
ANKETÁR:  AK RESPONDENT JE MUŽ, OPÝTAJ SA HF1.  AK RESPONDENT JE ŽENA, 
OPÝTAJ SA HF2. 
 
RESPONDENTI MUŽI 
 

HF1 KARTA A  Teraz stručne popíšem nejakých ľudí. Prosím, vypočujte si každý popis a povedzte 
mi, nakoľko sa vám každá z tých osôb podobá alebo nepodobá. Použite túto kartu na odpoveď. 

 
 

Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podobá 
sa mi 

Do istej 
miery sa 

mi 
podobá 

Málo sa 
mi 

podobá 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

A    Je preňho dôležité vymýšľať nové veci 
a byť tvorivý. Rád robí veci vlastným 
originálnym spôsobom. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Je preňho dôležité byť bohatý. Chce 
mať veľa peňazí a drahé veci.  01 02 03 04 05 06 88 

C     Myslí si, že je dôležité, aby sa s 
každým človekom na svete 
zaobchádzalo rovnoprávne. Verí, že 
každý by mal mať v živote rovnaké 
príležitosti. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Je preňho dôležité ukázať čo vie. 
Chce, aby ľudia obdivovali čo robí. 01 02 03 04 05 06 88 

E     Je preňho dôležité žiť v bezpečnom 
prostredí. Vyhýba sa všetkému, čo by 
mohlo ohroziť jeho bezpečnosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

F     Má rád prekvapenia a stále vyhľadáva 
nové veci, čo by robil. Myslí si, že v 
živote je dôležité robiť veľa rozličných 
vecí.  

01 02 03 04 05 06 88 

G    Verí, že ľudia by mali počúvnuť, čo sa 
im prikáže. Myslí si, že ľudia by mali 
stále dodržiavať pravidlá, aj vtedy keď 
na nich nikto nedozerá.  

01 02 03 04 05 06 88 

H     Je preňho dôležité načúvať ľuďom, 
ktorí sú iní ako on. Aj vtedy, keď s 
nimi nesúhlasí, im aj tak chce 
porozumieť.  

01 02 03 04 05 06 88 

I      Je preňho dôležité byť jednoduchý a 
skromný. Snaží sa nepriťahovať na 
seba pozornosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

J     Je preňho dôležité užívať si. Rád sa 
rozmaznáva.  01 02 03 04 05 06 88 
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Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podobá 
sa mi 

Do istej 
miery sa 

mi 
podobá 

Málo sa 
mi 

podobá 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

K       Je preňho dôležité rozhodovať 
sám o tom, čo robí. Chce byť 
slobodný a nezávislý od 
ostatných. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Je preňho veľmi dôležité pomáhať 
ľuďom okolo neho. Chce sa 
starať o ich blaho.  

01 02 03 04 05 06 88 

M      Je preňho dôležité byť veľmi 
úspešný. Dúfa, že ľudia vyjadria 
uznanie nad tým, čo dosiahol.   

01 02 03 04 05 06 88 

N       Je preňho dôležité, aby vláda 
zabezpečila jeho bezpečnosť 
pred všetkými ohrozeniami. Chce, 
aby bol štát silný, tak, aby mohol 
ochrániť svojich občanov.  

01 02 03 04 05 06 88 

O      Vyhľadáva dobrodružstvo a rád 
riskuje. Chce mať vzrušujúci 
život.  

01 02 03 04 05 06 88 

P       Je preňho dôležité stále sa 
správať riadne. Vyhýba sa urobiť 
niečo, o čom by ľudia mohli 
povedať, že je nesprávne.  

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Je preňho dôležité získať si 
rešpekt iných. Chce, aby ľudia 
robili to, čo povie.   

01 02 03 04 05 06 88 

R       Je preňho dôležité byť oddaný 
svojim priateľom. Chce sa 
obetovať pre ľudí, ktorí sú mu 
blízki.  

01 02 03 04 05 06 88 

S       Silno verí v to, že by sa ľudia mali 
starať o prírodu. Starať sa o 
životné prostredie je preňho 
dôležité.   

01 02 03 04 05 06 88 

T      Tradície sú preňho dôležité. Snaží 
sa dodržiavať zvyky, ktoré mu 
odkazuje jeho náboženstvo alebo 
rodina.  

01 02 03 04 05 06 88 

U       Vyhľadáva každú príležitosť, aby 
sa zabavil. Je preňho dôležité 
robiť veci, ktoré mu spôsobujú 
potešenie. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
TERAZ CHOĎ NA OTÁZKU i1  
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RESPONDENTKY ŽENY 
 

HF2  KARTA A  Teraz stručne popíšem nejakých ľudí. Prosím, vypočujte si každý popis a povedzte 
mi, nakoľko sa vám každá z tých osôb podobá alebo nepodobá. Použite túto kartu na odpoveď. 

 
 

Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podob
á sa 
mi 

Do istej 
miery sa 

mi 
podobá 

Málo 
sa mi 
podob

á 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

A    Je pre ňu dôležité vymýšľať nové veci a 
byť tvorivá. Rada robí veci vlastným 
originálnym spôsobom. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Je pre ňu dôležité byť bohatá. Chce mať 
veľa peňazí a drahé veci.  01 02 03 04 05 06 88 

C     Myslí si, že je dôležité, aby sa s každým 
človekom na svete zaobchádzalo 
rovnoprávne. Verí, že každý by mal mať 
v živote rovnaké príležitosti. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Je pre ňu dôležité ukázať čo vie. Chce, 
aby ľudia obdivovali čo robí. 01 02 03 04 05 06 88 

E     Je pre ňu dôležité žiť v bezpečnom 
prostredí. Vyhýba sa všetkému, čo by 
mohlo ohroziť jej bezpečnosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

F     Má rada prekvapenia a stále vyhľadáva 
nové veci, čo by robila. Myslí si, že v 
živote je dôležité robiť veľa rozličných 
vecí.  

01 02 03 04 05 06 88 

G    Verí, že ľudia by mali počúvnuť, čo sa im 
prikáže. Myslí si, že ľudia by mali stále 
dodržiavať pravidlá, aj vtedy keď na nich 
nikto nedozerá.  

01 02 03 04 05 06 88 

H     Je pre ňu dôležité načúvať ľuďom, ktorí 
sú iní ako ona. Aj vtedy, keď s nimi 
nesúhlasí, im aj tak chce porozumieť.  

01 02 03 04 05 06 88 

I      Je pre ňu dôležité byť jednoduchá a 
skromná. Snaží sa nepriťahovať na seba 
pozornosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

J     Je pre ňu dôležité užívať si. Rada sa 
rozmaznáva.  01 02 03 04 05 06 88 
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Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podobá 
sa mi 

Do istej 
miery 
sa mi 

podobá 

Málo sa 
mi 

podobá 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

K       Je pre ňu dôležité rozhodovať sama 
o tom, čo robí. Chce byť slobodná a 
nezávislá od ostatných. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Je pre ňu veľmi dôležité pomáhať 
ľuďom okolo nej. Chce sa starať o 
ich blaho.  

01 02 03 04 05 06 88 

M      Je pre ňu dôležité byť veľmi 
úspešná. Dúfa, že ľudia vyjadria 
uznanie nad tým, čo dosiahla.   

01 02 03 04 05 06 88 

N       Je pre ňu dôležité, aby vláda 
zabezpečila jej bezpečnosť pred 
všetkými ohrozeniami. Chce, aby bol 
štát silný, tak, aby mohol ochrániť 
svojich občanov.  

01 02 03 04 05 06 88 

O      Vyhľadáva dobrodružstvo a rada 
riskuje. Chce mať vzrušujúci život.  01 02 03 04 05 06 88 

P       Je pre ňu dôležité stále sa správať 
riadne. Vyhýba sa urobiť niečo, o 
čom by ľudia mohli povedať, že je 
nesprávne.  

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Je pre ňu dôležité získať si rešpekt 
iných. Chce, aby ľudia robili to, čo 
povie.   

01 02 03 04 05 06 88 

R       Je pre ňu dôležité byť oddaná 
svojim priateľom. Chce sa obetovať 
pre ľudí, ktorí sú jej blízki.  

01 02 03 04 05 06 88 

S       Silno verí v to, že by sa ľudia mali 
starať o prírodu. Starať sa o životné 
prostredie je pre ňu dôležité.   

01 02 03 04 05 06 88 

T      Tradície sú pre ňu dôležité. Snaží sa 
dodržiavať zvyky, ktoré jej odkazuje 
jej náboženstvo alebo rodina.  

01 02 03 04 05 06 88 

U       Vyhľadáva každú príležitosť, aby sa 
zabavila. Je pre ňu dôležité robiť 
veci, ktoré jej spôsobujú potešenie. 

01 02 03 04 05 06 88 
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Aby sme mohli vylepšiť v budúcnosti naše otázky, je tu niekoľko záverečných otázok o rozličných 
veciach, ktoré sú podobné ako tie, čo ste už mali. Prosím, nesnažte sa rozpamätať na to, čo ste 
odpovedali predtým, ale pristupujte k nim, ako by to boli úplne nové otázky. 
 
VŠETCI 
i1 ANKETÁR OPÝTAJ SA ALEBO ZAKÓDUJ 
 
         Smiem sa spýtať,  žijete v súčasnosti s manželom/manželkou alebo partnerom? 
 
                                                                                                Áno       1      OPÝTAJ SA i2  
 
            Nie        2    CHOĎ NA i5 
                                                                                         Neviem         3 
 
 
 
 
i2 KARTA B Teraz by som chcel hovoriť o domácich prácach tak, ako je to popísané na karte. 

Domácimi prácami myslíme veci, ktoré sa robia okolo domácnosti ako napríklad varenie, pranie, 
upratovanie, starostlivosť o šaty, nakupovanie, údržba domu, ale nie starostlivosť o deti a 
voľnočasové aktivity. Počas typického pracovného dňa, približne koľko hodín celkovo strávia ľudia 
vo vašej domácnosti domácimi prácami? 

 
 POZNÁMKA PRE ANKETÁRA: ZAKÓDUJTE NA NAJBLIŽŠIU HODINU. AKCEPTUJTE ODHAD. 

 
 
   VPÍŠ: 

   (Neviem) 88 
 
 
 
i3 A približne koľko z toho času na to strávite vy sám/sama? 
 

POZNÁMKA PRE ANKETÁRA: ZAKÓDUJTE NA NAJBLIŽŠIU HODINU. AKCEPTUJTE ODHAD. 
 
   VPÍŠ: 

        (Neviem) 88 
 
 
 
 
i4 A asi koľko z toho času strávi váš manžel/manželka/partner domácimi prácami? 
 

POZNÁMKA PRE ANKETÁRA: ZAKÓDUJTE NA NAJBLIŽŠIU HODINU. AKCEPTUJTE ODHAD. 
 
   VPÍŠ: 

        (Neviem) 88 
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OPÝTAJ SA VŠETKÝCH 
KARTA C S pomocou tejto karty, povedzte prosím, nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z týchto 
výrokov o lekároch vo všeobecnosti: 
 

 

Rozhod
ne 

súhla-
sím 

Sú-
hlasí

m 

Ani 
súhlas 

ani 
nesúhlas

Nesú-
hlasím 

Rozhod-
ne nesú-
hlasím 

(Ne-
viem) 

i5 Lekári zriedka nehovoria 
pacientom celú pravdu. 1 2 3 4 5 8 

      
i6 Praktickí lekári sa zriedka 
správajú ku svojim pacientom 
ako k seberovným. 

1 2 3 4 5 8 

      
i7 Skôr než sa lekári 
rozhodnú pre liečbu, zriedka 
sa o nej porozprávajú  
s pacientom. 

1 2 3 4 5 8 

      
 

   
KARTA D Teraz prečítam nejaké výroky o mužoch a ženách a ich postavení v rodine. S pomocou tejto 
karty mi, prosím, povedzte, nakoľko súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi. 
 
  Roz-

hodne 
sú-

hlasím 

Sú-
hla-
sím 

Ani 
súhlas 

ani 
nesúhlas 

Nesú-
hlasím 

Rozhodne 
nesúhla-

sím 
(Ne-
viem) 

        
i8 Žena by nemala byť nútená 

obmedziť svoju platenú 
prácu v záujme svojej 
rodiny. 

1 2 3 4 5 8 

        
i9 Ženy by mali prijať viac 

zodpovednosti za 
domácnosť a deti ako muži. 

1 2 3 4 5 8 

        
i10 Keď je málo pracovných 

miest, ženy by mali mať to 
isté právo na prácu ako 
muži. 

1 2 3 4 5 8 
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i11  KARTA E: Ako ste celkovo spokojný so súčasným stavom ekonomiky na Slovensku?  

Použite túto kartu. 
 
                                                       Ani 
 Mimoriadne                          spokojný ani Mimoriadne    (Neviem) 
 nespokojný                            nespokojný  spokojný    
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  10 88  
  
 
  
i12  STÁLE KARTA E Teraz, keď sa zamyslíte nad slovenskou vládou, ako ste spokojný s jej prácou? 

Stále používajte túto kartu. 
 
 
                                                       Ani 
 Mimoriadne                           spokojný ani Mimoriadne    (Neviem) 
 nespokojný                            nespokojný  spokojný    
 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  10 88 
 
 
 
i13 STÁLE KARTA E A celkovo, ako ste spokojný s tým ako funguje demokracia na Slovensku? Stále 

používajte túto kartu. 
 
 
                                                       Ani 
 Mimoriadne                           spokojný ani Mimoriadne    (Neviem) 
 nespokojný                            nespokojný  spokojný    
 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  10 88 
 
 
 
 

            DEŇ   MESIAC  ROK 
VPÍŠ DÁTUM:   
 
 



ANKETÁR:  AK RESPONDENT JE MUŽ, OPÝTAJ SA HF1.  AK RESPONDENT JE ŽENA, 
OPÝTAJ SA HF2. 
 
RESPONDENTI MUŽI 
 

HF1 KARTA A  Teraz stručne popíšem nejakých ľudí. Prosím, vypočujte si každý popis a povedzte 
mi, nakoľko sa vám každá z tých osôb podobá alebo nepodobá. Použite túto kartu na odpoveď. 

 
 

Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podobá 
sa mi 

Do istej 
miery sa 

mi 
podobá 

Málo sa 
mi 

podobá 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

A    Je preňho dôležité vymýšľať nové veci 
a byť tvorivý. Rád robí veci vlastným 
originálnym spôsobom. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Je preňho dôležité byť bohatý. Chce 
mať veľa peňazí a drahé veci.  01 02 03 04 05 06 88 

C     Myslí si, že je dôležité, aby sa s 
každým človekom na svete 
zaobchádzalo rovnoprávne. Verí, že 
každý by mal mať v živote rovnaké 
príležitosti. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Je preňho dôležité ukázať čo vie. 
Chce, aby ľudia obdivovali čo robí. 01 02 03 04 05 06 88 

E     Je preňho dôležité žiť v bezpečnom 
prostredí. Vyhýba sa všetkému, čo by 
mohlo ohroziť jeho bezpečnosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

F     Má rád prekvapenia a stále vyhľadáva 
nové veci, čo by robil. Myslí si, že v 
živote je dôležité robiť veľa rozličných 
vecí.  

01 02 03 04 05 06 88 

G    Verí, že ľudia by mali počúvnuť, čo sa 
im prikáže. Myslí si, že ľudia by mali 
stále dodržiavať pravidlá, aj vtedy keď 
na nich nikto nedozerá.  

01 02 03 04 05 06 88 

H     Je preňho dôležité načúvať ľuďom, 
ktorí sú iní ako on. Aj vtedy, keď s 
nimi nesúhlasí, im aj tak chce 
porozumieť.  

01 02 03 04 05 06 88 

I      Je preňho dôležité byť jednoduchý a 
skromný. Snaží sa nepriťahovať na 
seba pozornosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

J     Je preňho dôležité užívať si. Rád sa 
rozmaznáva.  01 02 03 04 05 06 88 
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Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podobá 
sa mi 

Do istej 
miery sa 

mi 
podobá 

Málo sa 
mi 

podobá 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

K       Je preňho dôležité rozhodovať 
sám o tom, čo robí. Chce byť 
slobodný a nezávislý od 
ostatných. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Je preňho veľmi dôležité pomáhať 
ľuďom okolo neho. Chce sa 
starať o ich blaho.  

01 02 03 04 05 06 88 

M      Je preňho dôležité byť veľmi 
úspešný. Dúfa, že ľudia vyjadria 
uznanie nad tým, čo dosiahol.   

01 02 03 04 05 06 88 

N       Je preňho dôležité, aby vláda 
zabezpečila jeho bezpečnosť 
pred všetkými ohrozeniami. Chce, 
aby bol štát silný, tak, aby mohol 
ochrániť svojich občanov.  

01 02 03 04 05 06 88 

O      Vyhľadáva dobrodružstvo a rád 
riskuje. Chce mať vzrušujúci 
život.  

01 02 03 04 05 06 88 

P       Je preňho dôležité stále sa 
správať riadne. Vyhýba sa urobiť 
niečo, o čom by ľudia mohli 
povedať, že je nesprávne.  

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Je preňho dôležité získať si 
rešpekt iných. Chce, aby ľudia 
robili to, čo povie.   

01 02 03 04 05 06 88 

R       Je preňho dôležité byť oddaný 
svojim priateľom. Chce sa 
obetovať pre ľudí, ktorí sú mu 
blízki.  

01 02 03 04 05 06 88 

S       Silno verí v to, že by sa ľudia mali 
starať o prírodu. Starať sa o 
životné prostredie je preňho 
dôležité.   

01 02 03 04 05 06 88 

T      Tradície sú preňho dôležité. Snaží 
sa dodržiavať zvyky, ktoré mu 
odkazuje jeho náboženstvo alebo 
rodina.  

01 02 03 04 05 06 88 

U       Vyhľadáva každú príležitosť, aby 
sa zabavil. Je preňho dôležité 
robiť veci, ktoré mu spôsobujú 
potešenie. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
TERAZ CHOĎ NA OTÁZKU i14  
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RESPONDENTKY ŽENY 
 

HF2  KARTA A  Teraz stručne popíšem nejakých ľudí. Prosím, vypočujte si každý popis a povedzte 
mi, nakoľko sa vám každá z tých osôb podobá alebo nepodobá. Použite túto kartu na odpoveď. 

 
 

Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podob
á sa 
mi 

Do istej 
miery sa 

mi 
podobá 

Málo 
sa mi 
podob

á 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

A    Je pre ňu dôležité vymýšľať nové veci a 
byť tvorivá. Rada robí veci vlastným 
originálnym spôsobom. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Je pre ňu dôležité byť bohatá. Chce mať 
veľa peňazí a drahé veci.  01 02 03 04 05 06 88 

C     Myslí si, že je dôležité, aby sa s každým 
človekom na svete zaobchádzalo 
rovnoprávne. Verí, že každý by mal mať 
v živote rovnaké príležitosti. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Je pre ňu dôležité ukázať čo vie. Chce, 
aby ľudia obdivovali čo robí. 01 02 03 04 05 06 88 

E     Je pre ňu dôležité žiť v bezpečnom 
prostredí. Vyhýba sa všetkému, čo by 
mohlo ohroziť jej bezpečnosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

F     Má rada prekvapenia a stále vyhľadáva 
nové veci, čo by robila. Myslí si, že v 
živote je dôležité robiť veľa rozličných 
vecí.  

01 02 03 04 05 06 88 

G    Verí, že ľudia by mali počúvnuť, čo sa im 
prikáže. Myslí si, že ľudia by mali stále 
dodržiavať pravidlá, aj vtedy keď na nich 
nikto nedozerá.  

01 02 03 04 05 06 88 

H     Je pre ňu dôležité načúvať ľuďom, ktorí 
sú iní ako ona. Aj vtedy, keď s nimi 
nesúhlasí, im aj tak chce porozumieť.  

01 02 03 04 05 06 88 

I      Je pre ňu dôležité byť jednoduchá a 
skromná. Snaží sa nepriťahovať na seba 
pozornosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

J     Je pre ňu dôležité užívať si. Rada sa 
rozmaznáva.  01 02 03 04 05 06 88 
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Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podobá 
sa mi 

Do istej 
miery 
sa mi 

podobá 

Málo sa 
mi 

podobá 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

K       Je pre ňu dôležité rozhodovať sama 
o tom, čo robí. Chce byť slobodná a 
nezávislá od ostatných. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Je pre ňu veľmi dôležité pomáhať 
ľuďom okolo nej. Chce sa starať o 
ich blaho.  

01 02 03 04 05 06 88 

M      Je pre ňu dôležité byť veľmi 
úspešná. Dúfa, že ľudia vyjadria 
uznanie nad tým, čo dosiahla.   

01 02 03 04 05 06 88 

N       Je pre ňu dôležité, aby vláda 
zabezpečila jej bezpečnosť pred 
všetkými ohrozeniami. Chce, aby bol 
štát silný, tak, aby mohol ochrániť 
svojich občanov.  

01 02 03 04 05 06 88 

O      Vyhľadáva dobrodružstvo a rada 
riskuje. Chce mať vzrušujúci život.  01 02 03 04 05 06 88 

P       Je pre ňu dôležité stále sa správať 
riadne. Vyhýba sa urobiť niečo, o 
čom by ľudia mohli povedať, že je 
nesprávne.  

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Je pre ňu dôležité získať si rešpekt 
iných. Chce, aby ľudia robili to, čo 
povie.   

01 02 03 04 05 06 88 

R       Je pre ňu dôležité byť oddaná 
svojim priateľom. Chce sa obetovať 
pre ľudí, ktorí sú jej blízki.  

01 02 03 04 05 06 88 

S       Silno verí v to, že by sa ľudia mali 
starať o prírodu. Starať sa o životné 
prostredie je pre ňu dôležité.   

01 02 03 04 05 06 88 

T      Tradície sú pre ňu dôležité. Snaží sa 
dodržiavať zvyky, ktoré jej odkazuje 
jej náboženstvo alebo rodina.  

01 02 03 04 05 06 88 

U       Vyhľadáva každú príležitosť, aby sa 
zabavila. Je pre ňu dôležité robiť 
veci, ktoré jej spôsobujú potešenie. 

01 02 03 04 05 06 88 
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 [Pre vnútornú potrebu: Nie sú otázky i1-i13]  
POZNÁMKA PRE ANKETÁRA: Respondent bude musieť preskočiť niektoré karty. Dbajte, aby mal pred sebou 
stále tú správnu. 
 
Aby sme mohli vylepšiť v budúcnosti naše otázky, je tu niekoľko záverečných otázok o rozličných 
veciach, ktoré sú podobné ako tie, čo ste už mali. Prosím, nesnažte sa rozpamätať na to, čo ste 
odpovedali predtým, ale pristupujte k nim, ako by to boli úplne nové otázky. 
 
VŠETCI 
i14 ANKETÁR OPÝTAJ SA ALEBO ZAKÓDUJ 
 
         Smiem sa spýtať,  žijete v súčasnosti s manželom/manželkou alebo partnerom? 
 
                                                                                                Áno       1      OPÝTAJ SA i15  
 
            Nie        2    CHOĎ NA i18 
                                                                                         Neviem         3 
 
 
 
 
i15 KARTA B Teraz by som chcel hovoriť o domácich prácach tak, ako je to popísané na karte. 

Domácimi prácami myslíme veci, ktoré sa robia okolo domácnosti ako napríklad varenie, pranie, 
upratovanie, starostlivosť o šaty, nakupovanie, údržba domu, ale nie starostlivosť o deti a 
voľnočasové aktivity. Počas typického pracovného dňa, približne koľko hodín celkovo strávia ľudia 
vo vašej domácnosti domácimi prácami? 

 
 POZNÁMKA PRE ANKETÁRA: ZAKÓDUJ NA NAJBLIŽŠIU HODINU.  AKCEPTUJ AJ ODHAD. 

 
 
   VPÍŠ: 

   (Neviem) 88 
 
 
 
i16 A približne koľko z toho času na to strávite vy sám/sama? Kde 0% znamená vôbec žiaden a 100% 

znamená úplne všetok. 
 

POZNÁMKA PRE ANKETÁRA: VPÍŠ PERCENTO. AKCEPTUJ AJ ODHAD. 
 
   VPÍŠ: 

        (Neviem) 88 
 
 
i17 A asi koľko z toho času strávi váš manžel/manželka/partner domácimi prácami? Kde 0% znamená 
vôbec žiaden a 100% znamená úplne všetok. 
 
 
POZNÁMKA PRE ANKETÁRA: VPÍŠ PERCENTO. AKCEPTUJ AJ ODHAD. 
 
   VPÍŠ: 

              
        (Neviem) 888 
 
 
 
 



 6

VŠETCI 
i18 ANKETÁR OPÝTAJ SA ALEBO ZAKÓDUJ:   
 
Pracujete v súčasnosti či už ako zamestnanec, samo-zamestnaný, živnostník alebo v rodinnom podniku? 
 
POZNÁMKA PRE ANKETÁRA: KÓDUJTE “DOČASNE MIMO” AKO ÁNO 
 
 
   
   Áno 1 OPÝTAJ SA i19 

   Nie 2 CHOĎ NA i22 
 
 
Teraz niekoľko otázok o vašom súčasnom zamestnaní. 
 

 
i19   Povedali by ste, že vaša práca je … PREČÍTAJ NAHLAS… 
 

 ...vôbec nie pestrá, 1  

 trochu pestrá, 2 

 dosť pestrá, 3 

 alebo, veľmi pestrá? 4 

             (Neviem)       8 
 
 
 

i20   A povedali by ste, že vo vašej práci … PREČÍTAJ NAHLAS … 
 

 ...vôbec nemám istotu, že ma nevyhodia, 1  

  mám malú istotu, že ma nevyhodia, 2 

 mám dosť veľkú istotu, že ma nevyhodia, 3 

 alebo mám veľmi veľkú istotu, že ma nevyhodia? 4 

              (Neviem)       8 
 

 
 

 
 

       i21   Čo sa týka zdravia a bezpečnosti, podstupujem v práci … PREČÍTAJ NAHLAS … 
 

 ...vôbec žiadne riziko, 1  

 malé riziko, 2 

 dosť veľké riziko, 3 

 alebo veľmi veľké riziko? 4 

             (Neviem)        8 
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OPÝTAJ SA VŠETKÝCH 
 

i22  KARTA F Ak by ste si mali vybrať medzi nasledujúcimi možnosťami, ktorú by ste uprednostnili? 
Prosím, ukážte nakoľko sa váš názor zhoduje s výrokmi na tejto karte tak, že zvolíte číslo od 1 do 5. 

 
 

Žena by mala byť 
pripravená obmedziť 
svoju platenú prácu 

v záujme svojej 
rodiny. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

Žena by nemala 
byť nútená 

obmedziť svoju 
platenú prácu v 
záujme svojej 

rodiny. 
  

  
i23 KARTA G   Ak by ste si mali vybrať medzi nasledujúcimi možnosťami, ktorú by ste uprednostnili? 

Prosím, ukážte nakoľko sa váš názor zhoduje s výrokmi na tejto karte tak, že zvolíte číslo od 1 do 5. 
 

Muži by mali prijať 
toľko isto 

zodpovednosti za 
domácnosť a deti 

ako ženy. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

Ženy by mali prijať 
viac zodpovednosti 

za domácnosť  
a deti ako muži. 

 
 
i24 KARTA H  Ak by ste si mali vybrať medzi nasledujúcimi možnosťami, ktorú by ste uprednostnili? 

Prosím, ukážte nakoľko sa váš názor zhoduje s výrokmi na tejto karte tak, že zvolíte číslo od 1 do 5. 
 

Keď je málo 
pracovných miest, 
muži by mali mať 
väčšie právo na 
prácu ako ženy. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

Keď je málo 
pracovných miest, 
ženy by mali mať 
to isté právo na 
prácu ako muži. 

 
    
KARTA i: S pomocou tejto karty mi, prosím, povedzte na škále od 0 do 10 nakoľko vy osobne dôverujete 
každej z inštitúcií, ktorú prečítam. 0 znamená, že tej inštitúcii vôbec nedôverujete a 10 znamená, že jej 
úplne dôverujete. Najprv ...PREČÍTAJ... 
 
 

  Vôbec 
nedô-
veru-
jem 

         Úplne 
dôve-rujem

 i25 
 

… slovenský 
parlament? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 i26 … právny 
systém? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 i27 … politici? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
             DEŇ   MESIAC  ROK 

VPÍŠ DÁTUM:   
 
 



ANKETÁR:  AK RESPONDENT JE MUŽ, OPÝTAJ SA HF1.  AK RESPONDENT JE ŽENA, 
OPÝTAJ SA HF2. 
 
RESPONDENTI MUŽI 
 

HF1 KARTA A  Teraz stručne popíšem nejakých ľudí. Prosím, vypočujte si každý popis a povedzte 
mi, nakoľko sa vám každá z tých osôb podobá alebo nepodobá. Použite túto kartu na odpoveď. 

 
 

Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podobá 
sa mi 

Do istej 
miery sa 

mi 
podobá 

Málo sa 
mi 

podobá 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

A    Je preňho dôležité vymýšľať nové veci 
a byť tvorivý. Rád robí veci vlastným 
originálnym spôsobom. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Je preňho dôležité byť bohatý. Chce 
mať veľa peňazí a drahé veci.  01 02 03 04 05 06 88 

C     Myslí si, že je dôležité, aby sa s 
každým človekom na svete 
zaobchádzalo rovnoprávne. Verí, že 
každý by mal mať v živote rovnaké 
príležitosti.   

01 02 03 04 05 06 88 

D     Je preňho dôležité ukázať čo vie. 
Chce, aby ľudia obdivovali čo robí. 01 02 03 04 05 06 88 

E     Je preňho dôležité žiť v bezpečnom 
prostredí. Vyhýba sa všetkému, čo by 
mohlo ohroziť jeho bezpečnosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

F     Má rád prekvapenia a stále vyhľadáva 
nové veci, čo by robil. Myslí si, že v 
živote je dôležité robiť veľa rozličných 
vecí.  

01 02 03 04 05 06 88 

G    Verí, že ľudia by mali počúvnuť, čo sa 
im prikáže. Myslí si, že ľudia by mali 
stále dodržiavať pravidlá, aj vtedy keď 
na nich nikto nedozerá.  

01 02 03 04 05 06 88 

H     Je preňho dôležité načúvať ľuďom, 
ktorí sú iní ako on. Aj vtedy, keď s 
nimi nesúhlasí, im aj tak chce 
porozumieť.  

01 02 03 04 05 06 88 

I      Je preňho dôležité byť jednoduchý a 
skromný. Snaží sa nepriťahovať na 
seba pozornosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

J     Je preňho dôležité užívať si. Rád sa 
rozmaznáva.  01 02 03 04 05 06 88 
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Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podobá 
sa mi 

Do istej 
miery sa 

mi 
podobá 

Málo sa 
mi 

podobá 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

K       Je preňho dôležité rozhodovať 
sám o tom, čo robí. Chce byť 
slobodný a nezávislý od 
ostatných. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Je preňho veľmi dôležité pomáhať 
ľuďom okolo neho. Chce sa 
starať o ich blaho.  

01 02 03 04 05 06 88 

M      Je preňho dôležité byť veľmi 
úspešný. Dúfa, že ľudia vyjadria 
uznanie nad tým, čo dosiahol.   

01 02 03 04 05 06 88 

N       Je preňho dôležité, aby vláda 
zabezpečila jeho bezpečnosť 
pred všetkými ohrozeniami. Chce, 
aby bol štát silný, tak, aby mohol 
ochrániť svojich občanov.  

01 02 03 04 05 06 88 

O      Vyhľadáva dobrodružstvo a rád 
riskuje. Chce mať vzrušujúci 
život.  

01 02 03 04 05 06 88 

P       Je preňho dôležité stále sa 
správať riadne. Vyhýba sa urobiť 
niečo, o čom by ľudia mohli 
povedať, že je nesprávne.  

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Je preňho dôležité získať si 
rešpekt iných. Chce, aby ľudia 
robili to, čo povie.   

01 02 03 04 05 06 88 

R       Je preňho dôležité byť oddaný 
svojim priateľom. Chce sa 
obetovať pre ľudí, ktorí sú mu 
blízki.  

01 02 03 04 05 06 88 

S       Silno verí v to, že by sa ľudia mali 
starať o prírodu. Starať sa o 
životné prostredie je preňho 
dôležité.   

01 02 03 04 05 06 88 

T      Tradície sú preňho dôležité. Snaží 
sa dodržiavať zvyky, ktoré mu 
odkazuje jeho náboženstvo alebo 
rodina.  

01 02 03 04 05 06 88 

U       Vyhľadáva každú príležitosť, aby 
sa zabavil. Je preňho dôležité 
robiť veci, ktoré mu spôsobujú 
potešenie. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
TERAZ CHOĎ NA OTÁZKU i28  
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RESPONDENTKY ŽENY 
 

HF2  KARTA A  Teraz stručne popíšem nejakých ľudí. Prosím, vypočujte si každý popis a povedzte 
mi, nakoľko sa vám každá z tých osôb podobá alebo nepodobá. Použite túto kartu na odpoveď. 

 
 

Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podob
á sa 
mi 

Do istej 
miery sa 

mi 
podobá 

Málo 
sa mi 
podob

á 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

A    Je pre ňu dôležité vymýšľať nové veci a 
byť tvorivá. Rada robí veci vlastným 
originálnym spôsobom. 

01 02 03 04 05 06 88 

B     Je pre ňu dôležité byť bohatá. Chce mať 
veľa peňazí a drahé veci.  01 02 03 04 05 06 88 

C     Myslí si, že je dôležité, aby sa s každým 
človekom na svete zaobchádzalo 
rovnoprávne. Verí, že každý by mal mať 
v živote rovnaké príležitosti. 

01 02 03 04 05 06 88 

D     Je pre ňu dôležité ukázať čo vie. Chce, 
aby ľudia obdivovali čo robí. 01 02 03 04 05 06 88 

E     Je pre ňu dôležité žiť v bezpečnom 
prostredí. Vyhýba sa všetkému, čo by 
mohlo ohroziť jej bezpečnosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

F     Má rada prekvapenia a stále vyhľadáva 
nové veci, čo by robila. Myslí si, že v 
živote je dôležité robiť veľa rozličných 
vecí.  

01 02 03 04 05 06 88 

G    Verí, že ľudia by mali počúvnuť, čo sa im 
prikáže. Myslí si, že ľudia by mali stále 
dodržiavať pravidlá, aj vtedy keď na nich 
nikto nedozerá.  

01 02 03 04 05 06 88 

H     Je pre ňu dôležité načúvať ľuďom, ktorí 
sú iní ako ona. Aj vtedy, keď s nimi 
nesúhlasí, im aj tak chce porozumieť.  

01 02 03 04 05 06 88 

I      Je pre ňu dôležité byť jednoduchá a 
skromná. Snaží sa nepriťahovať na seba 
pozornosť.  

01 02 03 04 05 06 88 

J     Je pre ňu dôležité užívať si. Rada sa 
rozmaznáva.  01 02 03 04 05 06 88 

 



 4

 
 

Veľmi 
sa mi 

podobá 

Podobá 
sa mi 

Do istej 
miery 
sa mi 

podobá 

Málo sa 
mi 

podobá 

Nepo-
dobá sa 

mi 

Vôbec 
sa mi 
nepo-
dobá 

(Neviem) 

K       Je pre ňu dôležité rozhodovať sama 
o tom, čo robí. Chce byť slobodná a 
nezávislá od ostatných. 

01 02 03 04 05 06 88 

L       Je pre ňu veľmi dôležité pomáhať 
ľuďom okolo nej. Chce sa starať o 
ich blaho.  

01 02 03 04 05 06 88 

M      Je pre ňu dôležité byť veľmi 
úspešná. Dúfa, že ľudia vyjadria 
uznanie nad tým, čo dosiahla.   

01 02 03 04 05 06 88 

N       Je pre ňu dôležité, aby vláda 
zabezpečila jej bezpečnosť pred 
všetkými ohrozeniami. Chce, aby bol 
štát silný, tak, aby mohol ochrániť 
svojich občanov.  

01 02 03 04 05 06 88 

O      Vyhľadáva dobrodružstvo a rada 
riskuje. Chce mať vzrušujúci život.  01 02 03 04 05 06 88 

P       Je pre ňu dôležité stále sa správať 
riadne. Vyhýba sa urobiť niečo, o 
čom by ľudia mohli povedať, že je 
nesprávne.  

01 02 03 04 05 06 88 

Q       Je pre ňu dôležité získať si rešpekt 
iných. Chce, aby ľudia robili to, čo 
povie.   

01 02 03 04 05 06 88 

R       Je pre ňu dôležité byť oddaná 
svojim priateľom. Chce sa obetovať 
pre ľudí, ktorí sú jej blízki.  

01 02 03 04 05 06 88 

S       Silno verí v to, že by sa ľudia mali 
starať o prírodu. Starať sa o životné 
prostredie je pre ňu dôležité.   

01 02 03 04 05 06 88 

T      Tradície sú pre ňu dôležité. Snaží sa 
dodržiavať zvyky, ktoré jej odkazuje 
jej náboženstvo alebo rodina.  

01 02 03 04 05 06 88 

U       Vyhľadáva každú príležitosť, aby sa 
zabavila. Je pre ňu dôležité robiť 
veci, ktoré jej spôsobujú potešenie. 

01 02 03 04 05 06 88 
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[Pre vnútornú potrebu: Nie sú otázky i1-i27] 
POZNÁMKA PRE ANKETÁRA: Respondent bude musieť preskočiť niektoré karty. 
Dbajte, aby mal pred sebou stále tú správnu. 
 
Aby sme mohli vylepšiť v budúcnosti naše otázky, je tu niekoľko záverečných 
otázok o rozličných veciach, ktoré sú podobné ako tie, čo ste už mali. Prosím, 
nesnažte sa rozpamätať na to, čo ste odpovedali predtým, ale pristupujte k 
nim, ako by to boli úplne nové otázky. 
 
OPÝTAJ SA VŠETKÝCH 
KARTA J S pomocou tejto karty, povedzte prosím, nakoľko súhlasíte alebo 
nesúhlasíte s každým z týchto výrokov o lekároch vo všeobecnosti: 
 

 

Rozhod-
ne 

súhla-
sím 

Sú-
hla-
sím 

Ani 
súhlas 

ani 
nesúhlas

Nesú-
hlasím 

Rozhod-
ne nesú-
hlasím 

(Ne-
viem) 

i28 Lekári zvyčajne 
nehovoria pacientom celú 
pravdu. 

1 2 3 4 5 8 

      
i29 Praktickí lekári sa 
zvyčajne správajú ku svojim 
pacientom ako  
k seberovným. 

1 2 3 4 5 8 

      
i30 Skôr než sa lekári 
rozhodnú pre liečbu, 
porozprávajú sa o nej 
zvyčajne s pacientom. 

1 2 3 4 5 8 

      
 
 
VŠETCI 
i31 ANKETÁR OPÝTAJ SA ALEBO ZAKÓDUJ:   
 
Pracujete v súčasnosti či už ako zamestnanec, samo-zamestnaný, živnostník alebo v 
rodinnom podniku? 
 
POZNÁMKA PRE ANKETÁRA: KÓDUJTE “DOČASNE MIMO” AKO ÁNO 
 
   
                                                                                       Áno      1  OPÝTAJ SA i32 

                                                                                        Nie      2  CHOĎ NA i35 
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i32 KARTA K   Prosím, povedzte mi na škále 0 až 10 aká pestrá je vaša práca. 0 

znamená vôbec nie pestrá a 10 znamená veľmi pestrá. Zvoľte si svoju odpoveď z 
tejto karty. 
 
 

  
Vôbec nie 

pestrá 

          
Veľmi 
pestrá 

 
(Ne-
viem) 
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 

i33 KARTA L   Teraz mi prosím povedzte, na škále od 0 do 10, nakoľko máte v práci 
istotu, že vás nevyhodia. 0 znamená, že vôbec nemám istotu, že ma nevyhodia a 10 
znamená, že mám veľmi veľkú istotu, že ma nevyhodia. Zvoľte svoju odpoveď z tejto 
karty. 
 
 

  
Vôbec 
nemám 

istotu, že 
ma 

nevyhodia 

          
Mám 
veľmi 
veľkú 

istotu, že 
ma nevy-

hodia 

 
(Ne-
viem) 
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 
 

i34          KARTA M   Prosím, povedzte mi na škále od 0 do 10, nakoľko je veľké riziko, ktoré v 
práci podstupujete čo sa týka vášho zdravia a bezpečnosti. 0 znamená vôbec 
žiadne riziko a 10 znamená veľmi veľké riziko. Zvoľte svoju odpoveď z tejto 
karty. 

 
 
 

  
 

Vôbec 
žiadne 
riziko 

 

          
Veľmi 
veľké 
riziko 

 
(Ne-
viem) 
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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OPÝTAJ SA VŠETKÝCH 
i35  KARTA N Ako ste celkovo spokojný so súčasným stavom ekonomiky na Slovensku?  

Použite túto kartu. 
 
                                                      
 Veľmi                               Veľmi  (Neviem) 
 nespokojný                              spokojný    
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  10 88  
  
  
 
 
i36 STÁLE KARTA N Teraz, keď sa zamyslíte nad slovenskou vládou, ako ste spokojný s jej prácou? 

Stále používajte túto kartu. 
 
                                                      
 Veľmi                               Veľmi  (Neviem) 
 nespokojný                              spokojný    
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  10 88 
 
 
 
 
i37 STÁLE KARTA N A celkovo, ako ste spokojný s tým ako funguje demokracia na Slovensku? Stále 

používajte túto kartu. 
 
                                                      
 Veľmi                               Veľmi  (Neviem) 
 nespokojný                              spokojný    
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  10 88 
 
 
 
   KARTA O: S pomocou tejto karty mi, prosím, povedzte na škále od 0 do 10 nakoľko vy osobne 
dôverujete každej z inštitúcií, ktorú prečítam. 0 znamená, že tej inštitúcii vôbec nedôverujete a 10 znamená, 
že jej úplne dôverujete. Najprv ...PREČÍTAJ... 
 
 

  Vôbec 
nedô-
veru-
jem 

         Úplne 
dôve-rujem

             
 i38 
 

… slovenský 
parlament? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 i39 … právny 
systém? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 i40 … politici? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
             DEŇ   MESIAC  ROK 

VPÍŠ DÁTUM:   
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