Asociace pro transparentnost, z. s.

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
(Tvoří nedílnou součást návrhu smlouvy, kterou je uchazeč povinen předložit v nabídce)
Předmětem veřejné zakázky s názvem Příprava a realizace on-line dotazníkového
sociologického šetření na území ČR je realizace výzkumu veřejného mínění prostřednictvím
on-line dotazníkového šetření reprezentativního vzorku zaměstnanců samosprávy
a Místních akčních skupin – MAS. Šetření bude provedeno v roce 2018 v období v souladu
s harmonogramem uvedeném v čl. 2 výzvy. Součástí zakázky bude kompletní příprava
a zpracování on-line dotazníkového šetření ve spolupráci se zadavatelem, včetně přípravy
on-line dotazníku (po stránce jak obsahové, tak technické), technického zpracování vlastního
dotazníkového šetření, přípravy vyčištěného a okódovaného datového souboru.
Zakázka nezahrnuje finální interpretaci získaných dat. Postup provedení výzkumu a veškerá
jeho dokumentace budou zpracovány do metodiky, která bude jedním z výstupů veřejné
zakázky.
Požadované zaměření dotazníkového šetření – navrhované výzkumné problémy,
otázky a témata:
 povědomí o korupci (co si představují oslovení pod tímto pojmem), testování
základních znalostí, otázky na edukaci v této oblasti,
 vnímání příčin a projevů korupce a jejích proměn v čase v daném regionu,
korupčních příležitostí, vnímání politického tlaku,
 výhody a nevýhody maximální transparentnosti,
 postoj k občanské angažovanosti a zapojení občanů obecně (vnímáno pozitivně
či negativně),
 osobní zkušenosti vybraného vzorku zaměstnanců veřejné správy s korupcí (ví, na
koho se obrátit),
 názor na ne/efektivitu stávajících (legislativních) opatření,
 požadavek na vzdělání v některé ze souvisejících oblastí (domnívají se, že
nedostatek znalostí může být příčinou některých nekalých praktik),
apod.
Pozn.: Úvodní slovo a veškeré otázky budou vznikat ve spolupráci se zadavatelem.
Jejich konečné znění podléhá schválení zadavatele. Povinností dodavatele je vždy předložit
výchozí návrh.
Minimální rozsah vzorku: 1 000 respondentů
Reprezentativita:


nejméně 7 krajských úřadů,
nejméně 40–45 městských úřadů,
nejméně 30 úřadů obcí s rozšířenou působností,
nejméně 20 obecních úřadů,
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nejméně 7 Krajských sdružení MAS.


vzorek musí být reprezentativní vůči populaci ČR podle pohlaví, musí zahrnovat
vyvážené zastoupení osob v produktivním věku od 18 do 65 let a rovnoměrné
zastoupení osob dle jejich nejvyššího dosaženého vzdělání a zastávané funkce.

Sběr dat:
Proběhne on-line dotazníkové šetření realizované na certifikované platformě,
nikoli na otevřeně přístupných dotazníkových platformách typu Google dotazník,
je vyžadováno minimálně jedno opětovné rozeslání dotazníku osobám, které v rámci první
výzvy na dotazník neodpověděly.

Očekávaný rozsah dotazníku:
Úvodní oslovení respondentů s vysvětlením záměrů a smyslu prováděného šetření
+ přibližně 20 otázek (uzavřené, polouzavřené i otevřené možnosti otázek).
Požadované výstupy:
 metodika,
 on-line verze dotazníku,
 výsledky on-line dotazníkového šetření, které budou předány
v datovém souboru umožňujícím finální interpretaci získaných dat
zadavatelem. Datový soubor musí být vyčištěný a veškeré proměnné a jejich
hodnoty musí být srozumitelně a jasně okódovány a popsány.
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