
Příloha č. 1: Struktura k rozhovorům 
 

1. Jaká je činnost respondenta, příp. organizace, jejímž je členem a jak souvisí se zapojováním 

pacientů do rozhodování o záležitostech týkajících se změny podmínek péče jak před 

reformou, tak i za reformy? (Pacientské organizace, platformy, funkce dalších účastníků 

výborů reformy) 

2. Fáze – časová dimenze 

a. Změny v průběhu času – jak probíhalo vytváření spolupráce, jak se měnily 

příležitosti? 

b. Jak dlouho spolupráce trvá/trvala, byly tam nějaké mezery/začalo se později? 

3. Podoba participace 

a. Stupně příležitostí 

i. Jaké máte příležitosti podílet se na rozhodování jako zástupci pacientů? 

(makro i meso úroveň) (místa – orgány reformy, rady, komunální orgány, 

formy, metody – připomínkování návrhů, konzultace, pracovní skupiny, 

možnost se vyjádřit ke každému problému …). 

ii. Jak hodnotíte smysluplnost této příležitosti? 

b. Reprezentativita 

i. Jak byli zástupci uživatelů vybráni/nominováni?  

ii. Jak je řešena reprezentativita? 

c. Informace 

i. Existují témata, která s vámi nejsou projednávána? Jsou o projednávání 

dostupné informace? Jak je zajištěno informování dalších uživatelů mimo 

struktury rozhodování? 

d. Vztahy 

ii. Jaký respondenti popisují vztah mezi uživateli navzájem a mezi uživateli a 

tvůrci politik? 

iii. Jak je to se spoluprací pacientských organizací mezi sebou? Jsou zde nějaké 

neshody? Vystupují sjednoceně? 

4. Očekávání 

a. Jak vypadá ideální podoba participace na makro a meso úrovni podle respondenta? 

5. Účel 

a. Za jakým účelem byli pacienti pozváni do jednotlivých orgánů? (oficiální zdůvodnění 

vs. názor respondentů) 

6. Moc 

a. Jakou mají uživatelé podle respondentů moc ovlivnit průběh reformy, tzn. jak jsou 

vyslyšeny jejich preference? Jsou považováni za stejně rovné jako ostatní experti? 

b. Je něco, v čem jsou uživatelé znevýhodnění oproti ostatním účastníkům? (nedostatek 

prostředků, času, lidských kapacit, mandátů, zdravotní stav, možnost připravit se na 

jednání (materiály poslány dopředu apod.) ) 

c. Vnímáte upřednostnění některých hlasů uživatelů nad jinými? 

7. Stabilita příležitostí 

a. Byly ustanoveny nějaké dohody/smlouvy o spolupráci/partnerství? 

b. Jak by mohla být podle experta na legislativu lépe ukotvena participace uživatelů? 

8. Překážky a řešení 

a. Jaké považujete překážky v zapojování do rozhodování? Co funguje a co nefunguje v 

zapojování? 


