ZA6916

Flash Eurobarometer 455 (European Youth)
Country Questionnaire
Czech Republic

FL455 European Youth CZ
Kolik je Vám let?
D1
Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99.

D2

Pohlaví:
Muž
Žena

1
2

Evropská mládež
DX8: rotujte odpovědi 1 až 7
DX8: kódy 9 a 10 jsou výhradní
DX8

Zúčastnil(a) jste se v posledních 12 měsících nějakých činností následujících organizací?

Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Sportovní klub
Klub mládeže, klub pro volný čas či jakýkoli jiný typ mládežnické organizace
Kulturní organizace
Politická organizace či politická strana
Místní organizace zaměřená na zlepšování stavu Vaší místní komunity

1,
2,
3,
4,
5,

Organizace zabývající se klimatickými změnami či otázkami životního
prostředí
Organizace podporující lidská práva či globální rozvoj
Jakákoli jiná nevládní organizace
{ NENABÍZEJTE } Nic z uvedeného
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

6,
7,
8,
9,
10,

FL408 Q1 MODIFIED
DX9: kódy 5, 6 a 7 jsou výhradní
DX9

Volil(a) jste v posledních 3 letech v kterýchkoli politických volbách na místní, krajské, státní
úrovni nebo na úrovni EU? Sdělte mi, prosím, pokud jste v této době nebyl(a) způsobilý(á)
volit.
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Ano, na místní úrovni
Ano, na krajské úrovni
Ano, na státní úrovni
Ano, na úrovni EU
Ne, nevolil(a) jste v žádných volbách
Ne, protože Vám nebylo dost let, abyste mohl(a) volit
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

FL408 Q2
DX10: kódy 3 a 4 jsou výhradní
DX10

Zapojil(a) jste se v posledních 12 měsících do aktivit či projektů zaměřených na podporu
spolupráce s mladými lidmi z jiných zemí?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Ano, do aktivit či projektů s mladými lidmi z jiných evropských zemí
Ano, do aktivit či projektů s mladými lidmi z jiných kontinentů
Ne
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,

FL408 Q9
Q1: max. 3 odpovědi
Q1: rotujte odpovědi 1 až 8
Q1: kódy 10 a 11 jsou výhradní
Q1

Která z následujících témat by podle vašeho názoru měla být prioritou pro EU?
Nabídněte. MAXIMÁLNĚ 3 MOŽNÉ ODPOVĚDI.
Ochrana životního prostředí a boj proti změně klimatu
Svoboda pohybu
Řízení migračních toků a integrace uprchlíků
Bezpečnost a obrana
Demokratická účast
Solidarita
Vzdělávání a dovednosti
Zaměstnanost
{ NENABÍZEJTE } Jiná
{ NENABÍZEJTE } Žádná
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,

NEW
Q2: max. 3 odpovědi
Q2: rotujte odpovědi 1 až 7
Q2: kódy 9 a 10 jsou výhradní
Q2

Evropský sbor solidarity je nová iniciativa Evropské komise, která vytváří příležitosti pro
mladé lidi, kteří se chtějí zapojit jako dobrovolníci nebo pracovat v projektech, ve své zemi
nebo v zahraničí, pomáhajících komunitám a lidem po celé Evropě. V kterých z následujících
oblastí by EU měla podle Vás podniknout kroky, aby motivovala mladé lidi k projevu
solidarity?

Nabídněte. MAXIMÁLNĚ 3 MOŽNÉ ODPOVĚDI.
Přijímání a integrace státních příslušníků ze zemí, které nejsou členy EU
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

Vzdělání a odborná příprava
Podnikání
Zaměstnanost
Sociální zabezpečení a pomoc
Územní spolupráce a soudržnost
Občanství a demokratická účast
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Žádné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi
NEW
Q3: max. 3 odpovědi
Q3: rotujte odpovědi 1 až 7
Q3: kódy 9 a 10 jsou výhradní
Q3

A v kterých z těchto dalších oblastí by podle Vás měla EU podniknout kroky, aby motivovala
mladé lidi k projevu solidarity?
Nabídněte. MAXIMÁLNĚ 3 MOŽNÉ ODPOVĚDI.
Reakce na katastrofy (prevence, připravenost a obnova)
Ochrana životního prostředí a přírody
Zdraví a blahobyt
Poskytování potravin a dalších základních potřeb
Tělesná výchova a sport
Zemědělství a rozvoj venkova
Tvořivost a kultura
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Žádné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
Q4: rotujte výroky 1 až 3
Q4

Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících výroků?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
{
Rozhodně
Spíše
Spíše
Rozhodně
souhlasíte souhlasíte nesouhlasí nesouhlasí NENABÍZEJ
TE } Neví,
te
te
bez
odpovědi

1

Výuka o evropských
záležitostech, jako je
fungování EU a jejích
orgánů, historie EU nebo
evropská kultura, by měla
být součástí povinného
školního vzdělávání

1

2

3

4

5

2

Národní vlády by měly
posílit školní vzdělávání o
právech a povinnostech
občanů EU
Díky evropským programům
a iniciativám, jako je
Erasmus+ a Evropský sbor
solidarity, se cítíte více jako
Evropan(ka)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

NEW
Q5: max. 3 odpovědi
Q5: rotujte odpovědi 1 až 8
Q5: kódy 10 a 11 jsou výhradní
Q5

Mladí Evropané byli požádáni, aby se podělili o své nápady pro budoucnost Evropy. Se
kterými třemi z následujících nápadů souhlasíte nejvíce?
Nabídněte. MAXIMÁLNĚ 3 MOŽNÉ ODPOVĚDI.
Snadný přístup k informacím pro mladé lidi, kteří se chtějí přestěhovat do
zahraničí a pracovat tam, s cílem podpořit zaměstnanost mládeže
1,
Více příležitostí pro mladé lidi nad rámec současných formátů programů
Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity
Organizování akcí nebo putovních kampaní s cílem seznámit s EU i
venkovské a odlehlé oblasti
Zpřístupnění informací a zpráv o EU prostřednictvím inovativních
mediálních kanálů ve více jazycích, jako jsou filmy, seriály nebo simulační
hry
Propagování EU a jejích hodnot uvnitř i mimo EU prostřednictvím
dobrovolnictví
Podporování kritického myšlení a schopnosti vyhledávat informace s cílem
bojovat proti falešným zprávám a extrémismu
Vzdělávání mladých lidí kreativním a imerzivním způsobem prostřednictvím
virtuální reality, zkušeností z reálného života a kulturních a uměleckých akcí

2,
3,

4,
5,
6,

7,

Propagace změny chování prostřednictvím projektů šetrných k životnímu
prostředí, jako je udržitelná doprava nebo recyklační systémy napříč
Evropou
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Žádné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

8,
9,
10,
11,

NEW
PŘEČTĚTE: Organizovanou dobrovolnickou činnost lze definovat jako činnost vykonávanou
nějakou organizací (sdružením, nadací, místní službou atd.) či skupinou lidí, při níž se
bezplatně vynakládá čas za nějakým účelem (např. změna klimatu, lidská práva atd.) nebo
pro potřebné, kteří nejsou blízkými příbuznými dobrovolníka. Rozhodnutí jedince věnovat se
dobrovolné činnosti musí být svobodné.

Q6

Zapojil(a) jste se v posledních 12 měsících do nějakých organizovaných dobrovolnických
aktivit?
Jedna možná odpověď.
Ano
Ne
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3

FL408 Q3
Na Q7 až Q8 se ptejte, pokud je v Q6 kód 1. Ostatní přejdou na Q9.
Q7: kód 5 je výhradní
Q7

Byla tato dobrovolnická činnost zaměřená na změnu něčeho...?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Ve Vaší místní komunitě
Ve Vaší zemi
V jiných evropských zemích
V jiné části světa
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,

FL408 Q4
Q8

Získal(a) jste certifikát, diplom či jiné formální uznání za Vaši účast na těchto dobrovolnických
aktivitách?
Jedna možná odpověď.
Ano
Ne
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi
FL408 Q6

1
2
3

Pro všechny respondenty:
Q9: kódy 4, 5 a 6 jsou výhradní
Q9

Byl(a) jste někdy v zahraničí za účelem dobrovolnické činnosti?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Ano, na méně než 2 týdny
Ano, na 2–4 týdny
Ano, na více než 1 měsíc
Ne, i když jste k tomu měl(a) příležitosti
Ne, ani jste k tomu neměl(a) příležitost
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,

FL408 Q8 MODIFIED
D4

Kolik Vám bylo let, když jste ukončil(a) své vzdělávání?
Pokud stále studuje, zapište kód "00". Pokud je bez vzdělání, zapište kód "01". Pokud
odmítne odpovědět, zapište kód "98". Pokud neví, zapište kód "99".

D5a

Pokud jde o Vaše současné zaměstnání, řekl(a) byste, že jste osoba samostatně výdělečně
činná, nemanuálně pracující zaměstnanec(kyně), manuálně pracující zaměstnanec(kyně) (tj.
dělník(ice)), anebo nepracujete?
Pouze jedna možná odpověď.
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel(ka), živnostník
Nemanuálně pracující zaměstnanec(kyně)
Manuálně pracující zaměstnanec(kyně) ‐ dělník(ice)
Nepracující
( NENABÍZEJTE ) Odmítl(a)

1
2
3
4
5

Na D5b se ptejte, pokud je osoba samostatně výdělečně činná, kód 1 v D5a
D5b

A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Zemědělec, lesník, rybář
Majitel(ka) obchodu, řemeslník
Odborník (právník, lékař, účetní, architekt apod.)
Manažer(ka) firmy
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)
Na D5c se ptejte, pokud je zaměstnanec, kód 2 v D5a

1
2
3
4
5

D5c

A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Odborník (právník, lékař, účetní, architekt apod.)
Vyšší nebo vrcholový management, ředitel(ka)
Střední management
Státní úředník(ice)
Úředník(ice) v kanceláři
Jiný nemanuální zaměstnanec (prodavač(ka), zdravotní sestra…)
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)

1
2
3
4
5
6
7

Na D5d se ptejte, pokud je dělník, kód 3 v D5a
D5d

A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Vedoucí, mistr (manažer týmu apod.)
Kvalifikovaný(á) dělník(ice)
Nekvalifikovaný(á) dělník(ice)
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)

1
2
3
4

Na D5e se ptejte, pokud nevykonává profesní činnost, kód 4 v D5a
D5e

A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Péče o domácnost (žena či muž v domácnosti)
Student(ka) (denní studium)
Důchodce(kyně)
Nezaměstnaný(á) (hledá práci)
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)

D12

1
2
3
4
5

Řekněte mi prosím, ve kterém kraji trvale žijete?
V případě potřeby nabídněte. Pouze jedna odpověď

D13

Řekl(a) byste, že žijete…
Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď.
Na venkově, na vesnici
V malém nebo středně velkém městě
Ve velkém městě
Neví, bez odpovědi (NENABÍZEJTE)

D18

Používáte mobilní telefon?
Nenabízejte.

1
2
3
4

1
2

Ano
Ne
D20

Máte doma pevnou telefonní linku?
Nenabízejte.
1
2

Ano
Ne
D22

Mohl(a) byste mi říci, kolik osob ve věku 15 a více let žije ve vaší domácnosti včetně vás?

Zapište. Pokud "neví, bez odpovědi", kód 98. Pokud "odmítl(a)", kód 99.
Počet lidí ve věku 15 let nebo více v domácnosti

