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Vládnutí
Dotazník
Dotazník je anonymní a má posloužit jen pro statistické účely. U následujících otázek zakroužkujte
odpovědi, které považujete pro vás za správné. Jestliže si nejste jisti odpovědí na konkrétní otázku,
nedopovídejte na ni(můžete zanechat prázdné místo).
Děkujeme vám.
Otázka č.1: Jste:
• Muž
• Žena
Otázka č. 2: Kde žijete?
• Ve městě
• Na vesnici
Otázka č. 3: Kolik je vám let?
• Méně než 14
• 15 – 16 let
• 17 – 18 let
• 19 – 20 let
• 21 – 22 let
• nad 23 let
Otázka č. 4: Co děláte během dne?
• Chodím na základní školu
• Chodím do 1. ročníku střední školy
• Chodím do 2. ročníku střední školy
• Chodím do 3. ročníku střední školy
• Chodím do 4. ročníku střední školy
• Chodím na učiliště
• Chodím na vysokou školu
• Pracuji
• Pracuji a studuji
Otázka č. 5: Co vás napadne, když v diskusích uslyšíte slovo korupce?
• Podplácení policistů
• Poskytnutí úplatku při zkoušce na škole
• Politici nebo členové vlády zcizí, nebo zpronevěří peníze
• Ekonomicky silné podnikatelské skupiny nebo jednotlivci podplatí politiky nebo vládní úředníky
• Poskytnutí úplatku při lékařské vyšetření
• Politici upřednostňují při ovlivňování zakázek rodinné příslušníky
• Úředníci jsou ochotni poskytnout firmě za úplatek licence
• Vedoucí představitelé země zneužijí vládní fondy ve svůj prospěch
• Jiné:……………………………………………………………………………………………
Otázka č. 6: Jak často slyšíte o korupci ve škole?
• Nikdy
• Několikrát za rok
• Jednou za měsíc
• Několikrát za měsíc
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Otázka č. 7: Jak často slyšíte o korupci při jednání doma s rodiči?
• Nikdy
• Několikrát za rok
• Jednou za měsíc
• Několikrát za měsíc
Otázka č. 8: Jak často slyšíte nebo čtete o korupci v médiích (TV, rádio, noviny)?
• Nikdy
• Několikrát za rok
• Jednou za měsíc
• Několikrát za měsíc
Otázka č. 9: Jak často jste se zapojil(a) do diskuse o korupci?
• Nikdy
• Několikrát za rok
• Jednou za měsíc
• Několikrát za měsíc
Otázka č. 10: Co považujete za největší ztráty, které ve vaší zemi vyplývají z korupčního jednání?
• Zpomalení ekonomického růstu a omezení přílivu investic ze zahraničí
• Růst bídy obyvatel
• Ohrožení mravního klimatu země
• Politickou nestabilitu
• Korupční jednání nepovažuji za žádnou ztrátu
Otázka č. 11: Které profese jsou z vašeho pohledu nejvíce náchylné podlehnout korupci?
• Obchodníci
• Policie
• Armáda
• Politici
• Právníci a soudcové
• Státní zaměstnanci/veřejní úředníci ve vládě a stání správě
• Lékaři
Otázka č.12: Je pravda, že při využívání veřejných úřadů ve vaší zemi musí běžný občan, pokud
chce aby získal službu, nebo vyřešil nějaký svůj problém dát úplatek?
• Vždy
• Často
• Někdy
• Zřídka
• Nikdy

Otázka č.13 Co je podle vás hlavním důvodem, že lidé nenahlásí korupci?
• Neví komu ji mají hlásit
• Nechtějí si dělat nepříjemnosti
• Jsou si jisti tím, že to stejně k ničemu nepovede
• Proces dokazování korupce je komplikovaný
• Obvinění z korupčního jednání nemůže být dokázáno
• Korupce je zdůvodnitelná objektivní hospodářskou situací
• Nevím

3

Otázka č.14: Co podle vás může mladý člověk ve vaší zemi dělat proti korupci?
• Organizovat skupinové diskuse proti korupci ve škole
• Poskytovat pomoc Nevládním organizacím bojujícím proti korupci
• Využívat internet k tomu, aby si rozšířil informace o korupci
• Přispívat do informačních tiskovin kritickými články proti korupci
• Mladí lidé by neměli být do boje proti korupci zapojení
Otázka č.15: Který druh korupce je v sídle/zemi kde žijete, z vašeho pohledu nejškodlivější a
nejvíce ovlivňující budoucí vývoj?
• Byrokratická/administrativní korupce (licence, povolení, telefonní připojení, zakázky podnikatelům
apod.)
• Úplatky elitám k tomu, aby formovaly zákony, politiku a pravidla života v zemi
• Rozpočtová nekázeň, zpronevěra a převádění veřejných peněžních zdrojů na soukromá konta
• Krádeže veřejného jmění (včetně od státních podniků)
• Zkažená privatizace
Otázka č.16: Když se vzpomene terorismus, co je podle vás jeho příčinou(vyberte z vašeho
pohledu nejdůležitější faktor)?
• Nebezpeční vůdcové některých skupin(náboženský extremismus apod.)
• Nebezpeční vládcové některých zemí
• Některé banky umožňující teroristům aby si v nich ukládali peníze
• Korupce vlády
• Korupce v mimovládním prostředí
• Chudoba ve světě
• Nerovnost mezi zeměmi ve světě
Děkujeme vám, že jste nám věnovali svůj čas, a vyplnili tento dotazník.

