
 

1. část – IDENTIFIKACE RESPONDENTA 
 
1.1 Uveďte prosím, v jaké instituci působíte:  
(označte prosím jednu z možností)  

veřejná knihovna obce do 5.000 obyvatel  

veřejná knihovna obce do 10.000 obyvatel  

veřejná knihovna obce do 20.000 obyvatel  

veřejná knihovna obce do 40.000 obyvatel  

veřejná knihovna obce nad 40.000 obyvatel  

krajská knihovna  

vysokoškolská knihovna  

knihovna z oblasti výzkumu  

knihovna muzea, galerie či jiné kulturní instituce  

knihovna archivu  

zdravotnická knihovna  

Jiné:  
 
1.2 Uveďte prosím, na jaké pozici ve Vaší instituci převážně působíte:  
(označte prosím jednu či více možností)  

ředitel/ředitelka/vedoucí  

vedoucí oddělení  

projektový manažer/projektová manažerka  

IT pracovník/pracovnice  

ekonom/ekonomka  

knihovník/knihovnice  

informační pracovník/pracovnice  

metodický pracovník/metodická pracovnice  

Jiné:  
 
1.3 Uveďte prosím, jakou roli či role zastáváte v projektech spolufinancovaných z programu VISK:  
(označte prosím jednu či více možností)  

statutární zástupce  

garant/garantka  

koordinátor/koordinátorka  

supervizor/supervizorka  

projektový manažer/projektová manažerka  

ekonom/ekonomka  

odborný garant/odborná garantka  

public relations  



administrativní pracovník/pracovnice  

Jiné:  
 
 
2. část – IDENTIFIKACE INSTITUCE 
 
2.1 Uveďte prosím, z jakých podprogramů VISK žádala Vaše instituce o finanční příspěvek během 
posledních 3 let (tj. 2009-2011):  
(označte prosím jednu či více možností)  

VISK 2  

VISK 3  

VISK 5  

VISK 6  

VISK 7  

VISK 8 (linie A)  

VISK 8 (linie B)  

VISK 9  
 
2.2 Jakou celkovou výši činil schválený finanční příspěvek Vaší instituce z programu VISK za poslední 3 
roky (tj. 2009-2011)?  
(označte prosím jednu z možností)  

do 100.000,- Kč  

od 100.001,- Kč do 250.000,- Kč  

od 250.001,- Kč do 500.000,- Kč  

od 500.001,- Kč do 2.000.000,- Kč  

od 2.000.001,- Kč a více  
 
2.3 Jaký je důvod Vaší instituce při žádání o finanční příspěvek z programu VISK?  
(označte prosím jednu či více možností)  

zdroj finančních prostředků  

rozšíření stávajících služeb  

zahájení nových činností (např. spolupráce)  

nařízení od zřizovatele  

Jiné:  
 
 
3. část – PROGRAM VISK 
 
3.1 Uveďte prosím, v čem vidíte silné stránky programu VISK:  
(označte prosím jednu či více možností)  

dlouhodobé působení programu  

rozmanitost podprogramů  

motivace ke snadno získaným finančním prostředkům  

vysoké povědomí příjemců dotace o programu  



nízká náročnost na administraci  

Jiné:  
 
3.2 Uveďte prosím, v čem vidíte slabé stránky programu VISK:  
(označte prosím jednu či více možností)  

tématické omezení  

časové omezení na jeden rok  

stanovení činností a produktů, které nelze z programu VISK financovat (např. mzdy, zahraniční cesty, 
nákup DVD)  

pozdní uvolňování finančních prostředků  

obtížně nalezitelné informace o programu  

špatná komunikace s poskytovatelem dotace  

špatná zpětná vazba  

nízký stupeň transparentnosti  

vysoká náročnost na administraci  

Jiné:  
 
3.3 Plánujete na základě svých dosavadních zkušeností s programem VISK podání dalšího projektu?  
(označte prosím jednu z možností)  

určitě ano  

spíše ano  

průměr  

spíše ne  

vůbec ne  

nehodnotím/není v mé kompetenci  
 
Pokud spíše ne či vůbec ne, uveďte prosím důvod: 

 
 
 
4. část – PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
 
4.1 Jeví se Vám doba trvání výzev (tj. od 31. 10. do 10. 1.) jako dostatečná?  
(označte prosím jednu z možností)  

určitě ano  

spíše ano  

průměr  

spíše ne  



vůbec ne  

nehodnotím  
 
4.2 Je dle Vašeho názoru zveřejňování jednotlivých výzev dostatečně propagováno?  
(označte prosím jednu z možností)  

určitě ano  

spíše ano  

průměr  

spíše ne  

vůbec ne  

nehodnotím  
 
4.3 Shledáváte při vyplňování projektové žádosti některé její oblasti tak nejednoznačné a neuchopitelné, že 
by toto mohlo mít vliv na schválení či neschválení Vašeho projektu?  
(označte prosím jednu z možností)  

určitě ano  

spíše ano  

průměr  

spíše ne  

vůbec ne  

nehodnotím  
 
Pokud určitě ano či spíše ano, uveďte prosím, o jaké oblasti se jedná:  
(označte prosím jednu či více možností)  

základní údaje o žadateli  

popis realizace projektu (obecně)  

charakteristika stávajícího stavu  

stanovení cílů projektu  

časový harmonogram aktivit  

charakteristika výstupů projektu  

rozpočet projektu  

komentář rozpočtu projektu  

přílohy projektové žádosti  

Jiné:  
 
4.4 Podílí se na přípravě projektové žádosti pouze Vaše instituce?  
(označte prosím jednu z možností)  

určitě ano  

spíše ano  

průměr  

spíše ne  



vůbec ne  

nehodnotím  
 
Pokud spíše ne či vůbec ne, uveďte prosím, o koho konkrétně se jedná:  
(označte prosím jednu či více možností)  

orgány místní samosprávy  

poradenské agentury  

dodavatelské firmy  

vysokoškolští studenti  

neziskové organizace  

Jiné:  
 
 
5. část – HODNOTÍCÍ KOMISE 
 
5.1 Je podle Vašeho názoru složení hodnotících komisí vyvážené tak dostatečně, že nemůže docházet ke 
zvýhodňování či naopak diskriminování některých uchazečů/projektů?  
(označte prosím jednu z možností)  

určitě ano  

spíše ano  

průměr  

spíše ne  

vůbec ne  

nehodnotím  
 
5.2 Disponují podle Vašeho názoru členové hodnotících komisí programu VISK dostatečnými odbornými 
znalostmi?  
(označte prosím jednu z možností)  

určitě ano  

spíše ano  

průměr  

spíše ne  

vůbec ne  

nehodnotím  
 
5.3 Vyberte prosím z následujících požadavků ty, kterými by měl podle Vás disponovat každý člen 
hodnotící komise:  
(označte prosím jednu či více možností)  

vysokoškolské vzdělání (stupeň bakalář)  

vysokoškolské vzdělání (stupeň magistr/inženýr)  

znalost českého jazyka  

znalost světového jazyka  

zkušenost s přípravou a realizací projektů  



nezávislost při posuzování projektových žádostí  

nezainteresovanost do přípravy předložených projektových žádostí  

znalost právních předpisů týkajících se programu VISK  

znalost programových dokumentů  

způsobilost k právním úkonům  

objektivnost  

diskrétnost  

bezúhonnost  

Jiné:  
 
5.4 Uveďte prosím, jaké důvody k vyřazení projektu shledáváte jako neoprávněné: 

 
 
 
6. část – WEBOVÉ STRÁNKY 
 
6.1 Při vyhledávání informací o programu VISK využíváte především:  
(označte prosím jednu z možností)  

webové stránky Ministerstva kultury ČR (http://www.mkcr.cz/)  

webové stránky programu VISK (http://visk.nkp.cz/)  

nehodnotím  
 
6.2 Jak často navštěvujete webové stránky programu VISK?  
(označte prosím jednu z možností)  

měsíčně  

čtvrtletně  

půlročně  

vůbec nenavštěvuji  

Jiné:  
 
 
6.3 Webové stránky programu VISK navštěvujete převážně z důvodu:  
(označte prosím jednu či více možností)  

hledání kontaktů  

získání zadávacích podkladů  

získání podkladů pro vyúčtování a závěrečné zprávy  

získání aktuálních informací o programu  

získání aktuálních informací o jednotlivých podprogramech  



získání informací o financování programu  

získání užitečných odkazů  

seznámení se s cíli programu  

seznámení se s výsledky dotačních řízení  

vyhledávání zápisů a zpráv z jednání hodnotících komisí  

Jiné:  
 
6.4 Umožňují Vám webové stránky programu VISK nalézat bez problémů hledané informace?  
(označte prosím jednu z možností)  

určitě ano  

spíše ano  

průměr  

spíše ne  

vůbec ne  

nehodnotím  
 
Pokud spíše ne či vůbec ne, uveďte prosím, co Vám na webových stránkách programu VISK chybí:  
(označte prosím jednu či více možností)  

podrobnější informace o programu  

podrobnější informace o jednotlivých podprogramech  

funkce vyhledávání  

FAQ (často kladené otázky)  

mapa webových stránek  

RSS kanály (automatizované přebírání informací o novinkách a aktualizacích na webových stránkách)  

veřejné diskusní fórum  

sekce „důležité termíny“/„kalendář akcí“  

sekce „slovník základních pojmů“  

sekce „úspěšné projekty“  

více užitečných odkazů  

možnost vytisknout stránku  

Jiné:  
 
 
7. část – KOMUNIKACE S POSKYTOVATELEM DOTACE 
 
7.1 Ohodnoťte prosím vzájemnou komunikaci se zástupci poskytovatele dotace:  
(označte prosím jednu z možností)  

vynikající  

velmi dobrá  

průměr  

spíše špatná  



velmi špatná  

nehodnotím  

nekomunikuji se zástupci poskytovatele dotace  
 
Pokud spíše špatná či velmi špatná uveďte prosím v čem konkrétně:  
(označte prosím jednu či více možností)  

rychlost při zodpovídání dotazů  

úplnost podávaných informací  

správnost podávaných informací  

vstřícnost  

Jiné:  
 
 
8. část – OTEVŘENÁ OTÁZKA 
 
8.1 Uveďte prosím, jaké změny byste v rámci programu VISK navrhl/navrhla: 

 
 
 


