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Příloha č. 3: Dotazník

Dotazník

Považujete sám(a) sebe za politicky aktivního člověka?

1. Rozhodně ano.
2. Spíše ano.
3. Spíš ne.
4. Rozhodně ne.
5. Nevím.

Uspořádejte podle toho, jaké zdroje relevantních politických zpráv jsou nejdůležitější pro 

Vás a jaké jsou nejméně důležité? (1 – nejdůležitější… 4 – nejméně důležitý)

 Tradiční média (rádio, televize, tisk).

 Elektronická média.

 Sociální sítě.

 Osobní kontakty (kamarádi, rodina, spolužáci atd.).

Je možné angažovat se na sociálních sítích v politice?

 Rozhodně ano.

 Spíše ano.

 Spíše ne.

 Rozhodně ne.

 Nevím.

Jak dle Vás aktivita občanů na sociálních sítích ovlivňuje politický život státu?

1. Významně ovlivňuje.

2. Ovlivňuje v některých situacích.

3. Nevýznamně ovlivňuje.

4. Neovlivní vůbec.

Proč se účastníte politického života? (lze vybrat několik možností).

1. Chtěl(a) bych ovlivnit politickou situaci ve společnosti.

2. Chtěl(a) bych vyjádřit svůj názor na situaci.

3. Chtěl(a) bych znát názor ostatních na politickou situaci.
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4. Jiný důvod – vypište, prosím.

5. Nevím.

6. Neúčastním se.

Uspořádejte sociální sítě podle toho, jaké množství politického obsahu se na nich podle vás 

vyskytuje. (1 – nejvíc… 4 – nejméně)

 Facebook.

 Instagram.

 YouTube.

 Twitter.

Děláte něco z níže uvedených aktivit na internetu? (1 – nikdy nedělám…4 – dělám často)

 Podepisuji online petice.

 Sleduji politické debaty online.

 Komentuji stránky politických stran nebo politických osobností.

 Píšu/natáčím blog na politické téma.

 Zúčastňuji se diskusí na politické téma.

 Dávám „like“ k příspěvkům s politickou tematikou.

 Sdílím obsah o politice na svých stránkách na sociálních sítích.

 Dívám se na videa s politickým obsahem.

 Sleduji/čtu cizí blogy na politická témata.

 Organizuji společenské akce online.

Jak se účastníte politického života státu offline? (lze vybrat několik možností)

1. Chodím k volbám.

2. Angažuju se ve volbách/v kampaních.

3. Jsem členem/členkou politické strany.

4. Účastním se společenských akcí jako organizátor/ka (mítink, průvody atd.).

5. Účastním se společenských akcí jako účastník/účastnice (mítink, průvody atd.).

6. Jsem členem/členkou nějakého politického hnutí.

7. Neúčastním se.

8. Jiné (vypište, prosím).

Dostal(a) jste někdy pozvánku na nějakou politickou událost přes sociální sítě?
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1. Dostal(a) jsem a zúčastnil(a) jsem se jí.

2. Dostal(a) jsem a nezúčastnil(a) jsem se jí.

3. Nedostal(a) jsem.

Dostal(a) jste někdy papírovou pozvánku na nějakou politickou událost?

1. Dostal(a) jsem a zúčastnil(a) jsem se jí.

2. Dostal(a) jsem a nezúčastnil(a) jsem se jí.

3. Nedostal(a) jsem.

Dostal(a) jste někdy e-mail, který obsahoval politické materiály?

1. Dostal(a) jsem a nepřečetl(a) jsem ho.

2. Dostal(a) jsem a přečetl(a) jsem ho.

3. Dostal(a) jsem a využil(a) jsem ho.

4. Nedostal(a) jsem.

Uveďte svůj věk

1. 17 a méně.

2. 18–20.

3. 21–22.

4. 23–24.

5. 25–26.

6. 27 a více.

Uveďte prosím své pohlaví

1. Muž.

2. Žena.

3. Neidentifikuji se jako muž/žena.

Jste student

1. Bakalářského studia.

2. Magisterského studia.

3. Doktorského studia.

4. Momentálně nejsem student.

5. Jiné.
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Jaký obor studujete?

1. Přírodní vědy (biologie, ekologie, fyzika, geografie, geologie, chemie, matematika 

atd.).

2. Technické  vědy  (architektura,  elektrotechnika,  informatika,  polygrafie, 

stavebnictví, atd.).

3. Společenské  vědy  (ekonomika,  filologie,  filozofie,  historie,  pedagogika,  právo, 

psychologie, politologie, sociologie atd.).

4. Lékařské vědy (farmacie, medicína, zdravotnictví).

5. Vědy o kultuře a umění.
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