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Abstract: An increasing number of surveys are employed in 
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„Co se týče kladů, je to dobré P.R. Můžete získat podporu pro některé 
z vašich projektů, které budou jinak mít problémy. Uslyšíte od lidí to, 
co jste od nich nikdy neslyšeli,“ vypočítává asistentka městského ma-
nažera klady šetření mezi obyvateli Carltonu.

„To je výhoda?“, vtipkuje starosta. 

Judd pokračuje, „je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit níz-
kou účast občanů. A také můžeme zjistit, co lidé chtějí nebo co mají 
rádi, a co ne.“ 

Úryvek pochází z příručky Citizen Surveys: How to do them, how to use them, 
what they mean sepsané zkušenými výzkumníky Thomasem I. Millerem a Mi-
chelle Miller Kobayashi [2000: 11]. Množství různorodých šetření, se kterými 
se také české obce, úřady či různé výzkumné agentury obracejí na své občany, 
klienty či zákazníky, výrazným způsobem roste a vyvolává tak – jako tomu bylo 
v jiných zemích – otázky po kvalitě těchto šetření. Politici bývají spíše mezi za-
davateli výzkumů. To ale neznamená, že by výzkumníkům nějak usnadnili práci, 
když se sami dostanou do centra pozornosti. 

Tento text na příkladech dvou šetření (městských zastupitelů a klientů měst-
ských úřadů) ukazuje vybrané problémy výzkumů v oblasti veřejné správy. 
Nejprve jsou obě šetření přiblížena s pomocí srovnání, které lze nazvat podob-
nostmi nepodobného. Poté se text soustřeďuje na výzkumný proces a na překážky 
a obtíže na cestě ke kvalitnějším výstupům, neboť „kvality produkce se dosahuje 
prostřednictvím kvality procesu“ [Krejčí 2008: 22]. V centru pozornosti budou 
otázky související s problémem stanovení základního souboru a  konstrukcí vzor-
ku na jedné straně a nízkou návratností na straně druhé. V obou případech lze 
ovšem skrze pohled na metodiku dojít k závěrům netoliko metodologickým.

Podobnosti nepodobného

Výzkum „Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě“ představuje 
českou část mezinárodního projektu Municipal Assemblies in European Local 
Governance (MAELG), který probíhá přibližně v patnácti evropských zemích. Še-
tření spokojenosti občanů/zákazníků se týkalo dvanácti městských úřadů (resp. 
magistrátů) ze střední a severní Moravy. V prvním případě jde o komparaci na 
mezinárodní úrovni, v druhém o srovnání situace ve vybraných městech dvou 
moravských krajů. Výsledky obsahově jednoduchého šetření spokojenosti, jehož 
terénní fáze probíhala od října 2007 do ledna 2008, byly již publikovány [Ryšavý, 
Steiner 2008a,b]. Šetření starostů v různých zemích probíhalo v letech 2007 až 
2009, a proto je třeba na komparativní výstupy ještě počkat.

Výzkum zastupitelů byl proveden s pomocí velmi rozsáhlého dotazníku (přes 
300 proměnných), při šetření spokojenosti tazatelé pokládali asi patnáct otázek. 
Cílové populace obou šetření se jen minimálně překrývají či spíše jedna zahrnuje 
druhou (i zastupitelé si chodí vyměnit řidičské průkazy, vyřizovat stavební povo-
lení atp.), přesto jsou obě spojeny s institucí, kterou lidé dodnes často označují 
jako „národní výbor“. Za spojovací můstek obou výzkumů lze označit tajemníky 
městských úřadů.
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Projekt MAELG navazuje na dva předchozí komparativní výzkumy. První 
z nich byl zaměřen na „tajemníky“, resp. vedoucí administrativní pracovníky 
místních správ, a proběhl ve dvanácti západoevropských zemích, Austrálii, USA a 
z části v Izraeli. Po organizaci sdružující evropské manažery místní správy Union 
des Dirigeants Territoriaux de L’Europe získal název UDITE Leadership Study. 
O výstupy z tohoto výzkumu [Klausen, Magnier 1998, Mouritzen, Svara 2002, 
Dahler-Larsen 2002] se opírá přehledová studie představitelů organizace UDITE 
publikovaná v časopise Veřejná správa [Magre, Bertrana 2008]. S odstupem pěti 
let se obměněný mezinárodní tým zaměřil na politické špičky evropských měst 
[Bäck, Heinelt, Magnier 2006]. Do projektu POLLEADER (Political leaders in 
European cities) se spolu s dalšími šestnácti evropskými zeměmi zapojila také 
Česká republika [Vajdová, Bernardyová 2003, Vajdová, Illner 2004]. Na zbýva-
jící část základní triády lokální vlády, tzn. místní zastupitelstva, se soustřeďuje 
současný projekt MAELG. 

Šetření spokojenosti klientů dvanácti městských úřadů proběhlo jako součást 
dvou projektů podpořených ESF a realizovaných vzdělávacím a poradenským 
sdružením EDUKOL s.r.o. Oba se zaměřovaly na zavádění a zlepšování principů 
kvality prostřednictvím modelu Společného hodnotícího rámce (CAF)1. Kostelecký 
a Patočková [2007] zařadili model CAF do skupiny postupů založených na mírách 
procedurální a institucionální efektivnosti a kvality výkonu vlády. Tento nástroj 
řízení kvality specificky vyvinutý pro organizace veřejné správy počítá mimo jiné 
s opakovaným šetřením spokojenosti, a to na jedné straně klientů a na straně druhé 
zaměstnanců těchto organizací. Již před realizací společného šetření zorganizova-
ly úřady přibližně poloviny dotčených měst vlastní průzkumy menšího rozsahu. 
Autor textu byl přizván jako externí odborník pro zhodnocení těchto zkušeností, 
přípravu jednotné metodiky, organizaci vlastního šetření a analýzu výsledků. 

Po rámcovém přiblížení je pozornost věnována nejprve šetření spokojenosti a 
poté výzkumu mezi zastupiteli. V prvním případě jde o kritickou revizi dosavad-
ních výzkumů spokojenosti a o problém vyvažování různých zájmů a perspektiv 
výzkumníků, úředníků a politiků. V případě výzkumu mezi zastupiteli je důraz po-
ložen na vysvětlení příčin nízké návratnosti a testovány jsou její možné dopady. 

Spokojenost občanů nebo zákazníků?

Model společného hodnotícího rámce (CAF) zdůrazňuje dvojí podobu vztahu 
organizace veřejného sektoru k veřejnosti: „V některých případech jej lze charak-
terizovat jako vztah k „zákazníkům“, zejména v případě, kdy organizace poskytují 
přímé služby. V jiných případech lze hovořit o vztahu k „občanům“, kdy se or-
ganizace podílí na určování a prosazování prostředí hospodářského a sociálního 
života…“ [Společný hodnotící rámec, 2007: 35]. Tento dvojaký vztah vyjadřuje 
termínem občan/zákazník a požaduje jeho přesné definování2. 

1 Model CAF od r. 2000 rozvíjí Evropský institut veřejné správy (EIPA). V České repub-
lice tuto iniciativu zprostředkuje Česká společnost pro jakost, o.s. (http://www.csq.cz).  
O zkušenostech s jejím zaváděním se diskutuje na Národních konferencích kvality. 

2 Tento text se záměrně nezabývá obecnější diskusí, která pojetí občanů jako zákazníků 
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S definicí občana/zákazníka je úzce spojena metodika šetření. U volby zkou-
mané populace lze za jeden pól kontinua považovat šetření mezi občany obce či 
správního obvodu dané organizace veřejného sektoru. Městské úřady mohou 
jen stěží provézt takový výzkum v odpovídající kvalitě svépomocí, a tak jej často 
nahrazují anketou. Druhým pólem jsou ta šetření, která se zaměřují na přímé 
uživatele služeb, resp. takové osoby, u nichž lze oprávněně tvrdit, že mají čerstvou 
zkušenost s čerpáním určité služby. Šetření spokojenosti občanů a spokojenosti 
zákazníků se od sebe obvykle liší také svým obsahem. V případě spokojenosti 
občanů si lze představit širokou paletu více či méně obecných témat nabídnutých 
k posouzení. Dotazník pro zákazníky se může omezit na záznam přímo využité 
služby či místa jejího poskytnutí a celkového zhodnocení pomocí škály spokoje-
nosti3.  

Schéma č.1 třídí šetření spokojenosti občanů/zákazníků zorganizovaná měst-
skými úřady před přípravou jednotného a společného výzkumu z obou výše 
uvedených hledisek. V případě volby populace představovala jeden z krajních 
bodů anketa v místním zpravodaji. V opačném případě distribuce dotazníků 
probíhala přímo v budovách úřadů s požadavkem, aby byly na místě vyplněny a 
odevzdány. Varianta občan/zákazník oba postupy kombinovala. Z hlediska ob-
sahu lze dřívější šetření na ose občan–zákazník umístit obvykle blíže k druhému 
z pólů. V řadě případů však otázky směřovaly jednou spíše k občanům, podruhé 
spíše k zákazníkům. Šetření jednoznačně cílená na zákazníky úřadů byla obvykle 
stručnější.

považuje za ohrožení demokracie. Výsledkem bývá kritika tržního modelu vládnutí a s ním 
spojené iniciativy New Public Management [viz např. Box et al. 2001, Christensen, Lae-
greid 2002, Pomahač, Vidláková 2002]. 

3 Rozdíl mezi šetřením spokojenosti občanů a výzkumem spokojenosti zákazníků de-
monstroval Půček a kol. [2005] na příkladech Evropské sady indikátorů udržitelného roz-
voje a dotazníku na spokojenost s navštíveným odborem vsetínského úřadu.

Schéma 1. Typologie šet ení spokojenosti ob an /zákazník  

Obsah šet ení, zp sob kladení otázek Volba 
zkoumané 
populace ob an ob an/zákazník zákazník 

ob an  Jablunkov 04  

ob an/zákazník  
Jablunkov 05,06; 

Orlová 06;  
Prostějov 05/06 

 

zákazník  Bílovec 07 

Hranice 05, 06; 
Prostějov 06, 07; 

Šternberk 06;  
Šumperk 07 
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Umístění většiny průzkumů na hlavní diagonále nepřekvapí. Nemá velký vý-
znam u východu z radnice distribuovat dotazníky, které se ptají na obecné názory 
všech občanů. Na druhé straně se lze v šetřeních obyvatel jen obtížně dotazovat 
na aktuální a konkrétní zkušenosti s prací úřadů4. 

Model CAF počítá primárně s tím, že šetření spokojenosti budou provádět 
samy úřady. Výzkum s jednotnou metodikou proto měl co nejvíce navázat na 
předchozí šetření, vyhnout se obtížně zvladatelným postupům a přitom dbát na 
kvalitu výzkumného procesu. Návaznost jednotné metodiky spočívala v těchto 
bodech:

l orientace na klienta úřadu s bezprostřední zkušeností,5

l stručnost,
l zahrnutí celkového hodnocení odboru,
l možnost formulovat odpovědi vlastními slovy,
l doba a místo konání (dva pracovní dny s delší a jeden s kratší otevírací dobou; 
vstupy/výstupy do budov úřadu).

Ke zvýšení kvality výstupů měly přispět dvě opatření. Namísto distribuce do-
tazníků k vyplnění byly zvoleny standardizované rozhovory s návštěvníky úřadů 
vedené proškolenými tazateli. Velký důraz byl kladen na podchycení vlastních 
zkušeností občanů s úřadem, neboť v nich tkví hlavní faktory ovlivňující výsled-
nou spokojenost či nespokojenost klientů [Tetlow et al. 2006].6

Tabulka 1 shrnuje základní informace o průběhu a okolnostech šetření spo-
kojenosti zákazníků městských úřadů a magistrátů dvanácti měst Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje, jehož terénní fáze byla zahájena v Konici a ve Štern-
berku v listopadu 2007 a ukončena byla v lednu 2008 v Bílovci. Studenti tří fakult 
Univerzity Palackého v Olomouci a Ostravské univerzity provedli celkem 4730 
rozhovorů. Přes určité zjednodušení lze říci, že rozhovory byly vedeny přibližně s 
jedním procentem dospělé populace bydlící ve správním obvodu daného úřadu.

Vzhledem k tomu, že návštěvníci přicházeli na úřady často ve skupinách, ne-
bylo možné všechny příchozí či odcházející oslovit. Tazatelé měli za úkol alespoň 
přibližně vést v patrnosti počet klientů, kteří nebyli požádáni o rozhovor z důvodů 
zaneprázdněnosti tazatele. U některých měst se podíly neoslovených významně 
lišily na různých stanovištích (budovách úřadu), jinde byly přibližně vyrovnané. 

4 Domácí i zahraniční šetření spokojenosti občanů se v tomto případě obvykle ptají i 
na to, zda byl dotázaný v posledních 12 měsících v kontaktu s úřadem, v případě kladné 
odezvy pak o jakou záležitost se jednalo a jak byl spokojen s výsledkem.

5 Brown [2007] s odkazem na Hydea [1991] dále upřesňuje rozlišení zákazníků volících 
z více alternativ, klientů svázaných s jediným poskytovatelem a zajatců, kteří jsou ke kon-
taktu s úřadem nuceni (např. v přestupkovém řízení). Posledně jmenovaní byli v šetření 
z větší části a s vědomím zadavatelů pominuti.

6 Z organizačních důvodů nebyla ve větší míře užita třetí inovace, tedy rozdělení roz-
hovoru na část při příchodu občana na úřad (dotazy na místo a věc jednání) a část při 
odchodu z úřadu, která se pak soustřeďuje na otázky po aktuální zkušenosti klienta a na ni 
navazující hodnocení práce navštíveného odboru. V ideálním případě by tak byly v první 
části podchyceni i ti z klientů, kteří jinak po návštěvě rozhovor odmítli. 
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Pomineme-li možná zkreslení daná tazatelem (zda osloví každého bez rozdílu 
nebo selektivně), pak o tom, kdo zastižen bude a kdo ne, z větší míry rozhoduje 
náhoda. O souboru rozhovorů tak více vypovídá podíl klientů neochotných odpo-
vídat na otázky z celku všech oslovených návštěvníků. Také v tomto případě se 
situace lišila jak mezi jednotlivými úřady, tak uvnitř některých z nich.

Ke spokojenosti politiků, úředníků a výzkumníků

Šetření spokojenosti klientů dvanácti městských úřadů financovaly zdroje z ESF. 
Přesto bylo potřeba vynaložit poměrně velké úsilí, aby na všech úřadech proběhlo 
podle jednotného postupu. Klíčový byl postoj vedení úřadu. Pro některé to zna-
menalo vzdát se svých vyzkoušených postupů, pro jiné získat podporu politické 
reprezentace pro dosud nevyzkoušenou věc. Každá ze stran zmíněných v meziti-
tulku klade v souvislosti s šetřením spokojenosti důrazy na odlišné věci. Nelze 
je zde dopodrobna analyzovat. Přednost dostane ilustrace střetu perspektivy vý-
zkumníků a úředníků a možná východiska z nich.

Organizace veřejné správy si při svépomocném šetření spokojenosti obvyk-
le nekladou otázku reprezentativity, resp. zobecnitelnosti získaných informací. 
Některé manuály (např. Půček a kol. [2005]) nevylučují možnost, že by úřad 
připravil šetření na základě náhodného vzorku, neboť mohou využít dostatečně 
dobré opory výběru. Mezinárodní rukověti v podobných případech více méně 
předpokládají externí dodavatele [např. Hatry et al. 2007]. Ze ziskového sektoru 
je známo, že s výzkumnými agenturami počítají větší společnosti s mezinárodní 
působností – a to zejména v případě opakovaného a systematického šetření [Mo-
dely měření 2004: 112].

Tabulka 1. Po ty provedených rozhovor , podíly neoslovených 
klient , odmítnutých rozhovor  a nedokon ených roz-
hovor  za jednotlivé obce ze dvou moravských kraj  

 Hranice Konice Prostějov Přerov 
Štern-
berk Šumperk 

Neosloveno % 5-20 do 10 do 30 cca 15 cca 30 cca 25 

Odmítlo % cca 30 20-50 20-40 15-60 cca 20 15-40 

Počet rozhovorů 378 120 911 581 294 600 

Nedokončeno % 2 12 10 6 5 10 

 Bílovec Hlučín 
Jablun-

kov Karviná Orlová Studénka 

Neosloveno % 10-33 cca 20 cca 25 15-25 15-30 cca 20 

Odmítlo % 10-40 cca 50 cca 30 přes 50 20-35 cca 10 

Počet rozhovorů 243 305 186 549 372 191 

Nedokončeno % 2 2 3 1 10 4 

Poznámka: Neosloveno = podíl neoslovených klientů ze všech návštěvníků úřadu. Od-
mítlo = podíl odmítnutí ze všech oslovených klientů. Oba údaje dle kvalifikovaného od-
hadu tazatelů. Nedokončeno = podíl nedokončených rozhovorů ze všech provedených 
rozhovorů (někteří nebyli při odchodu zachyceni, jiní odmítli v rozhovoru pokračovat). 
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V případě šetření občanů lze diskutovat o tom, nakolik je možné a také vhod-
né, aby průzkum aspirující na reprezentativnost organizovaly obce a jejich úřady 
svépomocí. Omezení šetření na klienty či zákazníky úřadu přináší na první pohled 
řadu výhod, k nimž patří koncentrace potenciálních respondentů na prostorově i 
časově vymezených místech a jejich bezprostřední zkušenost s úřadem. Zvolený 
postup však z pohledu výzkumníka řadu otázek neřeší. Především jde o otázky 
týkající se konstrukce vzorku, potažmo možností generalizace výsledků šetření.

Při mnohosti agend nelze jednoduchým způsobem stanovit základní soubor. 
Některé služby úřadu využívají téměř všichni obyvatelé správního obvodu, jiné 
jsou čerpány pouze omezeným okruhem občanů. Jedna osoba může přicházet na 
úřad jako řidič, občan vyměňující si pas, plátce za svoz odpadu či fyzická osoba 
vyřizující za úplatu pro jiné např. záležitosti týkající se stavebního řízení. Jiný člo-
věk auto neřídí, do zahraničí necestuje, dům nestaví a za odpad platí kolektivně 
jeho bytové družstvo. 

Jinými slovy, okruh návštěvníků úřadu se u různých agend může lišit do té 
míry, že realizace reprezentativního šetření se stává nadmíru nákladnou, ne-li ne-
možnou. Náhodné výběry opřené o seznamy držitelů řidičských oprávnění, pasů, 
osob povinných platit odpad atd. by snadno vedly k oslovování osob, které nemají 
relativně čerstvou zkušenost s prací úřadu. Výběr z návštěvníků úřadu podle kvót 
daných strukturou zákazníků té které agendy by rovněž nevedl ke vzorku respon-
dentů, jejichž odpovědi by bylo lze smysluplně generalizovat. 

Situaci dále komplikuje odlišnost správních území pro různé agendy (sa-
mostatnou, přenesenou – pověřený úřad, přenesenou – rozšířená působnost, 
matriční aj.). Tento fakt dále ztěžuje možnost zpětně kontrolovat zastoupení růz-
ných skupin obyvatel dle známých charakteristik populace.

Zachycení klientů „u východu“ omezuje zákaznictvo na ty, kteří navštívili úřad 
osobně. Může to vést k neúměrně vysokému zastoupení místních v neprospěch 
přespolních ve vzorku. Některé záležitosti lze řešit písemně, telefonicky a nově 
také s pomocí internetu, ač se posledně jmenovaná cesta v šetření klientů při-
cházejících na úřad jevila jako velmi zřídkavá. Řada z agend se nadto nevyřizuje 
na úřadě, ale spíše v terénu, do kterého vyjíždí pracovníci úřadu (např. odboru 
životního prostředí, stavebního úřadu).

Také lidé osobně navštěvující úřad nepřicházejí vždy v roli občanů, ale také 
např. jako zaměstnanci soukromých firem či organizací veřejného sektoru, podni-
katelé či OSVČ; zástupci neziskových a/či zájmových organizací a skupin. Nemusí 
pouze o služby žádat, ale mohou je také nabízet7. Konečně vzorek oslovených osob 
mohou ovlivnit sezónní či situační faktory8.

7 Například místo řady stavebníků vyřizují na různých odborech vše potřebné lidé, kteří 
se profesionálně zabývají zprostředkovatelskou činností. Na jedné straně je lze považovat 
za experty, kteří by mohli poskytnout cenný vhled do fungování úřadu. Na druhé straně by 
je posun do pozice, v níž jsou tak či onak svázáni jak se zákazníky úřadu, tak se zaměstnan-
ci či manažery úřadu, vystavil pokušení tohoto postavení využít ve svůj vlastní prospěch.

8 Svou sezónu mají např. poplatky za svoz odpadu, za rybářské lístky atp. Mezi situační 
faktory lze řadit výměnu řidičských průkazů „na poslední chvíli“ před vypršením doby 
platnosti.
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Metodologický purista by z předchozích odstavců vyvodil jediný závěr. Šetření 
za takových podmínek nemůže výzkumník s dobrým svědomím realizovat. Měl 
by však brát v úvahu, že každého svědomitého výzkumníka může v praxi nahra-
dit více či méně znalý a sebekritický úředník, kterému je provedení průzkumu 
uloženo jako pracovní úkol. Pro úředníka mají význam buď poznatky dostatečně 
konkrétní9, nebo údaje, z nichž při opakovaném šetření může konstruovat časové 
řady (např. celkové hodnocení odboru). Je třeba hledat schůdnou cestu mezi po-
kračováním v zavedené praxi, která často v očích výzkumníka není oprávněná, a 
příliš vysokými nároky výzkumníků, které ústí do odstoupení od spolupráce. 

V případě šetření spokojenosti klientů úřadu takovou cestu vyznačovala dílčí 
doporučení týkající se například sledování návratnosti při dotazníkových šetře-
ních či podílu odmítnutých rozhovorů. V řadě případů se procento odmítnutých 
rozhovorů významně lišilo mezi jednotlivými pracovišti či budovami úřadu. Nej-
jednodušší poměr počtu rozdaných a navrácených dotazníků lze specifikovat 
např. tak, že na různých místech distribuce budou rozdávány dotazníky vytištěné 
na papírech odlišné barvy. Vyplatí se hledat přinejmenším hypotetické důvody 
ne/ochoty klientů různých pracovišť podělit se o své názory. Z poznámek tazatelů 
i zkušenosti úředníků např. vyplynulo, že rozhovor častěji odmítnou specifické 
skupiny zákazníků úřadu, např. klienti výrazně nespokojení nebo časově vytí-
žení10. V prvním případě bude posuzování úřadu nadhodnoceno (přechváleno), 
v druhém bude oslaben určitý pohled na fungování úřadu, jehož rozbor by mohl 
přinést svébytné podněty do procesu zlepšování. Touto a podobnými cestami lze 
tak oblíbené trendy interpretovat s větší opatrností a s vědomím řady externích 
vlivů. Podmínkou je vůle takto opatrně postupovat.  

Popsaný střet perspektiv ve stručnosti vystihuje začátek rozhovoru citované-
ho v úvodu tohoto textu. Asistentka Judd se v něm hlásí k heslu právníků: „Neptej 
se, dokud neznáš odpověď.“ Městský manažer dodává: „Jistě, nikdy se nenaučíš 
nic nového“ a starosta doplňuje „nebudeš nepříjemně překvapen“. Dotýkají se 
jednoho z problémů, se kterým se výzkumník v oblasti veřejné správy nezřídka 
setká – jak poučit poučené. Poister a Thomas [2007] navrhují postup, jak pod-
nítit zájem administrátorů. Nechat je tipovat, jak výsledky výzkumu dopadnou. 
Může dojít jak na slova „no jistě, žádné překvapení“, tak na to, že „uslyšíte od lidí 
to, co jste od nich nikdy neslyšeli.“

Kvalita výzkumnické práce nebo charakteristika typů lokální samo-
správy

Při šetření spokojenosti klientů přišli výzkumníci zřídka do kontaktu s místní-
mi politiky. V projektu MAELG bylo třeba získat ke spolupráci vedení radnic a 
otázky pak mířily přímo na zastupitele. Různorodost přijetí rozsáhlého dotazní-

9 Nejraději by je měl spojené s konkrétní osobou. Z metodických i etických důvodů byly 
v případě šetření spokojenosti klientů úřadu jejich odpovědi, náměty a kritika spojeny 
maximálně s určitým odborem úřadu.

10 V zájmu úředníků může být i to, aby určité skupiny lidí (nespokojení) vůbec neod-
povídali. Tazatelé se setkali s případy úředníků, kteří se snažili výpovědi některý klientů 
označit za nereprezentativní, zkreslené atp.
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ku ilustrují dva výroky: „Považuji tento dotazník za naprosto zbytečný (jako je i 
průzkum veřejného mínění apod.).“ „Vyplnění dotazníku mne vedlo k vážnému 
zamyšlení nad využitím svého mandátu. Děkuji.“

Původní návrh mezinárodního projektu počítal s distribucí dotazníků poštou 
s případným doplněním ve formě internetového survey a vědom si byl také rizika 
nízké návratnosti. Navržená výběrová procedura počítala v prvním kroku s výbě-
rem souboru obcí s více než deseti tisíci obyvateli a posléze dotazováním všech 
zastupitelů ve vybraných obcí tak, aby národní vzorek zahrnoval přibližně 2000 
respondentů. 

Podpora GA ČR pro českou účast byla získána v době, kdy již mezinárodní tým 
připravil analytický rámec a detaily výzkumného nástroje. V některých zemích 
již proběhlo i terénní šetření. Skutečný postup nebyl tak jednotný a úspěšnost 
šetření se mezi zeměmi výrazně lišila. Týmy ze zemí jižní a střední Evropy a Velké 
Británie informovaly na společném workshopu v červnu 2008 o návratnosti po-
hybující se mezi 10 až 25 %, byť někteří očekávali její zvýšení po opakované výzvě 
respondentům. Kolem 40% se pohybovala návratnost ve Švýcarsku, v Nizozemí a 
v Norsku, více než 60 % odpovědí získali pouze švédští kolegové. Na první pohled 
tristní výsledky11. 

Relativně vyšší úspěšnost ve čtyřech zmíněných zemích však nabídla lákavou 
interpretaci. Za nízkou návratnost nemohou ani tolik badatelé, jako příslušní po-
litici. Jinými slovy, kritéria empirického šetření (např. návratnost) neodráží ani 
tak kvalitu práce odvedené výzkumníky, ale spíše charakteristické rysy zkouma-
ných typů lokálních vlád. 

Podporu této hypotézy lze hledat např. v typologii lokálních politických systé-
mů Page a Goldsmithe [1987], kteří rozlišili jihoevropský a severoevropský systém 
místní samosprávy. Větší míra decentralizace a samostatnosti severských muni-
cipalit může vést tamní zastupitele k větší otevřenosti vůči otázkám výzkumníků. 
Naproti tomu politici z jihu jsou někdy spojovaní s klientelismem a patronáží, což 
by se mohlo projevit i nedůvěrou vůči vetřelcům z akademického světa. Někteří 
autoři [např. John 2001] pak pokračovali v adaptaci této základní typologie za-
řazováním dalších zemí způsobem, který by dále posiloval smysluplnost uvedené 
hypotézy [srov. Heinelt a Hlepas 2006]. 

Takové interpretace však vyžadují mnohem přesnější informace o průběhu še-
tření v jednotlivých zemích12. Na místě je uvést také protiargumenty, které znovu 
přikládají váhu na stranu kontroly kvality výzkumného procesu. Krejčí to v jiném 
kontextu charakterizoval slovy „rozdíly mezi návratností šetření u různých šet-
ření jsou z velké části zapříčiněny úrovní výzkumné práce“ [Krejčí 2008: 100]. 
Švédští kolegové měli k dispozici adresy všech zastupitelů, tj. výbornou oporu, a 
jejich šetření podpořila tamní asociace měst, bez jejíhož dobrozdání nebylo podle 
výzkumníků možné úspěšně pracovat v terénu. O vyšší návratnost se také moh-

11 Jeden z důvodů je nasnadě. Jeden český zastupitel ho vyjádřil takto: „Komplikovaný 
dotazník. Trvalo to více než půl hodiny. Návratnost bude nízká.“

12 Detailní informace o šetřeních budou nejspíše dostupné až po kompletaci mezinárod-
ního souboru, jejíž dokončení se oproti původnímu plánu asi o rok opozdilo. 
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la zasloužit soukromá firma, která měla ve Švédsku distribuci a sběr dotazníků 
a přípravu datového souboru na starosti. V jiných zemích tuto roli často plnilo 
samo akademické pracoviště.

Nízká návratnost a její možné důsledky

O kvalitě či nekvalitě české části mezinárodního výzkumu nejlépe vypovídá bližší 
pohled na průběh šetření. V České republice reprezentuje města a městské části 
s více než deseti tisíci obyvateli bezmála pět tisíc zastupitelů. Při evropském vý-
zkumu starostů v roce 2003 byla návratnost v téže velikostní kategorii poloviční 
a němečtí kolegové z projektu MAELG v době přípravy českého šetření mezi za-
stupiteli ohlásili přibližně 20% návratnost. Z těchto údajů vyplynulo, že má-li být 
soubor dostatečně velký13, je třeba oslovit zastupitele všech dotčených měst. Po uvá-
žení různých možností byly dotazníky rozeslány hromadně na adresu starost(k)y 
či primátora(ky), kteří byli požádáni o spolupráci při distribuci a následném sběru 
dotazníků. Vlastní rozeslání dotazníků probíhalo od poloviny dubna 2008, a to ve 
většině případů normální poštou. Návratnost obsáhlého dotazníku měly podpořit 
nejen průvodní dopisy pro starosty i samotné zastupitele, ale také výzvy opakova-
ně uveřejněné v časopise Moderní obec a jeho elektronickém newsletteru.

Rizika spojená se zvoleným postupem byla četná a často předem zřejmá. Na 
prvním místě to byl fakt, že každé odmítnutí spolupráce ze strany jediné(ho) 
starost(k)y vyřadí z dosahu dotazníku nejméně patnáct zastupitelů. Seznam ad-
res zastupitelů však nebyl k dispozici a jeho příprava by vyžadovala nejen delší 
čas, prostředky, ale opět i spolupráci vedení radnic. Alternativní postup, využití 
emailových adres zastupitelů uveřejněných na webových stránkách obcí, by vedl 
k výpadkům pokrytí populace, ať už proto, že někteří zastupitelé email nevlastní, 
nebo proto, že řada měst tyto údaje v úplnosti nezveřejňuje. V každém případě 
bylo možné očekávat absenci odpovědí z některých měst a městských částí. 

Ve skutečnosti ani jediná odpověď nepřišla z pětiny měst a z bezmála třetiny 
městských částí14. Naprostou absenci lze považovat za přibližný indikátor nepře-
dání dotazníků zastupitelům. Je málo pravděpodobné, že by žádný z minimálně 
patnácti oslovených zastupitelů na otázky dotazníku neodpověděl. Z tohoto po-
hledu nejhůře dopadla distribuce dotazníků v Jihočeském kraji (neosloveno 48 % 
zastupitelů) a na Vysočině (41 %). Z tabulky 2 je vidět, že podíl neoslovených nijak 
jednotně neovlivnil celkovou míru návratnosti. Zcela nejvyšší podíl absencí (ne-
osloveno téměř 60 % zastupitelů) a také nejmenší návratnost měly městské části 
Brna. To byl jeden z důvodů velmi nerovnoměrného složení souboru odpovědí 
z městských částí15. V další analýze budou proto městské části figurovat pouze 
tam, kde budou citovány poznámky respondentů. 

13 Nešlo ani tak o naplnění požadovaného vzorku dvou tisíc respondentů, ale o zastoupe-
ní měst různých velikostí, regionální příslušnosti, stranického složení zastupitelstva atd.

14 Může se jednat o mírně nadhodnocené údaje, neboť u malé části případů (< 4 %) ne-
bylo možné identifikovat, z kterého města či městské části pochází. 

15 Návratnost u městských částí s více než deseti tisíci obyvateli klesala následovně: 
městské části Ostravy (37 %), Pardubic (30), Ústí nad Labem (14), Prahy a Plzně (12) a 
Brna (< 6 %); v celku 14,7 %.
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O důvodech nepředání dotazníků lze spekulovat. Mezi častější zřejmě patří 
případy, kdy dotazníky do obcí dorazily po datu konání zastupitelstva s tím, že 
předpokládaný návrat odpovědí předcházel konání dalšího zastupitelstva. Ta se 
ze zákona konají nejméně čtyřikrát ročně. Zdaleka ne vždy je však snadné napří-
klad z webových stránek obce dopředu zjistit, kdy se budou konat16. Negativně se 
v tomto bodě na průběhu šetření podepsala snaha uspíšit je s ohledem na pokro-
čilost prací v jiných zemích. Naprosto odlišný obrázek nabídl dlouhý telefonický 
hovor, v němž přes veškerou snahu výzkumník nepřesvědčil představitele jedné 
pražské městské části o tom, že se distribuce dotazníků nerovná rozdání munice 
opozici, která s ní vzápětí začne vedení radnice „ostřelovat“17.

Další úskalí představoval konkrétní způsob distribuce dotazníků, který zůstal 
plně v rukou starostů ochotných ke spolupráci. Doporučeno bylo rozdat dotazníky 
spolu s dalšími materiály před zasedáním zastupitelstva. Z dopisů doprovázejí-
cích vyplněné dotazníky vyplývá, že v některých městech byly dotazníky předány 
předsedům klubů k další distribuci. Jednoznačný vliv na návratnost nebyl pro-
kázán. Nechtěl-li starosta kvůli nevhodnému načasování schůzí zastupitelstva 
rezignovat na spolupráci, mohl hypoteticky využít k omezené distribuci zasedání 

16 Na druhou výzvu k distribuci dotazníků zastupitelům došla z jednoho moravského 
města emailová odpověď: „… protože Váš dotazník dorazil skutečně mezi termíny ZM a 
termín odevzdání nebylo možno splnit, nebyly jim tyto dotazníky předány. Ve Vaší prů-
vodní zprávě mohlo být to, že lze termín posunout. Včera jsme měli jednání ZM a mohl 
jsem to rozdat místo hození do koše…“

17 V jiné městské části byl dotazník uvítán opozičním zastupitelem s odkazem na nebla-
hou zkušenost s jiným agenturním šetřením, které podle dotyčného vedení radnice neo-
právněně využilo k vlastní propagaci.

Tabulka 2. Struktura souboru odpov dí, návratnost a podíl 
neoslovených zastupitel  eských m st s více než 10 
tisíci obyvateli podle p íslušnosti k region m NUTS2 

Celkový počet 
Regiony (NUTS2) zastupitelů odpovědí 

Návratnost Města 
bez 

odpovědi 

% neoslove-
ných 

Praha 70 6 8.6 0 z 1 0 

Střední Čechy 457 72 15.8 5 z 19 26.9 

Jihozápad 309 48 15.5 5 ze 13 36.6 

Severozápad 688 105 15.3 3 ze 24 10.3 

Severovýchod 595 119 20 1 ze 23 5.6 

Jihovýchod 475 83 17.5 5 ze 17 28.8 

Střední Morava 517 79 15.3 5 z 19 22.6 

Moravsko-Slezsko 509 117 23.0 2 ze 16 15.9 

Celkem 3620 629 17.4 26 ze 132 18.6 
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rady, která jsou mnohem častější. Namísto celkového výpadku by tím mezi oslo-
venými neúměrně vzrostl podíl lokální exekutivy. 

Lze se také ptát, zda je nereálná představa, že někteří starostové ve snaze 
vylepšit image města v očích výzkumníků předali dotazníky jen svým podporova-
telům. Či jinak, nelze se pokusit obsažný dotazník zneužít v místním politickém 
boji k získání citlivých informací od opozičních zastupitelů? V komentářích se 
objevily poznámky typu: „Dotazy jsou velmi osobní a anonymita respondenta ne-
může být při sběru dat zaručena.“ Obavu z porušení anonymity měla rozptýlit 
nabídka zdůrazněná v průvodním dopise. Odpovědi bylo možné zasílat jak in-
dividuálně, tak hromadně poté, co byly shromážděny na městském úřadě. Oba 
způsoby byly hojně využity. V řadě měst pak v obou variantách. Citlivost tématu 
se projevila „díky“ organizační chybě. Různě velká města byla odlišena barvou 
dotazníku. Protože se fialové nedostávalo, bylo několik černých dotazníků na 
titulní straně označeno fialovým „F“. Z jednoho magistrátu pak přišla zpráva o 
zastupitelích, kteří se domnívali, že písmeno dopsal někdo z magistrátu, a ne-
chtěli zasílat vyplněné dotazníky přes servis zastupitelstva. Shrnuto, distribuce 
dotazníků mohla být doprovázena protěžováním koaličních zastupitelů či snahou 
o zneužití vůči opozici.

Popsaná úskalí a hypotetické možnosti lze po operacionalizaci do určité míry 
testovat. Podle §99 (3) zákona č. 120/2000 Sb. o obcích nesmí počet členů rady 
přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Z tabulky 3 vyplývá, že 
exekutiva měst není v souboru odpovědí nadreprezentována. Situace samozřejmě 
může být místně odlišná, jak naznačuje jedna z odpovědí: „Naše přední radní 
dotazník urazil, obávám se, že „horší“ radní vypadnou.“

Identifikace příslušnosti ke koalici či opozici byla složitější. Přímá otázka v do-
tazníku nebyla a otázky, z nichž bylo možné vyjít, zůstaly nezřídka nezodpovězené 
či odpověď vzbuzovala pochybnosti. Mezi koaliční zastupitele byli automaticky 
začleněni členové městské rady a pak ti, jejichž členství ve straně nebo kandida-
tura za určitou stranu odpovídala složení rady města18. Asi v 15 % případů nebylo 
možné zastupitele jednoznačně zařadit. Ke koalici bylo přiřazeno 54 % a opozici 
31 % respondentů.

Balík [2008] při studiu obcí s rozšířenou působností prokázal, že v českých 
poměrech není neobvyklé vytvářet nadměrné koalice, ať už velké, ideově pro-
pojené či nepropojené, široké či nestranické19. Z toho vyplývá, že do koalice lze 
započítat více než jen nadpoloviční většinu zastupitelů té které obce. Bezmála tře-
tinové zastoupení opozice se nezdá být z tohoto pohledu příliš nízké. Navíc by k ní 
jistě patřila alespoň část z „nezařazených“. Přibližně tři čtvrtiny z nich uvedly, že 
kandidovaly buď za nějakou místní kandidátku, nebo jako nezávislí kandidáti. 

18 Operacionalizace koalice a opozice v datech z výzkumu vychází z předpokladu uni-
tárnosti politických subjektů, tzn. že se na koalici podílí celý „klub“ zastupitelů volební 
strany, která má zastoupení v radě. Tento předpoklad nemusí být vždy splněn. Na druhé 
straně radniční koalici mohou tvořit i subjekty, které nemají účast v radě. 

19 Obce s rozšířenou působností až na šest případů zahrnují všechna města s více než 
desíti tisíci obyvateli.
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Rozdělení na koalici a opozici se také může ukázat jako významná nezávislá či 
intervenující proměnná20.

Shrneme-li zkušenost z průběhu šetření mezi zastupiteli českých měst, lze 
říci, že se naplnily obavy z nízké návratnosti. Velmi negativně se to projevilo u 
souboru odpovědí z městských částí. V případě měst struktura odpovídajících i 
přes obtíže s distribucí dotazníků a nízkou ochotu odpovídat poměrně dobře od-
povídala známým charakteristikám souboru zastupitelů vzešlých z komunálních 
voleb 2006. Kontrolováno bylo zastoupení žen, věk a členství v politických stra-
nách, resp. bezpartijnost odpovídajících, tj. údaje dostupné z volebního serveru 
ČSÚ21. Možný vliv vyššího či nižšího zastoupení některých regionů lze při analý-
ze odpovědí poměrně dobře zohlednit. Jak bylo výše ukázáno, způsob distribuce 
dotazníků nevedl k nadreprezentovanosti místní exekutivy či momentálně vlád-
noucích radničních koalic. S jistou dávkou opatrnosti tak lze po příkladu jiných 
uvést, že „nižší návratnost nevedla k větší chybě“ [Krejčí 2008: 79 s odkazy na 
literaturu].

Závěr

Šetření v oblasti veřejné správy se pro výzkumníka nemusí uzavřít splněním 
kontraktu. Rostoucí zkušenosti již vedly nejednoho autora k jejich systematické-
mu třídění, k mapování slabých stránek a možných cest k úspěchu. Nezřídka je 
takové pořádání a hodnocení podníceno organizacemi sdružujícími subjekty ve-
řejné správy [srov. Miller, Miller Kobayashi 2000; Tetlow et al. 2006]. Příkladem 
umírněné osvěty mezi zainteresovanou veřejností je publikace Ryšavý, Šteiner 
[2008a], která vedle hlavních výsledků šetření spokojenosti klientů dvanácti 
městských úřadů přináší řadu doporučení pro organizátory podobných průzku-
mů. Jsou však příliš dílčí na to, aby mělo význam je zde opakovat. Výzkumníkům, 

20 K tomu dvě poznámky z dotazníků: „…V současné době jsme v opozici, tedy dotazník 
v některých částech – přes snahu o objektivitu – vyplňuji pod tímto úhlem pohledu.“ „Ne-
jsem spokojená s prací MZ, kde vládne pouze jeden muž (místostarosta) a koalice (ČSSD 
+ KSČ) – nelze prosadit žádný návrh ostatních členů MZ.“

21 Podrobnosti viz informace z výzkumu uveřejněné na http://www.ksoc.upol.cz/vy-
zkum/TZ1.pdf. 

Tabulka 3. Zastoupení m st, zastupitel  a radních v souboru 
odpov dí 

 Počet měst Počet radních Počet 
zastupitelů 

Podíl radních  
(v %) 

Celkem 132 1089 3620 30,1 

Soubor 106 174 629 27,7*) 

Poznámka: *) Zastoupení radních nepřesáhne jednu třetinu ani v případě přičtení 
všech, kteří neuvedli žádný údaj ohledně svého členství v radě. Nadhodnocené 
zastoupení exekutivy bylo prokázáno u zastupitelů z Plzeňského kraje (54 %). 
Neodpověděl nikdo z radních Hlavního města Prahy. 
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které čeká spolupráce s úředníky veřejné správy, lze doporučit, aby do ní nevstu-
povali s předpojatostí a obrnili se trpělivostí. Na první pohled jednoduché zadání 
jim za to může přinést netriviální metodické poznání. Ve zde prezentovaném 
případě se týkalo praktické nemožnosti stanovit základní soubor a z toho vyplý-
vajících důsledků pro konstrukci vzorku.

Problém nízké návratnosti a jeho důsledky jsou v odborné veřejnosti mnohem 
častěji předmětem diskuse. V tomto textu byl demonstrován na příkladu výzku-
mu mezi zastupiteli českých měst. Pozornost se soustředila více na výzkumný 
proces než na vlastní výsledky šetření. Analyzovat příčiny a dopady nízké návrat-
nosti nemusí být jen metodologicky samoúčelné. Vedlejším produktem výzkumů 
v oblasti veřejné správy jsou otázky ne po kvalitě šetření, ale po kvalitě vládnutí, 
kvalitě demokracie. Že je s nimi svoboda vědeckého bádání úzce spjata, není tře-
ba dlouze dokládat. Asistentka Judd v úvodu textu vypočítávala výhody šetření 
mezi obyvateli. Nezůstalo však jen u nich:

„A jaké jsou zápory?“, ptá se starosta Talbot.

„Nevýhoda je,“ pokračuje Judd, „že nikdo neřekne, co musíme udělat. 
Nemůžeme kontrolovat výsledky. Stojí to peníze a čas zaměstnanců. 
Bude to veřejné, takže s tím zřejmě budeme muset něco udělat.“

„Nedej bože,“ odvětí manažer.
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