
Dotazník k diplomové práci: Participace občanů města Sokolova na jeho veřejné správě 

Pro odpověď na danou otázku do žlutých polí zapište "X" 

1. S výrokem:
naprosto 

souhlasím
spíše souhlasím nevím

spíše 

nesouhlasím

naprosto 

nesouhlasím
Politiky se aktivně účastním, zvláště když jde o důležité věci anebo když se 

mne něco přímo týká.

Čím více lidí se aktivně zajímá o politiku, tím lépe.
Rád/a se angažuji v politice, třeba i účastí v pokojné demonstraci za něco, 

v co věřím.

Bez politických stran nelze hájit zájmy lidí na lokální úrovni ani na národní.
Správný občan vstoupí do politické strany (nebo obdobného uskupení) a 

účastní se práce v aktivistických zájmových skupinách.

Mám rád/a politickou stranu, kterou podporuji, a mám z toho dobrý pocit.
Zákony a politika by měly být výsledkem rozhodování co největšího počtu 

lidí zapojených do politického života. 
Rozhodnutí, ke kterým se dospělo s podporou většiny lidí, by měla být 

dodržována.
Rozhodnutí a politika, k nimž se dospělo v demokratické diskusi, si zaslouží 

úctu.

Nejlépe fungují ty samosprávy, které vznikly na základě svobodných voleb.

Nejlepší je ta samospráva, která plní vůli svých občanů.
Občan může být hrdý na samosprávu, v níž se všichni mohou účastnit 

politického života.

2. Vyjádřete, prosím, ochotu zúčastnit se jako volič voleb do: rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne

městského zastupitelstva

krajského zastupitelstva

poslanecké sněmovny

senátu

ano někdy ne

3. Zajímáte se o činnost zastupitelstva města?

ano nevím ne

4.
Máte podle Vašeho názoru možnost získat dostatek informací o činnosti 

zastupitelstva?

ano, 

funkcionář 

ano, řadový 

člen 
ne

5.

Jste členem, případně funkcionářem, nějakého dobrovolného spolku,  občanské 

iniciativy, skupiny nebo jiné zájmové organizace (organizace církevní, 

vzdělávací, umělecká, hudební, kulturní, mládežnická, sportovní, rekreační)? 

6. V průběhu posledních 12 měsíců jste: ano ne
Se zúčastnil(a) setkání nějaké charitativní nebo dobrovolné organizace (např. 

akce pořádané charitou, dobrovolným sdružením obyvatel, kulturním 

klubem apod.). 

Byl(a) ve výboru nebo udělal(a) dobrovolnou práci pro nějakou organizaci. 
Navštívil(a) nějaké jednání odborové organizace, politické strany nebo 

politicky činné skupiny, zúčastnil(a) se nějaké protestní akce nebo 

demonstrace nebo podepsal(a) nějakou petici. 
Kontaktoval(a) nějakého politika nebo veřejného činitele (ne pracovní či 

běžný kontakt související s používáním veřejných služeb). 

Daroval finanční prostředky nebo věci do veřejné sbírky. 



7. Do okruhu Vašich přátel patří lidé :
rozhodně patří 

(skoro všichni)

spíše patří 

(mnoho)

částečně patří 

(málo)

spíše nepatří 

(ojediněle)

naprosto 

nepatří (vůbec 

žádní)
Z jiné generace, než jste Vy.

Jiného etnika (rasy), než jste Vy.

Se zcela odlišným povoláním, než jste Vy.

Kteří jsou podstatně chudší, než jste Vy.

Kteří jsou podstatně bohatší, než jste Vy.

Kteří mají úplně jiný kulturní vkus, než máte Vy

Kteří tráví svůj volný čas úplně jinak, než Vy

Kteří mají zcela odlišný politický názor, než máte Vy

Kteří žijí na venkově

většině lidí se 

dá věřit 

člověk musí být 

opatrný 

8.
Řekl(a) byste, že většině lidí se dá věřit, nebo že člověk musí být při jednání s 

lidmi velmi opatrný? 

lidé se snaží si 

pomáhat 

lidé se starají 

jen o sebe 

9. Řekl(a) byste, že se lidé snaží si navzájem pomáhat, nebo že se starají jen o sebe? 

většina se mne 

pokusí jen 

využít 

většina se 

zachová 

poctivě 

10.
Myslíte si, že většina lidí, když se jim naskytne příležitost, se Vás pokusí jen 

využít, a nebo se k Vám zachovají poctivě? 
x

11.
Mohl(a) byste ohodnotit, jakou máte důvěru k následujícím skupinám lidí a k 

institucím? 
plnou důvěru 

částečnou 

důvěru 
malou důvěru žádnou důvěru 

Sousedé z domu, ulice, města

Spolupracovníci, bývalí spolupracovníci 

Místní úřady

Místní samospráva a radnice 

Soudy a Policie 

Charitativní organizace a církve

12.
Který ze dvou popisů podle Vás lépe vystihuje vztahy mezi lidmi v Sokolově? 

Zvolte číslo na stupnici, jejíž krajní póly vyjadřují následující výroky. 
1 2 3 4 5 6 7

Lidé si vzájemně pomáhají Každý se stará jen sám o sebe
Lidé se často scházejí a navzájem navštěvují Lidé se vůbec nesetkávají a nenavštěvují 

Lidé se zajímají o veřejné věci Lidé se o veřejné věci vůbec nezajímají 



nic
jednal/a bych 

sám/sama

pokusil/a bych 

se zapojit 

druhé

13.

Představte si, že by městský úřad nebo zastupitelstvo chtělo vydat nařízení, 

které byste považoval/a za nesprávné nebo škodlivé. Co myslíte, že byste 

udělal/a?

kontaktoval/a 

bych úředníka 

nebo politika

předal/a bych 

kauzu novinám, 

televizi

poradil/a bych 

se s právníkem

jinak 

protestoval/a

Pokud je Vaše odpověď "jednal/a bych sám/sama":

zorganizování

m přátel, 

sousedů

oslovil/a bych 

politickou 

stranu

vyhledal/a bych 

pomoc u 

formální 

organizace 

(nezisková 

organizace, 

odbory, církev 

apod.)
Pokud je Vaše odpověď "pokusil/a bych se zapojit druhé":

má velký vliv má určitý vliv
je spíše 

bezmocný 

je zcela 

bezmocný 

14.
Má podle Vás občan, žijící v Sokolově vliv na to, co se ve městě děje, nebo je 

bezmocný?

ano ne

15. Jste zastupitelem města Sokolova?

ano ne

16. Jste členem komise rady města  nebo výboru zastupitelstva města Sokolova?

Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnovali tomuto výzkumu.

Bc. Irena Černá, studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
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