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Evaluace koalice: projekt Stop-SV
Požádali jsme Vás o účast na dotazníkovém šetření, které je zaměřeno na vznik a existenci 
koalice, jež se zabývá sexuálním násilím v prostředí noční zábavy. 

Každou otázku si prosím pozorně přečtěte. 

Před vlastními otázkami se seznamte s obsahem Informovaného souhlasu a případně vyjádřete 
souhlas s účastí na šetření zaškrtnutím příslušného políčka.

Děkujeme Vám za účast.

*Povinné pole

Informovaný souhlas
1. Úvod: Požádali jsme Vás o účast ve tomto šetření, které je zaměřena na vznik koalice 
zaměřené na sexuální násilí v prostředí noční zábavy. 

2. Stručný souhrn šetření: Hlavním cílem šetření je popsat způsob utváření koalice. Současně 
chceme lépe porozumět cílům koalice, jak se členové koalice identifikují s jejími cíli, posoudit 
schopnost jednotlivých členů zapojit se do koalice a posoudit kapacitu koalice jako celku plnit svoji 
roli v daném období.

3. Ochrana důvěrných informací: Na formulářích nebude zaznamenáno Vaše jméno. Název 
organizace, kterou zastupujete slouží pouze pro potřeby evidence účasti na šetření. Název 
organizace nebude nikde zveřejněn ani nebude předán třetím osobám. Po vyplnění a zaevidování 
účasti bude název nahrazen kódem, který znemožní identifikaci organizace. Název organizace 
bude vymazán. Přístup k údajům bude mít jediná osoba: Roman Gabrhelík (kontakt viz níže), který 
také provede výmaz.

4. Vaše práva: Vaše účast ve studii je zcela dobrovolná a můžete ji kdykoli ukončit. Můžete 
odmítnout odpovědět na kterýkoli dotaz. Z účasti ve studii můžete kdykoli odstoupit. Můžete 
dodatečně požádat o vymazání Vámi vyplněných údajů z databáze. Potřebujete-li další informace 
o studii, obraťte se prosím na: Romana Gabrhelíka, e-mail: roman.gabrhelik@lf1.cuni.cz, tel. 736 
767 820.

5. Označením souhlasu vyjadřujete, že: 
- jste si vědom/a skutečnosti, že Vaše účast ve studii pro Vás nemusí znamenat žádnou výhodu 
ani přínos a že souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla jakkoli dotčena Vaše práva či 
povinnosti výzkumných pracovníků. 
- souhlasíte se zveřejněním údajů shromážděných v rámci studie, a to za předpokladu, že 
zveřejnění údajů neumožní identifikovat Vaši osobu nebo organizaci. 
- je Vám více než 18 let.  

DĚKUJEME

1. Souhlasím s účastí v šetření projektu STOP-SV: *
Označte jen jednu elipsu.

 Souhlasím

 Nesouhlasím

mailto:roman.gabrhelik@lf1.cuni.cz
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Informace o organizaci, kterou zastupujete

2. A.1 Jaký sektor Vaše organizace zastupuje?
Označte jen jednu elipsu.

 Neziskový sektor (nevládní organizace, nadace/charita apod.)

 Univerzita, výzkumný ústav

 Jiná vzdělávací organizace

 Komerční sektor (bary, hostince, kluby, noční zábavní podniky, hotely apod.)

 Církevní organizace

 Veřejná správa/úřad (zdravotnictví, sociální služby, policie apod.)

 Organizace občanské společnosti (mládežnické organizace, rodičovské organizace,
sousedské spolky apod.)

 Jiné

3. A.2 Kolik let působí Vaše organizace v
oboru?

4. A.3 Jak se Vaše organizace stala součástí koalice?
Označte jen jednu elipsu.

 Obdrželi jsme pozvánku přímo od členů koalice

 O účast nás požádal někdo z partnerské organizace

 O iniciativě jsme se dozvěděli sami a rozhodli jsme se kontaktovat koalici

 O účast nás požádala některá z našich zainteresovaných osob

 Jiné

5. A4. Byla Vaše organizace již v minulosti součástí jiné koalice?
Označte jen jednu elipsu.

 Ano

 Ne

6. A.4.1 Pokud ano, prosím uveďte název
koalice a její záměr:

7. A5. Je Vaše organizace v současnosti součástí jiné koalice?
Označte jen jednu elipsu.

 Ano

 Ne
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8. A.5.1 Pokud ano, uveďte prosím, jakým
způsobem s ní spolupracujete:

Osobní informace

9. B.1 Váš věk

10. B2. Pohlaví:
Označte jen jednu elipsu.

 Muž

 Žena

11. B3. Nejvyšší dosažené vzdělání:
Označte jen jednu elipsu.

 Základní škola

 Učňovský obor (bez maturity)

 Střední škola / Učňovský obor (s maturitou)

 Vysokoškolská škola (bakalářský stupeň)

 Vysokoškolská škola (magisterský stupeň)

 Jiné: 

12. B4. Vaše současné aktivity: (Označte prosím všechny relevantní odpovědi):
Zaškrtněte všechny platné možnosti.

 Zaměstnání na plný úvazek

 Zaměstnání na částečný úvazek (např. 20 hodin týdně)

 Bez zaměstnání

 Řádné denní studium

 Distanční studium

 Jiné: 

13. B5. Jaké je Vaše profesní specializace?

14. B6. Jaká je Vaše pozice/role v organizaci?
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15. B7. Kolik let působíte v oboru?

16. B8. Účastnil/a jste v minulosti nebo účastníte v současnosti obdobné spolupráce
jinde?
Označte jen jednu elipsu.

 Ano

 Ne

17. B8.1 Pokud ano, uveďte prosím, jakým
způsobem spolupracujete:

18. B9. Proč právě Vy zastupujete Vaši
organizaci v koalici?

19. B10. Moje účast v této koalici mi pomůže v odborném růstu.
Označte jen jednu elipsu.

 Zcela nesouhlasím

 Spíše nesouhlasím

 Spíše souhlasím

 Zcela souhlasím

20. B11. Který výrok nejlépe vystihuje Vaši účast v této koalici?
Označte jen jednu elipsu.

 Účastnil/a jsem se jedné schůze.

 Účastnil/a jsem se několika schůzí.

 Účastním se všech schůzí.

 Neúčastnil/a jsem se žádné schůze, ale hodlám se jich zúčastnit.

 Neúčastnil/a jsem se žádné schůze, ani se jich nehodlám zúčastnit.

O koalici
Níže uvádíme několik otevřených otázek. 
Vaše odpovědi mohou být stručné, avšak prosíme o konkrétnost. 
Děkujeme.

21. C1. Jaký je dle Vašeho názoru účel této
koalice?
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22. C2. Jaké konkrétní činnosti by koalice měla
nyní podniknout, aby se mohla účinněji
zabývat řešením sexuálního násilí v
prostředí noční zábavy u nás?

23. C3. Jaké by měly dle Vašeho názoru být
krátkodobé cíle koalice?

24. C4. Kdo by měl být součástí koalice, při zohlednění odpovědí otázek C1–C3? Uveďte
sektor a důvody.
 

 

 

 

 

25. C5. Jakým způsobem byste přizvali do
koalice nové členy?

26. C6. Co by koalici učinilo atraktivnější pro
nové členy?

27. C7. Jak byste popsal/a kontext komunity a
její připravenost na existenci takové
koalice?

28. C8. Kdo by měl koalici zastupovat
navenek?

29. C9. Jakým způsobem by koalice mohla
získat větší podporu komunity (včetně
státní a místní správy, osob formujících
veřejné mínění a dalších zájmových
skupin), která by koalici zviditelnila a
posílila?
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Používá technologii

30. C10. Jaké jsou dle Vašeho názoru silné
stránky této koalice?

31. C11. Jaké jsou dle Vašeho názoru slabé
stránky této koalice?

32. C12. Jaké kroky je třeba učinit k dosažení
udržitelnosti koalice?

33. C13. Jakým způsobem koalice rozpozná,
zda je úspěšná? Jaká jsou měřítka úspěchu
koalice?

34. C14. Jaká jsou Vaše očekávání od členství
v koalici?

Děkujeme!

This project has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) 
Programme (2014-2020) of the European Union. The contents of this document are the sole 
responsibility of the STOP-SV partnership and can in no way be taken to reflect the views of the 
European Commission. 

Project co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme 
(2014-2020) of the European Union.  
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