Příloha 1 – dotazník z výzkumu Občanská angažovanost 2015
A. ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST A HODNOTY
A01: Jak jste celkově spokojen/a... ?
1

se svým životem?
sám se sebou?
se svým partnerským vztahem?
se svými ostatními vztahy?
se svým zaměstnáním?
se svým zdravím?
s životní úrovní své domácnosti?
s celkovou situací v České republice?
s celkovou situací ve světě?

2

3
Tak napůl
Velmi
Spíše
spokojen/a,
nespokojen/a nespokojen/a
napůl
nespokojen/a

4

5

Spíše
spokojen/a

Velmi
spokojen/a



























































































A02: Nyní stručně popíšeme několik lidí. Prosím, přečtěte si každý popis a přemýšlejte, do jaké míry jsou vám
uvedené osoby podobné či nikoliv. Jak moc jsem podobný/á této osobě?
1
2
3
4
5
6
Vůbec se
Nepodobá Podobá se Podobá se Podobá se
Velmi se
mi
se mi
mi málo
mi trochu
mi
mi podobá
nepodobá
Je pro něj důležité přicházet s
novými nápady a být kreativní. Rád






dělá věci svým vlastním neotřelým
způsobem.
Je pro něj důležité být bohatý. Chce
mít hodně peněz a drahých věcí.













Myslí si, že je důležité, aby se s
kýmkoli na světě jednalo
rovnocenně. Věří, že každý by měl
mít v životě stejné šance.













Je pro něj velmi důležité ukázat
ostatním své schopnosti. Chce, aby
lidé obdivovali to, co dělá.













Je pro něj důležité žít v bezpečném
prostředí. Vyhýbá se čemukoliv, co
by mohlo ohrozit jeho bezpečí.













Má rád překvapení a vždy hledá
nové věci, které by mohl dělat. Myslí
si, že je důležité v životě dělat
mnoho různých věcí.













Věří, že by lidé měli dělat to, co jim
bylo řečeno. Myslí si, že by se lidé
stále měli řídit pravidly, i když se na
ně nikdo nedívá.













Je pro něj důležité naslouchat lidem,
kteří jsou v něčem odlišní. Dokonce i
pokud s nimi nesouhlasí, vždy se jim
snaží porozumět.













Je pro něj důležité být pokorný a
skromný. Snaží se nepřitahovat na
sebe pozornost.













Je pro něj důležité mít se dobře. Rád
se „rozmazluje.“













Je pro něj důležité samostatně se
rozhodovat o tom, co dělá. Rád je
volný a nezávislý na ostatních.













Je pro něj velmi důležité pomáhat
lidem kolem sebe. Chce se podílet
na tom, aby se jim dařilo.













Je pro něj důležité být velmi
úspěšný. Doufá, že si lidé všimnou
jeho úspěchu.













Je pro něj velmi důležité, aby vláda
zajistila jeho bezpečí před všemi
hrozbami. Chce, aby stát byl dost
silný na to, aby dokázal bránit své
občany.













Hledá dobrodružství a rád riskuje.
Chce žít vzrušující život.













Je pro něj důležité, aby se vždy
choval správně. Chce se vyhýbat
chování, které by ostatní lidé
označili za špatné.













Je pro něj důležité vést ostatní a
říkat jim, co mají dělat. Chce, aby
lidé dělali, co jim říká.













Je pro něj důležité, aby v něj jeho
přátelé měli důvěru a mohli se na
něj spolehnout. Chce svůj život
zasvětit lidem, kteří jsou mu blízcí.













Pevně věří, že by se lidé měli starat o
přírodu. Je pro něj důležité chránit
životní prostředí.













Tradice je pro něj důležitá. Snaží se
udržovat zvyky, které zná ze své
rodiny nebo ze svého náboženství.













Hledá každou příležitost, kdy se
může pobavit. Je pro něj důležité
dělat věci, které mu přinášejí
potěšení.













B. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY
V následujících otázkách UVÁDĚJTE ty aktivity, které:
1. Děláte ve prospěch veřejnosti, obce, země nebo obecně „pro dobro věci“ (tedy nejen pro sebe, svoji rodinu
a přátele).
2. Současně děláte ve svém volném čase.
3. Zároveň je děláte zdarma (nanejvýš za úhradu nákladů nebo za symbolickou odměnu).
Jedná se tedy například o činnost dobrovolných hasičů, posílání dárcovských SMSek, aktivní účast na obecních
schůzích, organizaci výletů pro seniory (nejen skupinu přátel), sportovní práci s dorostem či vedení tábornického
oddílu (pokud není honorované), dobrovolnické akce v rámci zaměstnání, folklorní činnost, podpis petice, účast na
demonstraci, dobrovolnickou práci pro církev či pro spolek, nebo také pro odbory či politickou stranu, péči o
nemohoucí sousedku (pokud není vaše příbuzná anebo dlouholetá přítelkyně).
V následujících otázkách naopak NEUVÁDĚJTE aktivity, které:
a) děláte za mzdu (ať již v rámci zaměstnání nebo brigády, např. v neziskové organizaci, veřejné správě, v rámci
firmy nebo živnosti),
b) děláte v pracovní době nebo v rámci studia (povinné „dobrovolničení“ ve firmách, povinné studijní praxe),
c) děláte pouze pro okruh vaší rodiny či přátel (např. vodácký výlet pro kamarády).
Když to shrneme, rádi bychom se vás zeptali: Co jste od prosince 2013 do listopadu 2014 dělal/a ve svém volném
čase, dobrovolně a zdarma ve prospěch veřejnosti, svojí obce, země či obecně „pro dobro věci“?
B1. JAKÝMI ZPŮSOBY JSTE BYL/A AKTIVNÍ?
Osobní práce
Kolik hodin jste v období od listopadu 2013 do současnosti dělal/a ve svém volném
čase zdarma ve veřejném prospěchu?

Celkem hodin (váš nejlepší
odhad)

 manuální práce (čištění potoka, vyklízení skládky, stavba klubovny, roznos
letáků, apod.)
 záchrannou činnost (v případě ohrožení zdraví nebo majetku)
 administrativní práce
 organizační práce (organizace sportovních utkání, dobročinné sbírky,
hudebního festivalu ad.)
 výchovné, zájmové, vzdělávací či osvětové aktivity
 péči (o lidi, zvířata ad.)
 tvůrčí a umělecké aktivity (divadlo, hudba, výtvarné umění)
 specializované služby (účetnické, právní, technické, počítačové, jazykové,
propagační, se sháněním finanční podpory)
 jiné:
Aktivní vyjadřování názoru
Kolik hodin jste v období od listopadu 2013 do současnosti byl(a) aktivní ve svém
volném čase zdarma při diskusi veřejných, občanských nebo společenských témat?






přesvědčoval/a jsem aktivně členy rodiny, přátele, sousedy nebo kolegy
diskutoval/a aktivně na internetu
psal/a blog nebo dělal/a webovou stránku
rozesílal/a názorové příspěvky přes e-mail
sdílel/a názorové příspěvky přes sociální sítě

Celkem hodin (váš nejlepší
odhad)

 zapojil/a se do přesvědčovací kampaně na ulici
 jiné:
Dary a zapůjčení
V jaké celkové hodnotě jste v období od listopadu 2013 do současnosti ve
veřejném prospěchu:
 věnoval/a peněžní příspěvek (osobní příspěvek do sbírky, dárcovská SMS,
sponzoring)
 věnoval/a materiální dar (šatstvo, hračky, knihy aj.)
 věnoval/a jídlo (jídlo pro lidi bez domova, potravinové sbírky),
 zapůjčil/a vybavení či prostory (použití auta pro místní spolek apod.)
 záměrně kupoval/a určité veřejně prospěšné produkty či služby (výrobky
chráněných dílen, biopotraviny, fairtrade, časopis na podporu lidí bez domova)
 jiné:

V celkové hodnotě – Kč (Váš
nejlepší odhad):

Kontakt s médii, úřady, firmami
Kolikrát jste v období od listopadu 2013 do současnosti ve svém volném čase
zdarma ve veřejném prospěchu:

Kolikrát (váš nejlepší odhad):

 napsal/a článek, tiskovou zprávu nebo dopis do médií, případně vystoupil/a
v médiích
 oslovil/a veřejnost dopisem nebo vlastním plakátem
 ohlásil/a problémovou situaci na policii (v záležitosti veřejného zájmu)
 vystoupil/a na schůzi (např. zastupitelstvo obce, sdružení rodičů a přátel školy)






účastnil/a se správního řízení (připomínkování územního plánu apod.)
podal/a žádost o informace na úřad veřejné správy
napsal/a dopis či výzvu politikovi, úřadu nebo firmě
jednal/a s politikem, úřadem nebo firmou (opět nikoliv v soukromé záležitosti)
jiné:

Ostatní
Kolikrát jste v období od listopadu 2013 do současnosti ve svém volném čase
zdarma ve veřejném zájmu:

Kolikrát (váš nejlepší odhad):

 podepsal/a papírovou petici
 podepsal/a internetovou petici
 zúčastnil/a se happeningu (cyklojízda, fair trade snídaně, recesistické protesty)
 zúčastnil/a se povolené protestní akce
 organizoval/a povolenou protestní akci
 zúčastnil/a se nepovoleného protestu
 organizoval/a nepovolenou protestní akci
 připravoval/a stávku nebo se účastnil/a stávky
 vyvěsil/a vlajku nebo plakát na okno, nosil/a odznak „s názorem“
 daroval/a krev, kostní dřeň apod., případně se zapsal/a do registru dárců tkání
či orgánů
 jiné:
B2. CO JSTE TOUTO SVOU AKTIVITOU CHTĚL/A PODPOŘIT?
Pročtěte si prosím pozorně všechny řádky. U jedné aktivity můžete uvést i více možností.
Příklad: Pokud jste v loňském roce prosazoval/a referendum o zákazu hazardu ve vaší obci, můžete zaškrtnout
současně políčka „aktivity proti hazardu“ a „právo lidí spolurozhodovat o věcech (referendum, veřejná setkání a
debaty)“.

Politika a politické otázky
 podpora politického hnutí, strany či kandidáta
 podpora profesního či obchodního sdružení (živnostníků, zemědělců ad.)
 podpora odborů
 podpora demokracii a proti porušování lidských práv
 podpora vazby k místu
 podpora národní hrdosti
 podpora Evropské unie
 proti Evropské unii
 proti válce
 proti rasismu, fašismu, neonacismu
 proti komunismu
 proti kapitalismu
 proti politickému hnutí, straně či kandidátovi

Ano/ne

Děti a mládež, vzdělávání, volný čas
 kvalita výuky ve škole/školství
 kvalita výchovy
 volnočasová nabídka pro děti a mládež (kroužky, oddílová činnost)
 sportovní činnost pro děti i dospělé
 spolková a zájmová činnost pro dospělé (např. sběratelství, chovatelství,
zahrádkářství, včelařství, turistika)
 zábavné akce pro veřejnost, společenský život (ples, Silvestr)
 rozvoj neziskových organizací a iniciativ (např. dobrovolnické centrum,
informační akce)

Ano/ne

Kultura a náboženství
 tradiční zvyky a slavnosti (Masopust, Jízda králů)
 památková péče
 umění (amatérské i profesionální, klasické i současné)
 kvalita médií
 podpora církve
 duchovní proměna společnosti (včetně misií)
 proti zkaženosti společnosti (potratům, homosexualismu, povinné sexuální
výchově aj.)
 proti militantním věřícím či náboženství(m)

Ano/ne

Zdravotní a sociální oblast
 podpora lidí zasažených pohromou (požáry, povodně, hladomory, válečné
konflikty)
 podpora nemocných, postižených a umírajících lidi
 podpora lidí v náročných životních situacích (nezaměstnanost, chudoba, úmrtí
v rodině, rozvod, oběti domácího násilí, oběti jiných trestných činů, pěstounství)
 podpora lidí ze společensky znevýhodněných skupin (ženy, menšiny sexuální,
náboženské či etnické, uprchlíci a azylanti)
 podpora lidí vyloučených ze společnosti (vězni a bývalí vězni, prostitutky,
drogově závislí, bezdomovci)
 podpora alternativ k západní medicíně a vědě (homeopatie, čínská medicína,
astrologie, léčení aury)

Ano/ne

Místní rozvoj a životní prostředí
 čisté ovzduší, čisté řeky, prostředí bez škodlivin apod.
 zdravé potraviny

Ano/ne

 zlepšování prostředí kolem nás (veřejný prostor, krajinný ráz, architektura,
urbanismus)
 útulky pro opuštěná zvířata, záchranné stanice pro živočichy
 práva zvířat ve velkochovech, laboratořích apod.
 ochrana přírodních druhů a divočiny
 ochrana klimatu (opatření ke globální klimatické změně)
 regulace šíření nebezpečných technologií
 proti stavbě na určitém území (silnice, dálnice, tunely, nákupní centra,
obchody, atd.)
 proti těžbě surovin na určitém území
Bezpečnost a spravedlnost
 tresty a postihy pro nepřizpůsobivé, omezit jejich zvýhodňování
 proti hazardu
 proti korupci
 proti přistěhovalcům v České republice
 obrana státu proti vnějšímu útoku
 právo na soukromí (proti špiclování ze strany státu)
 práva spotřebitelů a jejich informovanost
 legalizace konopí
 svoboda sdílení a kopírování, omezení autorských práv

Ano/ne

Fungování společnosti
 technologické inovace
 kvalita veřejných služeb (doprava, zdravotnictví, sociálních služeb)
 podpora většího přerozdělování ve společnosti (vyšší důchody, příspěvky
rodinám, progresivní zdanění)
 proti moci státu a úřadů (čím méně úřadů, vyhlášek a regulací, tím lépe)
 právo lidí spolurozhodovat o věcech (referendum, veřejná setkání a debaty)
 právo rodičů rozhodovat o svých dětech (domácí vzdělávání, nepovinné
očkování ad.)

Ano/ne

B3. JAKÁ BYLA PŮSOBNOST VAŠÍ AKTIVITY ČI VAŠICH AKTIVIT?
Pokud jste například jednou podpořil/a celostátní humanitární projekt a jednou mezinárodní, uveďte do příslušných
řádků míru vaší podpory (ať už počet aktivit, hodiny nebo výše finanční podpory).
Pokud jedna aktivita má více rozměrů současně (např. trochu lokální a trochu regionální, trochu celostátní a trochu
mezinárodní), zvažte, který byl hlavní/důležitější.
Kdo měl mít z vaší aktivity prospěch?
 uzavřený okruh lidí, které spojuje určitá organizace (náboženské společenství,
klub přátel školy, turistický klub, odbory na pracovišti apod.)
 konkrétní lokalita (např. místo bydliště)
 region, širší okolí
 krajská úroveň
 celostátní úroveň
 mezinárodní úroveň
 nevím
B5. V jakých oblastech jste ochotný/á být v příštím roce aktivní?
Položky stejné jako u B2 (co jste touto svou aktivitou chtěl/a podpořit).
Škála: rozhodně ne, spíše ne, nevím, spíše ano, rozhodně ano

Ano/ne

C. ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY NA DOMÁCNOST, INTERNET A POLITIKU

C01: Kde jste vyrůstal/a?

single coded

 v obci/městě, kde v současné době bydlíte
 v blízkém okolí obce/města, kde v současné době bydlíte
 ve vzdálenějším okolí, ale pořád ve stejném kraji (správní jednotce), ve kterém
v současné době bydlíte
 mimo kraj (správní jednotku), ve kterém v současné době bydlíte

4
3
2

C02: Jak dlouho už žijete v místě svého současného bydliště?

single coded

1

Počet let prosím zaokrouhlete na celé roky. Pokud méně než 1 rok, zapište, prosím, 1.
Počet let:

1-80

C03: Chtěl(a) byste zůstat v místě vašeho nynějšího bydliště natrvalo?

single coded







rozhodně ano
spíše ano
nevím
spíše ne
rozhodně ne

C04: Kolik generací žije ve vaší domácnosti?

5
4
3
2
1
single coded

Například rodiče s dětmi jsou 2 generace. Pokud s rodiči a dětmi bydlí někdo ve věku
prarodičů dětí, pak jsou to 3 generace:






1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

C06: Hlásíte se k nějakému náboženskému vyznání?

single coded

 Církev římskokatolická
 Českobratrská církev evangelická
 Církev československá husitská
 Pravoslavná církev v českých zemích
 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
 Církev bratrská
 Církev řeckokatolická
 Církev Křesťanská společenství
 Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 Církev adventistů sedmého dne
 Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
 Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České
republice
 Apoštolská církev
 Křesťanské sbory
 Bratrská jednota baptistů
 buddhismus
 Luterská evangelická církev a. v. v České republice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17










Jednota bratrská
Evangelická církev metodistická
islám
Starokatolická církev v ČR
Ústředí muslimských obcí
Federace židovských obcí v České republice
Višva Nirmala Dharma
jiné:

18
19
20
21
22
23
24
25

C07: Jak často jste za posledních 12 měsíců navštívil/a bohoslužbu nebo náboženské
setkání (kromě zvláštních příležitostí jako jsou svatby, pohřby nebo křest)?







Nejméně jednou týdně
Nejméně jednou za měsíc
Nejméně 3-4krát za rok
Jednou nebo dvakrát za rok
Vůbec
Nevím

single coded
5
4
3
2
1
8

C08: Jak často používáte...
5

4

3

2

1

0

Vícekrát
během dne

Obvykle
jednou
denně

Obvykle
několikrát
během
týdne

Obvykle
několikrát
během
měsíce

Méně než 1x
měsíčně

Nepoužívám





































Internet (cokoliv na internetu)?
e-mail?
Facebook?
Twitter?
platby přes internet?

C09: Pomocí jakých zařízení se připojujete k Internetu?





Počítač
Telefon (smartphone / chytrý telefon)
Tablet, elektronická čtečka nebo jiné přenosné zařízení (např. iPod Touch)
Jiné

C11: Máte možnost používat doma internet?



Ne
Ano

C12: Do jaké míry se zajímáte o politiku?





Vůbec se nezajímám
Příliš se nezajímám
Trochu se zajímám
Velice se zajímám

C13: Zúčastnil(a) jste se jako volič(ka) následujících voleb?
Zaškrtněte všechny volby, kterých jste se zúčastnil(a).
 posledních voleb do Senátu ČR (někde říjen 2014, někde 2012, někde 2010)

multi coded
1
2
3
8
single coded
0
1
single coded
1
2
3
4
multi coded
ne = 0, ano = 1







komunálních voleb (říjen 2014)
voleb do Evropského parlamentu (květen 2014)
voleb do Poslanecké sněmovny (říjen 2013)
prezidentských voleb (leden 2013, alespoň v jednom ze dvou kol)
krajských voleb (říjen 2012)

C14: Kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly příští týden, kterou politickou stranu
byste volil(a)?






ne = 0, ano = 1
ne = 0, ano = 1
ne = 0, ano = 1
ne = 0, ano = 1
ne = 0, ano = 1
single coded

ČSSD - Česká strana sociálně demokratická

1

ANO - ANO 2011

2

KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy

3

TOP 09

4

KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

5
7

6



ODS - Občanská demokratická strana



Úsvit - Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Piráti - Česká pirátská strana

8



SZ - Strana zelených

9



Svobodní - Strana svobodných občanů

10



11



SDŽ - Suverenita - strana důstojného života
SPOZ - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

12



VV - Věci veřejné

13



DSSS - Dělnická strana sociální spravedlnosti

14



Jiná strana

99



C15: Jste členem/členkou nějaké politické strany?



Ne
Ano

C16: Jaké strany jste členem/členkou?

single coded
0 = FILTER C16
1 = FILTER C15
single coded



ČSSD - Česká strana sociálně demokratická

1



ANO - ANO 2011

2



KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy

3



TOP 09

4



KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

5



ODS - Občanská demokratická strana

6



Úsvit - Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

7



Piráti - Česká pirátská strana

8



SZ - Strana zelených

9



Svobodní - Strana svobodných občanů

10



SDŽ - Suverenita - strana důstojného života

11



SPOZ - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

12



VV - Věci veřejné

13



DSSS - Dělnická strana sociální spravedlnosti

14



Jiná strana

99

C17: V politice se někdy hovoří o „levici“ a „pravici“. Kde byste se umístil(a) vy na škále od
levice do pravice?
10
levice


single coded

9

8

7

6

5

4

3

2

















C18: U každé z následujících institucí, prosím, označte, jak moc každé z nich Vy osobně
důvěřujete. K hodnocení použijte škálu od 0 do 10, kde 0 znamená, že dané instituci
vůbec nedůvěřujete a 10 znamená, že jí zcela důvěřujete.
0

1

2

3

4

5

6

7

1
pravice


matrix

8

9

vůbec
nedůvěřuji

Místní úřad
(obec)
Poslanecká
sněmovna
Senát
Krajské
zastupitelstvo
Vláda
Soudy
Policie
Veřejná správa
Politické
strany
Neziskové
organizace

0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

















































































































































C19: Jste členem/členkou nějakého spolku či občanského sdružení?



10
zcela důvěřuji

Ne
Ano

single coded
0 = FILTER END
1 = FILTER C19

C20: Jakého/jakých spolků či občanských sdružení jste členem/členkou?
Uveďte prosím název a hlavní obsah činnosti:
Text box:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výběr na otevírací liště (single coded)

Kulturní organizace (pěvecké, taneční, hudební
soubory, okrasné kroužky, ochrana památek,
architektura, podpora literatury, média, muzea,
knihovny)
Sportovní klub nebo sdružení
Tradiční zájmové organizace (myslivci, rybáři,
zahrádkáři, pěstitelé, včelaři, chovatelé a pod.)
Ženské organizace (Svaz žen apod.)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mládežnické organizace (Junák, Pionýr apod.)
Jiné rekreační či zájmové organizace, spolky a
kluby (filatelisté, sběratelé, kluby důchodců
apod.)
Vzdělávání a výzkum (také např. sdružení rodičů
a přátel školy nebo školní rady)
Organizace poskytující zdravotní služby (např.
rehabilitační zařízení, hospic, Červený kříž
apod.)
Organizace poskytující sociální služby (např.
pomoc starým či postiženým, krizové centrum
apod.)
Organizace pro ochranu životního prostředí,
práv zvířat
Sbor dobrovolných hasičů
Organizace zaměřené na obhajobu práv a zájmů
(občanů, žen, spotřebitelů, lid. práv, práv
menšin, organizace usilující o mír, poskytující
humanitární pomoc
Politická organizace (strana, hnutí, klub,
sdružení …)
Nadace, podpora dobrovolnictví a organizace
zprostředkující dobročinnost (charity apod.)
Církve a náboženské organizace
Odborová organizace
Profesní nebo obchodní sdružení (komora, svaz)

