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PŘÍLOHA Č. 3: DOTAZNÍK V ČESKÉM JAZYCE

Téma: POLITICKÁ KULTURA V ČR

Číslo respondenta: 

Číslo dotazníku: 

Dobrý den,

věnujte mně prosím několik minut a odpovězte na následující otázky. Zajímají mne vaše 

postoje a hodnotové soudy o politice, váš pohled na stát, národ, volby a občanskou 

společnost.

Dotazník slouží pro účely mé magisterské diplomové práce z oboru sociologie na Karlově 

univerzitě v Praze „Srovnání vybraných aspektů politické kultury v ČR a SRN“. Dotazník je 

anonymní, přísně důvěrný, v žádném případě nehrozí zneužití vašich odpovědí. Získaná data 

budou použita pouze ke studijním účelům. 

Řiďte se prosím instrukcemi psanými kurzívou a své odpovědi označte prosím křížkem, není-

li uvedeno jinak.

Předem děkuji za ochotu.

Daniela Gawrecká

gawrecka.daniela@centrum.c

1. Byl/a jsem volit v posledních volbách do:

Zakřížkujte prosím u každé podotázky a-f vaši odpověď ANO nebo NE

a) Poslanecké sněmovny:                             ANO NE 

b) Senátu:                                                   ANO NE 

c) Krajských zastupitelstev:                           ANO NE 

d) Místních zastupitelstev:                             ANO NE 

e) Evropského parlamentu:                       ANO NE 

f) Nevolil/a jsem: ANO NE 



2. Jaký typ strany je vám programově nejbližší?

a) pravice 

b) levice

c) střed

d) žádná 

3. Buďte prosím konkrétnější. 

Připomínáme, že vámi poskytnuté údaje jsou přísně důvěrné a nemusíte se obávat jejich 

zneužití. 

a) TOP 09

b) ODS

c) VV

d) KDU-ČSL

e) SZ

f) ČSSD

g) KSČM 

h) jiná strana 

Prosím, zde uveďte:  ………………………….......................

4. O politice diskutuji: 

Zakřížkujte prosím u každé podotázky a-c vaši odpověď vyjádřenou na škále od 1 do 5.  

1 - denně, 2 - několikrát týdně, 3 - několikrát měsíčně, 4 – několikrát ročně, 5 - nikdy   

1 2 3 4 5

a) v rodině

b) mezi přáteli 

c) na univerzitě



6. Jste členem politické strany?

a) ano

b) ne

c) ne, ale uvažuji o vstupu

d) ne, ale angažuji se v politice jinak 

Prosím, zde uveďte:  ………………………….......................

7. Zpravodajství o politice sleduji:

Zakřížkujte prosím u každé podotázky a- f vaši odpověď vyjádřenou na škále od 1 do 5.  

1- denně, 2 - několikrát týdně, 3 - několikrát měsíčně, 4 – několikrát ročně, 5 - nikdy   

1 2 3 4 5

a) v tisku

b) v odborném tisku 

c) v televizi

d) v zahraničních médiích

e) v rozhlase 

f) na internetu

8. U každého výroku a-f označte prosím křížkem číslo od 1 do 5 podle toho, nakolik s 

ním souhlasíte.

1 - zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – nevím, 4. – spíše nesouhlasím, 5 – zcela 

nesouhlasím

1 2 3 4 5

a) Politika je svinstvo.

b) V ČR nejsou nezávislá media.

c) Stejně nemůžu v politice nic ovlivnit.

d) Občanská společnost je prospěšná.

e) Jsem hrdý/á na to, že jsem Čech/Češka. 

f) Členství v Evropské unii potlačuje naši 

národní identitu.



Nyní následuje krátká znalostní část.

9. U každé podotázky a-d označte prosím křížkem vaši odpověď ANO nebo NE.

a) Progresivní zdanění znamená, že čím větší mám příjmy, tím menší platím daně.

ANO NE

b) Nejvyšší soud ČR sídlí v Praze.

ANO NE

c) ČR není člen OBSE.

ANO NE

d) ČR vstoupila do NATO roku 1999.

ANO NE

10. Dopište prosím odpovědi na jednotlivé otázky a-d.

a) Český eurokomisař se jmenuje: ………………………………….

b) Společná měna Euro byla ve vybraných zemích EU poprvé zavedena v hotovostním 

platebním styku v roce: …………………………………..

c) Kolik prezidentů měla Československá resp. Česká republika od roku 1918 do 

dneška? ……………………………………....

d) Zkratka NATO znamená: ………………………………………

11. Proti nespravedlivé místní vyhlášce, která by výrazně komplikovala můj život 

bych:

a) demonstroval/a 

b) upozornil/a tisk

c) sepsal/a petici

d) stěžoval/a si na radnici

e) nedělal/a nic

f) jiná odpověď

Prosím, zde uveďte:   ………………………….......................



12. U každé z dvojice pojmů 1-4 prosím označte ten, co je pro vás důležitější:

a) svoboda rovnost

b) zastupitelská demokracie přímá demokracie 

c) bezplatné školství nižší daně

d) vlastenectví sjednocená Evropa  

13. U každého výroku a-f označte prosím křížkem číslo od 1 do 5 podle toho, nakolik s 

ním souhlasíte. 

1 - zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – nevím, 4. – spíše nesouhlasím, 5 – zcela nesou-

hlasím

1 2 3 4 5

a) Referenda jsou důležitá.

b) Národ je v dnešní době už vyčpělý pojem.

c) V ČR je efektivní státní aparát.

d) Je dobré mít silnou vládu.

e) Více kompetencí místní samosprávě.

f) Volby jsou manipulované.

14. Pohlaví:

a) muž 

b) žena

15. Věk:

a) 20 a méně let

b) 21-22 let

c) 23-24 let

d) 25-26 let

e) více než 26 let



16. Typ studia:

a) bakalářské

b) magisterské

c) doktorské

d) ukončená VŠ

17. Obor:

a) humanitní vědy

b) společenské vědy

c) cizí jazyky

d) práva

e) medicína

f) přírodní vědy

g) technické zaměření

h) sport

18. Ubytování:

a) na koleji

b) u rodičů

c) v bytě sám

d) v bytě se spolubydlícími

19. Měsíční výdaje:

a) méně než 3000 kč

b) 3000-5000 kč

c) 5000-7000 kč

d) 7000-10000 kč

e) více než 10000 kč



KONEC DOTAZNÍKU

Pokud Vám nějaká otázka byla nejasná nebo vám na ní bylo zatěžko odpovídat, buďte prosím 

tak laskav/a a zde nebo na mé e-mailové adrese gawrecka.daniela@centrum.cz uveďte její 

číslo a důvod proč tomu tak bylo:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Pokud máte nějaké poznámky nebo připomínky k dotazníku, uveďte je prosím zde nebo na mé 

e-mailové adrese gawrecka.daniela@centrum.cz:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS A SPOLUPRÁCI



PŘÍLOHA Č. 4: DOTAZNÍK V NĚMECKÉM JAZYCE

Thema: POLITISCHE KULTUR IN DER BRD

Nummer des Respondenten: 

Numer des Fragebogens: 

Guten Tag,

schenken Sie mir bitte einige Minuten und beantworten Sie folgende Fragen. Ich studiere 

Soziologie an der Karlsuniversität in Prag und interessiere mich für ihre politische Stellungen, 

ihre Meinungen über die Politik, ihre Auffassung des Staates, der Nation, der Wahlen und 

Zivilgesellschaft. Der Fragebogen wird als Unterlage für meine Diplomarbeit  zum Thema „ 

Vergleich der gewählten Aspekten der politischen Kultur in der ČSR und BRD“ benutzt und 

erworbene Angaben werden nur zum Studienzweck verwendet. Der vorgelegte Fragebogen ist 

anonym, streng vertraulich und Ihre Antworten werden nicht missbraucht werden.

Richten Sie sich bitte nach durch Kursiv geschriebene Instruktionen und ihre Antworten 

bezeichnen Sie mit einem Kreuzchen.

Ich danke Ihnen im voraus für Ihre Mitarbeit.

Daniela Gawrecká

gawrecka.daniela@centrum.cz

1. Waren Sie bei den Wahlen:

Bezeichnen Sie bitte mit Kreuzchen bei jeder Frage a-f Ihre Antwort JA oder Nein

a) Bundestagswahlen:                             JA NEIN 

b) Landtagswahlen JA NEIN 

c) Kommunalwahlen JA NEIN 

d) EU Parlament JA NEIN 

e) Ich habe nicht gewählt                             JA NEIN 



2.    Welcher Typ von Parteien steht Ihnen nach dem Programm am nächsten:

a) die Rechte

b) die Linke

c) die Mitte

d) keine

3. Konkretisieren Sie bitte:

Nochmals bemerke ich, dass Ihre Angaben vertraulich sind.

a) CDU/CSU

b) FPD

c) Grünen

d) SPD

e) Linkspartei

f) andere Antwort

Führen Sie bitte an:  ………………………….......................

4.  Ist die Politik Ihr Gesprächsthema: 

Bezeichnen Sie mit Kreuzchen bei jeder Frage a-c Ihre Antwort auf der Skala von 1bis 5.  

1 - täglich, 2 – mehrmals in der Woche, 3 – mehrmals im Monat, 4 – mehrmals im Jahr, 5 -

nie

1 2 3 4 5

a) in der Familie

b) unter den Freunden

c) in der Universität

6. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? 

a) ja

b) nein



c) nein, aber ich überlege in eine Partei einzutreten

d) nein, aber ich engagiere mich anderweitig in der Politik

Führen Sie bitte an::  ………………………….......................

7.  Politische Nachrichten verfolge ich:

Bezeichnen Sie mit Kreuzchen bei jeder Frage a- f Ihre Antwort auf der Skala von 1bis 5.  

1 - täglich, 2 – mehrmals in der Woche, 3 – mehrmals im Monat, 4 – mehrmals im Jahr, 5 –

nie

1 2 3 4 5

a) in der Tagespresse

b) in der Fachpresse

c) im Fernsehen

d) in Auslandsmedien

e) im Rundfunk

f) im Internet

8. Markieren Sie bei jeder Nebenfrage die Nummer von 1 bis 5, je nachdem, wie Sie mit 

folgenden Aussagen übereinstimmen.

1 – ich stimme völlig überein, 2 – ich stimme teilweise überein, 3 – ich weiß nicht, 4. –– ich 

stimme teilweise nicht überein, 5 – ich stimme überhaupt nicht überein

1 2 3 4 5

a) Die Politik ist eine Schweinerei.

b) Die Medien sind in der BRD unabhängig.

c) Ich kann die Politik sowieso nicht beeinflussen.

d) Die bǖrgerliche Gesellschaft ist gemeinnǖtzig

e) Ich bin stolz, dass ich ein Deutscher bin. 

f) Die EU Mitgliedschaft zerkleinert unsere 

nationale Identität



Jetzt folgt ein kurzer Teil über ihre Kenntnisse.

9.  Bei jeder Frage a-d bezeichnen Sie mit Kreuzchen Ihre Antwort JA oder Nein.

a) Progressive Besteuerung bedeutet: je größer mein Einkommen ist, desto weniger zahle 

ich Steuer.

JA NEIN

b) Das Bundesverfassungsgericht hat seinen Sitz in Bonn. 

JA NEIN

c) BRD ist kein Mitglied OSZE

JA NEIN

d) BRD ist im NATO seit 1955

JA NEIN

10. Ergänzen Sie die Antwort auf einzelne Fragen a-d.

a) Der BRD Eurokommissar heißt:………………………………….

b) Deutsche Mark wurde durch Euro im Jahre .............. ersetz im Barzahlungsverkehr

c) Wieviele Bundeskanzler waren seit 1949 in der BRD?……………………………

d) Die Abkürzung NATO heißt ………………………………………

11. Gegen eine ungerechte Kundmachung, die mein Leben sehr komplizieren würde, 

versuchte ich:

a) demonstrieren

b) die Presse darauf aufmerksam zu machen

c) eine Petition aufzusetzen

d) im Rathaus zu beklagen 

e) nichts machen

f) andere Antwort

Führen Sie bitte an:   ………………………….......................



12. Bei jeder Nebenfrage markieren Sie bitte, eine von zwei Möglichkeiten, die Sie für 

wichtiger halten:

a) Freiheit Gleichheit

b) direkte Demokratie repräsentative Demokratie

c) gebührenfreies Schulsystem niedrigere Steuer

d) Patriotismus vereinigtes Europa

13. Markieren Sie bei jeder Nebenfrage die Nummer von 1 bis 5, je nachdem, wie Sie 

mit folgenden Aussagen übereinstimmen:

1 – ich stimme völlig überein, 2 – ich stimme teilweise überein, 3 – ich weiß nicht, 4. –– ich 

stimme teilweise nicht überein, 5 – ich stimme völlig nicht überei

a) Die Volkstimmungen sind wichtig.

b) Nation ist in heutiger Zeit schon ein veralteter Begriff.

c) In der BRD ist ein effektiver Staatsapparat.

d) Es ist gut eine feste Regierung zu haben.

e) Mehr Kompetenzen der Ortsverwaltung.

f) Die Wahlen sind manipuliert.

14. Geschlecht:

a) Mann

b) Frau

15. Alter:

a) 20 und unter 20 Jahre

b) 21-22 Jahre

c) 23-24 Jahre

d) 25-26  Jahre

e) mehr als 26 Jahre



16. Studium:

a) Bachelor

b) Magister

c) Doktor

d) beendetes Hochschulstudium

17. Studienfach:

a) Geisteswissenschaften

b) Sozialwissenschaften

c) Sprachwissenschaften

d) Jura

e) Medizin

f) Naturwissenschaften

g) Technische Fächer

h) Sport

18. Unterbringung:

a) im Studentenwohnheim

b) bei den Eltern

c) in der Wohnung allein

d) in der Wohnung mit Mitwohnenden

19. Monatskosten:

a) weniger als 200 Euro

b) 200 – 400 Euro

c) 400 – 600 Euro

d) 600 – 800 Euro

e) mehr als 800 Euro



Ende des Fragebogens

Wenn einige Frage für Sie unklar war oder Sie sie nicht beantworten wollten, teilen Sie die 

Fragenummer und ihre Gründe hier oder auf meine e-mail Adresse. 

gawrecka.daniela@centrum.cz.: 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Ihre Bemerkungen zum Fragebogen führen Sie  bitte hier oder auf meine e-mail Adressse 

gawrecka.daniela@centrum.cz:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

VIELEN DANK FÜR IHRE ZEIT UND MITARBEIT



PŘÍLOHA Č. 5: NABÍDKA PRODUKTŮ V E-SHOPU TOP 09  - ŘADA „S 

KARLEM“



PŘÍLOHA Č. 6: LOGO INICIATIVY VYMĚŇTE POLITIKY

PŘÍLOHA Č. 7:  GERHARD RICHTER „48 PORTRÉTŮ“ 




