
Příloha 1. 

Scénář polostrukturovaného rozhovoru 

Úvodní část: Seznámení respondenta se skutečností, že rozhovor slouží pro potřeby 

bakalářské práce, která zkoumá politický aktivismus v ČR mezi lety 2017 a 2019. Souhlas 

respondenta s nahráváním rozhovoru. 

Osobní zkušenost respondenta s hnutím: 

• Jakým způsobem a kdy jste se k hnutí dostal/a? 

• Měl/a jste nějakou předchozí zkušenost s aktivismem? 

Vznik hnutí (pokud byl/a zakládajícím členem): 

•  Jaké byly motivace pro založení hnutí? 

• Kdo další se na vzniku hnutí podílel? Měli tito lidé nějaké společné znaky? 

• Jaké byli při vzniku hnutí hlavní cíle hnutí? 

• Jak jste vnímali realističnost jejich dosažení? 

Vývoj hnutí v čase: 

• Jaké akce hnutí v časovém období mezi lety 2017 a 2018 organizovalo? 

• Doplňující otázky k jednotlivým akcím a činnostem 

• Kolik mělo hnutí v tomto období členů? 

• Je členství ve skupině nějak formalizováno? 

• Jakým způsobem byly nastaveny rozhodovací procesy? 

Práce se zdroji: 

• Kolik času jste průměrně trávili činnostmi spojenými s hnutím? 

• Využili jste v rámci hnutí své předchozí zkušenost z pole aktivismu či odjinud? 

• Jakým způsobem zajišťovalo hnutí technicky specializovanou práci? (správa 

tvorba webů, produkce demonstrací…) 

• Byli jste za činnost v rámci hnutí nějak finančně odměňováni? Byli za činnost 

odměňováni jiní členové hnutí? 

• (pokud byl někdo finančně odměňován) Jakým způsobem bylo rozhodnuto o tom, 

kdo to bude? 



• Jakým způsobem získávalo hnutí finanční zdroje?  

• Na jaké položky hnutí vynakládalo finanční zdroje? 

• (pokud hnutí pořádalo demonstrace) Jakým způsobem zajišťovalo hnutí 

technickou stránku demonstrací? 

• Nakupovalo hnutí nějaký materiál či vybavení k dlouhodobému využití? 

• Mělo hnutí nějaké fyzické zázemí? 

• Podíleli se na činnostech hnutí nějací dobrovolníci? 

• Jaké činnosti vykonávali a jakým způsobem byli získáváni? 

• Jakým způsobem pracovalo hnutí s lidmi, kteří pořádali akce mimo Prahu? 

Doporučení dalších členů hnutí: 

•  Kdo další z členů hnutí byl daném časovém období aktivní a mohl by být ochotný 

poskytnout rozhovor? 

Ukončení rozhovoru: 

Rozloučení, nabídka zaslání hotové práce, poděkování 

 


