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Přílohy 

Příloha č. 1 Scénář polostrukturovaného rozhovoru (scénář) 

Scénář polostrukturovaného rozhovoru
1
 

 

Vážení respondenti, rozhovor, který spolu povedeme dle níže uvedeného scénáře, je součástí 

výzkumu k diplomové práci „Komunální koalice: význam ideologické vzdálenosti“. Tato 

diplomová práce se zabývá tvorbou koalic na komunální úrovni a cílem práce je ověřit, jakou 

roli hraje ideologie a ideologická blízkost při tvorbě koalic na komunální úrovni. Jinými 

slovy, zda je při utváření komunální koalice důležité, aby si koaliční strany byly blízké 

například na ose pravice-levice, či nikoli. Existují sice i tvrzení, že komunální politika vůbec 

ideologická není, protože v některých obcích vznikají koalice stran z opačných pólů 

ideologického spektra, je však možné, že je ideologie na úrovni lokální pouze jinak vnímána 

než na úrovni celostátní.  

Rozhovor bude rozdělen do 3 částí. V první, úvodní části se zaměříme na to, jak by podle Vás 

mělo fungovat sestavování rady města v ideálním případě a také na fungování současné 

koalice. Ve druhé části se zaměříme na fungování jednotlivých politických subjektů ve městě 

a třetí část se bude zabývat již přímo sestavováním koalice po volbách v roce 2010 a 2014. 

Před tím, než začneme samotný rozhovor, bych Vás chtěl požádat o souhlas s nahráváním 

rozhovoru. Nahrávka nebude nikde zveřejněna a celý rozhovor slouží pouze pro vědecké 

účely a zjištění budou sloužit především ke zpracování diplomové práce. Doslovný přepis 

celého tohoto rozhovoru nebude vyhotoven a nebude ani publikován jako příloha diplomové 

práce. Diplomovou práci Vám mohu v případě Vašeho zájmu po jejím dokončení zaslat. Ještě 

bych Vás chtěl upozornit, že se v dotazníku nacházejí většinou otevřené otázky, na které 

budete sami odpovídat, ale nachází se zde také několik uzavřených otázek, na které budete 

odpovídat výběrem z několika možností a poté budete moci svůj výběr případně vysvětlit a 

rozvinout. 

1 Principy sestavování rady města a fungování koalice 

Můžete mi potvrdit, jestli vznikla v roce 2014 koalice v tomto složení: ODS+TOP 09+ČSSD.  

                                                 
1
 Upravený pro rozhovor s Janem Poduškou, starostou města Blovice. 



Považujete za členy koalice ještě jiné subjekty či jednotlivce, kteří nejsou zastoupeni v radě 

města? 

Lze ve Vašem městě vůbec mluvit o koalici?  

Uzavřeli jste psanou či nepsanou koaliční smlouvu? 

Pokud ano, co bylo jejím obsahem? 

Došlo během funkčního období k nějakým změnám v koalici? Pokud ano, z jakých důvodů? 

Nyní Vám nastíním principy, podle kterých je možné vytvářet radu města a vládnoucí koalici. 

Vyberte prosím ty, které by podle Vás měly hrát roli. Můžete vybrat i více možností a určit 

důležitost jednotlivých možností. 

1) staré X nové – subjekty, které v zastupitelstvu působí dlouhodobě, by měly navzájem 

nadále spolupracovat a subjekty, které byly zvoleny do zastupitelstva nově, by měly 

spolupracovat pouze mezi sebou  

2) osobní vztahy – koaliční spolupráce by měla vycházet z dobrých osobních vztahů  

3) ideová blízkost subjektů na lokální úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti subjektů na lokální úrovni – programy do 

komunálních voleb, shoda na řešení lokálních témat - např. zastupování zájmů centra a 

periferie – měly by spolupracovat ty subjekty, které zastupují zájmy periferie 

(oddělených částí obce od centra), a oproti nim by měly spolupracovat subjekty, které 

hájí centra v rámci obce, podobně subjekty, které zastupují starousedlíky versus nově 

přistěhovalé, případně subjekty prezentující střet Gemeinschaft a Gesellschaft 

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti stran na celostátní úrovni 

5) spolupráce všech dohromady – v zájmu obce by měli pracovat všichni členové 

zastupitelstva společně, bez ohledu na politickou příslušnost, a proto by měli být 

všichni zastoupeni v koalici 

6) obsazení politických funkcí (starosta, místostarosta, radní, případně předsedové 

výborů) 

Promítají se někdy do fungování zastupitelstva rozdíly mezi ideologickými hodnotami 

jednotlivých subjektů v zastupitelstvu? Rozvíjející podotázky: Objevují se například rozdíly 

mezi pravicí a levicí? Promítají se rozdíly v hodnotovém ukotvení stran do diskuze nad 

konkrétními problémy – např.: 

 zda zpeněžit parkování v centru města 

  zda zvyšovat daň z nemovitosti  

 zda při přidělování městských bytů upřednostnit sociální případy nebo vše 

pronajímat za cenu v místě obvyklou 



 zda vyvěšovat či nevyvěšovat tibetskou vlajku 

 

Vnímáte rozdíly mezi ideovou blízkostí stran na lokální a celostátní úrovni? Je možné, aby na 

lokální úrovni existovala jiná ideová blízkost, než na celostátní úrovni? Například v některých 

městech a obcích fungují koalice ODS a ČSSD, které se na celostátní úrovni vůči sobě 

navzájem výrazně vymezují. Myslíte si, že na komunální úrovni mohou být tyto dvě strany 

ideově blízké a mohou harmonicky spolupracovat? 

2 Fungování aktérů komunální politiky ve městě 

2.1 Otázky na subjekt dotazovaného 

Na začátku se zaměříme na fungování politických stran a ostatních aktérů komunální politiky 

(SNK, spolky atd.), kteří působí ve vašem městě. Jelikož jste kandidoval za ODS, začneme u 

tohoto subjektu. 

  

Je váš subjekt (strana, sdružení) nějak institucionalizovaný v současnosti? (Dovysvětlující 

otázky: Má zde např. místní organizaci v případě politické strany? Nebo se jedná o oficiální 

spolek atd.?) Pokud ano, má místní organizace pouze městskou působnost, nebo zahrnuje širší 

oblast, např. okolní obce? 

Došlo k nějakým změnám v institucionalizaci od voleb 2010? (např. vznik a zánik MO) 

Jaký je počet členů vašeho subjektu ve vašem městě? (pokud se liší od počtu lidí v MO, 

uveďte oba údaje) 

Dochází v rámci vašeho subjektu ve městě k nějaké koordinaci? Pokud ano, k jaké? Uveďte 

také, jestli se jedná o koordinaci formální či neformální. (poslední část otázky pokládáme 

pouze, pokud je subjekt institucionalizovaný a existují oficiální struktury subjektu) 

1. občasné schůzky 

2. pravidelné schůzky 

3. koordinace hlasování v zastupitelském klubu 

4. koordinace společných stanovisek ke klíčovým tématům 

5. příprava společných návrhů 

6. jiné 



Mění se tato koordinace v čase? (např. větší intenzita schůzek těsně před volbami a těsně po 

volbách či podobně fungující aktivita vyššího počtu lidí) 

Dochází k nějaké neformální kooperaci mimo oficiální struktury napříč politickými subjekty 

ve městě? (jádra) 

Kdo vyjednával o koalici s ostatními subjekty? 

Kdo si myslíte, že nejvíce ovlivnil tvorbu koalice v rámci Vašeho subjektu a měl hlavní slovo 

při rozhodování o její podobě? Můžete uvést i více možností s komentářem. 

1) předseda MO 

2) MO  

3) zastupitelský klub 

4) kandidát na starostu 

5) politici z vyšších úrovní strany (regionální, krajská úroveň) 

6) významná místní osobnost (např. významný místní podnikatel) 

7) vyjednávací tým  

8) někdo jiný – kdo? 

2.2 Otázky na ostatní subjekty 

V této části rozhovoru se zaměříme na ostatní subjekty zastoupené v zastupitelstvu 

v posledních dvou volebních obdobích, které ovlivňují komunální politiku ve vašem městě. 

Budu Vám pokládat otázky na fungování subjektů podobně jako u vaší strany/subjektu a Vás 

poprosím o komentář, pokud budete o jejich fungování něco vědět. 

Jaké strany či subjekty zasahující do politického dění v obci jsou institucionalizované (mají 

místní organizaci, působí jako oficiálně zapsaný spolek apod.)? 

O kterých subjektech naopak víte, že oficiálně organizované nejsou a například pouze 

vytvářejí kandidátku sdružení nezávislých kandidátů (s nutností sbírat podpisy pod petici na 

podporu kandidatury)? 

V jakých subjektech dochází k nějakému stupni koordinace? (např.: občasné schůzky, 

pravidelné schůzky, koordinace hlasování, koordinace společných stanovisek ke klíčovým 

tématům, příprava společných návrhů). 

V jakých subjektech k žádné koordinaci nedochází? 



Kdo má hlavní slovo při rozhodování o koaliční spolupráci v jednotlivých subjektech a kdo 

zasáhl do tvorby koalice? Doplňte prosím názvy subjektů k jednotlivým možnostem, jeden 

subjekt lze uvést u více možností. 

1) předseda MO 

2) MO  

3) zastupitelský klub 

4) kandidát na starostu 

5) politici z vyšších úrovní strany (regionální, krajská úroveň) 

6) významná místní osobnost (např. významný místní podnikatel) 

7) vyjednávací tým  

8) někdo jiný – kdo? 

3 Tvorba koalic – důvody, které vedly k uzavření koalice v letech 2014 a 2010 

V této části se budeme věnovat již přímo procesu tvorby koalic ve vašem městě. Nejdříve se 

zaměříme na volby v roce 2014. 

Máte nebo měli jste v té době nějaké přirozené koaliční partnery, s nimiž jste mohli začít 

spolupracovat, aniž by bylo potřeba složitě vyjednávat? Byli jste s některými z nich (ať už se 

stranami či jednotlivci) domluveni již před volbami na případné povolební spolupráci?  

Projevily se při tvorbě koalice v letech 2014 nebo 2010 následující principy? Můžete uvést i 

více důvodů, uveďte prosím také ten, který byl nejdůležitější. 

1) staré X nové – subjekty, které v zastupitelstvu působí dlouhodobě, by měly navzájem  

nadále spolupracovat a subjekty, které byly zvoleny do zastupitelstva nově, by měly 

spolupracovat pouze mezi sebou  

2) osobní vztahy – koaliční spolupráce by měla vycházet z dobrých osobních vztahů  

3) ideová blízkost subjektů na lokální úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti subjektů na lokální úrovni – programy do 

komunálních voleb, shoda na řešení lokálních témat - např. zastupování zájmů centra a 

periferie – měly by spolupracovat ty subjekty, které zastupují zájmy periferie 

(oddělených částí obce od centra), a oproti nim by měly spolupracovat subjekty, které 

hájí centra v rámci obce, podobně subjekty, které zastupují starousedlíky versus nově 

přistěhovalé, případně subjekty prezentující střet Gemeinschaft a Gesellschaft 

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti stran na celostátní úrovni 

5) spolupráce všech dohromady – v zájmu obce by měli pracovat všichni členové 

zastupitelstva společně bez ohledu na politickou příslušnost, a proto by měli být 

všichni zastoupeni v koalici 

6) obsazení politických funkcí (starosta, místostarosta, radní, případně předsedové 

výborů) 



Promítaly se do vyjednávání o spolupráci rozdíly mezi ideologickými hodnotami jednotlivých 

stran? (Rozvíjející podotázky: Objevují se například rozdíly mezi pravicí a levicí? Promítají 

se rozdíly v hodnotovém ukotvení stran do diskuze nad konkrétními problémy – např.: 

 zda zpeněžit parkování v centru města 

  zda zvýšit daň z nemovitosti  

 zda při přidělování městských bytů upřednostnit sociální případy nebo vše 

pronajímat za cenu v místě obvyklou 

 zda vyvěšovat či nevyvěšovat tibetskou vlajku) 

Existuje ve městě subjekt, s nímž byste neuzavřeli koalici z ideologických důvodů? 

Nyní přejdeme k volbám v roce 2010, následuje podobná sada otázek: 

Máte nebo měli jste v té době nějaké přirozené koaliční partnery, s nimiž jste mohli začít 

spolupracovat, aniž by bylo potřeba složitě vyjednávat? Byli jste s některými z nich (ať už se 

stranami či jednotlivci) domluveni již před volbami na případné povolební spolupráci?  

Projevily se při tvorbě koalice následující principy? Můžete uvést i více důvodů, uveďte 

prosím, pokud je to možné, také jeden, který nakonec převážil, či který byl při rozhodování 

nejdůležitější. 

1) staré X nové – subjekty, které v zastupitelstvu působí dlouhodobě, by měly navzájem 

spolupracovat a oproti tomu subjekty, které jsou v zastupitelstvu nové, by měly také 

navzájem spolupracovat  

2) osobní vztahy – koaliční spolupráce by měla vycházet z dobrých osobních vztahů  

3) ideová blízkost stran na lokální úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti stran na lokální úrovni – programy do komunálních 

voleb, shoda na řešení lokálních témat - např. zastupování zájmů centra a periferie – 

měly by spolupracovat ty subjekty, které zastupují zájmy periferie (oddělených částí 

obce od centra), a oproti nim by měly spolupracovat subjekty, které hájí centra v rámci 

obce, podobně subjekty, které zastupují starousedlíky versus nově přistěhovalé, 

případně subjekty prezentující střet Gemeinschaft a Gesellschaft 

 

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni – koaliční spolupráce by měla vycházet 

z programové a ideové blízkosti stran na celostátní úrovni 

5) spolupráce všech dohromady – v zájmu obce by měli pracovat všichni členové 

zastupitelstva společně bez ohledu na politickou příslušnost, a proto by měli být 

všichni zastoupeni v koalici 

6) obsazení politických funkcí (starosta, místostarosta, radní, případně předsedové 

výborů) 



Promítaly se do vyjednávání o spolupráci rozdíly mezi ideologickými hodnotami jednotlivých 

stran? Rozvíjející podotázky: Objevují se například rozdíly mezi pravicí a levicí? Promítají se 

rozdíly v hodnotovém ukotvení stran do diskuze nad konkrétními problémy – např.: 

 zda zpeněžit parkování v centru města 

  zda zvýšit daň z nemovitosti  

 zda při přidělování městských bytů upřednostnit sociální případy nebo vše 

pronajímat za cenu v místě obvyklou 

 zda vyvěšovat či nevyvěšovat tibetskou vlajku 

Existuje ve městě subjekt, s nímž byste neuzavřeli koalici z ideologických důvodů? 

Můžete mi potvrdit, jestli vznikla v roce 2010 koalice v tomto složení: VV + ODS? 

Uzavřeli jste psanou či nepsanou koaliční smlouvu? 

Pokud ano, co bylo jejím obsahem? 

Došlo během funkčního období k nějakým změnám v koalici? Pokud ano, z jakých důvodů? 

V čem se výrazně lišila povolební vyjednávání mezi volbami v roce 2010 a 2014? 

Závěrečný dotaz 

Napadá Vás ještě cokoliv významného, co se týče procesu utváření koalic a fungování 

politických subjektů ve Vašem městě, na co nepřišla během našeho rozhovoru řeč nebo 

cokoli, co byste rád k tématu doplnil? 

  



Příloha č. 2 Uzavřené otázky k polostrukturovanému rozhovoru (dotazník) 

Uzavřené otázky k polostrukturovanému rozhovoru – vyplňuje 

respondent (jméno respondenta) 

Principy sestavování rady města a fungování koalice 

Nyní Vám nastíním principy, podle kterých je možné vytvářet radu města a vládnoucí koalici. 

Vyberte prosím ty, které by podle Vás měly hrát roli. Můžete vybrat i více možností a určit 

důležitost jednotlivých možností. 

1) staré X nové subjekty v zastupitelstvu  

2) osobní vztahy  

3) ideová blízkost subjektů na lokální úrovni  

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni  

5) spolupráce všech dohromady  

6) obsazení politických funkcí (starosta, místostarosta, radní, případně předsedové 

výborů) 

Fungování aktérů komunální politiky ve městě 

Dochází v rámci Vašeho subjektu ve městě k nějaké koordinaci? Pokud ano, k jaké?  

1. občasné schůzky 

2. pravidelné schůzky 

3. koordinace hlasování v zastupitelském klubu 

4. koordinace společných stanovisek ke klíčovým tématům 

5. příprava společných návrhů 

6. jiné 

Kdo si myslíte, že nejvíce ovlivnil tvorbu koalice v rámci Vašeho subjektu a měl hlavní slovo 

při rozhodování o její podobě? Můžete uvést i více možností s komentářem. 

1) předseda místní organizace 

2) místní organizace jako celek  

3) zastupitelský klub 

4) kandidát na starostu 

5) politici z vyšších úrovní strany (regionální, krajská úroveň) 

6) významná místní osobnost  

7) vyjednávací tým  

8) někdo jiný – kdo? 



Kdo má hlavní slovo při rozhodování o koaliční spolupráci v jednotlivých subjektech a kdo 

zasáhl do tvorby koalice? Doplňte prosím názvy subjektů k jednotlivým možnostem, jeden 

subjekt lze uvést u více možností. 

1) předseda místní organizace 

2) místní organizace jako celek 

3) zastupitelský klub 

4) kandidát na starostu 

5) politici z vyšších úrovní strany (regionální, krajská úroveň) 

6) významná místní osobnost (např. významný místní podnikatel) 

7) vyjednávací tým  

8) někdo jiný – kdo? 

Tvorba koalic – důvody které vedly k uzavření koalice v letech 2014 a 2010 

Projevily se při tvorbě koalice v roce 2014 následující principy? Můžete uvést i více důvodů, 

uveďte prosím také ten, který byl nejdůležitější. 

1) staré subjekty v zastupitelstvu X nové subjekty v zastupitelstvu 

2) osobní vztahy  

3) lokální ideová blízkost subjektů na komunální úrovni  

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni  

5) spolupráce všech dohromady  

6) obsazení politických funkcí  

 

Projevily se při tvorbě koalice v roce 2010 následující principy? Můžete uvést i více důvodů, 

uveďte prosím také ten, který byl nejdůležitější. 

1) staré subjekty v zastupitelstvu X nové subjekty v zastupitelstvu 

2) osobní vztahy  

3) lokální ideová blízkost subjektů na komunální úrovni  

4) ideová blízkost stran na celostátní úrovni  

5) spolupráce všech dohromady  

6) obsazení politických funkcí  

 


