
Příloha

Scénář otázek pro rozhovory

Hlavní výzkumné otázky:

I. Jaký vliv na řešení problematiky domácího násilí v Hradci Králové má aktivní 

občanství, občanská participace? Je tím zásadním? Co jsou hlavní předpoklady?

II. Jak respondenti vnímají pojmy jako občanská angažovanost, občanský závazek, pocit 

spoluzodpovědnosti za komunitu? Co je pro ně jako pro občany důležité? Jaké formy 

participace volí, jak vnímají svou občanskou participaci a jaké mají cíle? 

III. Co vede respondety k tomu, že se aktivně podílejí na řešení společenských problémů a 

mají potřebu nejen v práci, ale i ve svém volném čase pro svou komunitu dělat „něco 

navíc“? Proč se angažují? Kde se v nich tato občanská angažovanost a spoluzodpovědnost 

za komunitu bere?

Dílčí otázky:

Úvodní otázky

V jaké organizaci/instituci a na jaké pozici pracujete? Jak dlouho zde pracujete? Co je 

hlavní náplní vaší práce?



Ad I.

Ve vašem regionu se v porovnání s jinými kraji v oblasti řešení problematiky domácího 

násilí výrazně daří. Zejména pak co se týče spolupráce sektorů, institucí, organizací, 

metodiky, apod. Nejdřív bych se ráda zeptala, jak vnímáte situaci vy – a pokud obdobně 

pozitivně, čemu tento úspěch připisujete? 

-Co je podle vás důležité při řešení problému v komunitě/ve společnosti? Na čem celé 

řešení problému stojí?

-Jsou tím zásadním finanční zdroje? Lidé a jejich charakter? Ochota a motivace lidí, jejich

angažovanost (ve smyslu občanské participace)? Soudržnost a spolupráce? Stejné cíle? 

Kontakty? Znalosti a dovenosti? Informovanost? Znalost komunity? Technologie? Popř. co

jiného?

Myslíte si, že individuální akce mají vliv na dosahování cílů v komunitě/společnosti? 

Nebo je vždy zapotřebí spolupráce?

-(Individuální aktivity zastřešené organizačním rámcem), význam spolupráce

Ad II.

Co si představujete pod pojmy „občanská participace“, „občanský závazek“ nebo 

„spoluzodpovědnost za komunitu“?

-Zájem o věci veřejné? Aktivní účast v občanské společnosti? Čestnost? Zodpovědnost? 

Nebo něco víc?

-Cítíte se vy osobně zodpovědný/á za fungování své komunity/společnosti? Proč?

Na čem toto chování nebo tento fenomén stojí? Tím hlavním je zájem lidí, ale jsou zde 

nějaké další předpoklady? Popř.z čeho pramení motivovanost aktérů?

- Informovanost, znalost problematiky a komunity? Pozitivní přístup institucí, úřadů 

veřejné správy, politiků? Vůdčí osobnost s patřičnými schopnostmi? Moderní technologie 

a komunikace? Sounáležitost s místem nebo solidarita mezi obyvateli? Zkušenosti? 

Zvláštní zájmy?

Jak se osobně angažujete ve vaší komunitě (sociální a občanské záležitosti)?

-Máte nějaké pracovní nebo mimopracovní aktivity, které by přispívaly ke zlepšování 



života ve vaší komunitě/společnosti?

Označil/a byste sám/sama sebe za aktivního občana ?

-(specifikovat – proč ano, proč ne)

Co je vaším cílem? V jakém smyslu se angažujete? Jakou formu občanské participace 

volíte?

-Angažujete se v dobrovolných aktivitách a pomáháte méně potřebným? (individuální 

dobrovolnictví)

-Nebo se dokonce snažíte aktivně zajímat o občanské záležitosti a zlepšovat život lidí ve 

vaší komunitě (aktivně působit na místní úrovni a podílet se přímo organizovaně skrze 

spolupráci s ostatními občany v komunitě)?

-Popřípadě, snažíte se aktivně působit na společenské struktury a ovlivňovat procesy 

vedoucí ke změně současného stavu k lepšímu? (snaha mít „politický hlas“)

Jak byste v tomto směru zhodnotil/a situaci ve vašem okolí/ve vaší komunitě? Znáte 

hodně podobných lidí?

- co za tím je? V čem je problém nebo naopak ona motivace?

Ad III.

Kde se bere ten zájem? Co vás osobně vede k tomu, že se angažujete? Kde se ve vás bere 

potřeba pomáhat ostatním, snažit se aktivně zlepšovat společnost, řešit problémy v 

komunitě? Co je hlavním motivem k vaší práci či k dobrovolným aktivitám? 

-Je to jakýsi občanský či morální závazek? Je za tím pocit zodpovědnosti za komunitu či 

nějaké osobní motivy, zkušenosti (například zkušenost s předchozí participací, 

spoluprácí)? Je za tím přítomnost nějaké vůdčí osobnosti? Sounáležitost s místem, 

solidarita mezi obyvateli?

Zajímal/a jste se vždy o problémy ostatních? Nastal ve vašem životě nějaký zlom 

(například nějaká událost v rodině), který vás navedl tímto směrem? Nebo vás k tomu 

vedli od malička výchovou?


