PŘÍLOHY
Příloha 1: Znění otázek strukturovaných rozhovorů
Otázky ke strukturovanému rozhovoru pro představitele obcí CHKO Křivoklátsko
1. Jak hodnotíte veřejný, občanský život ve vaší obci?
a. Spolky:
i. Jaké spolky se pracují ve vaší obci?
ii. Jak se tyto spolky podílejí na rozvoji obce?
1. Kolik akcí a jakého typu spolky za rok pořádají?
Kolik lidí na akce chodí?
2. Kolik mají spolky zhruba aktivních členů
b. Politický život
i. Kolik volebních období jste starostou?
ii. Kolik nových zastupitelů bylo zvoleno ve volbách 2014?
iii. Kolik zastupitelů pokračuje už 3. volební období tedy cca od roku
2006?
iv. Jaká část obyvatel se podle vašeho odhadu zajímá aktivně o práci
zastupitelstva?
v. S kterými členy zastupitelstva komunikujete pravidelně denně?
vi. Jaké byly volební programy kandidujících subjektů v posledních
volbách? Měly podobné cíle? Lišily se? V čem?
2. Je vaše obec zapojená v meziobecní spolupráci (jak MAS, tak partnerství dvou
obcí…)?
a. Pokud jste členy MAS, jaké výhody vám členství přináší?
b. Jaké konkrétní dopady a projekty vám členství přineslo, jaké vnímáte
pozitivně?
c. Jaké vidíte na práci MAS nevýhody, co kritizujete?
d. Můžete se vy nebo vaše obce aktivně zapojit do rozhodování MAS?
e. Vytvořili jste s obcemi ve vašem sousedství nějaké dobrovolné sdružení obcí?
i. Pokud ano, jak často se schází a jak je úspěšné?
ii. Dokážete uvést konkrétní dopady, projekty v rámci sdružení, které
pomohly rozvoji vaší obce?
3. Jak vnímáte význam existence CHKO s ohledem na rozvoj vaší obce?
a. Jak často se jako starosta dostáváte do kontaktu s pracovníky Správy CHKO
Křivoklátsko?
b. Máte na sebe kontaktní údaje? Jak často spolu komunikujete?
c. Co spolu obvykle řešíte?
d. Mohou vám lidé ze správy pomoci při řešení vašich obecních problémů, pokud
ano, v čem?
e. Jak hodnotíte vaší spolupráci s CHKO na škále 1 2 3 4 5?
4. Jaká pozitiva a negativa s sebou nese budoucnost a případné vyhlášení NP?

a. Když bude vyhlášen NP Křivoklátsko, jaké pozitivní
a negativní dopady to bude mít na vaši obec?
b. Jaké budou dopady na život obyvatel, pro podnikání, cestovní ruch?
c. Jste osobně pro vyhlášení NP? Myslíte, že většina obyvatel v obci podporuje,
nebo nepodporuje jeho vyhlášení?
d. Máte dostatek podrobných informací o tom, co pro vás bude znamenat možné
vyhlášení NP?
e. Od koho tyto informace máte?
f. Kdo s vámi o daném tématu jednal a ptal se na váš názor?
5. Můžete se s radou, nebo požadavky obrátit na ORP Rakovník, Středočeský kraj, MŽP,
či jiný úřad? Spolupracuje a komunikuje s vámi?
Otázky ke strukturovanému rozhovoru pro představitele Správy CHKO Křivoklátsko
1. Jak hodnotíte existenci CHKO ve vztahu k rozvoji obcí na jejím území?
a. Jak často komunikujete se starosty sousedních obcí? Máte na ně kontakt?
b. Co s obcemi řešíte nejčastěji?
c. Jak se daří naplňovat plán péče? Jak se k němu vyjadřují obce, co jim vadí, co
vítají?
d. Realizovali jste se obcemi nějaký společný projekt, máte nějakou společnou
aktivitu, na které spolupracujete?
e. V jakých oblastech se nejčastěji názorově s představiteli obcí rozcházíte?
Proč?
2. Jak probíhá spolupráci s obcemi?
a. Jak byste zhodnotili vztahy mezi správou a obcemi na škále 1 2 3 4 5?
b. Co je případně problémem spolupráce?
c. Mohou vám obce pomoct při řešení vaší agendy? Jaké? Činí tak?
3. Jak se stavíte k případnému vyhlášení NP?
a. Byli byste pro vyhlášení NP?
b. Jaká pozitiva a jaká negativa by vyhlášení NP do území s sebou přinesla? Jaké
efekty očekáváte?
c. Máte dostatek podrobných informací o tom, co pro vás bude znamenat možné
vyhlášení NP?
d. Od koho tyto informace máte?
e. Kdo s vámi o daném tématu jednal a ptal se na váš názor?
4. S kým kromě obcí, s jakými orgány, ještě komunikujete na regionální a státní úrovni?
a. Mohou vám dané orgány pomoct ve výkonu vaší činnosti?

Otázky ke strukturovanému rozhovoru pro představitele obcí NP České Švýcarsko
1. Jak hodnotíte veřejný, občanský život ve vaší obci?
a. Spolky:
i. Jaké spolky se pracují ve vaší obci?
ii. Jak se tyto spolky podílejí na rozvoji obce?
1. Kolik akcí a jakého typu spolky za rok pořádají? Kolik lidí na
akce chodí?
2. Kolik mají spolky zhruba aktivních členů
b. Politický život
i. Kolik volebních období jste starostou?
ii. Kolik nových zastupitelů bylo zvoleno ve volbách 2014?
iii. Kolik zastupitelů pokračuje už 3. volební období?
iv. Jaká část obyvatel se podle vašeho odhadu zajímá o práci
zastupitelstva?
v. S kterými členy zastupitelstva komunikujete pravidelně denně?
vi. Jaké byly volební programy kandidujících subjektů v posledních
volbách?
2. Je vaše obec zapojená v meziobecní spolupráci (jak MAS, tak partnerství dvou
obcí…)?
a. Pokud jste členy MAS, jaké výhody vám členství přináší?
b. Jaké konkrétní dopady a projekty vám členství přineslo, jaké vnímáte
pozitivně?
c. Jaké vidíte na práci MAS nevýhody, co kritizujete?
d. Můžete se vy nebo vaše obce aktivně zapojit do rozhodování MAS?
e. Vytvořili jste s obcemi ve vašem sousedství nějaké dobrovolné sdružení obcí?
i. Pokud ano, jak často se schází a jak je úspěšné.
ii. Dokážete uvést konkrétní dopady, projekty v rámci sdružení, které
pomohly rozvoji vaší obce?
3. Jak vnímáte význam existence NP s ohledem na rozvoj vaší obce?
a. Jak často se jako starosta dostáváte do kontaktu s pracovníky Správy NP České
Švýcarsko?
b. Máte na sebe kontaktní údaje? Jak často spolu komunikujete?
c. Co spolu obvykle řešíte?
d. Mohou vám lidé ze správy pomoci při řešení vašich obecních problémů, pokud
ano, v čem?
e. Jak hodnotíte vaší spolupráci na škále 1 2 3 4 5?
4. Jaká pozitiva a negativa s sebou přineslo vyhlášení NP?
a. Jaké pozitivní a jaké negativní dopady přineslo vyhlášení NP?
b. Jaké byly dopady na život obyvatel, pro podnikání, cestovní ruch?
c. Jaký je váš vztah k NP. Podporoval jste jeho vyhlášení, jaký je váš vztah
k němu nyní (pozitivní, negativní). Byl byste hypoteticky proto, aby vaše obec
ležela mimo NP, nebo jste s existencí NP spokojení?
5. Můžete se s radou, nebo požadavky obrátit na ORP, Ústecký kraj, MŽP, či jiný úřad?
Spolupracuje a komunikuje s vámi?

Otázky ke strukturovanému rozhovoru pro představitele Správy NP České Švýcarsko
1. Jak hodnotíte existenci NP ve vztahu k rozvoji obcí na jejím území?
a. Jak často komunikujete se starosty obcí? Máte na ně kontakt?
b. Co s obcemi řešíte nejčastěji?
c. Jak se daří naplňovat plán péče? Jak se k němu vyjadřují obce, co jim vadí, co
vítají?
d. Realizovali jste se obcemi nějaký společný projekt, máte nějakou společnou
aktivitu, na které spolupracujete?
e. V jakých oblastech se nejčastěji názorově s představiteli obcí rozcházíte?
2. Jak probíhá komunikace s obcemi?
a. Jaké byste zhodnotili vztahy mezi správou a obcemi na škále 1 2 3 4 5?
b. Co je případně problémem v komunikaci?
c. Mohou vám obce pomoct při řešení vaší agendy? Činí tak?
3. Jak se stavíte k vyhlášení NP?
a. Jaká pozitiva a jaká negativa vyhlášení NP do území s sebou přinesla?
b. Zvýšil se např. turistický ruch, nebo jiná aktivita v území? Je v souladu s cíli
vyhlášení NP?
4. S kým kromě obcí, s jakými orgány, ještě komunikujete na regionální a státní úrovni?
a. Mohou vám dané orgány pomoct ve výkonu vaší činnosti?

