plnění DOFE = 186 000 Kč.

• Zvýšené příjmy dospělých, kteří dobrovolně (bez finanční odměny) podporují plnění DOFE, díky dovednostem a osobnímu růstu, 
který vznikne důsledkem dobrovolnictví v rámci DOFE = 289 000 Kč.

Společenská hodnota po dokončení DOFE 
Mladí lidé, kteří se účastní, jsou seznámeni s možnostmi rozvoje klíčových životních dovedností. Patří sem leadership, tvořivost, 
podnikavost a odhodlání, specifické technické dovednosti, jakož i vztahy a sebevědomí. Z dlouhodobého hlediska to vede ke zlepšení 
jejich zaměstnatelnosti a potenciálního výdělku. 

Na tento dopad má potenciální vliv více oblastí. To znamená, že existuje riziko dvojího započítání, protože je pravděpodobnější, že 
příjmy budou zastropovány / omezeny vnějšími faktory. Abychom se vyhnuli nadměrnému nadsazování, zaměřili jsme se tedy na 
navýšení potenciálu výdělku, na nějž má vliv pouze fyzická aktivita, nikoli již dobrovolnictví a dovednosti. V odborné literatuře existují 
pádnější důkazy, které potvrzují vztah mezi pohybem a výdělky než je tomu u jiných oblastí. Odhadli jsme, že budoucí benefit formou 
zvýšeného výdělku pro oceněného účastníka, který v roce 2019 dokončil DOFE v oblasti pohybu činí 5 774 000 Kč.
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Rozdělení celkové společenské hodnoty vygenerované během roku 2019 mezi tři klíčové skupiny je následující:

Výsledky dle klíčových skupin - shrnutí

© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation

Celková hodnota dopadu na 
a skrze oceněné účastníky

Total value of impact on and
through Adults

Total value of impact on
Society

Společenská hodnota DOFE v roce 2019

Celková hodnota dopadu 
na a skrze dospělé

Celková hodnota 
dopadu na společnost

2 790 554 Kč

24 767 889 Kč
21 773 296 Kč



Výsledky dle klíčových skupin – ocenění účastníci
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795 mladých lidí dokončilo program DOFE v roce 2019

Skrze jejich účast v DOFE byla vygenerována společenská hodnota ve výši 24 768 000 Kč.

Rozklad této hodnoty obsahující součásti výpočtu společenské hodnoty DOFE je následující:

17 500 000 Kč
přínos wellbeingu díky 
vyšší míře 
dobrovolnictví

4 365 000 Kč
přínos wellbeingu díky 
vyšší míře fyzické 
aktivity

1 498 000 Kč
přínos wellbeingu díky 
více strávenému času 
nad dovednostmi

1 405 000 Kč
přínos fyzického zdraví 
díky plnění expedicí
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Výsledky dle klíčových skupin – ocenění účastníci
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Hodnota pro každého oceněného účastníka při dokončení DOFE
Výsledky v této oblasti odrážejí hodnotu, kterou mladý člověk zažívá po dobu 12 měsíců. 
(Poznámka: Tyto hodnoty nezachycují celkovou společenskou hodnotu, kterou ocenění účastníci zažívají během trvání DOFE, protože 
dokončení každé úrovně trvá průměrně rok a tyto výpočty vymezují sestavování společenské hodnoty za 12měsíční analytické období). 
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Výsledky dle klíčových skupin
oceněný účastník – aktuální versus budoucí hodnota
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Hodnota převedená na mladého člověka

Průměrná hodnota mladého člověka v České republice účastnícího se 
DOFE v roce 2019, se odhaduje na 30 000 Kč, 33 000 Kč a 34 000 Kč za
bronzovou, resp. stříbrnou a zlatou úroveň.

Když se však podíváme na celkovou dobu potřebnou k dokončení 
DOFE, ne na 12měsíční období analýzy, vzniká pro oceněné účastníky 
přidaná hodnota, protože dokončení DOFE trvá déle než 12 měsíců. 
Průměrná doba trvání účasti na aktivitách DOFE je 1 rok a 1 měsíc na 
bronzové, 1 rok a 5 měsíců na stříbrné a 1 rok a 9 měsíců na zlaté 
úrovni. Když se podíváme na celkovou dobu účasti, hodnota mladého 
člověka se odhaduje na 32 000 Kč, 45 000 Kč a 57 000 Kč za 
bronzovou, resp. stříbrnou a zlatou úroveň.

S přihlédnutím ke společenské hodnotě po dokončení DOFE díky 
následnému pokračujícímu dobrovolnictví, pohybu a pravidelnému 
využívání dovedností, se odhaduje, že budou získány dodatečné 
budoucí přínosy ve výši 102 000 Kč v přepočtu na držitele ceny, 
generované pro a prostřednictvím těch, kteří dokončili DOFE v roce 
2019.
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Hodnota pro každého oceněného účastníka po dokončení DOFE
S přihlédnutím k budoucí společenské hodnotě po dokončení DOFE, jakožto důsledku stálého dobrovolnictví, pohybu a pravidelnému 
využívání dovedností, se odhaduje, že budou získány dodatečné budoucí přínosy ve výši 102 000 Kč v přepočtu na držitele ceny, 
generované pro a prostřednictvím těch, kteří dokončili DOFE v roce 2019.

Výsledky dle klíčových subjektů - oceněný účastník, budoucí hodnota
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17 736 000 Kč
přínos wellbeingu díky 
vyšší míře 
dobrovolnictví

Realizaci programu v roce 2019 zajišťovalo 650 dospělých

Skrze jejich zapojení do DOFE byla vygenerována společenská hodnota ve výši 21 773 000 Kč. 
Rozklad této hodnoty obsahující součásti výpočtu společenské hodnoty za dospělé v DOFE je následující:

475 000 Kč
navýšení 
potenciálního výdělku 
díky realizaci DOFE

2 212 000 Kč
přínos wellbeingu díky 
realizaci DOFE

1 350 000 Kč
Přínos pro fyzické 
zdraví díky účasti na 
expedicích

Výsledky dle klíčových subjektů – dospělí v DOFE
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Společenská hodnota 
generovaná na dospělou osobu 
je 38 000 Kč.

Pro dospělé v České republice, kteří 
realizují DOFE nejrůznějšími 
způsoby, vytváří DOFE značný objem 
hodnoty. Dospělí, kteří dobrovolně 
pomáhají s plněním DOFE, rovněž v 
důsledku své angažovanosti pociťují 
wellbeing. Pokud se účastní 
vzdělávacích kurzů DOFE ČR, získají 
dovednosti, které lze uplatnit i při 
jejich zaměstnání. Taktéž je 
vyčíslena peněžní hodnota pro 
dospělé, kteří jsou placeni za 
poskytování DOFE (pro výpočet této 
hodnoty se počítá pouze s výdělky, 
které by dospělí podle nich 
samotných jinde nezískali, nebýt 
jejich činnosti v DOFE).

Výsledky dle klíčových subjektů – dospělí v DOFE, přepočet na 
dospělého
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výdělku pro dospělé 
skrze účast v DOFE
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pro dospělé skrze 
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Přínosy 
fyzického zdraví 

pro dospělé 
skrze expedici

Společenská hodnota pro dospělé v DOFE v přepočtu na dospělého
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Výsledky dle klíčových subjektů – společnost

Díky dobrovolnictví a místní 
charitativní a komunitní 
činnosti oceněných účastníků 
v roce 2019 byla pro 
společnost vygenerována 
hodnota 2 791 000 Kč.

Současná hodnota vytvořená prostřednictvím místní charitativní a komunitní 
činnosti a dobrovolnictví oceněných účastníků v roce 2019 oproti budoucí 
hodnotě vytvořené jako důsledek kontinuálního zapojení oceněných do 
dobrovolnictví po celý jejich život po dokončení DOFE:

2 791 000 Kč
hodiny účastníka 
strávené dobrovolnictvím 
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Za rok 2019 Budoucí hodnota

Hodnota hodin účastníků DOFE strávených 

dobrovolnictvím

2 790 554 Kč

5 513 299 Kč



Celkové výsledky napříč všemi dráhami dopadu – aktuální stav
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Většina společenské hodnoty 
vytvořené DOFE v České republice 
byla generována jako výsledek 
přínosů pro wellbeing oceněných 
ůčastníků a dospělých a jejich 
prostřednictvím v důsledku navýšení 
míry dobrovolnictví díky jejich 
zapojení se do DOFE. 
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Následující dopady představují celkovou budoucí společenskou hodnotu DOFE v České republice:

Mnoho dospělých bude 
pokračovat v poskytování DOFE i 
poté, co se zapojili v roce 2019. A 
dospělých, kteří přestanou 
poskytovat DOFE, bude 
pokračovat v dobrovolnictví skrze 
jiné charitativní a komunitní 
činnosti, a to díky jejich účasti v 
DOFE v roce 2019. To znamená, 
že v roce 2019 dospělí v DOFE  
společenskou hodnotu 
vygenerují. Tuto budoucí 
hodnotu pro dospělé jsme však 
nevyčíslili z důvodu nedostatku 
údajů o pokračování 
dobrovolnické činnosti dospělých 
v následujících letech. 

Celkové výsledky napříč všemi dráhami dopadu – budoucí stav
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Na základě analýzy společenské hodnoty DOFE v České republice v roce 2019 odhadujeme, že za každou 1 Kč, která byla do DOFE investována, bylo 
vytvořeno 3,25 Kč společenské hodnoty - taková je společenská návratnost investice (SROI). Výpočet SROI porovnává dva typy hodnot: 

1. Společenská hodnota dopadů na ty, kterých se DOFE týká: Toto bylo vypočítáno v rámci analýzy společenských hodnot a prezentované v předchozí 
části.

2. Peněžní hodnota nutná k zprostředkování DOFE: To zahrnuje náklady vzniklé Národnímu centru, místním centrům DOFE, jakož i náklady vzniklé 
samotným oceněným účastníkům, jako jsou náklady na registraci a náklady vzniklé v souvislosti s oblastmi dovedností, pohybu, dobrovolnictví a expedice. 
Zohlednili jsme pouze náklady oceněných účastníků, které byly přímo přivlastnitelné DOFE (tj. nezahrnuli jsme náklady, které by vznikly, i kdyby se DOFE 
neúčastnili). Náklady na účast v úrovni DOFE počítáme na dobu 12 měsíců. Další informace o nákladech na DOFE jsou uvedeny v dodatku 2.
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Společenská návratnost investice (SROI)

R 3,25 : 1 Kč
SROI DOFE v České republice

Celková společenská 
hodnota ve 2019: 

49 332 000 Kč

Celkové náklady v 
roce 2019:

15 179 000 Kč

Do výpočtu SROI jsou zahrnuty pouze náklady a hodnota vzniklé během jednoho roku (2019). Vzniklá hodnota se odvíjí od účastníků, kteří získali ocenění v 
roce 2019, a hodnoty vygenerované jejich účastí v kalendářním roce (tj. nezahrnuje společenskou hodnotu generovanou plněním DOFE v roce 2018). 
Nezachycuje hodnotu vytvořenou pro mladé lidi, kteří se DOFE účastnili po celý rok, ale nedokončili jej, takže skutečná vytvořená hodnota (a tedy 
odpovídající poměr SROI) by mohla být vyšší pro oceněné účastníky (těm trvá dokončení bronzové, stříbrné a zlaté úrovně v průměru 1 rok 1 měsíc, resp. 1 
rok, 5 měsíců nebo 1 rok, 9 měsíců). V budoucnu by shromažďování informací o statistikách průměrné míry slábnutí účinků pomohlo tento odhad zpřesnit. 

Ačkoli jsme odhadli hodnotu, kterou by účastníci vytvořili v budoucích letech, nezahrnuli jsme budoucí hodnoty do SROI, jelikož nemáme odhad budoucích 
nákladů, které by vznikly.

© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation



Závěr
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Limity výzkumu
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Tento výzkum poskytuje odhad společenské hodnoty DOFE v České republice v roce 2019 a do budoucna na základě 
údajů dostupných v době práce nad stanovením této hodnoty. Jako je tomu i u jiných výzkumů, existují určité nedostatky 
použité metodiky a při zobecňování výsledků výzkumu. Pro lepší transparentnost jsou tyto nedostatky shrnuty zde:

1. Reprezentativnost vzorků průzkumu společenské hodnoty: 

Průzkum účastníků DOFE: Reakce v průzkumu mezi účastníky DOFE jsou celkovým obrazem všech oceněných, kteří se 
účastnili programu v České republice v roce 2019. Mladí lidé, kteří se účastnili DOFE prostřednictvím základních škol, 
středisek mládeže / středisek volného času, středních odborných a technických škol a dětských domovů, však byli 
zastoupeni v menší míře a ti z gymnázií byli zase ve větším zastoupení (při porovnání s distribucí odpovědí průzkumu 
oproti rozmístění místních center v České republice v roce 2019). Uspokojivý podíl odpovědí účastníků průzkumu byl 
mezi různými regiony, přičemž některé regiony byly zastoupeny ve vyšší míře (například Ústecký a Jihomoravský) a 
některé v menší (např. Královéhradecký). Porovnávalo se s regionální distribucí všech center v roce 2019. 

Přestože se nám nepodařilo shromáždit demografická data od účastníků DOFE, je těžké říci, zda jsou ukazatelem pro 
celou skupinu účastníků DOFE v ČR, co se týče jejich věku, pohlaví, etnického a zdravotního stavu a sociálně-
ekonomického postavení. Jelikož však máme k dispozici vysoký počet odpovědí účastníků průzkumu, reprezentující 59% 
všech účastníků, kteří dokončili DOFE v roce 2019, předpokládáme, že výsledky průzkumu účastníků v ČR jsou v těchto 
demografických kategoriích reprezentativní. 

Vzhledem k tomu, že počet odpovědí dle podskupin klesl, jakmile jsme rozdělili data podle pohlaví a úrovně DOFE, 
nemohli jsme dosáhnout výsledků pro přímé versus pokračující účastníky na stříbrné a zlaté úrovni.  

© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation



45

1. Reprezentativnost vzorků průzkumu společenské hodnoty (pokračování): 

Průzkum mezi dospělými: Výsledky průzkumu mezi dospělými v DOFE byly ukazatelné pro celkový počet dospělých, kteří se DOFE 
účastnili v roce 2019. Opět lze při porovnání oproti rozmístění místních center v roce 2019 říci, že odpovědi dospělých ze základních 
škol a dětských domovů byly zastoupeny v menší míře než ty od dospělých z gymnázií a středních škol. Uspokojivý podíl odpověd í 
účastníků průzkumu byl mezi různými regiony, přičemž některé regiony byly zastoupeny ve vyšší míře (například Moravskoslezský ) a
některé v menší (např. Praha). Porovnávalo se s regionální distribucí všech center v roce 2019. Odpovědi dospělých nicméně 
reprezentují 32% dospělých, kteří pravidelně poskytují DOFE, přičemž celkové číslo je 650. 

Průzkum mezi oceněnými účastníky: Data oceněných byla použita k vytvoření modelu „slábnutí účinků“ oceněných zapojených do 
pohybových, dovednostních a dobrovolnických aktivit v průběhu času a rozdíly v odpovědích mužů a žen byly použity k úpravě údajů o 
účastnících tak, aby zahrnovaly rozdílné spektrum pohlaví v analýze. Podrobnosti této metodiky a překážky týkající se tohoto 
modifikovaného přístupu na základě pohlaví jsou vysvětleny v dodatku č. 2. Rovněž jsme se pokusili stanovit přivlastnění dopadů, k 
němuž došlo po průzkumu oceněných účastníků. Odpovědi však neprokázaly jasný vztah zřejmě proto, že vzorkem oceněných 
účastníků, kteří se na průzkumu podíleli, byli většinou ti, kteří DOFE dokončili před několika lety (v průměru před dvěma lety). V 
důsledku toho jsme předpokládali, že míra přivlastnění klesla o 5% ročně. Tento předpoklad lze zpřesnit pokračujícím systemat ickým 
shromažďováním údajů od více oceněných po delší dobu. 

2. Zdroje sekundárních dat:

V některých výpočtech byly použity určité poznatky z dat ze sekundárních zdrojů. Tyto zdroje se liší z hlediska jejich spoleh livosti a 
přímé relevance. V budoucnu by monitorování a identifikace relevantnějších studií (např. studií publikovaných v České republice) mohly 
zpřesnit výpočty, kde byly použity poznatky z dat ze sekundárních zdrojů.  

Limity ve výzkumu
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• 3. Analýza citlivosti

I když je náš odhad společenského dopadu a hodnoty DOFE založen na zavedených technikách ekonomického oceňování 
a na nejlepších dostupných údajích, naše výpočty byly v některých případech nejisté. Z naší analýzy citlivosti vyplývá, že 
bylo nalezeno následujících pět údajů, jež by mohly být těmi, které mohou ovlivnit celkový model a výsledky nejvíce: 

• rozsah, v jakém byly výsledky přivlastňovány DOFE a také tomu, co by se mohlo stát v případě jeho neplnění (údaj z 
průzkumů)

• rozsah procentuálního vyjádření mladých lidí, kteří se již pravidelně účastní aktivit z oblastí dovednosti / 
dobrovolnictví / pohyb ještě před DOFE (údaj z výzkumných průzkumů)

Všechny údaje na nichž jsme provedli analýzu citlivosti, mají střední citlivost, včetně výše uvedených, a taktéž: 

• Míra s níž přivlastnění klesá po dokončení DOFE (údaj ze sekundárního výzkumu)

• Naše vypočtená „míra slábnutí účinků“ absolventů, která vytváří „osvojení“ návyků v průběhu času (tj. procento 
mladých lidí, kteří si během plnění DOFE osvojí nové návyky a budou se těchto návyků držet i v budoucnosti), (údaj z 
výzkumných průzkumů).

Faktor odečtení míry "Social Time Preferences" (STPR) v tomto výzkumu (údaj ze sekundárního výzkumu)

Údaje shromážděné z průzkumů byly ve výpočtech průměrovány, což s sebou také nese míru nepřesnosti.  

Limity výzkumu
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Tento výzkum poskytl vhled do některých ze společenských dopadů a hodnot vytvořených DOFE Czech Republic. Jakožto vzdělávací organizace pro mládež, 
která se snaží každoročně zaujmout více mladých lidí a poskytnout jim přístup k vysoce kvalitnímu neformálnímu vzdělávání a učení, se odhaduje, že v roce 
2019 vygenerovalo DOFE společenskou hodnotu 49 milionů Kč. Dalších 86 milionů Kč se přičítá budoucí hodnotě, a to díky pokračování v osobním rozvoji 
oceněných účastníků za rok 2019 i po ukončení jejich programu. 

Model společenské hodnoty DOFE a jeho metodika, která se neustále vyvíjí, představuje důležitý krok v ambicích DOFE posílit měření a podávání zpráv o 
jeho dopadu. Existuje mnoho příležitostí, jak na této práci dále stavět:

• Shromažďování dalších důkazů o dopadech, které mají být zahrnuty do výsledků o společenské hodnotě: V České republice se našly neoficiální důkazy, 
ale již ne dostatek dat, aby bylo možné vyčíslit dopad zlepšení výsledků u kategorií, jako jsou sebedůvěra a odolnost, dále dopady plynoucí z 
rezidenčního projektu zlaté úrovně a dopad DOFE na snížení trestné činnosti a recidivy. 

• Rozšíření metodiky o další dopady: Tato analýza společenské hodnoty měla své limity, protože se zaměřila na dopady upřednostňované v počáteční fázi 
vývoje modelu a metodiky. DOFE nadále spolupracuje s PwC na stanovení dalších přínosů pro dopady, které nebyly zahrnuty do této analýzy. 

• Vliv lepších zdrojů a kvality dat na přínosy výhod po dokončení DOFE: V údajích z průzkumu oceněných účastníků nebyl nalezen jasný klíč k tomu, čemu 
v průběhu času ocenění přisuzují svou účast na aktivitách DOFE. Proto byly učiněny předpoklady o tom, jak se míra přivlastnění DOFE postupem času 
snižuje. Tuto nepřesnost lze v budoucnu vyřešit systematickým shromažďováním údajů od oceněných účastníků za účelem vytvoření rozsáhlé základní 
evidence.

• Výsledky společenského dopadu a hodnoty z České republiky by mohly nabídnout vhled do problematiky i dalším DOFE Národním centrům: Výsledky 
a ponaučení získané z této analýzy by se mohly vztahovat na DOFE v jiných zemích Evropy i mimo ni, kde DOFE operuje podobným způsobem. Klíčovými 
odlišnostmi by byly modely činnosti mladých lidí, typy provozovatelů DOFE, k nimž ocenění účastníci patří a poměr účastníků na dospělého při realizaci 
DOFE. 

Prostřednictvím měření společenské hodnoty DOFE může DOFE Česká republika v konečném důsledku zlepšit své porozumění rozsahu, v jakém dosahuje 
svých cílů, podporovat rozvoj strategií pro navýšení společenské hodnoty, kterou vytváří, a přesvědčivě osvětlovat tuto problematiku dárcům a sponzorům 
za účelem otevření se nové spolupráci. 
© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation
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Pro více informací o Mezinárodní ceně 
vévody z Edinburghu - Česká republika, 
nebo tomto výzkumu, nás kontaktujte na:

Poděbradská 540/26 190 00 Praha 9 –
Vysočany

T: +420 606 045 160
E: info@dofe.cz
W: www.dofe.cz



Dodatky
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Dodatek č. 3 : Náklady na provoz DOFE v České republice v roce 2019
70 - 71
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Sběr výzkumných dat:

Výzkumná data byla sbírána  a uložena na online platformě Qualtrics. Období sběru dat bylo mezi 2. červencem 2019 a 30. března 2020. Všechny 
skupiny byly kontaktovány e-mailem a prostřednictvím sociální sítě Facebook. Všem skupinám byly nabídnuty odměny za vyplnění dotazníku. 

Absolventi programu  byli kontaktováni e-mailem uvedeným v databázi oceněných. Za účelem propagace výzkumu byla také kontaktována 
prezidentka DOFE klubu a všem členům klubu byl zaslán dotazník s informacemi o průzkumu. Informace o průzkumu a odměnách byly zveřejněny 
také na Facebooku. Všichni respondenti z řad absolventů odpověděli na průzkum online.

Účastníci programu DOFE byli kontaktováni e-mailem uvedeným v ORB. Odkaz na průzkum a informace o něm byly zveřejněny také na 
Facebooku. Účastníci odpovídali na průzkum online i offline (6 odpovědí bylo zachyceno offline). Offline data byla následně ručně zadána do 
Qualtrics.

Obě skupiny byly instruovány, který z dotazníků (účastník nebo absolvent) vyplnit. Ti, kteří cenu dokončili  před více než 6 měsíci, vyplnili průzkum 
pro absolventy a ti, kteří program plnili nebo jej dokončili před méně než 6 měsíci, odpověděli na průzkum pro účastníky.

Vedoucí - Každý dospělý, který v minulosti absolvoval školení programu DOFE, byl kontaktován prostřednictvím e-mailu. Odkaz na průzkum a 
instrukce byly také zveřejněny ve facebookové skupině pro vedoucí programu. Informace o výzkumu byly také součástí měsíčních newsletterů
zasílaných Národním centrem všem proškoleným osobám. Průzkum byl také propagován během konzultačních návštěv v místních centrech
během osobních setkání s koordinátory. Všichni dospělí vyplnili online verzi dotazníku.

Pokud respondenti (účastníci, absolventi, dospělí) vyplnili dotazník v plném rozsahu, mohli se zapojit do losování o plecháček nebo batoh s logem 
DOFE. Ti, kteří se chtěli losování o ceny zúčastnit, museli na konci průzkumu potvrdit, že si přejí být zařazeni do slosování, a uvedli svou e-
mailovou adresu. Ne všichni respondenti se chtěli účastnit losování a ne všichni vyplnili své e-mailové adresy. Výherci byli vylosováni ze všech, 
kteří vyplnili  celý dotazník a zároveň uvedli svou e-mailovou adresu.  Odměnu získal každý desátý respondent. Národní centrum informovalo 
výherce prostřednictvím e-mailových adres uvedených v průzkumu. Vylosovaným respondentům bylo zasláno celkem 25 plecháčků a 25 batohů.
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DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje



Velikost vzorku

890
odpovědí

bylo celkem
zpracováno 

během 
průzkumu
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469

210 211

Award Participants Adults Award Holders

Odpovědi průzkumu

DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje



Průzkum účastníků DOFE: Demografické složení respondentů: úroveň, jazyk průzkumu

Z odpovědí od účastníků DOFE bylo v průzkumu použitelných 469. Jedná se o reprezentativní velikost vzorku pro celkový počet účastníků, kteří dokončili 
DOFE v roce 2019 (s 99% úrovní spolehlivosti a 4% tolerancí chyb). 

To představuje 59% účastníků, kteří dokončili DOFE v roce 2019 (795). Rozdělení účastníků podle pohlaví v České republice v roce 2019 bylo následující: 
66% žen, 33% mužů a 2% bez určeného pohlaví. Bohužel došlo k chybě při sestavování našeho online průzkumu účastníků, což znamenalo, že jsme nebyli 
schopni sesbírat údaje o věku účastníků, jejich pohlaví, sociálně-ekonomickém postavení a o tom, zda se účastníci považují za osoby se zdravotním 
postižením nebo za etnickou menšinu. 

53

98% respondentů dělalo 
průzkum v češtině

2% respondentů se 
rozhodlo odpovídat 

anglicky
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Bronze
44%

Silver

19%

Gold

7%

Currently 

completing 
Bronze / 

Silver / Gold
30%

Highest Award Level Completed

DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje
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Průzkum účastníků DOFE: Demografické složení: Regiony a typ místního centra
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Region % reakcí

Praha 21%

Středočeský 12%

Ústecký 12%

Moravskoslezksý 12%

Virtual Platform - iDOFE 9%

Zlínský 6%

Jihomoravský 5%

Olomoucký 4%

Pardubický 4%

Jihočeský 3%

Liberecký 3%

Královehradecký 2%

Plzeňský 1%

Karlovarský 0.2%

Nespecifikováno (Unknown) 5%

Grammar School
39%

Youth centres, 
leisure time 

centres
2%

Vocational and technical 
high school

18%

Childrens homes
3%

Private High School
11%

Unknown
5%

Virtual Platform -
iDofE

9%

Other
5%

Elementary School
8%

Participants’ Award Centre Type

DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje



Průzkum dospělých v DOFE: Demografické složení: pohlaví, věk, jazyk

Z odpovědí dospělých realizátorů DOFE bylo v průzkumu použitelných 210. Jedná se o reprezentativní velikost vzorku pro celkový počet 
dospělých, kteří pravidelně podporovali DOFE v roce 2019 (s 90% úrovní spolehlivosti a 5% chybovostí). 

To představuje 32% dospělých, kteří DOFE pravidelně podporovali, z celkových 650. 

Dospělí respondenti byli ve věku od
17 do 64. 

Věkový průměr byl

41

2% dotazovaných dospělých 
uvedlo, že patří k minoritní 

etnické skupině a 1% uvedlo, že 
má postižení
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97% respondentů dělalo průzkum 
v češtině

3% respondentů si zvolilo 
angličtinu

9 dospělých (4%) v minulosti 
dokončilo program DOFE

35%

64%

0% 1%

Male Female Prefer to self-

descibe

Prefer not to

answer

Adults’ Gender

DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje



17% působilo v DOFE po 
dobu menší než je rok.

75% po dobu 1 - 5 let

7% po dobu 6 -10 let

1% po dobu 11 a více let
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Průzkum dospělých v DOFE: Demografické složení: Typ místního centra, délka působení
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Virtual Platform -
iDofE

3
Vocational and 
technical high 

school
46

Unknown
8

Private High School
22

Other
10

Grammar School
80

Youth centres, 
leisure time centres

15

Childrens homes
7

Elementary School
19

Adults’ Award Centre Type 

DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje



57

Průzkum dospělých v DOFE: Demografické složení: Regiony
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Region Počet reakcí % reakcí

Moravskoslezský 43 20%

Středočeský 27 13%

Praha 26 12%

Ústecký 25 12%

Jihomoravský 16 8%

Pardubický 16 8%

Královehradecký 11 5%

Jihočeský 10 5%

Zlínský 9 4%

Liberecký 7 3%

Olomoucký 5 2%

Plzeňský 2 1%

Karlovarský 2 1%

Nespecifikováno (Unknown) 11 5%

DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje



Průzkum oceněných účastníků: Demografické složení: Pohlaví, rok dokončení, jazyk

Z odpovědí oceněných účastníků - mladých lidí a dospělých, kteří dokončili DOFE v letech 1996 až 2019, bylo v průzkumu použitelných 
211. Ocenění, kteří dokončili DOFE v roce 2019, jej absolvovali nejméně 6 měsíců před provedením tohoto průzkumu.

Skupina respondentů oceněných: 
80% žen, 19% mužů, 

1% pohlaví nespecifikováno
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Ocenění účastníci dokončili DOFE v 
průměru 2 roky před vyplněním 

průzkumu

85% odpovídalo česky, 5% 
odpovídalo v angličtině

41%

56%

3%

In the last two years (2019, 
2018)

3 - 5 years ago (2017 - 2013)

6+ years ago (2012 and 
before)

Year Award(/s) Completed

DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje
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Průzkum oceněných účastníků: 
Demografické složení: 
Nejvyšší dosažená úroveň DOFE.
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Bronze
22

Bronze
88

Bronze
0

Bronze
0

Silver
7

Silver
43

Silver
1

Silver
2

Gold
9

Gold
38

Gold
0

Gold
0

Male Female Prefer to self-describe Gender not disclosed

Award Holder Gender and 
Highest Completed Award Level

DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje



Klíčová data použitá z průzkumu účastníků DOFE

V průzkumu byli účastníci DOFE požádáni, aby podrobně popsali míru zapojení do dobrovolnictví,  dovedností a pohybu před plněním 
DOFE a během jeho plnění a aby uvedli, jak moc se plánují do těchto aktivit zapojovat po absolvování programu. 
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*Poznámka: Pravidelným zapojováním se myslí alespoň jednou týdně u oblasti dovedností a pohybu a alespoň jednou měsíčně u oblasti dobrovolnictví. Je 
to proto, že pro výpočet přínosu wellbeing pro oceněné účastníky díky navýšení jejich času stráveného dobrovolnictvím, dovednostmi a pohybem, 
používáme hodnoty wellbeing uvedené v sekundární literatuře, konkrétně v rámci HACT Social Value Bank, která zakládá své odhady wellbeing skrze 
zapojování do dovedností a fyzických aktivit na vyjádření alespoň jednou týdně a u dobrovolnictví na alespoň jednou měsíčně.
Reference: HACT a Daniel Fujiwara (2018). Community investment values from the Social Value Bank. Dostupné na www.socialvaluebank.org

% účastníků
pravidelně* 

vykonávajících… 
Před DOFE Během DOFE Po dokončení DOFE

Přivlastnění
jakéhokoli nárůstu

aktivity od doby před 
DOFE po dobu během 

plnění

Pohyb 79% 97% 91% 53%

Dobrovolnictví 39% 83% 78% 80%

Dovednosti 64% 96% 85% 64%
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DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje
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Zde jsou ta samá data z průzkumu účastníků DOFE týkající se toho, jak často se těmto aktivitám věnují, množství je však vyjádřeno v 
hodinách za měsíc strávených konáním těchto aktivit.

Hodiny v měsíci 
strávené, 
konáním… 

Před DOFE Během DOFE Po dokončení DOFE

Přivlastnění jakéhokoli 
nárůstu aktivity od 
doby před DOFE po 
dobu během plnění

Pohyb 12 16 16 53%

Dobrovolnictví 3 7 6 80%

Dovednosti 8 11 12 64%
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DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje

Klíčová data použitá z průzkumu účastníků DOFE



Klíčová data použitá z průzkumu oceněných účastníků

Údaje z průzkumu oceněných účastníků byly použity k odhadům toho, do jaké míry se bude skupina oceněných z roku 2019 v České 
republice zapojovat do pohybových aktivit, dobrovolnictví a dovedností po dokončení DOFE. 

Pro výpočet budoucích hodnot používáme odpovědi účastníků průzkumu, abychom zjistili, kolik z nich má v úmyslu pokračovat v 
pravidelné aktivitě v jednotlivých oblastech DOFE i po jeho dokončení. Poté použijeme míru slábnutí účinků aktivity oceněného 
účastníka během plnění DOFE až do jeho dokončení, abychom přišli na míru slábnutí účinků, která se rok od roku po dokončení DOFE 
(po celou dobu života oceněných účastníků) snižuje. a tu potom porovnali s klesající úrovní aktivity oceněných v rámci našeho výzkumu. 
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Pohyb Dovednosti Dobrovolnictví

% oceněných účastníků, kteří se pravidelně* 
věnují této aktivitě během plnění DOFE

95% 96% 96%

% oceněných účastníků, kteří se pravidelně* 
věnují této aktivitě po dokončení DOFE (po 
dobu v průměru 4 roky)

85% 59% 53%

*Poznámka: Jak jsme již v minulosti uvedli, pravidelnou aktivitou se myslí alespoň jednou týdně u dovedností a pohybu a alespoň jednou měsíčně u 
dobrovolnictví.
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DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje



Klíčová data použitá z průzkumu dospělých v DOFE

• 43% dospělých se věnovalo dobrovolnictví již před DOFE

• 56% dospělých si prošlo expedicí

• 96% dospělých se věnuje DOFE dobrovolně

• 73% těch kteří dostali školení DOFE, mělo pocit, že nabyli nové zkušenosti pro práci

• 53% ‘mrtvá váha’ školení (jaké % dospělých mělo pocit, že by podstoupilo podobné školení i jinde mimo DOFE)

• 59 hodin za rok (~5 hodin měsíčně) Je průměrná doba, kterou dospělý stráví účastí na expedici v průběhu jednoho

• 49% času stráveného na expedici, který by byl jinak věnován cvičení
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DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje



Trvalý dopad expedice

V průzkumu byli ocenění účastníci požádáni, aby popsali trvalý dopad, jaký na ně měla účast na expedici 
(pokud nějaký existuje). Zde jsou některé z jejich odpovědí: 

„Posílila jsem svou nezávislost i odpovědnost.  Navíc mám hlubší a silnější vztahy s 
ostatními členy našeho týmu. “

„Díky expedici si posiluji své komunikační schopnosti. Dokázal jsem popsat potřebné věci 
v cizím jazyce. Dále jsem taktéž poznal novou zemi (Nizozemsko) a navštívil několik 
dalších zajímavých míst. “

„Byla jsem obohacena o setkání s novými lidmi. Začala jsem věřit v samu sebe a také se 
naučila více se na sebe spoléhat. Obecně to byl skvělý zážitek. Děkuji vám za to. “

„Expedice byla náročná, ale když si na ni zavzpomínám sám nebo se svými přáteli, 
vždycky se směju a jsem vděčný za to, že jsme měli příležitost se zúčastnit. Expedice nám 
zajisté poskytla odhodlání a vytrvalost. V současné době studuji na univerzitě v Anglii a 
zaměstnavatelé vždy rádi slyší, že jsem dělal nějaké mimoškolní aktivity. Když mě někdo 
požádá, abych vyšel ze své komfortní zóny, inspiruje mě má zkušenost s DOFE. Nedávno 
jsme byli na horách a mně samotnému se podařilo rozdělat oheň, takže jsem okamžitě 
všem řekl, že jsem držitel stříbrného ocenění. “
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DODATEK č. 1
Sběr výzkumných dat, přehled demografického složení respondentů a klíčové údaje



1.  Úprava genderového rozložení analýzy odpovědí v průzkumu účastníka

V rámci výzkumu společenské hodnoty kvůli administrativní chybě při sestavování průzkumu účastníků DOFE bohužel nebyly subjektům 
položeny žádné otázky demografického charakteru (ohledně věku, pohlaví, socioekonomického statutu, příslušnosti k etnické menšině 
a případného zdravotního postižení). Tyto demografické otázky byly zahrnuty v průzkumech dospělých i oceněných účastníků. Z tohoto 
důvodu v rámci tohoto výzkumu jsme použili odpovědi oceněných účastníků (od 169 žen a 39 mužů), abychom upravili odpovědi 
regulérních účastníků DOFE tak, aby nám umožnily porovnat rozdíl na genderové úrovni a zohlednit tak potenciálně odlišné zkušenosti 
s DOFE mezi účastníky mužů a žen. 

Pro tyto výpočty, u nichž jsme upravili genderové rozložení, jsme použili následující metodu: 
• U odpovědí oceněných počítáme ženské a mužské hodnoty jako procento z „celkové“ hodnoty
• Poté použijeme tato procenta žen a mužů na celkové hodnoty účastníků pro odhad odpovědí dle pohlaví.

Tento přístup s sebou nese několik předpokladů a limitů: 
Při použití tohoto přístupu předpokládáme, že na tom budou účastníci proporčně stejně - že rozdělení dle pohlaví u účastníků bylo 
stejné jako rozdělení dle pohlaví u oceněných. Tam kde hodnoty účastníků přesáhnou 100% po provedení úpravy, ukotvíme výsledek na 
100%. Je tomu tak například u procenta účastníků, kteří  se věnují „koníčkům“ alespoň jednou týdně po dokončení DOFE (hodnota 
přesahuje 100% po úpravě podílu mužů a žen). Zde je celková hodnota účastníka (0,85) mnohem vyšší než celková hodnota oceněného 
účastníka (0,59); hodnoty u žen jsou 0,55 a u mužů 0,78. To naznačuje, že přístup má nedostatky, tj. průměrně vzato byli účastníci 
mnohem optimističtější ohledně tréninku dovedností po dokončení DOFE, než tomu tak bylo u oceněných účastníků. 
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DODATEK č. 2
Nedostatky výzkumné analýzy
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1.  Úprava genderového rozložení analýzy odpovědí v průzkumu účastníka, pokračování

Celkově se současná společenská hodnota DOFE odhaduje být vyšší, pokud nedochází k úpravám  rozdělení na pohlaví. 
Abychom si lépe představili účinek dodatečné úpravy genderového rozložení analýzy dat účastníka DOFE s využitím údajů z průzkumu 
oceněných účastníků. 
Uvádíme zde některé klíčové výsledky, nejprve ty které jsou uvedeny ve zbytku této zprávy (s úpravami podle pohlaví). A dále ty bez 
úprav podle pohlaví (kde vypočítáme všechny údaje z průzkumu účastníků DOFE jako průměr pro všechny účastníky bez ohledu na 
pohlaví). 
Společenská návratnost investic: 

66© 2020 The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation

R 3.23 : 1 Kč
SROI DOFE v České republice

Celková 
společenská 

hodnota v 2019: 
49 032 000 Kč

Celkové náklady 
v 2019:

15 179 000 Kč

1. Výsledek po úpravě 
genderového 

rozložení: 

R 3.25 : 1 Kč
SROI DOFE v České republice

Celková 
společenská 

hodnota v 2019: 
49 332 000 Kč

Celkové náklady 
v 2019:

15 179 000 Kč

2. Výsledek bez 
úpravy genderového 

rozložení: 

DODATEK č. 2
Nedostatky výzkumné analýzy
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1. Analýza odpovědí v průzkumu účastníků po úpravě genderového rozložení, pokračování. 

Aktuální společenská hodnota, podle dopadu: 

Společenská hodnota DOFE za rok 2019, podle dopadu
1. Výsledky po úpravě 
genderového rozložení

2. Výsledky bez úpravy 
genderového rozložení

Přínosy wellbeing pro oceněné účastníky plynoucí z nárůstu dobrovolnictví 17 627 199 Kč 17 499 725 Kč

Přínosy wellbeing pro oceněné účastníky plynoucí z nárůstu fyzické aktivity 3 859 742 Kč 4 364 703 Kč

Přínosy wellbeing pro oceněné účastníky plynoucí z více času stráveného nad 
dovednostmi

1 460 454 Kč 1 497 976 Kč

Přínosy tělesného zdraví pro oceněné účastníky plynoucí z expedice 1 405 485 Kč 1 405 485 Kč

Hodnota hodin účastníků strávených dobrovolnictvím 2 905 826 Kč 2 790 554 Kč

Přínosy wellbeing pro dospělé plynoucí z nárůstu dobrovolnictví 17 736 494 Kč 17 736 494 Kč

Přínosy navýšení výdělků pro dospělé, které jsou přímo spojeny s účastí na DOFE 474 503 Kč 474 503 Kč

Přínosy wellbeing pro dospělé plynoucí z účasti na DOFE školení 2 211 991 Kč 2 211 991 Kč

Přínosy tělesného zdraví pro dospělé plynoucí z expedice 1 350 308 Kč 1 350 308 Kč

Celkem: 49 032 000 Kč 49 332 000 Kč

DODATEK č. 2
Nedostatky výzkumné analýzy
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1. Analýza odpovědí v průzkumu účastníků po úpravě genderového rozložení, pokračování. 

Budoucí společenská hodnota, podle dopadu: 

Budoucí společenská hodnota, podle dopadu
1. Výsledky po úpravě 
genderového rozložení

2. Výsledky bez úpravy 
genderového rozložení

Přínosy wellbeing pro oceněné účastníky plynoucí z nárůstu dobrovolnictví 43 652 456 Kč 43 652 456 Kč

Přínosy wellbeing pro oceněné účastníky plynoucí z nárůstu fyzické aktivity 21 125 572 Kč 21 125 572 Kč

Přínosy navýšení výdělků pro oceněné účastníky plynoucí z nárůstu fyzické 
aktivity

4 355 423 Kč 5 773 934 Kč

Přínosy wellbeing pro oceněné účastníky plynoucí z více času stráveného nad 
dovednostmi

10 192 353 Kč 10 192 353 Kč

Hodnota hodin účastníků strávených dobrovolnictvím 5 513 299 Kč 5 513 299 Kč

Celkem: 84 839 104 Kč 86 258 000 Kč

DODATEK č. 2
Nedostatky výzkumné analýzy



2. Odhad hodnoty výdělků dospělých plynoucích z účasti v DOFE

V našem výpočtu toho, kolik peněz dostávají dospělí, kteří jsou placeni za účast v DOFE, využíváme dvou údajů z 
průzkumu dospělých: Částka (roční plat), kterou dospělí obdrží za účast v DOFE (odhadem 15 000 Kč) a procento 
placených dospělých, kteří by jinak vykonávali alternativní práci za mzdu, pokud by nevydělali napracovali pro DOFE (jde 
o 50%). Tyto dva údaje jsou založeny na velmi malém počtu odpovědí průzkumu (6 odpovědí), a proto mají nízkou 
spolehlivost. Další výzkum příjmů dospělých by posílil odhad společenské hodnoty provedený na zhodnocením tohoto 
dopadu. 
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DODATEK č. 2
Nedostatky výzkumné analýzy



Náklady na provoz DOFE v České republice v roce 2019

Abychom mohli stanovit hodnotu společenské návratnosti investic (SROI), potřebovali jsme stanovit částku „v hotovosti“, která byla 
zapotřebí k realizaci DOFE v České republice v roce 2019. Tato hodnota se odhaduje na 15 000 000,00 Kč a zahrnuje náklady vzniklé 
Národnímu centru, místním centrům, jakož i náklady vzniklé samotným oceněným účastníkům. Rozložení těchto nákladů je uvedeno v 
přiložené tabulce. 

DODATEK č. 3 
Náklady na provoz DOFE v České republice v roce 2019

Náklady účastníků 2 036 000 Kč

Náklady místních center 3 502 000 Kč

Mezinárodní cena vévody z 
Edinburghu, Česká republika  -
náklady Národního centra

9 640 000 Kč

Celkový náklad 15 179 000 Kč
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Náklady na provoz DOFE v České republice v roce 2019, pokračování

• Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - náklady Národního centra (9,6 milionů Kč) - zahrnují veškeré výdaje Národního centra v průběhu roku 
zaznamenané v rámci ročního účetnictví.

• Náklady místního centra (3,5 milionu Kč) -Zahrnují náklady, jako je pronájem minibusu, který veze účastníky na místo expedice, náklady na organizaci 
ceremonií, náklady na placení jednotlivých zaměstnanců za čas strávený prací pro DOFE. 

• Náklady oceněných účastníků (2 miliony Kč) - Náklady oceněných účastníků jsou založeny na záznamech Národního centra a na odhadech z průzkumů 
účastníků a dospělých. Náklady na účastníka nutné k dokončení DOFE zahrnují registrační poplatky (100 Kč za bronz, 200 Kč za stříbro, 300 Kč za zlato -
dle záznamů Národního centra) a náklady vzniklé v souvislosti s vykonáváním dovedností, pohybu, dobrovolnictví a expedic. Nák lady na expedice a 
náklady na zlatý rezidenční projekt byly odhadnuty na základě odpovědí z průzkumu dospělých. Nákladů na oblasti pohybu, dovednostní a 
dobrovolnictví byly odhadnuty za pomoci odpovědí z průzkumu účastníků a nákladů na zlatý rezidenční projekt, jež stanovilo Národní centrum. 
Zohlednili jsme pouze náklady účastníků, které byly přímo přičitatelné DOFE a požádali jsme dospělé a účastníky, aby při podávání zpráv o nákladech 
nezahrnovali náklady, které by vznikly, i kdyby se DOFE neúčastnili. Celkové náklady se odhadují na 
4 998 Kč na každého účastníka, který dokončil bronzovou úroveň, 5 577 Kč na stříbrnou úroveň a 15 511 Kč na zlatou úroveň. Tento výzkum však 
zohledňuje pouze společenskou hodnotu vytvořenou za období 12 měsíců, vzniklé náklady pro účastníky pak také bereme za dobu 12 měsíců. Výzkum 
ponižuje společenskou hodnotu o mrtvou váhu a přivlastnění, proto tedy snižujeme účastníkům náklady o mrtvou váhu a přivlastnění - celkové náklady 
pro účastníky DOFE v roce 2019 tedy vypadá následovně: 2 307,76 Kč za účastníka bronzové úrovně, 2 195,87 Kč za účastníka stříbrné úrovně a 5 592,53 
Kč za účastníka zlaté úrovně.

Spolehlivost těchto nákladů by se mohla v dalším výzkumu zlepšit shromažďováním informací o nákladech od většího vzorku. Např íklad pro stanovení 
nákladů spojených s aktivitami na zlaté úrovni bylo v tomto odhadu použito pouze 18 respondentů. Náklady na provoz a účast v DOFE se liší v důsledku 
flexibility struktury DOFE - tedy když je účastník ochoten a schopen platit za aktivity, které jsou drahé (například za soukromého učitele pro svou oblast
dovedností; za expedici, která vyžaduje cestu do vzdáleného místa, nebo která vyžaduje odborné hodnotitele a vedoucí, jako jsou jako expedice na vodě). 
Naopak, pokud účastník udržuje své aktivity na místní úrovni a je vede si je samostatně, mohou být náklady na účast omezeny na minimum. 
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DODATEK č. 3 
Náklady na provoz DOFE v České republice v roce 2019



72End of report


