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Abstrakt 

Politické strany dnes již neplní pouze funkci prostředníka mezi občanskou společností a 

státem. Očekává se od nich také, že budou produkovat taková řešení problémů, která se 

zakládají na odborných znalostech a lze je odpovědně aplikovat. Právě vzdělávací politika je 

jednou z těch tradičních oblastí politiky, které vyžadují komplexní, dlouhodobá řešení. 

Expertní zázemí politických stran hraje významnou roli při vytváření potřebného vědění a 

informací pro taková politická rozhodnutí. V souvislosti s reformou veřejné správy došlo 

k přenosu mnohých kompetencí a také financování primárního a sekundárního školství ze 

státní správy na úroveň krajů. Nárůst kompetencí na regionální úrovni předpokládá také 

rozvoj regionálního odborného zázemí politických stran. Práce se konkrétně zabývá zdroji 

expertního vědění pražských politických stran (ČSSD, KSČM a TOP 09). Popisuje způsoby, 

jakými strany získávají odborné znalosti pro tvorbu vzdělávací politiky, zejména charakter a 

povahu práce krajských odborných komisí. Jací aktéři v nich působí? Na základě čeho jsou 

považováni za odborníky? S jakými zdroji odborných informací pracují? Jak se uplatňují 

výsledky jejich práce? Na tyto otázky se práce snaží odpovědět. 

Abstract 

Political parties are no more simply mediators between the civic society and state. It is 

also expected, that they are capable to product such solutions, that are based on expert 

knowledge and could be applied responsibly. The educational policy is one of the tradit ional 

parts of public policy, which requires complex and long-term solutions. The sources of 

expertise of political parties play a key role in form of knowledge and information required 



 

 

for such responsible decisions. Many remits same as financing of primary and secondary 

education were delegated from state control to regional administration due to administrational 

reform. The increase of power assumes expansion of expertise of political parties on regional 

level. The paper is focused on sources of expert knowledge of political parties (ČSSD, 

KSČM, TOP 09) in Prague. It describes mechanisms of generating expert knowledge for 

educational policy, mostly the character and nature of work of regional expert commissions. 

Who are the members of these commissions? What is their source of being experts? What 

kinds of information they work with? How is their work applied in a practice? These are the 

main questions of this study. 
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1 Vymezení předmětu zkoumání 

Expertíza politických stran 

Role expertízy v procesu tvorby politiky podstatnou měrou vzrostla. Politický proces se stává 

komplikovanější a komplexnější a od politických stran se očekává, že jsou schopny 

produkovat taková řešení problémů, která se zakládají na expertních znalostech a lze je 

odpovědně aplikovat. Expertní kapacita politických stran hraje významnou roli při generování 

potřebného vědění a informací pro politická rozhodnutí. Předpokladem je, že politické strany 

s vyšší odbornou kapacitou jsou úspěšnější při navrhování a realizaci krátkodobých i 

dlouhodobých politických opatření. Expertíza zkoumá zdroje a povahu odborného vědění 

politických stran, které se vztahuje ke konkrétní oblasti politiky [Perottino 2013]. 

Věcná problematika – vzdělávací politika 

Vzdělávací politiku můžeme chápat jako vědeckou disciplínu i jako praxi, nutno ale 

poznamenat, že se tyto vzájemně podmiňují. Jako vědní obor je vzdělávací politika nedílnou 

součástí veřejné politiky a zahrnuje odborné zkoumání a analýzu procesů vzdělávání. Jako 

praktická disciplína se potom zabývá reálnou tvorbou politiky [Kalous, 2006a: 8].  

Práce vychází z předpokladu, že vzdělávací politika je tradiční součástí programu 

politických stran. Vzdělávací politika obvykle nebývá nejdůležitějším tématem při 

celostátních volbách [Kalous, 2006a: 35]. Na druhou stranu, vzhledem k důrazu, který je v 

současné době kladen na decentralizaci a přenos odpovědnosti na menší samosprávné 

jednotky, stává se vzdělávání stále více předmětem zájmu komunální politiky [Kalous, 2006a: 

13].  

Reforma veřejné správy 

 V roce 2001 byl zahájen proces přechodu škol, předškolních a školských zařízení do 

působnosti krajů. Změny, jež vyvolala reforma veřejné správy, spočívaly v přechodu 

kompetencí a také finančního zabezpečení z orgánů státní správy na kraje, a to z části v jejich 

samostatné kompetenci, částečně v přenesené působnosti. Hlavním výsledkem reformy 

veřejné správy tak bylo především posílení orgánů samosprávy při rozhodování a řízení 

školství. V důsledku této reformy se stal český školský systém jedním z nejvíce 

decentralizovaných školských systémů v Evropě [MŠMT, 2009]. 

Institut sociologických studií 

Projekt bakalářské práce 



 

 

Politickým stranám přibyly kompetence na regionální úrovni a strany musí tuto situaci 

řešit. Předmětem zkoumání je tedy způsob, jakým postupují regionální stranické struktury při 

získávání expertních znalostí v oblasti vzdělávání. Jak se odborné znalosti šíří ve stranické 

hierarchii? Liší se způsob jejich získávání na regionální a centrální úrovni stranické politiky? 

2 Výzkumný problém 

Tato bakalářská práce se bude věnovat odbornému zázemí politických stran a jeho 

zdrojům v oblasti vzdělávací politiky na regionální úrovni. Koncipována bude jako případová 

studie zaměřená na regionální politiku v hlavním městě Praze a zkoumání by mělo být 

prováděno na nejpočetněji zastoupených stranách – TOP 09, ODS, ČSSD a KSČM. Hlavní 

výzkumná otázka zní: Jak politické strany získávají expertní znalosti pro tvorbu vzdělávací 

politiky na regionální úrovni? Dílčí otázky potom jsou: Jací aktéři působí na regionální úrovni 

jako experti na vzdělávání, odkud přichází, jaká je jejich pozice? Do jaké míry je regionální 

vzdělávací politika určována centrálním vedením stran? Liší se způsoby získávání expertních 

znalostí na regionální a centrální úrovni? 

3 Cíle práce 

 Primárním výzkumným cílem práce je zjistit, jak regionální struktury vybraných stran 

(TOP 09, ODS, ČSSD a KSČM) získávají expertní znalosti pro tvorbu regionální vzdělávací 

politiky. Dále si práce klade za cíl srovnat expertní kapacity mezi regionálními strukturami 

daných politických stran a zjistit, zda existují odlišnosti mezi zdroji expertního vědění na 

regionální a centrální stranické úrovni, případně jakým způsobem se expertní vědění šíří od 

vedení stran do regionální politiky. 

4 Teoretické zdroje  

Z hlediska teorie bude práce vycházet z problematiky expertízy a konceptu policy work, 

(zejména Colebatch 2006; Howlett 2009; Howlett a Oliphant 2010) dále z otázky organizace 

politických stran (Fiala a Strmiska 1998) a z principu stratarchie (Carty 2004). Po věcné 

stránce bude práce ukotvena v problematice vzdělávací politiky (Kalous a Veselý 2006a, 

2006b, 2006c). 



 

 

5 Výzkumné metody 

Zvolenou výzkumnou metodou je exploratorní případová studie, jež se zaměřuje na strukturu 

případu a působící vztahy. Metodami sběru dat budou zejména polostrukturované rozhovory 

s vybranými aktéry. Doplňující metodou bude analýza dokumentů týkajících se vzdělávací 

politiky, které politické strany produkují. Pro případovou studii je příznačné prolínání a 

střídání fází sběru a analýzy dat. V rámci analýzy případové studie jsou využívány metody 

transkripce, segmentace, kódování a poznámkování tak, aby bylo možné popsat zachycené 

vztahy v jejich celistvosti a celý případ byl vřazen do širších souvislostí [Hendl, 2008]. 

Analýza nebude prováděna pouze uvnitř případů, ale v rámci komparativní studie budou také 

srovnávána data mezi jednotlivými případy. 

6 Orientační seznam literatury 

 Carty, Roland Kenneth. Parties as Franchise Systems: The Stratarchical 

Organizational Imperative. Party Politics. Vol. 10 (1), 2004, pp. 5-24. 

 Colebatch, Hal. K. What work makes policy? Policy Sciences. Vol. 39, (2006), pp. 

309–321. 

 Fiala, Petr and Schubert, Klaus. Moderní analýza politiky: uvedení do teorií a metod 

policy analysis. 1st Ed. Brno: Barrister & Principal, 2000. 

 Fiala, Petr and Strmiska, Maxmilian. Teorie politických stran. Brno: Barrister & 

Principal, c1998. 

 Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2nd Ed. Praha: 

Portál, 2008. 

 Hoppe, Robert. Policy analysis, science, and politics: from "speaking truth to power" 

to "making sense together". Science and Public Policy. Vol. 26, No. 3 (June 1999), pp. 

201–210. 

 Howlett, Michael. Policy analytical capacity and evidence-based policy-making : 

Lessons from Canada. Canadian Public Administration. Vol. 52, No. 2 (June 2009), 

pp. 153-175. 

 Howlett, Michael and Oliphant, Samuel. Environmental Research Organizations and 

Climate Change Policy Analytical Capacity: An Assessment of the Canadian Case. 

Canadian Political Science Review. Vol. 4, No. 2-3 (June-September 2010), pp. 18-

35. 

 Howlett, Michael; Ramesh, M. and Perl, Anthony. Studying Public Policy : Policy 

Cycles and Policy Subsystems. 3rd Ed. Don Mills: Oxford University Press, 2009. 

 Kalous, Jaroslav and Veselý, Arnošt. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. 1st Ed. 

Praha: Karolinum, 2006a. 

 Kalous, Jaroslav and Veselý, Arnošt. Vybrané problémy vzdělávací politiky. 1st Ed. 

Praha: Karolinum, 2006b. 



 

 

 Kalous, Jaroslav and Veselý, Arnošt.  Vzdělávací politika České republiky v globálním 

kontextu. 1st Ed. Praha: Karolinum, 2006c. 

 MŠMT. Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989 v oblasti regionálního 

školství [online]. © MŠMT 2009 [cit. 30.5.2013]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cerven-2009 

 Perottino, Michel. Policy-Related Expertise in Czech Political Parties. Projekt GA 

ČR. 2013. 

 Veselý, Arnošt and Nekola, Martin. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, 

metody a praxe. 1st Ed. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cerven-2009


 

1 

 

 

Obsah 

1. Úvod ...............................................................................................................................2 

1.1 Struktura práce ..................................................................................................................3 

1.2 Cíle práce a výzkumné otázky .............................................................................................4 

2. Výzkumná metodologie ...................................................................................................5 

2.1 Metody sběru dat...............................................................................................................5 

2.2 Průběh sběru dat ...............................................................................................................6 

2.3 Zpracování a analýza dat ....................................................................................................7 

3. Věcná a teoretická východiska .........................................................................................8 

3.1 Vzdělávací politika a změna kompetencí na krajské úrovni .................................................8 

3.2 Policy work – pracovní činnost v oblasti veřejných politik ...................................................9 

3.3 Expertíza politických strana a Policy analytical capacity (PAC) ........................................... 11 

3.3.1 Zkoumání míry analytické kapacity ................................................................................... 11 

3.4 Stratarchická organizace politických stran ........................................................................ 13 

4. Expertní vědění vybraných politických stran ................................................................. 15 

4.1 ČSSD ................................................................................................................................ 15 

4.1.1 Organizační struktura ....................................................................................................... 16 

4.1.2 Odborné zázemí ............................................................................................................... 16 

4.1.3 Generování expertízy na krajské úrovni ............................................................................ 17 

4.1.4 Analytická kapacita .......................................................................................................... 20 

4.2 KSČM ............................................................................................................................... 21 

4.2.1 Organizační struktura ....................................................................................................... 21 

4.2.2 Odborné zázemí ............................................................................................................... 22 

4.2.3 Generování expertízy na krajské úrovni ............................................................................ 23 

4.2.4 Analytická kapacita .......................................................................................................... 25 

4.3 TOP 09 ............................................................................................................................. 25 

4.3.1 Organizační struktura ....................................................................................................... 26 

4.3.2 Odborné zázemí ............................................................................................................... 26 

4.3.3 Generování expertízy na krajské úrovni ............................................................................ 27 

4.3.4 Analytická kapacita .......................................................................................................... 28 

5. Závěr ............................................................................................................................. 30 

Summary ........................................................................................................................... 32 

Použitá literatura .............................................................................................................. 33 

Seznam příloh................................................................................................................... 37 

Přílohy ................................................................................................................................ 38 

 

  



 

2 

 

1. Úvod 

Tvorba veřejných politik se v současné moderní společnosti stává stále komplexnější a 

komplikovanější. Od politických stran, které plní svou tradiční funkci prostředníka mezi 

občanskou společností a státem, se kromě toho dnes také očekává, že jsou schopny 

produkovat taková řešení problémů, která se zakládají na odborných znalostech, a která lze 

odpovědně aplikovat. Expertíza politických stran zkoumá zdroje a povahu tohoto odborného 

vědění, které se vztahuje buďto ke konkrétním politickým otázkám, nebo je propojeno 

s procesem tvorby politiky v určité oblasti [Perottino, Polášek a Novotný 2013: 3]. Schopnost 

strany generovat odborné znalosti v nejrůznějších oblastech nazýváme expertní kapacitou. Na 

třech vzájemně provázaných úrovních sledujeme jednotlivé faktory, jako například množství 

a propojenost aktérů, nebo jejich vzdělání a přístup k informacím. Základním předpokladem, 

ze kterého práce vychází je, že strany s vyšší expertní kapacitou jsou schopnější při 

produkování nejen krátkodobých, ale také dlouhodobých politických opatření a úspěšnější př i 

jejich implementaci. 

Věcným tématem, na které se zkoumání expertízy v této práci zaměřuje, je oblast 

vzdělávací politiky, tradiční součást programu politických stran. Přestože vzdělávací politika 

nemusí vždy být tím nejdůležitějším tématem při celostátních volbách, vzhledem k důrazu 

kladenému na decentralizaci a ruku v ruce s procesem reformy veřejné správy se stává stále 

více předmětem zájmu v komunální politice [Veselý 2006: 13]. Změny, jež vyvolala reforma 

veřejné správy, spočívaly v přechodu kompetencí a také finančního zabezpečení z orgánů 

státní správy na kraje, a to z části v jejich samostatné kompetenci, částečně v přenesené 

působnosti. Hlavním výsledkem reformy veřejné správy tak bylo především posílení orgánů 

samosprávy při rozhodování a řízení školství. V důsledku této reformy se stal český školský 

systém jedním z nejvíce decentralizovaných školských systémů v Evropě [MŠMT 2009]. 

Na regionální úrovni státní správy přibyly kompetence. Politické strany, skrze své 

privilegované institucionální postavení, delegují zástupce do vedení měst a krajů, a proto musí 

tuto situaci řešit. Politickým stranám přibyly kompetence na regionální úrovni a strany musí 

tuto situaci řešit. Předmětem zkoumání práce je tedy způsob, jakým postupují regionální 

stranické struktury při získávání expertních znalostí v oblasti vzdělávání. Práce je 

koncipována jako případová studie, zaměřená na regionální školskou politiku v hlavním 

městě Praze a zkoumání je prováděno na stranách, jejichž členové jsou v současnosti zvoleni 

do zastupitelstva hlavního města (jedná se o volební období 2010 – 2014). Jsou to Česká 
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strana sociálně demokratická (ČSSD), Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) a TOP 

09. 

V původním záměru jsem počítal také se zkoumáním problematiky u Občanské 

demokratické strany (ODS). V této straně není zřizování odborných komisí příliš obvyklé, 

zkoumání by se tak muselo zaměřit na jiné způsoby, jakými strana generuje expertní znalosti. 

I přes několikeré pokusy se mi však nepodařilo získat relevantní respondenty k rozhovoru, 

přestože byli osloveni například zastupitelé ODS, kteří zasedají ve Výboru pro výchovu a 

vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy. K vyřazení této strany z výzkumu však vedl 

ještě jiný motiv. Způsob, jakým jsou odborné znalosti ve straně generovány, a to jak se šíří ve 

stranické hierarchii, úzce souvisí s organizační strukturou politické strany a zavedenými 

vnitrostranickými mechanismy. Pro účel této práce využívám teorii Stratarchické organizace 

R. K. Cartyho, která umožňuje zkoumat vzájemný vztah mezi krajskými organizacemi a 

centrálním stranickým vedením a může být použita k vysvětlení některých procesů. V případě 

Občanské demokratické strany však panují pochybnosti o tom, zda její současná organizační 

struktura odpovídá požadavkům na vnitřní organizaci standardní politické strany. ODS se 

v současnosti potýká se ztrátou části svých voličů. Zaznamenala neúspěch ve volbách 

krajských a do třetiny senátu v roce 2012, následně při přímé volbě prezidenta i v posledních 

volbách do poslanecké sněmovny na podzim 2013 [Nováček 2014]. Bez ohledu na to, zda je 

to dlouhodobý, či přechodný jev, ODS ztratila svou tradiční silnou pozici na české politické 

scéně a prochází určitou vnitřní krizí. „Demokratická politická strana se bez funkčních 

struktur a mechanismů neobejde. V ODS však některé fungují jen ‚napůl‘ a jiné ponechávala 

minulá vedení ležet ladem“ [Nováček 2014]. Nejen kvůli absenci relevantních dat, ale také 

z obavy před tím, že zjištěné výsledky budou značně zkreslené, jsem se rozhodnul ODS do 

výzkumu nezahrnout. 

1.1 Struktura práce 

Považuji za vhodné na následujících řádcích popsat logiku, podle které je tato bakalářská 

práce strukturována, a usnadnit tak orientaci v pěti základních kapitolách textu. V úvodu je 

vymezeno téma práce a směr, kterým se ubírá zkoumání, a stanoveny základní cíle a 

výzkumné otázky, které si práce klade. Druhá kapitola popisuje věcné a teoretické 

předpoklady, z nichž vychází empirický výzkum, a na základě kterých jsou interpretovány 

zjištěné výsledky. Další samostatná kapitola nejprve popisuje metodologický rámec a 
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konkrétní metody sběru dat a práce s nimi, dále se věnuje průběhu sběru dat. Ve čtvrté 

kapitole, která je členěna podle jednotlivých politických stran, se snažím zjištěná data 

vztahovat k teoretickým východiskům a výzkumným otázkám. Závěr práce pak shrnuje 

nejdůležitější výsledky výzkumu a současně otevírá prostor pro další zkoumání tématu. 

1.2 Cíle práce a výzkumné otázky 

V obecné rovině se práce zabývá zkoumáním schopnosti politických stran ovlivňovat 

tvorbu vzdělávací politiky. Hlavním cílem práce, je popsat schopnost politických stran 

ovlivňovat politiku na základě expertních znalostí v oblasti vzdělávání na regionální úrovni.  

Hlavní výzkumná otázka zní: Jak politické strany získávají expertní znalosti pro tvorbu 

vzdělávací politiky na regionální úrovni? Dílčí otázky, na které se snaží hledat odpověď, pak 

jsou: Jací aktéři působí na regionální úrovni jako experti na vzdělání a odkud přicházejí? Jaká 

je pozice těchto lidí z hlediska struktury politické strany? Do jaké míry je regionální 

vzdělávací politika strany určována jejím centrálním vedením? Jak se liší zdroje expertízy na 

regionální a centrální stranické úrovni? Vedlejším cílem, který tato práce sleduje, je porovnat 

expertní kapacitu regionálních struktur mezi danými politickými stranami. Liší se od sebe 

lidé, kteří v různých stranách působí jako experti na vzdělání? Jsou rozdíly ve zdrojích 

expertízy dány odlišnou organizační strukturou stran? To jsou klíčové otázky, které stojí 

v pozadí práce. 
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2. Výzkumná metodologie 

Metody, využívané v této práci, vycházejí z kvalitativního rámce zkoumání, jehož 

účelem je popis a snaha o porozumění určitým společenským fenoménům. Nesnaží se o 

testování teorií ani rozsáhlá zobecnění. Při analýze a interpretaci dat je dále upřednostněn 

induktivní přístup, který nestaví na předem známých premisách. S ohledem na výzkumné cíle 

má práce charakter explorační případové studie, a to jak jedno-případové, při sledování 

hlavního cíle („zjistit, zdroje expertních znalostí politických stran“), tak více-případové, při 

sledování cíle druhého („zjistit rozdíly v expertní kapacitě vybraných stran“). Politická strana 

odpovídá požadavkům na specifický, komplexní a určitým způsobem vnitřně provázaný 

případ. Cílem studie je tento případ (zde několik případů) podrobně prozkoumat a popsat. 

Explorační charakter je pak zvolen, protože jde o příklad, o kterém máme prozatím jen určité 

domněnky, které chceme potvrdit či vyvrátit [Jelínková 201: 200-203]. Pro případovou studii 

je příznačné prolínání a střídání fází sběru a analýzy dat. V rámci analýzy případové studie 

jsou využívány metody transkripce, segmentace, kódování a poznámkování tak, aby bylo 

možné popsat zachycené vztahy v jejich celistvosti a celý případ byl vřazen do širších 

souvislostí [Hendl 2008: 110 - 114]. Za limity případové studie se obecně považují potíže 

s prokazováním příčinných souvislostí a se širším zobecněním. S těmito problémy se však 

setkáváme i u výzkumů založených na experimentech či statistických šetření s velkým 

výběrem [Hendl 2008: 112]. Důležité je, že zvolený přístup nepředpokládá žádné konkrétní 

hypotézy o podobě expertízy v jednotlivých stranách, spíše se snaží o základní porozumění 

souvislostí a vztahů politických stran a jejich expertních kapacit a připravuje prostor pro 

jejich další zkoumání. 

2.1 Metody sběru dat 

Výzkum nejprve čerpá data ze studia dvou typů stranických dokumentů. Prvním 

typem jsou koncepční dokumenty a další propagační materiály, které strany produkují, aby 

upoutaly voliče, a ve kterých prezentují své hodnoty, principy a cíle. Vedle volebních 

programů k jednotlivým druhům voleb je vhodným příkladem „Zelená kniha školství“ 

zpracovaná Ústřední školskou komisí ČSSD v roce 2009, nebo materiál nazvaný „Základní 

přístupy KSČM ke školství“, který vypracovalo Oddělení pro odborné zázemí a vztahy k 

občanskému sektoru ÚV KSČM ve spolupráci se sekcí školství v roce 2010. Druhý typ 

dokumentů umožňuje porozumět vnitřní organizační struktuře strany a způsobu, jakým se v ní 
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expertní informace mohou šířit. Jsou to zejména stanovy stran, organizační řády a další 

předpisy. 

Data získaná studiem obou typů dokumentů jsou následně ověřována a rozšiřována 

v polostrukturovaných rozhovorech s klíčovými aktéry regionální vzdělávací politiky. Mohou 

jimi být například garanti, předsedové, či řadoví členové regionálních školských komisí, které 

slouží jako určitý rezervoár odborných znalostí pro danou stranu. V případě, že strana 

takovou skupinu nemá, jsou osloveni politici, kteří se podílejí na tvorbě vzdělávací politiky na 

regionální úrovni z výkonných pozic – zastupitelé, členové výborů či radní. Třetí možnou 

skupinou respondentů jsou členové byrokratického aparátu strany (např. tajemník komise), 

v jejichž kompetenci je oblast vzdělávání či školství. Vzhledem k tomu, že respondent může 

pocházet jak z prostředí poradní skupiny, tak z výkonné politické pozice, je třeba počítat se 

různými variantami rozhovoru. Pokud strana na krajské úrovni zřizuje odbornou komisi, 

rozhovor je zaměřen přímo na průběh její práce, odborníky, se kterými spolupracuje, 

podmínky pro práci v komisi atd. V případě, kdy je rozhovor veden s politikem, který se 

zaměřuje na vzdělávání, jsou témata rozhovoru upravena tak, aby zkoumala formální a 

neformální způsoby získávání expertízy u jednotlivce a zároveň vzniká prostor pro tázání na 

důvody absence formální poradní skupiny. Tomuto požadavku nejlépe vyhovuje polo-

strukturovaná forma rozhovoru, která předem nabízí základní témata a zároveň ponechává 

dostatek prostoru pro vlastní iniciativu dotazovaného. Vzhledem k tomu, že rozhovory 

s politickými představiteli probíhají pod časovým tlakem, je také třeba nejprve dotazovat 

nejdůležitější otázky a teprve když zbývá prostor, věnovat se podrobnostem.  

Rozhovor s každým respondentem je doplněn stručným dotazníkem, který má dvojí 

funkci. Jednak obsahuje několik otázek (baterií) zaměřených na základní hodnoty a postoje a 

usnadňuje tak vzájemné porovnávání sebraných dat a porovnávání dat s podobnými výzkumy, 

jednak zjišťuje základní sociodemografické údaje o respondentovi, které tak nemusí být 

dodatečně zjišťovány při rozhovoru a šetří omezený čas. Zatímco rozhovor je přizpůsobován 

na míru situaci a respondentovi, doplňkový dotazník je pro všechny respondenty stejný.  

2.2 Průběh sběru dat 

Celkem byly uskutečněny 4 rozhovory se stranickými představiteli regionální vzdělávací 

politiky (ČSSD: respondenti A, B; KSČM: respondent C; TOP 09: respondent D). Původní 

záměr, dotazovat alespoň dva členy z každé strany, se nepodařil naplnit, protože ochota 
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oslovených lidí byla, až na výjimky, nízká. Roli zde hrála do jisté míry nedůvěra, špatná 

zkušenost a obava z poškození jména, hlavně pak pracovní vytíženost politiků. Očekávání, že 

rozhovory budou probíhat pod časovým tlakem, se rovněž naplnilo. Průměrná doba rozhovorů 

přesahuje 30 minut, avšak dílčí rozdíly jsou poměrně výrazné. Všechny rozhovory byly 

nahrávány na diktafon a na vyžádání je dostupný jejich doslovný přepis. Před každým 

rozhovorem byl také s respondentem podepsán formulář o informovaném souhlasu se 

zpracováním osobních dat, ve kterém měl možnost vybrat, zda si přeje, aby byla data použita 

a archivována s nebo bez spojitosti s jeho jménem. Vzhledem k nízké ochotě k neanonymní 

publikaci (pouze 1 respondent), považuji za vhodné uvádět data bez souvislosti se jménem ve 

všech případech. Prostředí, ve kterém byl rozhovor nahrán, se odvíjelo od odlišných možností 

respondentů. Někteří měli k dispozici vlastní prostory, například kancelář, zasedací místnost, 

v opačném případě byla domluvena schůzka v neutrálním prostředí bez přítomnosti dalších 

lidí. Členy určité odborné skupiny jsou respondenti všech stran, ačkoliv formální podobu má 

pouze krajská školská komise u ČSSD. U zbývajících stran jde spíše o neformální diskusní 

fóra, která se neřídí žádným statutem, či řádem jednání. Respondenti z KSČM (C) i TOP 09 

(D) zastávají kromě členství v odborné skupině také veřejnou politickou funkci. 

2.3 Zpracování a analýza dat 

Výpovědi získané v rozhovorech jsou přepsány doslovně, přestože pokud jsou některé 

části přímo citovány v práci, byly převedeny do textu bez výplňových slov a mohou být také 

očištěny od dialektů a chyb ve větné skladbě. Vzhledem k tomu, že nám jde převážně o 

obsahově-tematickou rovinu, kdy informátor vystupuje jako expert, je to podle Hendla 

přípustné [Hendl 2008: 208]. Přepsané rozhovory jsou zpracovány metodou blízkou tematické 

analýze. V přepsaném textu byly nejprve vyhledávány klíčové kódy, na následující úrovni 

abstrakce byla slučováním těchto kódů identifikována jednotlivá témata. Tato témata se 

v následující části textu snažím interpretovat a propojit s výše zmíněnou literaturou a 

informacemi získanými ze studia stranických dokumentů. Data získaná z doplňkových 

dotazníků pak jednak slouží k porovnání a objasnění některých motivů a hodnot respondentů, 

jednak poskytují základní sociodemografické údaje a údaje o členství v politické straně. 

Mohou být také základem pro srovnání s podobnými výzkumy. 
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3. Věcná a teoretická východiska 

Věcně je práce ukotvena v problematice vzdělávání, vzdělávací politice a spolu s ní 

v reformě veřejné správy. Ta přenesla mnohé kompetence ve školství z celostátní úrovně 

veřejné správy na úroveň regionální. Politické strany tak musejí vytvářet dostatečné expertní 

zázemí i na nižších úrovních vládnutí. Po teoretické stránce pak práce vychází ze tří hlavních 

oblastí. První je koncept „policy work“ (v češtině se dá volně přeložit jako „pracovní činnost 

v oblasti veřejných politik
1
“), který označuje jak vědecký přístup ke studiu veřejných politik, 

tak současně předmět tohoto vědeckého zkoumání, v podobě praxe veřejných politik 

[Novotný 2013: 137]. Čerpám především z díla Australana Hala Colebatche, který usiluje o 

komplexní uchopení problematiky policy work [Colebatch 2006]. Druhým zdrojem je 

expertíza politických stran, mezi jejíž významné představitele patří Michael Howlett [Howlett 

2009]. V práci využívám některé poznatky z jeho přístupu ke zkoumání analytické kapacity, 

který Howlett rozpracovává spolu s dalšími kanadskými autory [např. Howlett, Oliphant: 

2010; Craft a Howlett 2012, 2013]. Třetím klíčovým teoretickým zdrojem je teorie 

Stratarchické organizace politických stran, která je specifickou variantou organizační teorie. 

Zde vycházím z práce Kennetha Cartyho [Carty 2004; Carty a Cross 2006]. V následujících 

podkapitolách více přiblížím všechna zmíněná východiska. 

3.1 Vzdělávací politika a změna kompetencí na krajské úrovni 

Reforma školství započala v České republice v roce 2005 a poukázala na nové klíčové 

dovednosti, které by mělo školství v dnešním světě poskytovat. Jde například o umění učit se, 

schopnost řešit problémy, umění spolupráce a komunikace s ostatními, či schopnost nést 

odpovědnost za své jednání. Tyto široce využitelné vědomosti mají umožňovat široké 

uplatnění, adaptaci na změny, nebo rychlou rekvalifikaci z jednoho povolání na druhé 

[MŠMT 2009: 22]. S proměnou požadavků na obsah vzdělávání souvisí také proměna 

kompetencí a odpovědnosti za vzdělávací systém, zejména primární a sekundární školství. 

Tvůrci vzdělávací politiky mají k dispozici několik nástrojů, kterými mohou ovlivňovat 

vzdělávací proces, především legislativní opatření, kurikulum, financování školství a 

evaluace. Mohou také měnit strukturu vzdělávací soustavy, tedy počet žáků, typy škol, délku 

a návaznost jednotlivých vzdělávacích stupňů, a ovlivňovat tím efektivitu a spravedlnost v 

přístupu ke vzdělání. S rostoucím důrazem na principy subsidiarity a decentralizace se 

                                                
1 v textu používám označení „pracovní činnost v oblasti veřejných politik“ a anglický pojem „policy work“ jako 

synonyma 
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kompetence v užívání těchto nástrojů postupně přesouvají z centrální veřejné správy na 

krajskou [Veselý 2006: 13-16]. Příprava tohoto procesu byla zahájena v roce 2000, od roku 

2001 byly pak postupně státní školy, předškolní a školská zařízení převáděny do působnosti 

krajů, které se zřizovatelské funkce plně ujaly od 1. 1. 2003. Všechny školy získaly ze zákona 

právní subjektivitu a tím i více autonomie. Mezi nové kompetence krajských správ jako 

zřizovatelů veřejných škol, přibylo například vyhlašování konkurzních řízení na místa ředitelů 

škol a jejich jmenování. Od roku 2003 také začal fungovat nový model financování 

regionálního školství, které začaly vykonávat krajské úřady namísto zaniklých školských 

úřadů [MŠMT 2009: 8-9]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zaměřilo zejména 

na metodickou a koncepční práci směrem k orgánům vykonávajícím přenesenou působnost. 

Jeho hlavní úlohou je vytváření střednědobých a dlouhodobých koncepcí školství [MŠMT 

2001: 96]. 

V souvislosti s novými kompetencemi krajských správ je třeba, aby zde byly vytvářeny 

podmínky odpovědnosti, a aby byla veřejná správa stimulována k efektivnímu nakládání 

s veřejnými finančními prostředky [MŠMT 2001: 20]. Expertní znalosti, které jsou potřebné 

k odpovědnému řízení školství, dříve nacházely uplatnění zejména na centrální úrovni státní 

správy, avšak nyní jsou vyžadovány k řízení školství v regionech. Výše popsaná změna 

kompetencí je tak věcným východiskem ke zkoumání odborného zázemí politických stran na 

krajské úrovni. Právě politické strany mají z hlediska formulace, rozhodování a implementace 

veřejných politik privilegované postavení, protože skrze ně jsou delegováni zastupitelé a 

nominováni vykonavatelé exekutivních funkcí. Nároky na množství a kvalitu expertízy, 

kterou strany na této úrovni generují, se zvýšily. Práce zkoumá, jakým způsobem politické 

strany tuto nově vzniklou situaci řeší. 

3.2 Policy work – pracovní činnost v oblasti veřejných politik 

Hal Colebatch  ve svém klíčovém programovém článku z roku 2006 uvádí, že existují 

poměrně odlišná chápání toho, co je pracovní činnost v oblasti veřejných politik, která se 

zakládají na odlišných pojetích procesu tvorby politiky. Jádrem jeho přístupu jsou tři klíčová 

pojetí, na kterých zobrazuje komplexitu veřejných politik a poskytuje výklad toho, co 

pracovní činnost v oblasti veřejných politik znamená [Colebatch 2006: 313]. První a doposud 

dominantní výklad zobrazuje tvorbu politiky jako autoritativní proces řízený vládou 

(autoritativní rozhodnutí) a „policy work“ jako podporu při rozhodování, která spočívá 
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v analýze a poradenství při vybírání řešení a při jeho implementaci. Druhé pojetí poukazuje 

namísto toho na konflikt, rozmanitost a komplikovanost procesu tvorby politiky. Z tohoto 

pohledu je „policy work“ o interakci různých aktérů a propojování jejich perspektiv ve 

strukturovaný model řízení. Jde tedy o vyjádření procesu jako strukturované interakce 

nejrůznějších aktérů [Colebatch 2006: 314]. Mezi těmito pojetími panuje podle Colebatche 

neustálé napětí. Je to napětí mezi analytickým přístupem, který zdůrazňuje koherenci, roli 

autority a je zaměřen na výstupy v politickém procesu, a přístupem, který upozorňuje na 

odlišnost zájmů, vzájemnou soutěž a dvojznačnost při tvorbě politiky a na místo výstupů je 

zaměřen na proces a umění řídit. [Colebatch 2006: 320]. Pravděpodobně nejméně pozornosti 

je věnováno třetímu pojetí, které vidí proces tvorby politiky jako sociální konstrukci. Zabývá 

se tím, jak jsou chápány pojmy vláda a vládnutí, jaké znalosti jsou v procesu tvorby politiky 

využívány a jaké odpovědi jsou vhodné [Colebatch 2006: 314]. Tento přístup je analytiky 

veřejných politik častěji opomíjen, protože není tak přímo spjat s jejich bezprostředními 

úkoly, ačkoli podle Colebatche si uvědomují jeho dlouhodobý význam. [Colebatch 2006: 

320]. Colebatch zobrazuje na tomto trojím pojetí veřejných politik proměnu jejich chápání a 

klade důraz na jejich širší pojetí. Vymezuje se tak proti zúženému pohledu, který chápe 

veřejné politiky jen jako pouhé autoritativní řešení problémů a opomíjí další významy, jako 

strukturovanou interakci a sociální konstrukci. Policy work (jako předmět zkoumání) je tedy 

koncept, který se snaží uchopit a popsat proměnu analýzy veřejných politik. 

K tomuto pojetí policy work se váže také rozlišování tří druhů expertů, které je nastíněno 

v knize Working for Policy [Colebatch, Hoppe a Noordegraaf 2010]. Proto, abychom 

porozuměli tomu, co znamená práce v oblasti veřejných politik, musíme znát specifický 

kontext, ve kterém se tato práce odehrává. Následující typologie rozlišuje tři typy expertů 

podle toho, na kterém typu znalostí se zakládá jejich odbornost. Prvním typem jsou funkční 

experti, tedy lidé, kteří pracují v konkrétní oblasti, a jejich odbornost se zakládá na znalostech 

a zkušenostech v dané oblasti praxe. V případě mé práce je typickým příkladem tohoto typu 

experta zaměstnanec na základní či střední škole. Protože tito lidé zpravidla nejlépe rozumí 

dané problematice, mohou být iniciátory nějakého opatření. Druhým typem expertů, které 

autoři rozlišují, jsou takzvaní „procesuální“ experti. Tito lidé vědí, jak funguje proces tvorby 

politiky, jakou formální podobu má mít dané opatření a jak ho v tomto procesu úspěšně 

prosadit. V našem případě může být dobrým příkladem tajemník odborné komise. Třetím 

typem experta je v tomto pojetí „analytik veřejné politiky“, který je vyškolen ve dvou 

oblastech. Jednak umí definovat co je problém a navrhnout jaká jsou jeho možná řešení a 
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jejich potenciální důsledky, a jednak z těchto řešení umí identifikovat to optimální 

[Colebatch, Hoppe a Noordegraaf 2010]. Je zřejmé, že jako každou typologii, nelze ani tuto 

brát doslovně. Umožňuje nám pochopit, jaké typy činností se skrývají pod označením „policy 

work“ a jaké znalosti jsou k nim potřebné. Můžeme sledovat, který typ u některých expertů 

převažuje, ale neznamená to, že v praxi se tyto tři typy znalostí a činností nebudou 

propojovat. 

Koncept „policy work“ využívám k pochopení toho, jakým způsobem regionální aktéři 

vnímají proces tvorby politiky, a které kategorie jsou pro ně důležité. Na základě zmíněné 

typologie zjišťuji, na čem zakládají svou odbornost straničtí regionální experti na vzdělávací 

politiku, případně který typ u konkrétního experta převládá a který se vyskytuje v menší míře. 

3.3 Expertíza politických strana a Policy analytical capacity (PAC) 

Přístup analytické kapacity v oblasti veřejných politik se zabývá získáváním odborných 

poznatků a jejich využívání v procesu tvorby politiky [Howlett 2009: 162]. Míra analytické 

kapacity pak vyjadřuje schopnost reagovat na nově vzniklé politické problémy a ovlivňovat 

tvorbu politiky nejen v krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu. Přístup původně vychází 

ze zkoumání státní správy, lze jej však aplikovat také na zkoumání politických stran. 

V takovém, případě bude základní předpoklad takový, že strany s vyšší analytickou kapacitou 

jsou úspěšnější při navrhování a realizaci krátkodobých i dlouhodobých politických opatření a 

stejně tak mají pravděpodobně větší vliv na politické výstupy než ty, jejichž analytická 

kapacita je nízká, nebo jí úplně postrádají [Perottino, Polášek a Novotný 2013]. 

3.3.1 Zkoumání míry analytické kapacity 

Spolu s dalším autorem, Jonathanem Craftem, se Michael Howlett [Craft, Howlett 2012, 

2013] věnuje zkoumání analytické kapacity kanadské (a v jednom případě také americké) 

veřejné správy při navrhování a implementaci komplexních a dlouhodobých opatření 

týkajících se adaptace na změnu klimatu, a to v několika různých sektorech (doprava, 

lesnictví, finance, infrastruktura a energetika) [Craft, Howlett 2013: 2]. Přestože jde o odlišná 

témata a zkoumané skupiny domnívám se, že mnohé poznatky z jejich výzkumu jsou 

použitelné i pro tuto práci. Odlišnost tématu není překážkou, protože analytická kapacita je 

prvek, který lze zkoumat v nerůznějších oblastech praxe. Obě témata také vyžadují řešení 

dlouhodobého charakteru. Zkoumaná skupina, ve vzorovém případě veřejná správa, v mém 
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politické strany, je sice na první pohled odlišná, ale v zásadě jde o organizace podobného 

charakteru, který popsali Cohen, March a Olsen v časopise Administrative Science Quarterly. 

Dílčí cíle obou organizací jsou často nekonzistentní či dokonce protichůdné, účast jejich členů 

a úsilí, které věnují práci, bývá různorodé, nemají přesně stanovené hranice, a přestože 

přetrvávají a navenek fungují, jejich vnitřní procesy jsou často nesrozumitelné [Cohen, March 

a Olsen 1972]. 

Podle Crafta a Howletta je při zjišťování analytické kapacity třeba rozlišovat tři 

vzájemně provázané úrovně analýzy. Na nejvyšší – „makro“ - úrovni zkoumáme strukturu a 

nastavení daného subsystému, který v našem případě představuje krajská úroveň politické 

strany. Zajímá nás typ a množství aktérů a jejich vzájemné vazby a vztahy [Craft a Howlett 

2013: 2]. Autoři mluví o hustotě a centralitě organizační sítě. Centralizovaná pozice v síti 

s sebou přináší určitou moc. Aktér, který se v takové pozici nachází, má větší přístup ke 

zdrojům informací, více příležitostí pro jejich výměnu a větší vliv na to, jak informace a 

zdroje v síti proudí [Craft a Howlett 2012:4 ]. Druhá klíčová úroveň analytické kapacity je 

tzv. „mezo“ úroveň. Klíčové faktory, které usnadňují identifikaci mezer v analytické kapacitě, 

jsou dva: finanční a personální zdroje, dostupné k tvorbě expertízy a „mandáty“, které 

zahrnují pravomoci a působnost klíčových aktérů. Dobré předpoklady pro vysokou 

analytickou kapacitu bude mít podle těchto kritérií taková strana, která má odborné zázemí 

tvořené dostatečnými personálními a finančními zdroji a zároveň takové organizační 

uspořádání, že se generovaná expertíza může prosadit v praxi. Při nedostatku zdrojů bude její 

analytická kapacita neefektivní a bude se zaměřovat pouze na krátkodobá řešení, při 

nenaplnění obou faktorů pak bude strana náchylná k politickým selháním [Craft a Howlett 

2012: 5]. Konečně nejjemnější úroveň analytické kapacity představuje „mikro“ úroveň. Craft 

s Howlettem tvrdí, že kvalita poskytovaného politického poradenství zde závisí na třech 

faktorech - organizační kultuře, poptávce po expertíze a její nabídce. Vysokou analytickou 

kapacitu bude vykazovat takové prostředí, ve kterém je podporována upřímnost, otevřenost, 

kde mají analytici svobodu v přijímání rizik a vytváření inovativních politik a programů. V 

organizaci musí také nutně existovat základní poptávka po analýze. Pokud navíc poptávka 

vyžaduje kvalitní řešení, které je schopné obstát v profesionální kritice, bude mít organizace 

spíše vyšší analytickou kapacitu. Nabídková strana rovnice pak zahrnuje nezbytný personál 

s dostatečnými analytickými schopnostmi a tréninkem a také organizačními dovednostmi 

[Craft, Howlett 2013: 7-8]. Nejefektivnější politické organizace mohou být ty podle autorů ty, 

které zajišťují adekvátní trénink, vysokou dostupnost informací a takový strategický způsob 
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řízení, že jsou schopny předvídat pravděpodobné politické požadavky a mají nashromážděné 

množství informací a výzkumů dříve, než vůbec vznikne poptávka po daném řešení [Craft, 

Howlett 2012: 9]. Následující tabulka schematicky zobrazuje tento ideální případ a další 

možnosti popsané Craftem a Howlettem. 

. 
TRÉNINK A DATA 

adekvátní neadekvátní 

ZPŮSOB ŘÍZENÍ 

Strategické, 

„evidence-based“ 
Vysoká kapacita 

Nabídkou vynucená 

kapacita 

Krátkodobé 

„hašení požárů“ 

Poptávkou vynucená 

kapacita 
Nízká kapacita 

Tabulka č. 1: [Craft, Howlett 2013: 8] 

V empirické části práce se snažím na případech jednotlivých stran identifikovat faktory, které 

ve výše zmíněných úrovních hrají roli pro jejich analytickou kapacitu a s jejich pomocí ji 

popsat a porovnat. 

3.4 Stratarchická organizace politických stran 

Tato teorie odmítá tradiční modely, které ukazují politické strany jako čistě hierarchické 

organizace, v rámci nichž jedinci soupeří o moc. V současnosti již existuje poměrně rozšířený 

konsensus v tom, že relevantní stranické vztahy jsou  více stratarchické, než hierarchické, a že 

každá část strany je stále více nezávislá na ostatních [Carty 2004: 6]. Carty upozorňuje na 

požadavek po organizačním modelu, který by obsáhnul a institucionalizoval stratarchickou 

dimenzi moderních stran s jejich poptávkou po větší vnitřní autonomii.  

Základní rámec pro analýzu stratarchické dimenze stranické organizace a pro 

porozumění jejímu fungování představuje Carty  na modelu franšíz. Jde o propojení 

efektivity, kterou poskytuje velikost a standardizace s výhodami lokální účasti 

v dlouhodobých projektech a v doručování firemního (rozumějme stranického) produktu. 

Centrální organizace určuje základní produktovou linii (politiku a řízení), poskytuje hlavní 

reklamní a komunikační strategii (národní kampaň) a ustanovuje standardní management a 

výcvik. Lokální celky (regionální organizace) potom poskytují zázemí většině členů strany a 



 

14 

 

jsou zaměřeny na doručování stranického produktu. Výhodou je že k tomu využívají místní 

zdroje a budují organizaci zaměřenou na potřeby a zdroje místní komunity, které slouží [Carty 

2004: 10]. Centrální vedení takové strany podporuje stranické lídry a má kontrolu nad 

politikou, kterou strana vytváří. Regionální organizace má však vliv na stranické členství a 

volbu vedení a tím nepřímo tuto politiku ovlivňuje. Ve výsledku jde o stálé napětí mezi 

dvěma relativně autonomními celky [Carty a Cross 2006: 98]. 

Carty poukazuje na to, že franšízy by měly být v zásadě flexibilnější a přizpůsobivější, 

než monolitické a hierarchické byrokratické organizace. Mají tu výhodu, že produkují 

spolehlivý, identifikovatelný produkt, na který se zákazník může spolehnout, centrálně 

kontrolovaný program, který zaručí, že doručují konsistentní zprávu svým klientům a vedení, 

které má tu moc rozhodovat o produktové linii a cílových skupinách [Carty 2004: 11]. Carty 

zároveň upozorňuje, že neexistuje standardní struktura franšíz-strany a model nelze chápat 

tak, že implikuje nutnost přijmout prostý vzor: „centrální kancelář – místní provozovna“, 

který se nabízí z paralely s McDonald’s, přestože existují takové politické strany (například 

v Irsku), které by mohly této základní formě vyhovovat [Carty 2004: 14]. Otázka, kterou si 

v práci pokládám, zní, zda lze u zkoumaných stran identifikovat určité prvky stratarchické 

dimenze organizace a jaký mají vliv na stranou generované expertní vědění. 
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4. Expertní vědění vybraných politických stran 

V následujících kapitolách se blíže věnuji zkoumaným stranám. Každá strana je nejprve 

popsána z hlediska její pozice na české politické scéně a v hlavním městě Praze, aby další 

informace zapadaly do širšího kontextu. Následuje popis organizační struktury strany 

s důrazem na její krajskou úroveň. Jsou zde nastíněny pravomoci jednotlivých orgánů a 

pravidla, kterými se řídí jejich rozhodování, protože podoba stranické organizace může mít 

vliv na to, jak strana generuje odborné znalosti, a jakým směrem se tyto znalosti šíří. Další 

podkapitola je věnována odbornému zázemí, které má strana k dispozici a tomu, jak jej 

využívá. Jestliže strany zřizují odborné komise k jednotlivým oblastem, nakolik je jejich 

podoba formalizována a čím se řídí jejich práce? Jaké jiné poradní týmy ve straně fungují? A 

jaká fóra a instituce využívá strana ke vzdělávání svých členů? Dále se věnuji konkrétním 

způsobům, jakými strana na krajské úrovni generuje expertní znalosti v oblasti vzdělávání a 

tomu, jak se tyto znalosti šíří a uplatňuji v praxi. Popisuji zde především činnost krajských 

odborných skupin, případně jiné zdroje expertízy, které krajská organizace využívá. 

V závěrečné podkapitole se pokouším nastínit analytickou kapacitu strany na pražské úrovni 

na základě tříúrovňového modelu podle Crafta a Howletta. Vzhledem k malému množství dat 

jde spíše o přiblížení faktorů, které mohou být pro pochopení PAC na krajské úrovni důležité, 

které však nemají silnou výpovědní hodnotu o její podobě. 

Jak již předeslala kapitola věnovaná metodologii, data, ze kterých vycházím, pocházejí 

dílem ze stranických dokumentů, dílem z polostrukturovaných rozhovorů s aktéry, kteří jsou 

z pražského odborného zázemí zkoumaných stran. Ty zde slouží jako prvotní vhled do 

krajského odborného zázemí stran v oblasti vzdělávací politiky. 

4.1 ČSSD 

Česká strana sociálně demokratická byla obnovena v březnu roku 1990. Od té doby patří 

mezi nejsilnější české politické strany a má své zástupce v obou komorách Parlamentu ČR. 

Praha nepatří mezi ty kraje, ve kterých má tradičně nejvyšší podporu, ale přesto od roku 1998 

dosahuje při volbách do pražského zastupitelstva stabilních volebních výsledků mezi 15 a 18 

% hlasů [ČSÚ 2010]. V současné době má ČSSD v Praze 14 z celkových 63 zastupitelů. Tři 

z nich jsou členy Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP
2
. Své zástupce v Radě hlavního 

města měla ČSSD jen krátce, v letech 2010 – 2011, když tvořila koalici s Občanskou 

                                                
2 Ing. Antonín Weinert, CSc., JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Roman Petrus [MHMP 2014] 
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demokratickou stranou. Radním a náměstkem primátora pro oblast školství byl v tomto 

období za ČSSD Antonín Weinert. Po rozpadu poslední pražské koalice, uzavřela ČSSD se 

stranou TOP 09 dohodu nazvanou „500 dní pro Prahu“, na základě které má její zastupitelský 

klub podporovat radu složenou z členů TOP 09 až do konce řádného volebního období, na 

podzim 2014 [ČSSD a TOP 09 2013]. 

4.1.1 Organizační struktura 

Počet členů pražské krajské organizace se od roku 2005 do roku 2009 téměř 

zdvojnásobil. V roce 2009 měla pražská členská základna více než 3 tisíce členů a po 

organizaci v Ústeckém kraji byla 2. největší [Gargulák 2011: 29]. Krajskou organizaci ČSSD 

zřizuje a její působnost stanovuje Ústřední výkonný výbor strany. Ten také schvaluje celou 

řadu vnitrostranických dokumentů, které jsou závazné i pro krajskou úroveň, zejména 

Organizační řád, Řád přípravy na volby, jednací řády a pro téma expertízy klíčový Statut 

odborných komisí ČSSD. Struktura krajské organizace se odvíjí od struktury ústředního 

vedení strany. Nejvyšším orgánem je Krajská konference, svolávaná alespoň jednou ročně, 

v mezidobí řídí činnost krajské organizace Krajský výkonný výbor. Současným předsedou 

KVV Praha je Karel Klíma, který spolu s osmi místopředsedy tvoří krajské Předsednictvo 

strany [ČSSD 2007]. Právo účasti s hlasem poradním má na jednání krajského předsednictva 

také tajemník KVV. Stejně jako na centrální úrovni, je i na krajské úrovni zřizována kontrolní 

komise, která má zabezpečovat řádný chod strany, včetně účelného využívání jejích 

finančních prostředků  

Usnesení všech orgánů ČSSD se řídí jednotnými zásadami. Orgány jsou 

usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů a usnesení jsou platná, hlasuje-

li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů. Usnesení vyšších orgánů jsou závazná 

pro všechny nižší orgány a vyšší orgán má také právo zrušit rozhodnutí nižšího, je-li 

v rozporu se stanovami nebo programem strany [ČSSD 2013].  

4.1.2 Odborné zázemí 

Jádrem odborného zázemí strany jsou Odborné komise, které ve stranické struktuře 

existují od roku 1990. Z počátku představovaly spíše diskusní fóra k jednotlivým oblastem, 

postupně se však přeměnily ve formální orgány, které řeší programové a koncepční otázky. 

Jejich postavení je zakotveno ve Stanovách ČSSD, konkrétní činnost se pak řídí Statutem 
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odborných komisí schváleným ÚVV [Just 2007: 169]. Aktuálně existuje na ústřední úrovni 23 

odborných skupin, jejichž zřizovatelem je Předsednictvo ČSSD. Předsednictvo také jmenuje 

jejich předsedy, současným předsedou školské komise je Petr Pavlík. Převážně z předsedů 

odborných komisí začala být v době, kdy byla ČSSD v opozici, za předsednictví Miloše 

Zemana, zřizována stínová vláda [Just 2007: 170]. Také všichni sociálnědemokratičtí ministři 

byli vybíráni z řad předsedů či členů odborných komisí [ČSSD 2011]. Když se po volbách 

v roce 1998 stala ČSSD nejsilnější politickou stranou, rozšiřování odborného zázemí začalo 

být žádanější. Přibližně od této doby začínají jednotlivé KVV nebo OVV podle potřeby 

zřizovat odborné komise na krajské úrovni. Odborné komise se mimo jiné podílejí na přípravě 

klíčových stranických dokumentů k jednotlivým oblastem. Pro oblast vzdělávání a školství je 

to zejména „Zelená kniha školství“ z roku 2009, vypracovaná tehdejším stínovým ministrem 

školství Jiřím Havlem, spolu s Ústřední školskou komisí a Politickým grémiem ČSSD, nebo 

dokument „Politika vzdělávání: Programové teze pro veřejnou debatu“ z roku 2012. Kromě 

strategických dokumentů se členové odborných komisí na ústřední i regionální úrovni podílejí 

také přímo na tvorbě volebních programů pro svou oblast (respondent B). 

Od sjezdu v roce 1997 je z místopředsedů strany pravidelně volen garant a koordinátor 

činnosti odborného zázemí, v současné době tuto funkci zastává Alena Gajdůšková [ČSSD 

2011]. S odborným zázemím ČSSD dále spolupracuje Masarykova demokratická akademie, 

o. s., vzdělávací instituce, která pořádá semináře, školení a debaty a popularizuje hodnoty 

sociální demokracie [MDA 2009-2014]. Dalším zdrojem odborných znalostí jsou tzv. „mini 

týmy“ stínových ministrů. Ty jim mají poskytovat bezprostřední odbornou pomoc při řešení 

nejaktuálnějších otázek, které nejsou odborné komise schopné, vzhledem k počtu členů a 

intervalu, ve kterém se schází. Na odborné zázemí strany má určitý vliv také Politicko-

analytická sekce. Ta zpracovává analýzy volebních výsledků [např. Německý 2010] a snaží se 

také komunikovat se stranickými podporovateli, od kterých shromažďuje podněty a 

připomínky k programovým dokumentům [Havel 2009]. 

4.1.3 Generování expertízy na krajské úrovni 

Na krajské úrovni zřizuje odbornou komisi Krajský výkonný výbor, a to „podle potřeby 

a možností“. Práci komise řídí předseda, kterého také deleguje KVV, a který již svou pozici 

dále neobhajuje. Konkrétní činnost komise je pak formálně upravena Statutem odborných 

komisí [ČSSD 2013]. Komise se schází pravidelně jednou za měsíc, mimo jednání udržuje 
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předsedkyně se členy korespondenční kontakt (respondent A, B). V současné době se počet 

členů pohybuje kolem 13. Oba dotazovaní hodnotí tento počet jako limitní, shodují se, že 

v menším počtu se práce lépe organizuje (respondent A, B). Zájem o práci v komisi je 

poměrně kolísavý, dlouhodobě v komisi působí zhruba 60 % členů (respondent A). Strana 

striktně nevyžaduje, avšak očekává, že se její členové zapojí do činnosti v odborných 

komisích: 

„Předpokládá se, že každý je profesně nějak zaměřen, čili v nějaké komisi bude pracovat nebo 

nějakým způsobem přispěje té straně svými vědomostmi a schopnostmi.“ (respondent A) 

Kromě členů má právo účastnit se schůze odborné komise předseda nebo pověřený člen 

Krajského výkonného výboru [ČSSD 2013]. Formální povinností členů komise je vedle 

členství v ČSSD také přibližně 80 % docházka na schůzky, kterou kontroluje předseda a 

podává o ní zprávu KVV. Komise dodržuje hlasovací postupy, kterými se řídí ostatní 

stranické orgány, ke schválení usnesení tedy musí hlasovat nadpoloviční většina členů 

(respondent A). 

Členové komise pocházejí z různých obvodních výborů v různých městských částech, do 

komise je deleguje buď krajský výbor, nebo si komise nové členy schvaluje sama, když se o 

práci přihlásí (respondent A). Oficiální zprávu o činnosti předává předseda komise na KVV. 

Krajský výbor však nemá přímou povinnost tento výstup projednávat a podle tvrzení 

respondenta nemá výstup příliš silný vliv na krajskou činnost strany (respondent B). Z vlastní 

zkušenosti to potvrzuje i druhý respondent, který nízkou váhu výstupů zdůvodňuje tím, že 

zastupitelé mnohdy nemají dostatek času, aby se obrátili na komisi (respondent A). Dodává, 

že komise funguje spíše jako „dobrá knihovna“, která zpracuje předložený požadavek a 

vyjádří se k němu. Obvodním výborům se oficiální výstup nepředává, vazbu by měli 

zajišťovat jejich členové, kteří jsou členy komise (respondent A). Není však zajištěno, aby 

každý pražský OV měl v komisi svého zástupce. Komise jen málokdy projednává záležitost, 

která se týká přímo konkrétní městské části. Podle názoru respondenta se také vedení 

obvodních organizací příliš nezajímá o činnost jejich člena v odborné komisi (respondent B). 

To naznačuje, že prostupnost generovaných informací pravděpodobně nebude směrem 

k obvodům příliš velká. Vazbu na obvodní úroveň by mohl vylepšovat případ, kdy člen 

komise je současně zastupitel, avšak oba respondenti se shodují, že taková situace nastává 

spíše výjimečně.  
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Krajská komise má také určitou vazbu na centrální školskou komisi ČSSD. Jednak se na 

požádání vyjadřuje k celostátním tématům, projednávaným centrální komisí, jednak jsou 

někteří její členové zváni na celostátní jednání školské komise (respondent A, B). Výběr 

pozvaných členů podle respondenta však záleží spíše na vnitrostranických kontaktech a 

známostech (respondent B). Pozitivně však hodnotí fakt, že na věcných otázkách se většinou 

komise shoduje a společné body nachází i s centrální komisí. V rozhovoru byl například 

zdůrazňován problém platového ohodnocení učitelů v závislosti na odlišných krajských 

poměrech, na který upozorňuje také Zelená kniha školství ČSSD [Havel 2009]. Přesto 

samozřejmě existují některé otázky, na které mají odborníci z krajského a centrálního zázemí 

odlišný pohled, příkladem může být podoba nových maturitních zkoušek (respondent B). 

Zájem centrálního odborného zázemí o regionální vzdělávací politiku je patrný i z dalších 

dokumentů, které produkuje. Například dokument Politika vzdělávání z roku 2012, pod 

kterým je podepsán tehdejší stínový ministr školství a odborný kolektiv školské komise, 

apeluje na úzkou koordinaci vedení s regiony a kraji a nutnost respektovat jejich specifika a 

odlišnosti [Chládek, Pavlík a Bohdalová 2012]. 

Odbornost členů krajské komise je ve většině případů odvozena od pedagogického 

vzdělání a vlastní praxe ve školství. Podle výše zmíněné Colebatchovy typologie spadají tedy 

pod první typ expertů. Jsou považováni za stranické odborníky na oblast školství a nejsou 

dále vzděláváni, ani své znalosti nevyužívají k formálnímu vzdělávání ostatních členů strany 

(respondent A, B). Strana sice pořádá určitá školení svých členů, částečně sama, částečně 

prostřednictvím Masarykovy akademie, a ročně do nich investuje stovky tisíc korun, avšak ta 

se týkají zejména volební strategie strany, či styku s veřejností [Bílá 2011]. Co se týče ochoty 

a snahy členů komise spolupracovat s externími odborníky, výpovědi respondentů se poměrně 

lišily a dá se očekávat, že přístup každého člena bude značně individuální. Pokud se nějaká 

externí spolupráce odehrává, je neplacená. Jako příklady spolupráce byly zmíněny zejména 

profesní kontakty na ředitele a zástupce jednotlivých škol a dále občasná spolupráce 

s Českým statistickým úřadem (respondent A). 

Oba respondenti potvrzují, že motivací k práci v odborné komisi je určitá snaha uplatnit 

své vzdělání v oblasti, které rozumí a podílet se na tvorbě politiky u strany, k jejímž 

hodnotám se hlásí. Jeden respondent však zmiňuje také druhotnou motivaci, kterou je ambice 

posunout se výše ve stranické hierarchii. Současně však pociťuje zklamání, že jeho představa 

není dlouhodobě naplněna. Posun v hierarchii nenastal a také činnost komise nemá takovou 

váhu, jakou by si představoval. Důvod je podle něj zejména ten, že ČSSD nemá své zástupce 
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v Radě hlavního města a činnosti odborné komise se nedostává pozornost. Hlavní odborné 

zázemí se vytváří na Ministerstvu školství, které je v současné vládě v kompetenci ČSSD 

(respondent B). Nahlíženo Colebatchovým trojím pojetím procesu tvorby politiky, oba 

respondenti jej popisují spíše jako autoritativní proces, který je v tomto případě řízený Radou 

hlavního města. Stranická expertní práce na krajské úrovni, spočívající v analýze a 

poradenství, je pak účinná zejména v tu chvíli, když jsou představitelé strany ve výkonných 

funkcích ve vedení města:  

„Myslím si, že pokud by se samozřejmě ČSSD po komunálních volbách podílela na koalici 

třeba i na magistrátu, možná, že by zase školská komise získala zpátky svojí váhu.“ 

(respondent B) 

Vzhledem k blížícím se komunálním volbám, které se uskuteční na podzim 2014, se 

v nedávné době objevil nový možný zdroj odborné práce v pražské sociální demokracii. 

Krajský výkonný výbor na začátku roku schválil vznik dvou týmů, které mají mít na starost 

startující kampaň. Vedle volebního týmu byla ustanovena tzv. programová rada, vedená 

zastupitelem Karlem Březinou, která má za úkol sestavit program pro blížící se volby [ČTK 

2014]. Vzhledem k tomu, že tyto události jsou poměrně čerstvé, již nemohly být zahrnuty do 

výzkumu. Spolupráce, která probíhá mezi podobnými dočasnými týmy a stabilním odborným 

zázemím strany, by však mohla být zajímavým zdrojem pro další zkoumání tématu. 

4.1.4 Analytická kapacita 

Makro úroveň analytické kapacity představuje zkoumání typu a množství aktérů a jejich 

vzájemné vazby. Členská základna ČSSD je v Praze poměrně široká, avšak z povahy 

výzkumu nelze soudit, jak vysoká je její aktivita a jaké procento z ní jsou neaktivní členové. 

Mohli bychom usuzovat, že členové odborné komise nemají příliš centralizovanou pozici, a 

že komise spíše trpí nedostatkem pozornosti, která se přesouvá na úroveň MŠMT. Výstupy 

komise jsou pravidelně předávány KVV, ale její členové nebudou mít příliš velký vliv na to, 

zda jsou projednávány. V současné době není žádný člen komise zastupitelem, ani nezastává 

významnou funkci ve stranické organizaci. Mezo úroveň PAC sleduje množství lidských a 

finančních zdrojů a pravomoci a působnost klíčových aktérů. Komise má poměrně stabilní 

počet členů, avšak nedisponuje vlastními finančními prostředky, které by využívala na externí 

poradenství, nebo vzdělávání. Členové také mají určitou možnost účastnit se jednání ústřední 

školské komise a podílet se na jejím rozhodování. Jiné zvláštní pravomoci však nemají. Její 
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pozici nejlépe vystihuje respondentův popis, že poskytuje vyjádření na požádání krajského 

vedení a pracuje jako „dobrá knihovna“. Na nejnižší úrovni PAC závisí kvalita poskytované 

expertízy na organizační kultuře, poptávce a nabídce. Krajská odborná komise sama není 

iniciátorem vlastních politických řešení, ani nečiní taková rozhodnutí, aby čelila jejich 

rizikům a nesla za ně odpovědnost. Poptávka po jejím poradenství je značně závislá na pozici 

strany ve vedení města. V současné době je poptávka spíše oslabená, protože strana se již 

neúčastní pražské koalice. Jistý potenciál v nabídce expertízy zde existuje, protože v komisi 

pracují lidé, kteří pocházejí z praxe, a které můžeme považovat za profesní typ odborníků. 

Prostor pro jejich lepší uplatnění by mohl nastat po nových volbách, v případě, že by se 

sociální demokracie podílela na vedení města, či dokonce měla pozici Radního pro oblast 

školství 

4.2 KSČM 

Komunistická strana Čech a Moravy vznikla v roce 1990. Hned na počátku své existence 

se distancovala od totalitárního režimu předlistopadové KSČ a několikrát tento postoj 

zdůraznila na svých stranických sjezdech. Mnoho členů KSČM jsou však bývalí členové 

KSČ, a také některé prvky organizační struktury zůstaly zachovány. Na celostátní úrovni má 

strana stabilní pozici, řadí se mezi 5 nejsilnějších stran. Nejlépe si strana vede v krajských 

volbách, silnou pozici má zejména v Karlovarském a Ústeckém kraji. Při volbách do 

Zastupitelstva hlavního města Prahy dosahovala až do roku 2002 výsledků kolem 10 % hlasů, 

ve volbách v roce 2006 její podpora mírně klesla a v posledních volbách pro volební období 

2010 – 2014 získala 6,82 % hlasů a obsadila tři místa z celkového počtu 63 zastupitelů [ČSÚ 

2014]. Zastupitelka Marta Semelová je členkou Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP. 

Doposud nikdy se KSČM v Praze neúčastnila vládnoucí koalice. 

4.2.1 Organizační struktura 

V roce 1990 v Praze vznikla Pražská rada KSČM, která nahradila celoměstský stranický 

výbor KSČ zrušený v roce 1989. Pražská rada se pak přeměnila v Krajský výbor KSČM 

Praha na základě změn Stanov KSČM z VIII. sjezdu strany v roce 2012 [KSČM 2012]. 

Pražská organizace KSČM, která má v současné době téměř 4000 členů, sdružuje 10 

obvodních organizací a působí na území Prahy od roku 2002. Nejvyšším samosprávným 

orgánem je Krajská konference KSČM, kterou tvoří delegáti, volení na obvodních 
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konferencích Praha 1-10. Krajská konference, která se schází přibližně jednou za 2 roky, volí 

Krajský výbor KSČM (KV), který registruje Výkonný výbor ÚV KSČM jako vnitřní 

organizační jednotku. V současné době má Krajský výbor 31 členů, které po jednom volí 

Obvodní konference a ostatní jsou voleni na Krajské konferenci tajnou volbou. Krajská 

konference také přímo volí předsedu a tajemníka Krajského výboru. Krajský výbor si sám 

volí své místopředsedy a členy. Členové KV spolu s předsedou, tajemníkem a předsedou 

klubu zastupitelů v ZHMP tvoří Výkonný výbor KV [KSČM 2003-2012b]. Činnost orgánů, 

stejně jako na ostatních úrovních kontroluje příslušná revizní komise. Stanovy strany pak 

zdůrazňují principy vnitrostranické demokracie, samosprávy a kolektivnosti při rozhodování 

všech orgánů [KSČM 2012]. 

Krajský výbor je klíčový orgán, který koordinuje celopražskou činnost strany, 

ekonomicky ji zajišťuje a ve své kompetenci také rozhoduje a prakticky realizuje komunální a 

regionální politiku v Praze. Hlavními mechanizmy, které umožňují jak rozhodování, tak 

koordinaci činnosti strany jsou jednání volených orgánů a pravidelné porady předsedů 

Obvodních výborů, nad kterými dohlíží. KV také koordinuje činnost (momentálně dvou) 

poslanců PS PČR zvolených za Prahu a zastupitelů v ZHMP a zabezpečuje volby do 

zákonodárných a zastupitelských pozic v Praze. Nynější předsedkyní Krajského výboru Praha 

a současně předsedkyní klubu zastupitelů je Marta Semelová [KSČM 2003-2012b]. 

4.2.2 Odborné zázemí 

Na celostátní úrovni zaštiťuje stranickou odbornost „Oddělení odborného zázemí 

ÚV KSČM“, které se dělí na 9 komisí a Centrum strategických a teoretických studií 

KSČM. To se zaměřuje na dlouhodobé procesy a formuje koncepční východiska politiky 

KSČM [KSČM 2003-2012a]. Pro naši oblast je klíčová Sekce školství, která spadá pod 

Komisi sociální strategie, a v současnosti má 17 členů (respondent C).  Zde vznikal 

důležitý dokument Základní přístupy KSČM ke školství, který byl projednán ÚV KSČM 

v roce 2010, a který definuje stranické postoje a cíle v této oblasti [KSČM 2010]. Kromě 

odborných skupin má KSČM také stínovou vládu, jejíž členové reprezentují jednotlivé 

oblasti politiky na veřejnosti. Má tak představovat alternativu k  názorům ostatních 

českých stran. Současným stínovým ministrem školství je senátor Václav Homolka, 

vzděláním doktor pedagogiky.  
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Krajské odborné zázemí, které je vytvářeno při KV, je budováno formou odborných 

skupin pro řešení obsahových otázek (POS). Jsou to zejména školství, doprava, bydlení, 

životní prostředí, sociální otázky a zdravotnictví, hospodaření města, kultura a 

v poslední době také územní rozvoj. Zřizování odborných skupin není zakotveno ve 

stanovách strany a jejich činnost je značně diferencovaná a závislá na aktivitě a kvalitě 

členů [KSČM 2003-2012b]. Zřízení krajské odborné skupiny není formálně povinné, ale 

strana vyžaduje, aby bylo odborné zázemí na této úrovni nějakým způsobem 

zajišťováno. Oficiálně je zřizovatelem skupiny KV, zřízení však není upraveno žádným 

formálním statutem, skupina nemá tajemníka a průběh jednání se také neřídí žádným 

oficiálním řádem (respondent C). 

4.2.3 Generování expertízy na krajské úrovni 

Počátek práce odborné skupiny pro školství lze datovat do devadesátých let. Její práce se 

však zásadně liší od práce centrální odborné skupiny. Na rozdíl od ní se pražská skupina 

neschází pravidelně každý měsíc, ale její členové udržují vzájemné neformální kontakty a 

svolávají se k jednání v případě potřeby (respondent C). Pod její práci spadá školská 

problematika, která se týká ZHMP i jednotlivých městských částí, případně voleb. V současné 

době má skupina 7 členů, z nichž 3 jsou zastupitelé (tedy všichni pražští zastupitelé KSČM).  

Účast zastupitelů v krajských odborných skupinách je v KSČM obecně poměrně častá. 

Členové skupiny jsou považováni za odborníky na základě své pracovní zkušenosti ve 

školství nebo pedagogickém vzdělání, podle Colebatchovy typologie jde opět o první typ 

expertů. Všichni jsou také členové strany, přestože respondent připouští, že skupina je 

otevřena i pro nečleny, kteří jsou sympatizanty strany a mohou být přínosní. Členové nejsou 

do skupiny nijak oficiálně delegování či jmenováni, výběr je převážně v kompetenci její 

předsedkyně, případně na doporučení stranických funkcionářů (respondent C). Takový 

způsob volby členů není v KSČM zcela běžný a jen potvrzuje neoficiální charakter krajské 

odborné skupiny. Ve stanovách strany je totiž napsáno, že „při tvorbě orgánů KSČM, v jejich 

jednání a rozhodování se uplatňují principy demokracie, samosprávy a kolektivnosti“ [KSČM 

2012]. 

Klíčovou vazbu na jednotlivé organizační úrovně strany představuje předsedkyně krajské 

skupiny pro školství, Marta Semelová, která je současně předsedkyní krajského výboru, 

zastupitelkou, předsedkyní klubu zastupitelů, poslankyní a také předsedkyní celostátní 
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odborné komise. Pokud je to potřeba, skupina může poskytovat výsledky své práce i 

obvodním organizacím v jednotlivých městských částech, avšak míra této spolupráce zjištěna 

nebyla. Spolupráce s celostátní úrovní je zajišťována skrze pravidelná setkávání zastupitelů,  

kteří jsou zapojeni do činnosti odborných skupin na obou úrovních. Centrální komise také 

svolává celostátní aktivy, například aktiv ke Dni učitelů, kterých se účastní krajští zastupitelé 

(respondent C). Vazby mezi stranickými úrovněmi se tedy zdají poměrně pevné a nasvědčují 

tomu, že u KSČM je organizační struktura spíše tradičně hierarchická, než stratarchická.  

Vzdělávání členů strany na krajské úrovni probíhá například v rámci pravidelného 

setkávání rady zastupitelů, kde jsou zastupitelé městských částí seznamování s jednotlivými 

problematikami odborných skupin a mají možnost se k nim vyjadřovat. Další formou mohou 

být nepravidelné aktivy, které krajská organizace pořádá k jednotlivým tématům, a kde také 

vystupují zástupci odborných skupin. Jedná se tedy o vzdělávání členů strany od představitelů 

odborné skupiny. Ti sami však nejsou stranou dodatečně školeni a jsou považování za 

odborníky na základě již nabytých praktických zkušeností (respondent C) 

V rozhovoru zazněla celá řada aktérů, se kterými respondent, jako člen odborné skupiny 

spolupracuje. Šlo zejména o školské odbory, různé profesní asociace (Asociace ředitelů ZŠ), 

či jednotlivé pražské školy. Příležitostně spolupracuje také s některými soukromými subjekty 

(např. společnost Scio) a neziskovými organizacemi. Nelze však usuzovat, nakolik je tato 

míra spolupráce vlastní i ostatním členům skupiny. Protože skupina nedisponuje vlastními 

finančními prostředky, nespolupracuje s externími analytiky či odborníky, kterým by měla za 

konzultaci platit. Podle respondenta jsou členové skupiny poměrně otevřeni a nakloněni k 

diskusi s ostatními aktéry, přestože přiznává, že ne vždy dochází ke konsenzu. To se týká 

například také spolupráce s představiteli dalších politických stran: 

„…pokud se jedná o ty problémy, tak není problém se s nimi sejít. Neříkám, že vždycky se na 

všem shodneme, ale je potřeba o tom diskutovat…“ 

„…v některých věcech jsem se radila i s odborníky z jiných politických stran, protože vím, že 

to jsou odborníci na tu věc, takže pro mě je samozřejmě důležité slyšet jejich názor …“ 

(respondent C). 

To, jak respondent popisuje politický proces, připomíná Colebatchovo pojetí tvorby 

politiky jako strukturované interakce. Je si vědom širokého spektra aktérů a vzájemného 



 

25 

 

soupeření jejich názorů, stejně jako potřeby vyjednávat a usilovat o propojení 

jednotlivých perspektiv. 

4.2.4 Analytická kapacita 

Komunistická strana má v hlavním městě početnější členskou základnu, než ostatní 

analyzované strany. To odpovídá celostátnímu měřítku, kde je s necelými 50 tisíci členy 

nejpočetnější českou politickou stranou. Její členská základna se však dlouhodobě zmenšuje a 

současně stárne [Zbořil 2011]. Z klíčových aktérů vzdělávací politiky má v krajské organizaci 

silně centralizovanou pozici předsedkyně odborné skupiny pro školství, Marta Semelová. 

Zastává jak důležité stranické funkce (předsedkyně KVV, předsedkyně ústřední odborné 

komise), tak veřejné funkce na krajské i celostátní úrovni (zastupitelka, poslankyně, členka 

výborů pro oblast vzdělání v ZHMP i PS ČR). Díky svým pravomocem a rozmanité 

působnosti má tedy ideální pozici pro přenášení odborných znalostí mezi těmito oblastmi a 

vliv na jejich převádění do praxe. Z dalších členů skupiny mohou mít poměrně dobrou pozici 

také další dva pražští zastupitelé. Pozici ostatních členů skupiny musíme pro nedostatek dat 

ponechat stranou. KSČM má v Praze v současné době velmi málo zastupitelů, takže její šance 

na prosazení konkrétního opatření bude pravděpodobně malá. Krajská odborná skupina má 

spíše neformální charakter. Její členové mají odborné znalosti z pedagogického vzdělání a 

praxe, dodatečný odborný trénink jim již strana nezajišťuje. Podle respondenta udržují určité 

spektrum kontaktů s dalšími pražskými aktéry vzdělávací politiky. Slabá pozice strany ve 

vedení města naznačuje, že poptávka po expertíze bude spíše malá. Její nabídka je do určité 

míry uplatňována formou vzdělávání členů strany, zejména zastupitelů, na pravidelných 

setkáních a příležitostních stranických aktivech. 

4.3 TOP 09 

Strana TOP 09 vznikla v roce 2009 a poměrně brzy si získala pozici jedné z nejsilnějších 

českých parlamentních stran. Ve volbách do pražského zastupitelstva v roce 2010 získala 26 

z 63 zastupitelských míst a stala se tak nejsilnější stranou v pražském zastupitelstvu [ČSÚ 

2010]. I přes volební úspěch byla však nejprve v opozici, až teprve po rozpadu koalice ODS a 

ČSSD se spolupodílela na vedení města s ODS. I tato koalice se však rozpadla a od 20. 6. 

2013 tvoří Radu hlavního města pouze zástupci TOP 09. Pražským primátorem se stal bývalý 

1. náměstek primátora, Tomáš Hudeček. Post radní pro školství zastává v současné době 
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Ludmila Štvánová, čtyři zastupitele má TOP 09 také ve Výboru pro výchovu a vzdělávání 

ZHMP
3
. Ve snaze překlenout období do nových voleb, které se uskuteční na podzim 2014, je 

TOP 09 ve vedení města podporována zastupitelským klubem ČSSD [ČSSD a TOP 09 2013].  

4.3.1 Organizační struktura 

TOP 09 má z analyzovaných stran nejmenší členskou základnu, v roce 2012 čítala 

přibližně 4500 členů [TOP 09 2012]. V Praze je ustavena celoměstská organizace TOP 09, 

která má stejně jako u ostatních stran postavení krajské organizace. Vrcholným orgánem je 

krajský sněm, který se schází minimálně jednou za dva roky. Sněm volí předsedu a 

místopředsedy krajské organizace, kteří spolu s pražskými zastupiteli a dalšími členy, 

volenými sněmem, tvoří krajský výbor. Krajský výbor a jeho předsednictvo řídí činnost strany 

v období mezi sněmy. Orgány jsou dále kontrolovány krajskou revizní komisí. Všechny 

orgány strany jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů 

nebo delegátů, k přijetí usnesení je pak nutný souhlas většiny přítomných. Volby členů 

orgánů a rozhodování o kandidátkách probíhají zpravidla tajným hlasováním, pokud není 

dvoutřetinovou většinou přítomných rozhodnuto o hlasování aklamací. Usnesení vyššího 

orgánu je závazné pro orgány jemu podřízené. Vyšší orgán je také oprávněn rozhodnout o 

svolání nižšího orgánu, nebo v odůvodněných případech převzít na stanovenou dobu jeho 

kompetence. Předseda a místopředseda strany mají právo zúčastnit se jednání jakéhokoliv 

stranického orgánu. [TOP 09 2013a]. Předsedou pražské organizace je Jiří Vávra, prvním 

místopředsedou primátor Tomáš Hudeček. Kromě 26 pražských zastupitelů je v Praze za TOP 

09 zvolen 1 senátor a 7 poslanců. Regionální organizace má strana ve všech 15 hlavních 

městských částech, podíl jejích zastupitelů se v MČ pohybuje od 15 do 30%, ve čtyřech má 

strana svého starostu [TOP 09 2009-2014b]. 

4.3.2 Odborné zázemí 

Stejně jako ostatní zkoumané strany, také TOP 09 zřizuje na celostátní úrovni odbornou 

skupinu, která se zabývá problematikou vzdělávání. Předsedkyní celostátní expertní komise 

pro vzdělání, vědu a výzkum je poslankyně Anna Putnová [TOP 09 2009-2014c]. Na krajské 

úrovni je poměrně obtížné zjistit, která organizace vytváří expertní skupiny, a která je 

nevytváří. Jejich zřizování a fungování není oficiálně zakotveno ve stanovách strany ani 

                                                
3 Mgr. Albert Kubišta, JUDr. Helena Chudomelová, Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Nataša Šturmová [MHMP 

2014] 
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v jiném stranickém dokumentu. Ve veřejných dokumentech pak TOP 09 akcentuje spíše 

požadavek odbornosti státní správy, než vlastního odborného zázemí: „Našim cílem je 

vybudování štíhlé, efektivní, odborné a odpovědné státní správy (…)“ [TOP 09 2013b]. Přesto 

se podařilo dohledat expertní komise v Karlovarském, Plzeňském, Středočeském a Zlínském 

kraji, a také v Praze. Jejich počet se pohybuje od 6 do 18, v závislosti na počtu odborných 

oblastí. Všechny zmíněné kraje však zřizují expertní komisi pro oblast vzdělání, vědy a 

výzkumu [TOP 09 2009-2014a].  

Další aktivitou, která má sloužit k prohloubení znalostí a zefektivnění práce krajských 

zastupitelů, je pořádání pravidelných školení a seminářů [TOP 09 2009-2014b]. Na školení 

strana vynakládá značnou část svého rozpočtu, v roce 2011 činily náklady téměř 2 miliony 

korun. Přesto účastníci kurzů doplácejí část nákladů na jejich organizaci také z vlastních 

zdrojů. Školení probíhají nejčastěji před volbami a členové strany jsou školeni zejména 

v komunikaci s veřejností, nebo například v oblasti ekonomiky [Bílá 2011]. Nebylo však 

zjištěno žádné školení týkající se konkrétně problematiky vzdělávací politiky. 

Potenciálním zdrojem stranické expertízy je do budoucna také občanské sdružení 

TOPAZ, oficiální think-tank TOP 09, který zahájil svou činnost v dubnu roku 2012. Jeho 

hlavní prací mají být vzdělávací aktivity, které dříve započala interní stranická komise pro 

vzdělávání, a debatování o celospolečenských tématech s veřejností. [TOPAZ 2012]. 

V budoucnu má TOPAZ aktivně propojovat činnost politiků, odborníků a akademiků s kraji, 

regiony i nestranickou veřejností a jeho součástí se mají stát i stranické expertní komise 

[Plívová 2012]. 

4.3.3 Generování expertízy na krajské úrovni 

Expertní komise TOP 09 nejsou zakotveny ve stanovách, ani v jiných stranických 

dokumentech. Pražský krajský výbor však od voleb v roce 2010 zřizuje expertní skupinu pro 

oblast školství a také určuje její předsedkyni. Tou je od podzimu 2013 pražská radní pro 

školství, Ludmila Štvánová. Regionální výbory z každé městské části delegují do této skupiny 

minimálně jednoho člena. Pokud se strana podílí na vedení městské části, pak je to zpravidla 

zastupitel nebo radní, který se zde věnuje problematice školství. Počet členů skupiny se tedy 

pohybuje kolem 15 lidí. Skupina se schází minimálně jednou za měsíc, v některém období i 

častěji. Schůzek se účastní obvykle také člen krajského předsednictva strany, který pořizuje 

z jednání zápis. Předsedkyně komise předává informace o jednání pražskému klubu 
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zastupitelů a krajskému výboru strany. Ostatní členové by měli obdobným způsobem 

informovat své regionální organizace, avšak z dostupných dat nelze zjistit, zda se tak skutečně 

děje. Skupina také pořizuje určitý výstup, který slouží komisi samotné na následujícím 

setkání, k posouzení vlastních úspěchů a neúspěchů (respondent D). 

Charakter práce skupiny je velmi neformální. Členové se scházejí mimo svou pracovní 

dobu, nejsou za svou práci nijak finančně odměněni a skupina také nedisponuje vlastními 

finančními zdroji na jiné účely. Jednání se neřídí řádem, podobá se spíše diskusnímu fóru, kde 

si zástupci jednotlivých městských částí vyměňují své zkušenosti a diskutují o problémech. 

Důležitou funkcí skupiny je také příprava pražského volebního programu k oblasti školství, 

který následně předává ke schválení krajskému výboru strany. Mimo jednání udržuje 

předsedkyně s členy skupiny neformální kontakty a konzultuje s nimi jejich problémy, které 

se snaží ze své pozice radní řešit. Přestože pro členství ve skupině to není podmínkou, většina 

členů má pedagogické vzdělání nebo pracovní zkušenost ze školství (respondent D). Opět se 

tedy podle Colebatchovy typologie jedná o funkční typ expertů. 

Druh aktérů, se kterými spolupracují členové odborné skupiny, nelze na základě 

sebraných dat zobecňovat. Respondent sám konzultuje problémy s učiteli a řediteli, které zná 

z praxe a udržuje kontakt s Komisí Rady Asociace krajů ČR a také s krajskými školskými 

odbory. Díky pozici předsedkyně využívá skupina také analýzy zpracované odborem školství, 

mládeže a sportu MHMP. Podle informací respondenta také zatím pražské odborné zázemí 

nespolupracuje v oblasti školství s občanským sdružením TOPAZ, ale v budoucnu spolupráci 

předpokládá. Pražská odborná skupina není přímo napojena na ústřední školskou komisi TOP 

09, její předsedkyně je však v kontaktu se členy školského výboru Poslanecké sněmovny, 

kteří jsou také členy této komise (respondent D). 

Určitý potenciál ke generování odborných znalostí představují také tzv. „kulaté stoly ke 

vzdělávání“. Jde o nepravidelné akce, pořádané pražským primátorem, na kterých diskutují 

odborníci napříč politickým spektrem, a kterého se účastní také radní pro školství a 

předsedkyně krajské odborné skupiny [Hudeček 2013]. 

4.3.4 Analytická kapacita 

Členská základna TOP 09 je ze zkoumaných stran nejmenší, avšak vzhledem k ne příliš 

dlouhé době existence strany i značnému množství mladých členů, se dá očekávat, že bude 

poměrně aktivní. Ačkoliv má odborná skupina velmi neformální charakter, vytváří vazbu 
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mezi stranickými aktéry vzdělávací politiky z jednotlivých městských částí a celopražskou 

úrovní a umožňuje výměnu informací, zkušeností a názorů. Nejvíce centralizovanou pozici 

má z hlediska krajské vzdělávací politiky TOP 09 předsedkyně odborné skupiny a radní pro 

školství Ludmila Štvánová. Když je to možné, odbornou skupinu tvoří zastupitelé a radní 

z jednotlivých městských částí. Vzhledem k tomu, že má strana silnou pozici jak na 

regionální, tak zejména na celopražské úrovni, expertní znalosti by mohly mít poměrně 

dobrou šanci, aby se prosadily v praxi. Povaha organizační kultury, tedy do jaké míry mají 

straničtí odborníci volnou ruku při vytváření nových politik, nebyla zjištěna a je zde prostor 

pro její další zkoumání. Dá se předpokládat, že vzhledem k silnému zastoupení TOP 09 v 

Praze bude po odborných znalostech určitá poptávka. Tak jako v ostatních zkoumaných 

stranách, i v TOP 09 jsou lidé pracující ve skupině považováni za odborníky na základě svých 

praktických zkušeností a nabytého pedagogického vzdělání a nejsou již dále školeni. Skupina 

také umožňuje shromažďování informací z různých oblastí (městské části, školská praxe, 

odbory). Jistou nabídku odborných informací tedy skupina vytváří. Jsou využívány zejména 

k přípravě pražského volebního programu v oblasti vzdělávací politiky a také k práci pražské 

radní pro školství. 
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5. Závěr 

Hlavním výzkumným cílem práce bylo popsat způsoby, jakými politické strany získávají 

znalosti pro tvorbu vzdělávací politiky na krajské úrovni, vedlejším cílem pak porovnat 

odborná zázemí daných politických stran v této oblasti. Za konkrétní případ byla zvolena 

Praha, jako samostatný kraj, a strany zvolené do Zastupitelstva hlavního města pro 

volební období 2010 – 2014 (ČSSD, KSČM, TOP 09, s výjimkou výše zmíněné ODS). 

Výzkum čerpal data ze čtyř polostrukturovaných rozhovorů se stranickými aktéry regionální 

vzdělávací politiky a ze studia programových materiálů a dokumentů týkajících se organizace 

stran. Cíle práce se v obecné rovině podařilo naplnit, byly identifikovány určité mechanismy, 

jakými tyto strany generují odborné znalosti v oblasti vzdělávání, avšak pro širší zobecnění a 

porovnání by bylo potřeba výzkum rozšířit o větší množství dat. Hlavní výzkumná otázka 

zněla: Jak politické strany získávají expertní znalosti pro tvorbu vzdělávací politiky na 

regionální úrovni? Dílčí otázky se zaměřovaly na to, odkud pochází aktéři, kteří na regionální 

úrovni působí jako experti, jaká je jejich pozice, nebo s jakými zdroji expertízy pracují, a také 

jak se tyto charakteristiky liší v jednotlivých stranách. 

Všechny zkoumané strany mají na pražské úrovni odborné skupiny pro oblast školství, 

jejich formální stránka i povaha práce se však do značné míry liší. Nejvíce formální podobu, 

která vychází ze stranických dokumentů, má odborná komise ČSSD. O zřízení komise 

rozhoduje u všech stran krajský výbor, který také obvykle deleguje jejího předsedu. Ostatní 

členové jsou u ČSSD delegováni taktéž krajským výborem, u TOP 09 jednotlivými 

regionálními výbory a u KSČM jsou členové vybíráni předsedkyní komise. Pro všechny 

strany je společné, že členové expertních komisí odvozují svou odbornost od pedagogického 

vzdělání a praxe ze školství. Všechny skupiny se také do jisté míry podílejí na tvorbě 

komunálního volebního programu v oblasti vzdělávací politiky. 

Výzkum také identifikoval některé externí zdroje odborných informací a kontaktů, které 

straničtí odborníci ke své práci využívají. Jde například o učitele a ředitele pražských škol, 

školské odbory či asociace. Na základě malého množství dat však nemohla být zjištěna míra 

využívání těchto informací. Žádná z odborných skupin nedisponuje vlastními finančními 

prostředky na placenou externí spolupráci. Dá se očekávat, že více odborných kontaktů a 

informačních zdrojů a také větší potenciál pro jejich uplatnění v praxi budou mít odborníci, 

kteří mají centralizovanou pozici ve straně, případně zastávají veřejné politické funkce. 

Příkladem mohou být předsedové odborných skupin v KSČM a TOP 09. 
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Zdá se také pravděpodobné, že poptávka po odborných znalostech je závislá na aktuální 

pozici strany ve vedení hlavního města. Přestože odborná komise v ČSSD má formální 

charakter, nenacházejí v současné době její výstupy širší uplatnění v praxi. Naproti tomu 

značně neformální odborná skupina u TOP 09 je úzce napojena na práci pražské radní a 

zastupitelů jednotlivých městských částí. 

Hlavním přínosem předložené práce je prvotní vhled do zatím nezkoumané problematiky 

krajského odborného zázemí v oblasti vzdělávací politiky. Snaží se identifikovat faktory, 

které jsou důležité pro zkoumání tématu, a vytváří prostor pro další výzkum, který by mohl 

přinést konkrétnější závěry. Zejména by se mohl podrobněji zaměřit na způsoby prosazování 

expertních výstupů do praxe a na konkrétní povahu práce při setkávání odborných skupin, 

Zde by bylo vhodné doplnit polostrukturované rozhovory také zúčastněným pozorováním. 

Podrobnější zkoumání by si zasloužilo také téma stranické hierarchie a jejího vlivu na 

prosazování expertních znalostí na regionální úrovni. 
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Summary 

Political parties are no more simply mediators between the civic society and state. It is 

also expected, that they are capable to product such solutions, that are based on expert 

knowledge and could be applied responsibly. Their sources of expertise play a key role in 

form of knowledge and information required for such responsible decisions. This study is 

focused on the sources of expert knowledge in educational policy and examines political 

parties elected in regional elections in Prague for period from 2010 to 2014 (ČSSD, KSČM, 

TOP 09). The reason why is study focused on regional level is that administrational reform 

delegated many remits and financing of scholar system from state control to regional 

administration. The increase of power assumes expansion of expertise of political parties on 

regional level. The study is also based on three main theoretical sources. The first is “policy 

work”, theoretical concept which represents a scientific approach to study public policy and 

policy practice as well. The second source represents the approach of Canadian authors to 

study analytical capacity. Finally the third source of inspiration comes from the stratarchical 

organization of political parties, the specific variant of organizational theory. Empirical part 

of the paper examines mechanisms of generating expert knowledge in educational policy and 

ways of enforcing them in to the practice. The attention is mostly focused on character and 

nature of work of regional expert commissions, their actors and informational sources. This 

study provides the first view in to an unexplored theme and offers some presumptions for 

additional research. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Návod k polostrukturovanému rozhovoru se členem komise 

Návod k rozhovoru 

 se členy odborných stranických komisí pro vzdělání v hl. m. Praze 

ÚVOD: představení, informace o délce a nahrávání, informovaný souhlas 

FUNGOVÁNÍ ŠKOLSKÉ KOMISE 

 Jak často se komise schází? Schází se pravidelně? 

 Má odborná komise stálý počet členů, nebo se častěji mění? 

 Jakou váhu má práce komise pro krajské vedení? Nakolik se řídí jejími výstupy? Má 

povinnost její výstupy projednávat? 

 Kdo je zřizovatel? (podle dokumentů) 

o centrální/krajské vedení 

o je zřízení komise fakultativní/povinné 

 Jak jsou definovány podmínky pro práci komise? 

o existuje řád jednání? minimální počet přítomných členů? 

 Jakým způsobem jsou vybíráni lidé, kteří v komisi pracují? 

o voleni/jmenováni/kým? 

o očekává se od členů strany, že se sami zapojí do práce nějaké komise? (otázka 

členských povinností, dříve měla většina stran povinnost aktivity, existuje dnes 

alespoň neformálně?) 

o je tajemník členem komise? (vždy?) (podpora byrokratického aparátu) 

 Kolik členů komise jsou zastupitelé? (party in central/public office) 

 Jaké jsou předpoklady (požadavky) pro práci v komisi? 

 Jak spolu spolupracují jednotliví členové komise? (společná práce mimo jednání x 

společná práce na jednání x každý samostatně) 

KOMISE A ODBORNÍCI 

 S jakými odborníky na problematiku vzdělání/školství spolupracujete? Odkud tito 

odborníci pochází? 

o straničtí x externí odborníci? 

o státní x soukromý s.? 

o  více zdrojů x 1 a hlubší spolupráce? 

 Jaké jsou předpoklady, které musí mít odborník na vzdělávací politiku, se kterým 

spolupracujete? (odborné vzdělání x praxe x dobrovolnost x zájem x společné 

hodnoty?) 

 Jakou formu mají získávané odborné znalosti? Proč tato forma? 

 Platíte těmto odborníkům za jejich služby? (jaká je motivace odborníka) 
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 Měly by se hodnoty a názory odborníka shodovat se stranickými? (se stranickou 

ideologií?), inspirujete se i odlišně smýšlejícími odborníky? 

 Vytváří si strana nějaké vlastní odborné zázemí formou vzdělávání svých expertů? 

(semináře, kurzy, školení atd.?) 

VLASTNÍ PRÁCE 

 Proč se věnujete problematice vzdělávání? 

 Jaké jsou vaše předpoklady pro práci v komisi? 

 Jak jste se do komise prosadil/a? Jak dlouho v ní působíte? 

 Jaká je vaše představa o regionální vzdělávací politice v Praze? (vaše cíle, snahy) 

o Panuje na této představě ve vaší straně shoda v rámci regionu? 

o Shoduje se tato představa s celkovou představou strany o regionální 

vzdělávací politice? 

 Jaký mají na tuto představu vliv straničtí odborníci? 

 Jakým dalším oblastem/tématům se v rámci svého politického působení věnujete? 

Jste členem/členkou i jiných odborných/poradních orgánů? 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STRANY (zejména z dokumentů, ověřovat pomocí příkladů) 

 Jaký je vztah regionálního a centrálního vedení? (Jak moc samostatně funguje 

regionální organizace?) 

 Poskytuje komise výsledky své práce jen na krajské úrovni, nebo je předává také 

směrem ↑ celostátní, ↓obvodní úrovni? 

 Jaký je vztah pražské a centrální školské komise?  

o Pracují se stejnými/odlišnými zdroji expertních informací? 

o probíhají společná jednání? 

o projednává krajská komise i celostátní témata?  

o má regionální komise své zástupce v celostátní? 

 Jaký je rozhodující orgán strany / krajské organizace? (ze Stanov) 

 

ZÁVĚR:  

Je něco o čem jsme ještě nemluvili a Vy to považujete za důležité?  

Poděkování. 
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Příloha č. 2: Návod k polostrukturovanému rozhovoru s aktérem vzdělávací politiky 

Návod k rozhovoru 

 
ÚVOD: představení, informace o délce a nahrávání, informovaný souhlas 

(NE)FUNGOVÁNÍ ŠKOLSKÉ KOMISE 

 Proč neexistuje, neschází se? 

o Existují v Praze odborné skupiny pro jiné oblasti? 

o Existují v jiných krajích? Kdo je jejich zřizovatelem? 

 Celostátní komise? Komise pro vzdělání, vědu a výzkum - Anna Putnová 

o Poskytuje centrální komise expertní znalosti i krajské úrovni? Jak? 

o Radíte se s centrální komisí? Jak? Jak často? Účastníte se jednání? 

o Jsou v komisi zástupci z Prahy? 

o dokument (statut), zřizovatel, kolik jich je a jaké? 

 Ocenila byste školskou komisi na kraji? Byla by podle Vás přínosná? V čem? 

 Kdo by měli být lidé, kteří by v komisi pracovali? 

  Jakým způsobem by měli být vybíráni? 

 Jak často by se měla scházet, kolik by měla mít členů, zřizovatel KVV? 

o voleni/jmenováni/delegování/kým? 

 očekává se od členů strany, že se sami zapojí do odborné práce/nějaké komise? 

(otázka členských povinností, dříve měla většina stran povinnost aktivity, existuje 

dnes alespoň neformálně?) 

 Kdo v Praze připravuje volební program a další materiály týkající se školství? Kdo o 

nich rozhoduje? 

 Jak probíhá spolupráce/komunikace s městskými částmi? 

ODBORNÍCI NA ŠKOLSTVÍ 

 Jak získáváte odborné informace? S kým se radíte? 

 S jakými odborníky spolupracujete? Odkud pochází? 

o straničtí x externí odborníci? (topaz?, když externí, kdo a proč?) 

o státní x soukromý s.? (statistický úřad, školské odbory, asociace ředitelů, Scio atd.) 

o  více zdrojů x 1 a hlubší spolupráce? 
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 Jaké jsou předpoklady, které musí mít odborník na vzdělávací politiku, se kterým 

spolupracujete? (odborné vzdělání x praxe x dobrovolnost x zájem x společné 

hodnoty?) 

 Jakou formu mají získávané odborné informace? (dokumenty, analýzy, poradenství?) 

 Platíte těmto odborníkům za jejich služby? (jaká je motivace odborníka) 

 Měly by se hodnoty a názory odborníka shodovat se stranickými? (se stranickou 

ideologií?), nebo se inspirujete i odlišně smýšlejícími odborníky? 

 Vytváří si strana v Praze nějaké vlastní odborné zázemí formou vzdělávání svých 

expertů? (semináře, kurzy, školení atd.?) / dělá to někdo pro stranu? 

 očekává se, že se budou členové sami odborně vzdělávat? 

VLASTNÍ PRÁCE 

 Proč se věnujete problematice vzdělávání? Jaké jsou vaše předpoklady, kompetence? 

 Jak dlouho se jí věnujete? Jak jste se prosadil? 

 Jaká je vaše představa o regionální vzdělávací politice v Praze? 

o Panuje na této představě ve vaší straně shoda v rámci krajské organizace? 

o Dostává se jí podle vás dostatečný prostor? 

o Shoduje se tato představa s celkovou představou strany o regionální 

vzdělávací politice? 

 Jaký mají na tuto představu vliv straničtí odborníci? (externí) 

 Jakým dalším oblastem/tématům se v rámci svého politického působení věnujete? 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STRANY 

 Jaký je vztah regionálního a centrálního vedení? (Jak moc samostatně funguje 

regionální příp. místní organizace?) 

o Má pravomoc rozhodovat o regionálních tématech, tvoří vlastní program? 

 Pracujete se stejnými/odlišnými zdroji expertních informací jako centrální školská 

komise? (s kým spolupracuje centrální? jsou tam rozdíly?) 

 Pokud existují komise v jiných krajích: 

o Mají své zástupce v celostátní komisi? 

o Probíhají společná jednání? 

ZÁVĚR:  

Je něco o čem jsme ještě nemluvili a Vy to považujete za důležité? Poděkování. 
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Příloha č. 3: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s rozhovorem a zpracováním osobních údajů 

Byl/a jsem požádán/a o rozhovor v rámci sběru dat pro bakalářskou práci „Expertní vědění politických 

stran v oblasti vzdělávací politiky“, kterou zpracovává Jiří Stanzel, student FSV UK. Moje účast na 

rozhovoru je zcela dobrovolná a mám právo jej kdykoliv ukončit, nebo odmítnout odpovědět na 

otázku. Jsem si vědom/a toho, že rozhovor bude zaznamenáván na diktafon a následně přepsán do 

písemné podoby.  

Pro účely analýzy v rámci uvedeného výzkumu smí být tento rozhovor zpracováván: 

 □ spolu s mým jménem 

 □ jen v anonymizované podobě bez souvislosti s mým jménem 

V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných prezentací výsledků 

výzkumu, smí být uvedeny: 

□ spolu s mým jménem 

 □ jen v anonymizované podobě bez souvislosti s mým jménem 

Tento rozhovor smí být archivován a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů 

□ v plném rozsahu, včetně kontaktu na mojí osobu, aby mě další výzkumníci mohli v 

případě potřeby znovu oslovit 

□ smí být archivován a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů, 

ale pouze v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem 

Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru.  ano  ne 

Přeji si být informována o výsledcích výzkumu.    ano  ne 

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Příloha č. 4: Doplňkový dotazník k rozhovorům 

Doplňkový dotazník k rozhovorům 

1) SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE A ÚDAJE O ČLENSTVÍ 

1.1 V jakém roce jste se narodil/a?  

1.2 Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

a) základní b) střední bez maturity c) střední s maturitou d) vyšší odborné e) vysokoškolské 

  V jakém oboru? 

1.3 V jakém roce jste se stal/a členem strany? 

1.4 Vstoupil/a jste rovnou do strany, nebo jste byl/a předtím již členem nějaké jiné 

organizace se stranou spřízněné? 

  ANO  NE (vstoupil/a jsem rovnou do strany) 

Pokud ano, které: 

1.5 Byl/a jste po roce 1989 členem/členkou jiné politické formace než Vaší strany? 

  ANO  NE 

1.6 Jste členem/členkou odborové organizace? 

  ANO  NE 

2) POSTOJE K PRÁCI A PRACOVNÍ MOTIVACE 

Podle uvedené škály ohodnoťte, prosím, následující výroky: 

1 – Rozhodně ano 

2 – Spíše ano 

3 – Spíše ne 

4 – Rozhodně ne 

 

 Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

0. „Vzorové tvrzení“  x   

1. „Pro svoji funkci mám dostatečné znalosti“     

2. „Mám dostatek informací o oblasti vzdělávání“     

3. „Moje funkce je náročná“     

4. „Mám dostatek času pro výkon své funkce“     

5. „Mám pocit, že vykonávám užitečnou práci“     
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6. „Jsem rád, že jsem členem své politické strany“     

 

3) KRITÉRIA KVALITY 

Na škále od 1 do 4 ohodnoťte, prosím, jak jsou podle vás důležitá jednotlivá kritéria pro 

posouzení kvality analytické práce pro stranu. 

 1 - Velmi 

důležité 

2 - Spíše 

důležité 

3 - Spíše 

nedůležité 

4 - Zcela 

nedůležité 

0. Vzorové kritérium   x  

1. Vědecká platnost, správnost závěrů     

2. Vědecká přesnost závěrů     

3. Závažnost závěrů pro politické rozhodování     

4. Použitelnost závěrů pro řešení problému     

5. Politická průchodnost navržených opatření     

6. Přijatelnost opatření pro různé dotčené skupiny     

7. Demokratická legitimita závěrů a opatření     

8. Otevřenost analýzy k různým zájmům a pohledům na věc     

9. Přínos k probíhající debatě     

10. Konzistence použitých argumentů     

 

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi. 

 

 

4) VYPLNÍ TAZATEL 

4.1 Pohlaví: 

4.2 Politická strana: 

4.3 Pracovní zařazení: 

4.4 Datum rozhovoru: 

 

 


