
 

 

 

PRŮZKUMNÝ DOTAZNÍK 

 

 

Vážení obyvatelé města Přerova. Samospráva města Přerova si Vás dovoluje oslovit s tímto 

průzkumným dotazníkem. 

Jeho cílem je zjistit názory lidí v partnerských městech města Bardějova (Slovensko) na 

otázky veřejného života v těchto městech (v rámci společné Evropy), 

 

Vaše názory, vyjádřené v tomto dotazníku, se stanou platformou veřejných diskuzí mezi 

obyvateli našich spolupracujících měst. Věříme, že přispějí i k jejich vzájemnému sblížení 

a zároveň k posilnění zodpovědnosti mezi občany za společně budovanou Evropu 

i ovlivňování budoucích politik EU zdola.  

 

Vaši odpověď prosím vyznačte křížkem v příslušném čtverečku. 

 

Místní demokracie, participace na veřejném životě 

 

1. Jste členem nějakého občanského sdružení nebo klubu?  

 

  □ Ano    □ Ne 

 

2. Pokud ano, jakého/jaké?  Napište prosím (jak uznáte za vhodné):  

 

     .......................................................................................................................................... 

 

3. Znáte jména alespoň 3 členů Vašeho městského zastupitelstva/městské rady?  

 

  □ Ano    □ Ne  

 

4. Jak často se zúčastňujete voleb do městského zastupitelstva?  

 

□ pravidelně               □ jen někdy              □ nikdy          □ dosud jsem neměl/a  

           volební právo  

 

5. Vyjádřil/a jste někdy svůj názor na veřejnosti (schůze, seminář, média apod.) 

k problematice veřejného života Vašeho města, regionu, země nebo EU? 

 

  □ Ano    □ Ne 

 

6. Jakou oblast života ve Vašem městě by jste si přál/a řešit co nejnaléhavěji? (max.2 obl.) 

 

  □ Bydlení   □ Školství 

  □ Doprava   □ Zaměstnanost 

  □ Bezpečnost   □ Kulturně – společenský život 

  □ Životní prostředí  □ Aktivní trávení volného času 

                                                           □ Jiná oblast(prosím vyjmenujte):..................................... 

 

Váš komentář k Vámi identifikované oblasti: ............................................................................ 

...................................................................................................................................................... 



 

Můj pohled na společnou Evropu 

 

1. Jak hodnotíte vývoj v Evropské unii (EU) od jejího největšího rozšíření v roce 2004? 

  

            □ pozitivně     □ negativně         □ uspokojivě         □ neumím to posoudit 

     

2. Ve které oblasti bylo, podle Vás, dosáhnuto v EU nejvýraznějšího pokroku?  

 □ bezpečnost členských zemí EU                      □ právo a spravedlnost 

 □ ekonomický rozvoj v členských zemích        □ sblížení evropských národů 

 □ jiná oblast (prosím vyjmenujte): ................................................................................... 

 

3. Čeho se nejvíc obáváte v budoucnu?  

 □ nárůstu teroristických útoků                         □ zvyšování nezaměstnanosti 

 □ zhoršení ekonomického vývoje                    □ nárůstu imigrantů/přistěhovalců  

 □ jiné (vymenujte prosím): .............................................................................................. 

 

4. Pokud byste mohl/a přímo ovlivnit politiku EU, kterou oblast byste řešil/a jako první?  

 □ bezpečnost 

            □ vymahatelnost práva / spravedlnost 

 □ sociální oblast 

 □ regionální rozvoj 

 □ zemědělství 

 □ imigrační politiku / přistěhovalectví 

 □ jinou oblast ( prosím vyjmenujte): ............................................................................... 

Váš komentář k Vámi identifikované oblasti: ............................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

 

5. Čím, podle Vášeho názoru, nejvíce přispěla (by měla přispět) Vaše země k úspěchu, resp.  

     posilnění EÚ?  

    Vymenujte prosím max. 3 aspekty/návrhy: ............................................................................ 

     .................................................................................................................................................. 

 

Prosím uveďte svůj  

 

          věk:   □ do 20 let       □ 21 – 35 let     □ 36 – 50 let        □ 51 – 65 let         □ nad 66 let 

 

          pohlaví:  □ žena         □ muž 

 

         vzdělání:  □ základní           □ středoškolské/student          □ vysokoškolské/student 

 

 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku! 

               Samospráva města Přerova 

 

 
Tento občanský průzkum je vytvořen v rámci projektu „Od aktivního občanství k Euroobčanství“ podpořeného 

Evropskou komisí. Bližší informace o projektu: www.activecitizenship.eu. 

 

http://www.activecitizenship.eu/

