
Dotazník týkající se možnosti vzniku vzdělávacích
programů pro  členy ČSS

Závěrečné vyhodnocení odpovědí k 31.8.2014



Slovo úvodem

Vážené kolegyně a vážení kolegové, na dalších stránkách najdete výsledky dotazníku týkajícího se možnosti 
vzniku vzdělávacích programů v ČSS. Některé výsledky udiví, některé překvapí a mnohé šly očekávat. Vaše 
odpovědi jsou vizitkou nás všech a my doufáme, že i té funkčnější části ČSS. 

Vzhledem k softwarovému produktu, ve kterém byl dotazník vytvořen, a také k přítomnosti textových polí 
pro Vaše podněty, bylo nutné z něho ručně preparovat informace využitelné pro další vyhodnocení. Pokusili 
jsme se v maximální míře objektivity pouze přenést Vaše podněty do tabulek, ze kterých lze vyčíst užitečnou 
informaci. Někdy bylo i velmi náročné rozklíčovat některé odpovědi a upravit je do heslovitých výrazů, takže 
pokud najdete nějakou nepřesnost, vězte, že není záměrná. Děkujeme za velmi rozsáhlé postřehy, 
doporučení, podporu i negativní názory na danou problematiku. Všechny Vaše odpovědi jsou uchovány.

U některých otázek v dotazníku bylo možné uvést „ostatní“ či „jiné“. Těchto odpovědí se sešlo pomálu a pro 
celkovou výpověď dotazníku nehrají významnou roli, a proto je neuvádíme. Většinou se tyto odpovědi daly 
přiřadit k některým z výše uvedených možností v otázce.

Z výsledků je ale patrno, že jsme v představování úvah o systému vzdělávání v ČSS poněkud neuspěli – stále 
není mnohým z Vás srozumitelný systém kurzů a seminářů. Kurzem je míněn komplexní vzdělávací program, 
věnující se hlouběji nějakému tématu. Skládá se z několika přednášek a praktických nácviků, které se dají 
považovat za jednotlivé semináře. Účastník se může přihlásit na celý kurz nebo i na jeho jednotlivou část 
(seminář). Například kurz speleoalpinismu se může skládat z těchto seminářů: seminář o kotvení 
a vystrojování vertikál, seminář o pohybu po laně, seminář záchrany na laně apod. (prosím, toto berte 
s rezervou, jedná se o příklad). Takto lze uvažovat i o kurzu „dokumentace jeskyní“, ve kterém by mohly být 
semináře o mapování, fotografování atd. Kromě toho budou zřejmě existovat i samostatné semináře, 
nepatřící do žádného kurzu.
Výjimečné postavení zaujímá připravovaný základní kurz speleologie, který budeme nabízet pouze jako 
celek.

Děkujeme těm, kdo v závěrečné otázce odpověděli pozitivně a uvedli svůj kontakt. Postupně se na Vás 
budeme obracet s dotazem, jak a čím byste byli ochotni vypomoct při realizaci vzdělávání v ČSS. Prosíme, 
buďte trpěliví a shovívaví.

Za přípravnou skupinu pro vzdělávání v ČSS Radim Brom
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Věk respondentů
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Jak dlouho se věnuješ speleologii?

do dvou let 11 6 %

2 až 5 let 37 19 %

5 až 10 let 25 15 %

více než 10 let 113 59 %

Kolikrát jsi za poslední rok byl/a v podzemí?

vůbec 4 2 %

méně než 5x 26 14 %

5x - 10x 31 16 %

více než 10x 129 68 %



Co tě na speleologii zajímá či přitahuje?

průzkum, objevování, 
rozšiřování znalostí o lokalitě

172 91 %

fyzický výkon, odstranění otisků 
židle z pozadí

84 44 %

estetika podzemí, cítím se tam 
dobře

119 63 %

pobyt v jeskynním klimatu, 
soukromá speleoterapie

50 26 %

speleologická turistika, exkurze 77 41 %

kamarádi, místo ve společnosti 129 68 %

adrenalin a další hormony 47 25 %

únik před manželkou, realitou 24 13 %

sběratelství (např. minerálů, 
hornických artefaktů)

25 13 %

atraktivita pro opačné pohlaví 7 4 %

dobrodružství 74 39 %

expedice 72 38 %

lezení 78 41 %

technika, řešení problémů 94 49 %

fotografování v podzemí 68 36 %

speleopotápění 20 11 %

odborná problematika (geologie, 
archeologie, biospeleologie 
apod.)

64 34 %

zatím si dělám přehled 1 1 %

nepřemýšlím o tom 1 1 %

Ostatní 13 7 %



Navštěvuješ:

jen domovskou lokalitu 33 17 %

domovskou lokalitu a lokality 
okolních skupin či ZO

124 65 %

různé jeskyně v ČR 112 59 %

různé doly a historické podzemí 89 47 %

jezdím na expedice 77 41 %

Ostatní 13 7 %

Jak se pohybuješ v podzemí?

jen po svých (bez lan, žebříků, 
ploutví)

51 27 %

i po žebřících 149 78 %

i po laně 159 84 %

ve vodě bez potápění (člun, 
brodění, plavání)

96 51 %

potápím se 18 9 %

pod vlivem 7 4 %

Měl/a bys zájem se účastnit seminářů a kurzů se speleologickou tématikou?

ano, něco takového hledám 32 17 %

ano, ale musí mne přesvědčit o kvalitě 46 24 %

pouze výjimečně kurzů, co mne 
zaujmou a vedených odborníky

78 41 %

ne osobně, ale pomohlo by to 
nováčkům

18 9 %

ne, to tu už bylo a všichni víme, na co 
to bylo dobré

0 0 %

ne, chci lézt do děr a ne do školy 2 1 %

ne, už toho vím dost a tohle by mi nic 
nedalo

3 2 %

Ostatní 10 5 %



O vzdělávacích programech:

Semináře:

Jaké témata bys u seminářů uvítal/a? Co se chceš dozvědět, jaký obor chceš 
rozvíjet?

odborné obory

44 geologie
15 karsologie
13 hydrologie
6 biospeleologie (chiropterofauna, hmyz, rostliny, obecně)
6 paleontologie
4 vznik a vývoj jeskyní
3 sedimentologie
3 mineralogie
2 speleogeneze, paleokras

1

2 geomorfologie
1 speleotopografie
1 teorie speleologie
1 podzemní voda
1 speleoklimatologie

dokumentační obory

61

31 fotografování
3 dokumentace jeskyní
2 práce s Therionem
2 natáčení videa
1 digitální zpracování map
1 JESO
1 GIS

doly, hornictví apod.

5 dolování, montanistika, hornictví
3 historické podzemí
2 důlní technologie
1 montánní archeologie 
1 pohyb a práce v důlním podzemí 
1 specifika a průzkum historického důlního podzemí

geologické a jiné předpoklady pro možnost objevení nebo prodloužení 
stávajících jeskyní

mapování  (vč. nejnovější měřící techniky a digitálního zpracování dat, práce s 
GPS)



14 techniky a metodiky průzkumu
4 trhací techniky
4 techniky těžby
3 objevování nových prostor
2 hydrotěžba
6 zajišťování závalů (dřevení, skružování, betonování, bednění)
1 možnosti ventilace CO2
7 archeologie 
6 účetnictví
5 historie
3 právo
2 legislativa spolků
1 získávání dotací a grantů na činnost
1 ochrana lokality (opatření pro ochranu jeskyně pro příští generace)
1 možnosti návštěv jiných ZO, pokroky a postupy jiných ZO
1 ochrana životního prostředí

sportovní obory

14 zdravověda, první pomoc + záchrana osob v podzemí
10 bezpečnost v podzemí
10 záchrana na laně
15 SRT, JLT, speleoalpinismus
7 lezení
5 pohyb na laně
5 vystrojování vertikál
2 novinky a vychytávky SRT
2 kotvení
1 ferraty
2 výbava do jeskyně
3 speleopotápění
2 sebezáchrana
2 zahraniční expedice
1 zkušenosti a rady odborníků na lanové techniky
2 orientace v jeskyni

různé

1 život v podzemí
1 týmová spolupráce
1 řešení krizových situací
1 umění dokončovat rozdělanou věc
1 speleoterapie
1 zajímavé lokality ze světa i z tuzemska
1 pobyt v jeskyních s minimálním negativním dopadem na prostředí podzemí
1 navázat na činnost na "Kras Sudet", "Pseudokras"
1 především by měly být v Brně
1 pravidla českého pravopisu pro autory dotazníku

obory prolongační, 
průstupové, technické

obory humanitní a 
společenské



Kurzy:

Pokud máš o některý kurz zájem, co od něj očekáváš? Co by ses 
prostřednictvím kurzů (a třeba nejen těch vyjmenovaných) rád naučil?

(jmenované - základní kurz speleologie, speleopotápění, speleoalpinismus, instruktorský kurz 
speleologické techniky – práce ve výškách a nad volnou hloubkou)

uvedené a komplexní kurzy
7 základní kurz
3 uvedené kurzy

odborné obory

1 paleontologie
1 geologie
1 sedimentologie
1 karsologie
6 praxe

dokumentační obory

7

2 fotografování
1 dokumentace podzemí
1 mapování důlních děl

1

1 technika práce podzemí 
1 radiomaják
1 dřevení a vystrojování jeskyní
3 trhací techniky
7 práce ve výškách (zmíněno pro větší uplatnění v práci)

sportovní obory

6 technika pohybu v podzemí
3 vystrojování vertikál

31

1 transport břemen JLT
5 speleopotápění
2 bezpečnost v podzemí
1 záchrana na laně
4 sebezáchrana, speleozáchrana

10 zdravověda, první pomoc + záchrana osob v podzemí
3 neví
1 teorie (vzhledem k věku)
1 zkušenosti ze zahraničí
1 vedení výprav a expedic
1 práce se skupinou lidí v podzemí
1 osobní zdokonalení ve prospěch týmu
2 stresové situace a jejich komplexní řešení
1 lépe řídit právní subjekt
3 nejnovější trendy v oboru
1 co nejkratší - intenzivní
1 archeologie 

16 prohloubení, rozšíření znalostí

mapování  (vč. nejnovější měřící techniky a digitálního zpracování dat, práce s 
GPS)

obory prolongační, 
průstupové, technické

svářecí kurz, obsluhování elektrocentrál aneb jak používat návody k 
výrobkům

speleoalpinismus (speciální věci - kotvení, vystrojování nestandardní 
situace, instruktorství)

obory humanitní, 
společenské a jiné



Základní kurz speleologie:

Měl/a bys zájem o nabízený základní kurs speleologie?

rozhodně ano 21 11 %

ano, když budu mít čas a 
peníze

54 28 %

doporučím ho nováčkům 88 41 %

ne 21 11 %

Ostatní 5 3 %

Vyhovuje ti nabídka témat základního kurzu? Co ti v navrhované náplni kurzu 
chybí? Které z témat se ti zdá případně zbytečné? Co by tě nejvíce zaujalo, 
případně nalákalo k účasti v takovém kurzu?

a) vybavení a pohyb v podzemí (horizontální a vertikální jeskyně, voda, výstroj a výzbroj jednotlivce, zdravotní 
minimum, bezpečnostní směrnice ČSS, orientace v podzemí);

b) dokumentace jeskyní (základní informace - mapy, fotografování, další dokumentace);

c) karsologie, geologie, hydrologie, kras v ČR a ve světě (základní pojmy, pochopení nejzákladnějších principů vzniku 
jeskyní, nejvýznamnější lokality);

d) ochrana krasu a jeskyní (v první řadě užití zdravého rozumu, zákon 114/1992Sb.);

e) speleologický průzkum a výzkum (prolongace, technická zařízení, archeologie a paleontologie);

f) ČSS a speleologie ve světě (historie a současnost, struktura, činnost)

o kurzu
5 nevyhovuje

33 vyhovuje, je dostatečný

co doplnit

3 přidat zdravovědu
1 upřesnit bod A, E, informačně D, F
3 důraz na praxi (A, E)
2 hloubka kurzu SRT - praxe 
3 seznámení s činností SZS, záchrana v jeskyni
1 bezpečnost pohybu v jeskyni
1 pseudokras
1 více techniky
1 chybí základní i pokročilé vystrojování jeskyní
1 přidat mikropatronky, dřevění, výželeza, disto

co vyjmout

2 bod F je navíc
1 omezeně bod D
1 body A, D, F vypustit
1 SRT - vypustit

doporučení pro kurz

1 vyváženost teorie a praxe
1 rozdělit na dvě úrovně
1 rozsah příliš veliký - jen kurz přežití v jeskyni
1 jen informační seznámení s problematikou
1 vyhlášení na Speleofórum nedělat
1 bod E rozdělit  na samotné kopání, další bod archeologie, paleontologie

ostatní
1 nečleni - na kurz jen po doporučení členů ČSS či předsedů ZO
1 přihlásit se na určitou část kurzu
1 zapojení nečlena do struktury ČSS - doporučit mu ZO



Objem výuky základního kurzu je vcelku velký, proto je jeho časová dotace 
spočítána na více jak týden. Jaký průběh základního kurzu by tobě spíše 
vyhovoval?

4 víkendy v roce + vyhlášení 
na Speleofóru

106 56 %

9 dní v kuse (čili 5 dní 
dovolené či prázdnin) + 
vyhlášení na Speleofóru

22 12 %

Ostatní 20 11 %

Mohli by se účastnit vzdělávacích programů ČSS i nečleni ČSS?

Financování vzdělávacích programů ČSS

Zdá se ti přijatelný navrhovaný způsob placení základního kurzu (u ostatních 
vzdělávacích programů záleží na rozhodnutí lektora či instruktorů), kdy 2/3 
nákladů platí ČSS a 1/3 účastník (v případě, že účastník je členem ČSS; 
nečlenové platí vše)?

ano 98 52 %

ČSS by měla platit víc než 2/3 13 7 %

ČSS by měla platit spíš 1/3 32 17 %

ČSS by měla přispívat výjimečně 
např. u nemajetných členů

15 8 %

Ostatní 19 10 %

Přírůstek odpovědí v průběhu času
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