
Příloha 1 – Scénář rozhovoru 

Úvod  Jméno organizace: 

 Detaily jejího vzniku a zaměření: 

 Jaké je poslání organizace? Čeho se snaží dosáhnout v oblasti množení 

zvířat? Jakým způsobem? 

 

Finance  Z jakých finančních zdrojů čerpá Vaše organizace finance?  

 Jaké nástroje využíváte pro získání finančních zdrojů? (Tedy jakým 

způsobem získáváte zdroje) 

 Kterým z těchto způsobů získáváte nejvíce finančních zdrojů? 

 Má/nebo měla Vaše organizace vlastní podnikání (prodej vlastních 

výrobků či služeb)? Pokud ne, tak proč?  

 Využíváte firemní sponzoring? 

 Využily jste někdy crowdfunding? Na jaký projekt? 

 Na jaké aktivity jsou tyto finance využívány? 

 Vnímáte zmínění způsoby jako efektivní? Plánujete do budoucna nějakou 

změnu stran získávání financí? 

 Chtěl/a byste k tomuto tématu ještě něco doplnit? Napadá Vás ještě něco 

dalšího? 

 

Lidské 

zdroje 
 Má vaše organizace placené zaměstnance, dobrovolníky či obojí?  

 Jakým způsobem získáváte nové zaměstnance, členy, dobrovolníky? 

 Využíváte firemní dobrovolnictví? Případně ho koordinujete? 

 jaké zaměstnance, dobrovolníky se jedná? (věk, pohlaví…) 

 Vyžadujete po nich nějaké specifické dovednosti? 

 Je obtížné získat zaměstnance/dobrovolníky? 

 Na jaké aktivity jsou zaměstnanci/dobrovolníci následně využíváni? 

 Vnímáte zmínění způsoby jako efektivní? Plánujete do budoucna nějakou 

změnu stran získávání lidských zdrojů? 

 Chtěl/a byste k tomuto tématu ještě něco doplnit? Napadá Vás ještě něco 

dalšího? 

 

Další 

zdroje 
 Spolupracujete při svých aktivitách s dalšími organizacemi? Jak vypadá 



taková spolupráce? 

 Využívá Vaše organice k získávání zdrojů internet? Jaké zdroje získáváte 

pomocí internetu? Využívá internet k propagaci? Co všechno využíváte na 

internetu (webové stránky, profil na sociální síti, Youtube atd.)? Jaké 

vnímáte výhody a nevýhody využívání internetu? 

 Vytváříte nějaké mediální materiály (videa, letáky apod.)? Jakým 

způsobem je distribuujete? Jaký je jejich účel? 

 Získáváte nějakou zpětnou vazbu od lidí (přívrženců/odpůrců) vztahující 

se k vašim aktivitám? 

 Existují další nástroje, které využíváte ke své propagaci či získávání 

jiných zdrojů, o kterých jsme ještě nehovořili? 

 Chtěl/a byste k tomuto tématu ještě něco doplnit? Napadá Vás ještě něco 

dalšího? 

 

Závěrem  Které z těchto zdrojů vnímáte jako nejdůležitější pro činnost vaší 

organizace? 

 Zaznamenali jste nějaké konkrétní úspěchy v této oblasti? 

 Setkali jste se někdy s nějakou překážkou ve své činnost ať už stran lidí 

nebo legislativy? 

 Na základě Vašich zkušeností z dosavadních aktivit jak vidíte vývoj v této 

oblasti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 – Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru 

 

V rámci diplomové práce, která je realizována na ISS FSV UK jste byl/a vybrán/a a 

požádán/a o spolupráci. Cílem práce je popsat aktivity organizací, které se (mimo jiné) 

zabývají problematikou množení zvířat a způsobů, jakým získávají zdroje pro svou činnost. 

Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vámi bude nahrávat. Nahrávání může být na Vaši žádost 

kdykoliv přerušeno. Celý rozhovor, nebo jen jeho části, budou přepsány do textové podoby. 

Se záznamem rozhovoru lze v rámci diplomové práce zacházet různým způsobem. Protože si 

nesmírně vážím Vaší ochoty spolupracovat, budu důsledně respektovat jakékoli omezení, 

které pro využití záznamu uložíte. Zvolte, prosím, jednu z následujících možností. 

Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních 

úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. V případě, že jeho 

části budou citovány v publikovaných materiálech, lze uvádět mé jméno i jméno 

organizace.  

Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních 

úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. Nepřeji si však, aby 

bylo v souvislosti s případnými citacemi tohoto rozhovoru v publikovaných 

materiálech uváděno moje jméno, ale lze uvést jméno organizace 

Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních 

úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. Nepřeji si však, aby 

bylo v souvislosti s případnými citacemi tohoto rozhovoru v publikovaných 

materiálech uváděno moje jméno, ani jméno organizace. 

 

Jestliže budete mít jakékoli dotazy, obraťte se přímo na výzkumnici nebo na vedoucího 

diplomové práce Doc. PhDr. Pavola Friče, Ph.D. (email: pavol.fric@fsv.cuni.cz). 

 

 e-mail: 

 telefon: 

 Datum rozhovoru: 

Jméno výzkumnice: ………………………… Podpis výzkumnice: …………………………. 

Vaše jméno: ………………………………… 

Jméno organizace:…………………………… Váš podpis: ………………………………… 

mailto:pavol.fric@fsv.cuni.cz


Příloha 3: Propagační předměty organizace Ne Množírnám – balzám na rty, pytlíky na 

exkrementy, nálepky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4 – Jeden z pravidelných příspěvků od organizace Ne Množírnám do časopisu 

Haf a Mňau 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 5: Výzva umístěna na Facebooku za účelem mobilizace dobrovolníků na 

konkrétní akci (Můj život s kočkou) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přílohy 6 - 10: Osvětové letáky organizace Můj život s kočkou 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 11 – Plakát z kampaně Proti množírnám psů (Animal Eye) 

 


