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1 Seznam příloh 
Příloha číslo 1: Informovaný souhlas 

Příloha číslo 2: Osnova rozhovorů 

Příloha číslo 3: Doplňkový dotazník 

 

Příloha číslo 1 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

k nakládání s informacemi získanými 

za účelem realizace odborných výzkumných záměrů 

 

 

Já, níže podepsaný ……………………………………………………….. dávám tímto souhlas k záznamu a 

zpracování rozhovoru, pořízeného se mnou za účelem realizace odborných výzkumných záměrů 

PhDr. Martina Poláška, PhD. (FF UK), PhDr. Viléma Novotného, PhD. (ISS FSV UK) a doc. Michela 

Perottina (IPS FSV UK) a na ně navázaných odborných výzkumných záměrů studentů FF UK a FSV UK. 

Prohlašuji tímto též, že jsem byl informován o způsobu, jakým bude s poskytnutými informacemi 

naloženo, a trvám na dodržení následujících podmínek: 

 

1. Získané informace budou využity pouze pro potřeby realizace odborných výzkumných 

záměrů, resp. pro potřeby publikace jejich výstupů (odborné publikační výstupy dle 

metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI a studentské závěrečné 

práce dle vymezení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění). 

V případě jakéhokoli dalšího využití bude nutný můj zvláštní souhlas. 

2. Rozhovor se mnou provádějí a informace zpracovávají pouze výše zmínění akademici 

sami, nebo jimi přímo pověřené osoby z FF UK a FSV UK.  

3. Získané informace nebudou v žádné formě poskytnuty třetí straně mimo případ uvedený 

v bodě 1 (tj. mimo jejich využití v rámci odborných publikačních výstupů a studentských 

závěrečných prací). 

4. Získané informace budou v publikačním výstupu v maximální míře anonymizovány. 

Pokud anonymizace nebude z jakéhokoli důvodu možná, budu na tuto skutečnost 

upozorněn a budu moci vznést námitku vůči uvedení informací. Námitce musí být 

vyhověno tak, abych s výslednou podobou využití informace souhlasil. 
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5. Nahrávky a přepisy nahrávek mi budou v případě zájmu zpřístupněny. 

6. Bezprostřední kontaktní osobou je pro mě tazatel, který se mnou rozhovor vede: 

 

……………………………………………………………………………………………. 

7. Kontaktní osobou pro koordinaci tazatelů jako celku je PhDr. Vilém Novotný, PhD. 

(vilem.novotny@fsv.cuni.cz).    

 

 

 

Příloha číslo 2 

Přibližná osnova rozhovoru 

 

Úvod, představení, informovný slouhlas 

 

1. Jaké byly Vaše důvody pro zapojení se do práce na tomto tématu?  (obsahový zájem, pracovní 

povinnost, potřeba mít přehled o dění….). 

2. Kde se na zákonu o financování politických stran dnes pracuje především, ve straně nebo ve 

vládě? (příp. quasivládním orgánu typu „nezávislé komise“ ustavené vládou)?  

3. Pro vládní strany: Jak v přípravě dané policy pomáhá aparát ministerstev, jakou část práce 

ministerstva dělají? 

4. Jaká je v přípravě zákonu o financování politických stran role aparátu strany? (organizuje jednání, 

z aparátu vychází agenda, aparátu se předává projednaná agenda ke schválení nebo třeba zajistí 

místnost, občerstvení, rozesílá účastníkům výsledky a podklady jednání…) 

5. Je zvykem, že poslanec/ministr se s vámi/vaší komisí/oddělením přichází radit?  

Jak se dozvídáte o práci ministra/poslance na dané policy? (informuje vás neformálně, formálními 

kanály typu newsletter, na pravidlených poradách/setkáních nějakého druhu, jen z médií….)? 

6. Jak jste se stal členem komise? (někdo vás doporučil, z titulu funkce, někoho zastupujete…) 

……………………………………. 

 

Místo a datum 

 

……………………………………….. 

 

Podpis respondenta 

 

mailto:vilem.novotny@fsv.cuni.cz
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7. Jste za svou práci placen?  

8. Kdo svolává schůze? (pravidelná práce, šéf, tajemník, kolektivní rozhodnutí členů, orgán strany, 

ministerstvo) 

Jak často se scházíte (podle potřeby, pravidelně v návaznosti na nějaký cyklus např. přípravu zákona, 

pravidelně x krát za rok) nebo jak často se účastníte schůzí komise? 

Kdo vám zadává témata práce/odkud přichází podněty (vnitřní rozhodnutí (vedoucí/členové), 

rozhodnutí vyšších/nižších orgánů strany, žádost od poslanců nebo senátorů, popřípadě 

kvantifikovat)? 

9. V jaké výstupy ústí práce vaší komise? (Typy: materiály pro veřejnost (novinové články, internet, 

podklady pro vystupování poslanců či ministrů v médiích, programové dokumenty...), materiály pro 

interní potřebu (texty k vnitrostranické diskusi, podklady pro práci poslanců, ministrů atd.), nebo jiné 

materiály (ptát se jaké).)  

10. Do těchto výstupů ústí vaše práce přímo, nebo musí váš postup ještě někdo schvalovat, nebo 

mu dávat definitivní podobu?  

Pokud musí někdo schvalovat, kdo? 

11. Je na výstupy Vaší komise nějaká reakce (ať už pozitivní či negativní) a pokud ano, jaká? 

(primárně z vedení strany – na to se vždy zeptat, pokud by to respondent vynechal -, ale i z různých 

pater strany, z aparátu strany, od řadových členů, z médií, z odborných kruhů…).  

12. Dokážete své návrhy prosadit (tj. vaše vlastní návrhy)? Jak se to projevuje? (ať respondent 

pokud možno uvede konkrétní příklad u dané policy; zajímá nás přitom nejen to, jestli něco dokázal 

prosadit skrze komisi, u funkčních expertů nás zajímá zda něco dokázali prosadit jakoukoli cestou, 

třeba osobní vazbou k decision-makers místo formální cesty přes komisi)  

(Příp. doplnit možnostmi: stávají se součástí stranických programů? osvojují si je vaši 

poslanci/ministři v diskusi se zástupci jiných stran nebo při veřejných vystoupeních? stávají se 

věcným záměrem zákonů? předkládá je poslanec/ministr jako konkrétní opatření typu 

paragrafovaného znění zákona?)  

14. Domníváte se, že stávající způsob generování expertízy ve vaší straně odpovídá v zásadě jejím 

potřebám, nebo by se měl změnit? Pokud ano, jak?  

15. Proč podle Vás dochází k nesrovnalostem ve výročních zprávách? 

(Např. ve výkazech příjmů a výdajů - např. Čím je podle Vás způsobeno, že se uvedené celkové příjmy 

liší od provedeného kontrolního součtu všech příjmů?) 

16. Jak probíhá v současnosti vybírání auditorů finančních zpráv? 

(Např. Kdo všechno rozhoduje o tom, jaká auditorská společnost a jaký člověk konkrétně bude audit 

provádět?) 
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Příloha číslo 3 

DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY VÝZKUMU EXPERTNÍCH KAPACIT POLITICKÝCH 

STRAN 

Zvolené odpovědi, prosím, vyznačte zakroužkováním příslušného čísla. Vyplněný dotazník 

nám předejte na začátku hloubkového rozhovoru. Případné nejasnosti můžete vyřešit 

s tazatelem během rozhovoru. 

 

1. Jste členem nějaké politické strany (tj. strany či hnutí)? 

 

Ano 1 

Ne 2 

 

2. Pokud jste členem nějaké politické strany, můžete uvést jaké? Vyberte jednu možnost. 

 

1. ANO 2011 

2. ČSSD  

3. KDU-ČSL  

4. KSČM 

5. ODS 

6. Strana zelených 

7. TOP 09 

8. Úsvit přímé demokracie (Tomia Okamury) 

9. Jiná strana / 

hnutí................................................................................................... 
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3. Pokud jste členem nějaké politické strany, jak dlouho jste členem? Uveďte počet let. 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Pokud nejste členem žádné politické strany, k jaké politické straně máte nejblíže? 

Vyberte jednu možnost. 

 

1.  ANO 2011 

2.  ČSSD 

3.  KDU-ČSL 

4.  KSČM 

5.  ODS 

6.  Strana zelených 

7.  TOP 09 

8.  Úsvit přímé demokracie (Tomia Okamury) 

9.  Jiná 

strana/hnutí......................................................................................................  
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5. Jak dlouho pracujete pro Vaší/Vám blízkou stranou (ať již jako zaměstnanec, člen, nebo 

jako spolupracovník)? Uveďte počet let. 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. V jakých oblastech jste pracoval/a před tím, než jste začal/a pracovat pro Vaší/Vám 

blízkou stranu nebo v jakých pracujete paralelně s tím, kdy pracujete pro tuto stranu? 

Vyberte z nabízených možností všechny, které se Vás týkají. 

 

1. Akademická sféra         

2. Ministerstvo  

3. Jiná organizace ústřední státní správy než ministerstvo    

4. Krajský (popř. okresní) úřad       

5. Jiná organizace na krajské úrovni veřejné správy     

6. Nestátní neziskový sektor        

7. Komerční sektor         

8. Zahraniční (popř. nadnárodní) organizace veřejné správy   

9. Jiná oblast, prosíme, upřesněte: 

.............................................................................................................   

10. Nemám předchozí pracovní zkušenosti       
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7. Jakým tématům jste se ve své dosavadní práci pro Vaší/Vám blízkou stranu věnoval/a 

či věnujete? Vyberte z nabízených možností všechny, které se Vás týkají. 

 

 

1. Regionální rozvoj 

2. Životní prostředí 

3. Vzdělávání / školství  

4. Zdravotnictví, ochrana veřejného zdraví 

5. Sociální politika, sociální péče, sociální zabezpečení 

6. Finance (veřejné rozpočty, daně, poplatky a clo, finanční kontrola) 

7. Doprava 

8. Cestovní ruch 

9. Územní plánování a stavební řád 

10. Bezpečnost a krizové řízení 

11. Živnosti a podnikání 

12. Zemědělství, vodní hospodářství, správa lesů, myslivost a rybářství 

13. Záležitosti Evropské unie  

14. Vnitřní správa 

15. Mezinárodní vztahy 

16. Věda, výzkum a vývoj 

17. Sport 

18. Trh práce a zaměstnanost  

19. Kultura  

20. Soudy a státní zastupitelství, vězeňství, probace a mediace 

21. Obrana, armáda 

22. Bydlení 

23. Průmysl a obchod 
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24. Energetika a suroviny 

25. Elektronická komunikace a poštovní služby 

26. Požární ochrana 

27. Evidence obyvatel a cestovní doklady 

28. Informační systémy veřejné správy a koordinační výkon veřejné správy 

29. Jiná oblast, prosím upřesněte .................................................................. 

...........................................................................................................................   
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8. Jaké slovo podle Vás nejlépe vystihuje Vaší roli ve vztahu k tvorbě expertizy 
ve Vaší/Vám blízké straně? Pod pojmem „expertiza“ máme na mysli expertizu v oblasti 
veřejných politik (policy). Vyberte jednu možnost.  

 

1. Poradce  

2. Analytik  

3. Komunikátor  

4. Koordinátor  

5. Ředitel  

6. Úředník 

7. Manažer  

8. Plánovač  

9. Výzkumník  

10. Jiné: Uveďte 

........................................................................................................... 

 

 

9. Odhadněte, jaký podíl Vašeho pracovního času pro Vaší/Vám blízkou stranu Vám 
zaberou následující činnosti (v procentech). Vypište číselné hodnoty. Součet hodnot musí 
dát 100 %. 

 

 % 

1. Strategické činnosti (s více než ročním časovým horizontem):  

2. Taktické činnosti (s horizontem 6 – 12 měsíců):   

3. Operativní činnosti (s horizontem do 6 měsíců):   

4. Okamžité „hašení požárů“:  

5. Jiné činnosti:  

Celkem 100 % 
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10. Jak často se v souvislosti se svou prací pro Vaší/Vám blízkou stranu věnujete některé z 
následujících aktivit? Vyberte v každém řádku jednu možnost. 

 

 Nikdy 
Několikrát 

za rok 

Několikrát 

za čtvrtletí 

Několikrát 

za měsíc 

Několikrát 

za týden 

Den

ně 

1. Sběr dat a informací  1 2 3 4 5 6 

2. Vědecký výzkum 1 2 3 4 5 6 

3. Identifikace problémů  1 2 3 4 5 6 

4. Identifikace možných řešení  1 2 3 4 5 6 

5. Vyhodnocení možných 

řešení  
1 2 3 4 5 6 

6. Implementace veřejných 

politik a programů tj. přímý 

podíl na výkonu určité politiky 

(v rámci jakékoli organizace 

státní správy a samosprávy)  

1 2 3 4 5 6 

7. Konzultace nebo 

vyjednávání s politickým 

vedením ministerstev (tj. 

ministr a jeho kabinet). 

1 2 3 4 5 6 

8. Konzultace nebo 

vyjednávání s orgány ústřední 

státní správy (tj. veškerý 

nepolitický aparát ministerstev 

a ostatní orgány ústřední státní 

správy např. ČSSZ, školní 

inspekce apod.).  

1 2 3 4 5 6 

9. Konzultace nebo 

vyjednávání s volenými politiky 

na celostátní úrovni (prezident, 

poslanec, senátor) 

1 2 3 4 5 6 

10. Konzultace nebo 

vyjednávání s orgány územní 

samosprávy (kraje, obce) 

1 2 3 4 5 6 
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11. Konzultace nebo 

vyjednávání s aparátem 

Vaší/Vám blízké strany 

1 2 3 4 5 6 

12. Konzultace nebo 

vyjednávání s dalšími 

zainteresovanými aktéry (např. 

zájmové skupiny apod.) 

1 2 3 4 5 6 

13. Konzultace s veřejností  1 2 3 4 5 6 
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11. Účastníte se v rámci výkonu své práce pro Vaší/Vám blízkou stranu jednání nějaké 

pracovní skupiny, oddělení či komise složené ze zástupců jiných stran, než Vaší/Vám blízké 

strany? (např. koaliční komise, komise složené ze zástupců všech parlamentních stran, 

politické vedení ministerstev které nespravuje Vaše/Vám blízká strana apod.) 

 

Ano 1 

Ne 2 

 

 

12. Pokud se jednání zmíněných v předchozí otázce účastníte, můžete uvést jednu takovou 

skupinu, oddělení či komisi, kterou pokládáte za nejdůležitější? 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

13. Absolvoval/a jste v posledních 5 letech vzdělávání zaměřené na následující oblasti? 

Pod pojmem "vzdělávání" máme na mysli školení, semináře, kurzy, stáže atd. bez ohledu 

na to, zda byly, nebo nebyly akreditovány. Nemáme na mysli klasické denní studium 

střední či vysoké školy. Vyberte z nabízených možností všechny, které se Vás týkají. 

 

1. Strategické řízení a plánování 

2. Metody analýzy a tvorby veřejných politik 

3. Evaluace veřejných politik a programů 

4. Komunikace s veřejností nebo zapojování veřejnosti, mediace, facilitace 

5. Manažerské dovednosti (projektový management, řízení lidských zdrojů atd.) 

6. Vůdcovství, leadership 

7. Politiky Evropské unie 

8. Práce s počítačem, zvládnutí nového software, práce se spisovou službou 
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9. Jiná aktivita. Prosím, uveďte jaká: 

......................................................................... 

 

.......................................................................................................................................

...  

10.  Vzdělávání tohoto druhu jsem v posledních 5 letech neabsolvoval/a 

 

 

14. Pokud jste nějakou formu výše zmíněného vzdělání absolvoval/a, jednalo se o 

vzdělávání vnitrostranické příp. obecně organizované Vaší/Vám blízkou stranou? 

 

Ano 1 

Ne 2 
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15. Jak často při své práci využíváte následující zdroje informací? Vyberte v každém řádku 

jednu možnost. 

 

 Nikdy Občas Často 
Velmi 

často 

1. Domácí odbornou literaturu a vědecké 

časopisy 
1 2 3 4 

2. Zahraniční odbornou literaturu a vědecké 

časopisy 
1 2 3 4 

3. Technické a hodnotící zprávy, podkladové 

materiály 
1 2 3 4 

4. Strategické a koncepční dokumenty krajů 1 2 3 4 

5. Strategické a koncepční dokumenty 

z celostátní či nadnárodní úrovně (např. vláda a 

ministerstva, EU apod.) 

1 2 3 4 

6. Konzultace s domácími odborníky 1 2 3 4 

7. Konzultace se zahraničními odborníky 1 2 3 4 

8. Konzultace s kolegy z organizací veřejné 

správy 
1 2 3 4 

9. Informace z masmédií (tisk, televize a rozhlas, 

internetové zpravodajství) 
1 2 3 4 

10. Data z rozpočtů, informace o výdajích a další 

finanční ukazatele 
1 2 3 4 

11. Profesionální poradenství 1 2 3 4 

12. Osobní zkušenost 1 2 3 4 

13. Informace od zástupců komerční sféry 1 2 3 4 

14. Informace od neziskových organizací 

(servisní organizace, think-tanky apod.) 
1 2 3 4 

15. Materiály politických stran 1 2 3 4 
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16. Právní předpisy (zákony)  1 2 3 4 

17. Směrnice, nařízení, vyhlášky a metodické 

pokyny  
1 2 3 4 
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16. Jak důležité je podle Vás následující téma pro Vaší/Vám blízkou stranu? Vyberte 
v každém řádku jednu možnost. 

 

 

V
el

m
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ů
le

ži
té
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e 
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ů
le

ži
té
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íš

e 

n
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Zc
el

a 

n
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ů
le

ži
té

 

1. Důchodová reforma 1 2 3 4 

2. Sociální politika obecně 1 2 3 4 

3. Reforma vysokých škol  1 2 3 4 

4. Vzdělávací politika obecně 1 2 3 4 

5. Elektronizace státní správy (e-government)  1 2 3 4 

6. Fungování veřejné správy obecně 1 2 3 4 

7. Financování politických stran 1 2 3 4 

8. Hospodaření politických stran 1 2 3 4 

 

 

17. Jak důležité je podle Vás následující téma pro voliče Vaší/Vám blízké strany? Vyberte 
v každém řádku jednu možnost. 
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a 
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ů
le
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1. Důchodová reforma 1 2 3 4 

2. Sociální politika obecně 1 2 3 4 

3. Reforma vysokých škol  1 2 3 4 

4. Vzdělávací politika obecně 1 2 3 4 
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5. Elektronizace státní správy (e-government)  1 2 3 4 

6. Fungování veřejné správy obecně 1 2 3 4 

7. Financování politických stran 1 2 3 4 

8. Hospodaření politických stran 1 2 3 4 
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SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE + ÚDAJE O VZDĚLÁNÍ 

 

Ve kterém roce jste se narodil/a? 

 

    

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

 

Muž 1 

Žena 2 

 

Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 

1. základní 

2. vyučení bez maturity, střední škola bez maturity 

3. vyučení s maturitou 

4. středoškolské s maturitou - střední odborná škola 

5. středoškolské s maturitou - gymnázium 

6. středoškolské s maturitou - lyceum 

7. vyšší odborné 

8. vysokoškolské bakalářské 

9. vysokoškolské magisterské 

10. vysokoškolské doktorské  

 

Pokud je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání vysokoškolské, můžete uvést jakou vysokou 

školu příp. jaké vysoké školy jste absolvoval? 
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…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 
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Jaký byl obor studia v němž jste dosáhl/a nejvyššího ukončeného vzdělání? Vyberte jednu 

možnost. Pokud jste nejvyššího ukončeného vzdělání dosáhl/a na více školách (např. tituly 

Mgr. ze dvou různých vysokých škol), vyberte z nabízených možností všechny, které se Vás 

týkají. 

 

1. Matematické obory 

2. Geologické obory 

3. Geografické obory 

4. Chemické obory 

5. Biologické obory 

6. Ekologie a ochrana životního prostředí 

7. Fyzikální obory 

8. Informatika a informatické obory 

9. Strojírenství, hutnictví 

10. Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

11. Potravinářství 

12. Architektura 

13. Stavebnictví, geodézie a kartografie 

14. Doprava a spoje 

15. Interdisciplinární obory 

16. Zemědělství a lesnictví 

17. Lékařství, medicína  

18. Farmaceutické vědy 

19. Zdravotnictví 

20. Filozofie, teologie 

21. Ekonomie, finance, bankovnictví a účetnictví 

22. Hospodářská politika a správa 

23. Ekonomika a management, Business Administration 
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24. Regionální rozvoj 

25. Gastronomie, hotelnictví a turismus 

26. Politologie 

27. Sociologie 

28. Mezinárodní vztahy a diplomacie 

29. Sociální práce, sociální péče  

30. Veřejná a sociální politika 

31. Právo a právní vědy 

32. Veřejná správa 

33. Historie 

34. Žurnalistika a mediální studia  

35. Jazyky a filologické obory  

36. Tělesná kultura, tělovýchova a sport 

37. Pedagogika, učitelství  

38. Psychologie 

39. Teorie a dějiny umění 

40. Vojenství  

41. Jiný obor, uveďte 

který........................................................................................... 
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