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TAZATEL VYPIŠTE datum zahájení rozhovoru:     (dd/mm/rr) 
 
TAZATEL VYPIŠTE kolik je právě hodin/minut:   (Použijte 24 hodinový čas) 
(DATUM A ČAS ZAHÁJENÍ ROZHOVORU ve VŠECH zemích) 
 
A1 Kolik času během průměrného dne strávíte sledováním, čtením nebo posloucháním zpráv o politice a 

současných událostech? Prosím odpovězte v hodinách a minutách. 
 TAZATEL: Když žádný čas, napište 00 00. 
 
NAPIŠTE DÉLKU:         hodiny        minuty 
(Odmítl(a)) 7777 
(Neví) 8888 
 
A2 PŘEDLOŽTE KARTU 1 Lidé mohou používat internet na různých zařízeních, jako jsou počítače, 

tablety a chytré telefony. Jak často vy osobně používáte internet na těchto nebo jiných zařízeních, ať 
už pro pracovní nebo soukromé účely? 

 
Nikdy    1 PŘEJDĚTE NA A4 
Pouze příležitostně 2 PŘEJDĚTE NA A4 
Několikrát za týden 3 PŘEJDĚTE NA A4 
Téměř každý den 4 PTEJTE SE NA A3 
Denně   5 PTEJTE SE NA A3 
(Odmítl(a))  7  PŘEJDĚTE NA A4 
(Nevím)  8  PŘEJDĚTE NA A4 
 
PTEJTE SE, POKUD V OTÁZCE A2 ODPOVĚDĚL(A) TÉMĚŘ KAŽDÝ DEN NEBO DENNĚ (kód 4 nebo 

5) 
A3 Kolik času během průměrného dne strávíte na internetu na počítači, tabletu, chytrém telefonu nebo 

jiném zařízení, ať už pro pracovní nebo pro soukromé účely? Prosím odpovězte v hodinách a 
minutách. 

 
NAPIŠTE DÉLKU:         hodiny        minuty 
(Odmítl(a)) 7777 
(Nevím) 8888 
 
PTEJTE SE VŠECH  
A4  PŘEDLOŽTE KARTU 2 Obecně vzato, řekl(a) byste, že se většině lidí dá důvěřovat, nebo že člověk 

nemůže být při jednání s lidmi nikdy dost opatrný? Odpovězte mi s použitím stupnice 0 až 10, kde 0 
znamená, že člověk nemůže být nikdy dost opatrný a 10 znamená, že většině lidí se dá důvěřovat. 

 
Člověk 
nemůže být 
nikdy dost 
opatrný 

       Většině lidí se 
dá důvěřovat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
A5 PŘEDLOŽTE KARTU 3 Myslíte si, že by se vás většina lidí snažila podvést, pokud by měli možnost, 

nebo by se snažili být poctiví?   
 
Většina lidí by 
se mě snažila 
podvést 

       Většina lidí by 
se snažila být 

poctivá 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
 



A6  PŘEDLOŽTE KARTU 4   
Řekl(a) byste, že se většina lidí snaží pomáhat druhým, nebo že se většinou starají o sebe? Prosím užijte 

kartu.             
  

Lidé se 
většinou 
starají o sebe 

       Lidé se 
většinou snaží 

pomáhat 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
 
 VYPIŠTE kolik je právě hodin/minut (po ukončení sekce A):        (Použijte 24 hodinový čas) 
 (pro CAPI) 
 
 
Nyní vám položím několik otázek týkajících se politiky a vládnutí. 
 
B1 Jak moc se zajímáte o politiku?  
Zajímáte se o ni… ČTĚTE NAHLAS 
 
Velmi   1  
Dost   2   
Jen trochu 3 
Vůbec ne 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8  
 
B2 PŘEDLOŽTE KARTU 5 Do jaké míry byste řekl(a), že politický systém v České republice umožňuje 

lidem jako jste vy vyjádřit se k tomu, co dělá vláda? 
 
Vůbec ne 1 
Velmi málo 2 
Trochu  3 
Hodně  4 
Velmi hodně 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
B3 PŘEDLOŽTE KARTU 6 Do jaké míry si myslíte, že jste schopný(á) mít aktivní roli ve skupině, která se 

zabývá politickými otázkami?  
 
Vůbec ne schopný(á) 1 
Trochu schopný(á) 2 
Docela schopný(á) 3 
Velmi schopný(á) 4 
Naprosto schopný(á) 5 
(Odmítl(a))  7 
(Nevím)  8 
 
 
B4 PŘEDLOŽTE KARTU 7 A jak moc byste řekl(a), že politický systém v České republice umožňuje 

lidem, jako jste vy, mít vliv na politiku? 
 
Vůbec ne 1 
Velmi málo 2 
Trochu  3 
Hodně  4 
Velmi hodně 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 



  
B5 PŘEDLOŽTE KARTU 8 A do jaké míry jste si jistý(á), že jste schopný(á) podílet se na politice? 
 
Vůbec ne jistý(á) 1 
Trochu jistý(á)  2 
Docela jistý(á)  3 
Velmi jistý(á)  4 
Naprosto jistý(á) 5 
(Odmítl(a))  7 
(Nevím)  8 
 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 9 
Řekněte mi prosím s použitím stupnice 0-10 jak moc vy osobně důvěřujete institucím, které budu číst 

nahlas. 0 znamená, že instituci vůbec nedůvěřujete, 10 znamená, že jí naprosto důvěřujete. 
Zaprvé…ČTĚTE NAHLAS… 

 
B6  …českému parlamentu? 
B7 …právnímu systému? 
B8  …policii? 
B9 …politikům? 
B10 …politickým stranám? 
B11 …Evropskému parlamentu? 
B12 …Organizaci spojených národů? 
 
Vůbec  
žádná důvěra 

     Naprostá 
 důvěra 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
 
B13 V dnešní době se někteří lidé z takového či onakého důvodu neúčastní voleb. 

Volil(a) jste v posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu 2013? 
 
Ano  1 PTEJTE SE NA B14 
Ne  2 PŘEJDĚTE NA B15 
Nebyl(a) jsem oprávněn(a) volit 3 PŘEJDĚTE NA B15 
(Odmítl(a)) 7  PŘEJDĚTE NA B15 
(Nevím) 8  PŘEJDĚTE NA B15 
 
 
PTEJTE SE, POKUD V OTÁZCE B13 ODPOVĚDĚL ANO (KÓD 1) 
 
B14  Kterou politickou stranu jste v těchto volbách volil(a)? 
 
KSČM 1 
ČSSD 2 
TOP 09 3 
ANO 2011 4 
ODS  5 
KDU-ČSL 6 
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 7 
Jiná (VYPIŠTE__________) 8 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 



PTEJTE SE VŠECH 
 
Existují různé způsoby, prostřednictvím kterých je možné se pokusit o zlepšení různých záležitostí v České 

republice nebo jakými lze předejít jejich zhoršování. Udělal(a) jste v posledních 12 měsících některou 
z následujících věcí? ČTĚTE NAHLAS. 

 
B15 Obrátil(a) se na politika, úředníka státní správy či místní samosprávy 
B16 Pracoval(a) v politické straně či aktivistické skupině 
B17 Pracoval(a) v jiné organizaci nebo sdružení 
B18 Nosil(a) nebo veřejně vystavil(a) znak/nálepku nějaké kampaně 
B19 Podepsal(a) petici 
B20 Účastnil(a) se legální veřejné demonstrace 
B21 Bojkotoval(a) určité zboží 
B22 Přidal(a) příspěvek nebo sdílel(a) něco o politice online, například na blogu, emailem nebo na 

sociálních sítích jako je Facebook či Twitter 
 
Ano  1 
Ne  2 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
 
B23 Existuje nějaká politická strana, ke které máte blíže než k ostatním stranám? 
  
Ano  1 PTEJTE SE NA B24 
Ne   2 PŘEJDĚTE NA B26 
(Odmítl(a)) 77  PŘEJDĚTE NA B26 
(Nevím) 88  PŘEJDĚTE NA B26 
 
 
PTEJTE SE POKUD V OTÁZCE B23 ODPOVĚDĚL ANO (KOD 1) 
 
B24  Která to je? 
 
KSČM 01 PTEJTE SE NA B25 
ČSSD 02 PTEJTE SE NA B25 
TOP 09 03 PTEJTE SE NA B25 
ANO 2011 04 PTEJTE SE NA B25 
ODS  05 PTEJTE SE NA B25 
KDU-ČSL 06 PTEJTE SE NA B25 
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 07 PTEJTE SE NA B25 
Jiná (VYPIŠTE__________) 08 PTEJTE SE NA B25 
(Odmítl(a)) 77 PŘEJDĚTE NA B26 
(Nevím) 88 PŘEJDĚTE NA B26 
 
 
POKUD V B24 UVEDE JEDNU ZE STRAN S KÓDEM 1-7, PAK SE PTEJTE NA B25, JINAK PŘEJDĚTE 

NA B26 
 
B25 Jak blízko k této straně máte? Myslíte si, že k ní máte… ČTĚTE NAHLAS… 
 
velmi blízko 1 
docela blízko 2 
nepříliš blízko 3 
vůbec ne blízko 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 



PTEJTE SE VŠECH 
 
B26 PŘEDLOŽTE KARTU 10  V politice lidé někdy hovoří o "levici a "pravici". 
Použijte tuto kartu a řekněte mi, kam byste se zařadil(a) na této stupnici, kde 0 znamená levici, a 10 

znamená pravici. 
 
Levice      Pravice 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
B27 PŘEDLOŽTE KARTU 11 Když vezmeme v úvahu všechny okolnosti, jak jste v současnosti celkově 

spokojen(a) se svým životem? Odpovězte mi prosím s použitím této karty, kde 0 znamená naprosto 
nespokojený(a) a 10 naprosto spokojený(á). 

 
Naprosto 
nespokojený(á)  

     Naprostá 
spokojený(á) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
B28  STÁLE KARTA 11 Jak jste celkově spokojen(a) se současným stavem ekonomiky v České 

republice? Opět použijte tuto kartu. 
 
Naprosto 
nespokojený(á)  

     Naprostá 
spokojený(á) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
B29 STÁLE KARTA 11 Nyní se zamyslete nad vládou České republiky. Jak jste spokojen(a) s tím, jak dělá 

svou práci? 
 
Naprosto 
nespokojený(á)  

     Naprostá 
spokojený(á) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
B30 STÁLE KARTA 11 A jak jste celkově spokojen(a) s tím, jak funguje demokracie v České republice? 
  
Naprosto 
nespokojený(á)  

     Naprostá 
spokojený(á) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
 
B31 PŘEDLOŽTE KARU 12 Nyní s použitím této karty prosím řekněte, co si celkově myslíte o současném 

stavu vzdělávání v České republice? 
  
Naprosto  
špatný 

     Naprosto 
 dobrý  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 



 
B32 STÁLE KARTA 12 Opět s použitím této karty prosím řekněte, co si celkově myslíte o současném 

stavu zdravotnictví v České republice? 
 
Naprosto  
špatný 

     Naprosto  
dobrý  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 13 S použitím této karty prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte, či nesouhlasíte s 

každým z následujících výroků. ČTĚTE NAHLAS KAŽDÝ VÝROK, V KAŽDÉM ŘÁDKU VYBERTE 
JEDNU ODPOVĚĎ  

 
B33 Vláda by měla přijmout opatření, která by snižovala rozdíly v příjmech. 
B33a Když je málo pracovních míst, muži by meli mít vetší právo na zamestnání než ženy. 
B34 Homosexuálové a lesbičky by měli mít právo žít svůj vlastní život podle svého přání. 
B35 Pokud by blízký člen mojí rodiny byl homosexuál nebo lesbička, styděl(a) bych se.  
B36 Homosexuální páry by měly mít stejné právo adoptovat děti jako heterosexuální páry. 
 
Rozhodně souhlasím 1 
Souhlasím 2 
Ani souhlas, ani nesouhlas 3 
Nesouhlasím 4 
Rozhodně nesouhlasím 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
B37 PŘEDLOŽTE KARTU 14 Nyní se zamyslete nad Evropskou unií, někteří tvrdí, že Evropské 

sjednocení by mělo dále pokračovat. Jiní tvrdí, že sjednocení už překročilo určitou mez. S použitím 
této karty prosím řekněte, jaké číslo na škále nejlépe popisuje vaše stanovisko? 

 
Sjednocení už zašlo 
příliš daleko   

     Sjednocení by mělo 
dále pokračovat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
Nyní několik otázek o lidech, kteří přicházejí žít do české republiky z jiných zemí. 
 
B38 PŘEDLOŽTE KARTU 15 Nyní s použitím této karty řekněte, do jaké míry by podle Vás měla Česká 

republika dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé stejné rasy nebo stejného etnika jako je většina 
českých lidí? Měla by… 

 
Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 
Dovolit to některým 2 
Dovolit to malému počtu 3 
Nedovolit to nikomu 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
B39 STÁLE KARTA 15 A co lidem jiné rasy nebo etnické skupiny než je většina českých lidí? Měla by… 

Opět použijte tuto kartu. 
 
Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 
Dovolit to některým 2 
Dovolit to malému počtu 3 
Nedovolit to nikomu 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 



 
B40 STÁLE KARTA 15 A co lidem z chudších mimoevropských zemí? Použijte stejnou kartu. 
 
Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 
Dovolit to některým 2 
Dovolit to malému počtu 3 
Nedovolit to nikomu 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
B41 PŘEDLOŽTE KARTU 16 Řekl(a) byste, že pro českou ekonomiku je obecně špatné nebo dobré, že 

sem přicházejí žít lidé z jiných zemí? Použijte prosím tuto kartu. 
 
Špatné pro 
ekonomiku 

     Dobré pro  
ekonomiku 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
B42 PŘEDLOŽTE KARTU 17 A s použitím této karty řekněte, zda lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí 

žít, většinou narušují nebo obohacují kulturu České republiky? 
 
Narušují  
kulturu 

     Obohacují  
kulturu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
B43 PŘEDLOŽTE KARTU 18 Dělají lidé, kteří do České republiky přicházejí žít z jiných zemí, z české 

republiky lepší či horší místo pro život? Použijte prosím tuto kartu. 
 
Horší místo  
pro život 

     Lepší místo 
 pro život 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88  
 
VYPIŠTE kolik je právě hodin/minut (po ukončení sekce B):        (Použijte 24 hodinový čas) 
 (pro CAPI) 
 
 
A nyní několik otázek, které se týkají vás a vašeho života. 
 
C1 PŘEDLOŽTE KARTU 19 Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak byste řekl(a), že jste 

šťastný(á)? Použijte prosím tuto kartu. 
 
Zcela  
nešťastný(á) 

     Zcela  
šťastný(á) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 



C2 PŘEDLOŽTE KARTU 20 S použitím této karty mi prosím řekněte, jak často se společensky stýkáte s 
přáteli, příbuznými nebo s kolegy? 

 
Nikdy     01 
Méně než jednou za měsíc 02 
Jednou za měsíc  03 
Několikrát za měsíc  04 
Jednou týdně   05 
Několikrát týdně  06 
Každý den   07 
(Odmítl(a))   77 
(Nevím)   88 
 
C3 PŘEDLOŽTE KARTU 21 Kolik je lidí, pokud vůbec nějací, se kterými můžete hovořit o svých intimních 

a soukromých záležitostech? Vyberte odpověď z této karty. 
 
Nikdo  00 
1  01 
2  02 
3  03 
4-6  04 
7-9  05 
10 nebo více 06 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
C4      PŘEDLOŽTE KARTU 22 Jak často se ve srovnání s jinými lidmi vašeho věku účastníte 

společenských aktivit (chodíte za zábavou)? Prosím použijte tuto kartu. 
 
Mnohem méně než většina lidí mého věku 1 
Méně než většina lidí mého věku  2 
Přibližně stejně jako lidé mého věku  3 
Více než většina lidí mého věku  4 
Mnohem více než většina lidí mého věku 5 
(Odmítl(a))     7 
(Nevím)     8 
 
C5 Stal(a) jste se vy nebo člen vaší domácnosti během posledních pěti let obětí loupeže, vloupání či 

fyzického napadení? 
 
Ano  1 
Ne  2 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
C6 Jak bezpečně se cítíte - nebo byste se cítil(a) - když procházíte po setmění sám(a) v okolí vašeho 

bydliště? Cítíte se - nebo cítil(a) byste se… ČTĚTE NAHLAS... 
 
…velmi bezpečně 1 
bezpečně 2 
v nebezpečí 3 
velmi v nebezpečí? 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
Další sada otázek se bude týkat vaší osoby. 
 



C7  Jaký je váš celkový zdravotní stav? Řekl(a) byste, že je...ČTĚTE NAHLAS... 
 
…velmi dobrý 1 
dobrý  2 
uspokojivý 3 
špatný 4 
velmi špatný 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
C8  Omezuje vás ve vašich každodenních aktivitách nějaká dlouhodobá nemoc, zdravotní omezení, 

handicap, či psychický zdravotní problém? POKUD ANO, omezuje Vás hodně nebo jen do určité 
míry? 

 
Ano, hodně  1 
Ano, do určité míry 2 
Ne    3 
(Odmítl(a))  7 
(Nevím)  8 
 
Lidé mohou mít různě silný vztah k zemi, ve které žijí, a k Evropě. 
C9 PŘEDLOŽTE KARTU 23 Jak se cítíte citově spjat(a) s Českou republikou? Prosím vyberte číslo na 

stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená vůbec nejsem citově spjat(a) a 10 znamená jsem velmi citově 
spjat(a). 

 
Vůbec nejsem 
citově spjat(a) 

     Jsem velmi 
citově 

spjat(a) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
C10  STÁLE KARTA 23 Jak se cítíte citově spjat(a) s Evropou? 
 
Vůbec nejsem 
citově spjat(a) 

     Jsem velmi 
citově 

spjat(a) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
C11  Hlásíte se k nějakému konkrétnímu náboženství nebo vyznání? 
 
Ano 1 PTEJTE SE NA C12 
Ne 2 PŘEJDĚTE NA C13 
(Odmítl(a)) 7 PŘEJDĚTE NA C13 
(Nevím) 8 PŘEJDĚTE NA C13 
 
POUZE PRO TY, KTEŘÍ V C11 ODPOVĚDĚLI ANO (kód 1) 
C12 Ke kterému? 
 
Římskokatolickému 01 PŘEJDĚTE NA C15 
Protestantskému 02 PŘEJDĚTE NA C15 
Východnímu ortodoxnímu 03 PŘEJDĚTE NA C15 
Jinému křesťanskému 04 PŘEJDĚTE NA C15 
Židovskému 05 PŘEJDĚTE NA C15 
Islámu 06 PŘEJDĚTE NA C15 
Východnímu náboženství 07 PŘEJDĚTE NA C15 
Jinému mimokřesťanskému náboženství 08 PŘEJDĚTE NA C15 
(Odmítl(a)) 77 PŘEJDĚTE NA C15 



  
PTEJTE SE, POKUD JE NE, NEBO NEVÍM/ODMÍTNUTÍ V C11 (kódy 2,7, nebo 8 v C11) 
C13 Hlásil(a) jste se někdy k nějakému konkrétnímu náboženství nebo vyznání? 
 
Ano  1 PTEJTE SE NA C14 
Ne 2 PŘEJDĚTE NA C15 
(Odmítl(a) 7 PŘEJDĚTE NA C15 
(Nevím) 8 PŘEJDĚTE NA C15 
 
PTEJTE SE, POKUD JE ANO V C13 (kód 1) 
C14 Ke kterému? 
 
Římskokatolickému 01 
Protestantskému 02 
Východnímu ortodoxnímu 03 
Jinému křesťanskému 04 
Židovskému 05 
Islámu 06 
Východnímu náboženství 07 
Jinému mimokřesťanskému náboženství 08 
(Odmítl(a)) 77 
 
PTEJTE SE VŠECH 
 
C15 PŘEDLOŽTE KARTU 24 Bez ohledu na to, zda se hlásíte k nějakému konkrétnímu náboženství, jak 

jste zbožný(á)? Použijte prosím tuto kartu. 
 
Vůbec nejsem 
zbožný(á) 

     Jsem velmi 
zbožný(á) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
C16 PŘEDLOŽTE KARTU 25 Kromě zvláštních událostí jako jsou svatby a pohřby, jak asi často 

navštěvujete v současnosti bohoslužby? Použijte prosím tuto kartu. 
 
Každý den   01 
Častěji než jednou týdně 02 
Jednou týdně   03 
Nejméně jednou měsíčně 04 
Jen o zvláštních svátcích 05 
Méně často   06 
Nikdy     07 
(Odmítl(a))   77 
(Nevím)   88 
 
C17 STÁLE KARTA 25 Jak často - pokud vůbec- se modlíte mimo okamžiky, kdy jste na bohoslužbách? 

Použijte prosím tuto kartu. 
 
Každý den   01 
Častěji než jednou týdně 02 
Jednou týdně   03 
Nejméně jednou měsíčně 04 
Jen o zvláštních svátcích 05 
Méně často   06 
Nikdy     07 
(Odmítl(a))   77 
(Nevím)   88 
 
 
 



C18 Označil(a) byste se za příslušníka skupiny, která je v této zemi diskriminována? 
 
Ano   1 PTEJTE SE NA C19 
Ne  2 PŘEJDĚTE NA C20 
(Odmítl(a)) 7 PŘEJDĚTE NA C20 
(Nevím) 8 PŘEJDĚTE NA C20 
 
 
POUZE PRO TY, KTEŘÍ V C18 ODPOVĚDĚLI ANO (kód 1) 
C19 Kvůli čemu je vaše skupina diskriminována? 
SONDUJTE: 
"A další důvody?" 
NEČTĚTE A OZNAČTE VŠECHNO CO RESPONDENT SPONTÁNNĚ UVEDE 
 
Barvě pleti nebo rase 01 
Národnosti 02 
Náboženství 03 
Jazyku 04 
Etnické skupině 05 
Věku  06 
Pohlaví 07 
Sexuální orientaci 08 
Zdravotnímu postižení 09 
Jiné (VYPIŠTE________) 10 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
PTEJTE SE VŠECH 
C20 Jste občanem České republiky, tj. máte české občanství? 
 
Ano  1 PŘEJDĚTE NA C22 
Ne  2 PTEJTE SE NA C21 
(Odmítl(a)) 7 PTEJTE SE NA C22 
(Nevím) 8 PTEJTE SE NA C21 
 
PTEJTE SE POKUD JE ODPOVĚĎ NE NEBO NEVÍ V C20 (kódy 2 nebo 8) 
 
C21 Jaké je vaše občanství? 
 
VYPIŠTE_____________ 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
PTEJTE SE VŠECH 
C22 Narodil(a) jste se na území České republiky? 
  
Ano  1 PŘEJDĚTE NA C25 
Ne   2 PTEJTE SE NA C23 
(Odmítl(a)) 7 PŘEJDĚTE NA C25 
(Nevím) 8 PŘEJDĚTE NA C25 
 
 
PTEJTE SE POKUD NE V C22 (kód 2) 
C23 Ve které zemi jste se narodil(a)? 
 
VYPIŠTE__________ 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 



C24 V kterém roce jste poprvé přišel(a) žít do České republiky? 
 
VYPIŠTE ROK: 
(Odmítl(a)) 7777 
(Nevím) 8888 
 
PTEJTE SE VŠECH 
 
C25  Kterým jazykem nebo jazyky mluvíte doma nejčastěji? 
 
VYPIŠTE NEJÝŠE DVA JAZYKY __________ ________ 
(Odmítl(a)) 777 
(Nevím) 888 
 
C26  Patříte v České republice k národnostní či etnické menšině? 
 
Ano  1 
Ne   2 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
C27  Narodil se váš otec na území České republiky?  
 
Ano  1 PŘEJDĚTE NA C29 
Ne   2 PTEJTE SE NA C28 
(Odmítl(a)) 7 PŘEJDĚTE NA C29 
(Nevím) 8 PŘEJDĚTE NA C29 
 
PTEJTE SE POKUD ODPOVĚDĚL(A) NE NA OTÁZKU C27 (kód 2) 
C28  V které zemi se narodil váš otec? 
 
VYPIŠTE___________ 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
PTEJTE SE VŠECH 
  
C29 Narodila se vaše matka na území České republiky? 
  
Ano  1 PŘEJDĚTE NA C31 
Ne   2 PTEJTE SE NA C30 
(Odmítl(a)) 7 PŘEJDĚTE NA C31 
(Nevím) 8 PŘEJDĚTE NA C31 
 
PTEJTE SE POKUD ODPOVĚDĚL(A) NE NA OTÁZKU C29 (kód 2) 
 
C30  Ve které zemi se narodila vaše matka? 
 
VYPIŠTE_____________ 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
PTEJTE SE VŠECH 
ZAZNAMENEJTE U VŠECH 
C31  Mohu se jen pro kontrolu zeptat, ve kterém měsíci máte narozeniny? 
 
ZAZNAMENEJTE MĚSÍC NAROZENÍ (např. leden = 01 a prosinec = 12) 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 



C32  TAZATEL KÓDUJE: S OHLEDEM NA MĚSÍC RESPONDENTOVA NAROZENÍ KÓDUJTE: 
  
MĚSÍC NAROZENÍ = 01, 04, 07, 10 NEBO 77 1 PŘEJDĚTE NA ÚVOD PŘED OTÁZKOU C33 
MĚSÍC NAROZENÍ = 02, 05, 08, 11 NEBO 88 2 PŘEJDĚTE NA ÚVOD PŘED OTÁZKOU C36 
MĚSÍC NAROZENÍ = 03, 06, 09 NEBO 12 3     PŘEJDĚTE NA ÚVOD PŘED OTÁZKOU C39 
 
PTEJTE SE, POKUD V OTÁZCE V C32 ODPOVĚDĚL(A) 1 
 
Lidé z jiných zemí přicházejí žít do České republiky z různých důvodů. Někteří zde mají rodinné 

vazby. Jiní přicházejí za prací nebo za svými rodinami. Jiní přicházejí proto, že jsou v 
nebezpečí. Několik dalších otázek se týká právě této problematiky. 

 
PŘEDLOŽTE KARTU 26 Řekněte mi prosím, jak by podle vašeho názoru měly být důležité následující 

okolnosti při rozhodování o tom, zda sem člověk, který se narodil, vyrostl a žil mimo Českou republiku, 
může přijít a žít zde? Zaprvé, jak důležité by pro rozhodování mělo být, že dotyčný člověk… ČTĚTE 
NAHLAS... 

 
C33  má dobré vzdělání? 
C34  přichází z křesťanského prostředí? 
C35  má pracovní kvalifikaci, kterou Česká republika potřebuje? 
 
Vůbec to 
není důležité 

     Naprosto 
důležité  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
PŘEJDĚTE NA ÚVOD PŘED C42 
 
PTEJTE SE, POKUD V OTÁZCE V C32 ODPOVĚDĚL(A) 2 
 
Lidé z jiných zemí přicházejí žít do České republiky z různých důvodů. Někteří zde mají rodinné 

vazby. Jiní přicházejí za prací nebo za svými rodinami. Jiní přicházejí proto, že jsou v 
nebezpečí. Několik dalších otázek se týká právě této problematiky. 

 
C36  PŘEDLOŽTE KARTU 27 Jak by podle vašeho názoru mělo být důležité dobré vzdělání při 

rozhodování o tom, zda člověk, který se narodil, vyrostl a žil mimo Českou republiku, může přijít a žít 
zde? 

 
Vůbec to není 
důležité 

    Naprosto 
důležité  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
C37  PŘEDLOŽTE KARTU 28 Jak by podle vašeho názoru mělo být důležité to, že přichází z křesťanského 

prostředí, při rozhodování o tom, zda někdo může přijít a žít zde? 
 
Vůbec to není 
důležité 

    Naprosto 
důležité  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 



C38  PŘEDLOŽTE KARTU 29 Jak  by podle vašeho názoru mělo být důležité to, že má pracovní 
kvalifikaci, kterou Česká republika potřebuje, při rozhodování o tom, zda někdo může přijít a žít zde? 
 
Vůbec to není 
důležité 

    Naprosto 
důležité  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
JDĚTE NA ÚVOD PŘED C42 
 
PTEJTE SE, POKUD V OTÁZCE V C32 ODPOVĚDĚL(A) 3 
Lidé z jiných zemí přicházejí žít do České republiky z různých důvodů. Někteří zde mají rodinné 

vazby. Jiní přicházejí za prací nebo za svými rodinami. Jiní přicházejí proto, že jsou v 
nebezpečí. Několik dalších otázek se týká právě této problematiky. 

PŘEDLOŽTE KARTU 30 Řekněte mi prosím, jak by podle vašeho názoru měly být důležité následující 
okolnosti při rozhodování o tom, zda sem člověk, který se narodil, vyrostl a žil mimo Českou republiku, 
může přijít a žít zde? Zaprvé, jak důležité by pro rozhodování mělo být, že dotyčný člověk… ČTĚTE 
NAHLAS... 

 
C39  má dobré vzdělání? 
C40 přichází z křesťanského prostředí? 
C41  má pracovní kvalifikaci, kterou Česká republika potřebuje? 
 
Vůbec to není 
důležité  

     Naprosto 
důležité    

0  1  2  3  4  5 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
PTEJTE SE VŠECH 
Někteří lidé přijíždějí do této země a žádají o status uprchlíka na základě toho, že se obávají ve své 

vlastní zemi pronásledování. 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 31 S použitím této karty mi prosím řekněte, jak moc souhlasíte nebo nesoulasíte s 

následujícími výroky. Zaprvé… ČTĚTE NAHLAS… 
 
C42  Státní správa by měla být při posuzování žádostí o status uprchlíka velkorysá. 
C43  Většina žádostí o status uprchlíka se nezakládá na opravdovém strachu z pronásledování v jejich 

vlastní zemi. 
C44  Uprchlíci, jejichž žádosti bylo vyhověno, by měli mít právo vzít si s sebou členy blízké rodiny. 
 
Rozhodně souhlasím 1 
Spíše souhlasím 2 
Ani souhlas, ani nesouhlas 3 
Spíše nesouhlasím 4 
Rozhodně nesouhlasím 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
VYPIŠTE kolik je právě hodin/minut (po ukončení sekce C):        (Použijte 24 hodinový čas) 
  (pro CAPI) 



PTEJTE SE VŠECH 
Nyní několik otázek na jiné téma. 
 
D1  PŘEDLOŽTE KARTU 32 Pokud byste si domů kupoval(a) nějaký velký elektrický spotřebič, jak 

pravděpodobné je, že byste si koupil(a) některý z energeticky nejvíce úsporných? 
 
Vůbec to není 
pravděpodobné 

     Naprosto 
pravděpodobné    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
D2  PŘEDLOŽTE KARTU 33 Existují různé způsoby, jak můžeme snížit spotřebu energií, jako např. 

vypínat spotřebiče, které právě nepoužíváme, chodit krátké vzdálenosti pěšky nebo používat  topení  
nebo klimatizaci pouze, je-li to opravdu nutné. Jak často ve svém každodenním životě děláte něco pro 
to, abyste snížil(a) svou spotřebu energií? 

 
Nikdy  01 
Téměř nikdy 02 
Někdy 03 
Často 04 
Velmi často 05 
Stále  06 
(Nemůže snížit spotřebu energií) 55 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
D3  PŘEDLOŽTE KARTU 34 Celkově, jak moc jste přesvědčen(a), že byste mohl(a) spotřebovávat méně 

energií než dosud? 
 
Vůbec o tom nejsem 
přesvědčený(á) 

     Jsem zcela 
přesvědčený(á)    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 35 Zvýrazněný rámeček v horní části této karty ukazuje několik energetických zdrojů, 
které mohou být použity k výrobě elektrické energie. Prosím projděte si na okamžik tyto zdroje. 
TAZATEL: PAUZA UMOŽŇUJÍCÍ RESPONDENTOVI ČÍST SEZNAM.  
Kolik elektřiny používané v České republice by mělo být vyrobeno z každého z těchto zdrojů? 
Prosím vyberte odpověď z možností uvedených na spodní části této karty. 
 
D4  Nejprve, kolik elektřiny používané v České republice by mělo být vyrobeno z uhlí? 
TAZATEL: pokud se respondent zeptá, jaký druh uhlí, přečtěte prosím nahlas: 'Uhlím jsou míněny všechny 

druhy uhlí, které lze použít k výrobě elektrické energie, včetně černého a hnědého uhlí.' 
D5  A kolik ze zemního plynu? 
D6  A kolik z vodní energie, získávané z tekoucích řek, přehrad a moří? 
D7  Kolik elektřiny používané v České republice by mělo být vyrobeno z jaderné energie? 
D8  A kolik ze slunce nebo solární energie? 
D9  A kolik z větrné energie? 
D10  A kolik z energie by mělo být z biomasy, produkované například ze dřeva, rostlin a zvířecího trusu? 
 
Hodně velké množství 01 
Velké množství 02 
Středně velké množství 03 
Malé množství 04 
Vůbec žádné množství 05 
(Nikdy předtím jsem o tomto zdroji energie neslyšel(a)) 55 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 



 
D11  PŘEDLOŽTE KARTU 36 Jak moc se obáváte, že by v České republice mohlo dojít k přerušení 

dodávek elektřiny? 
 
Vůbec se neobávám 1 
Spíše se neobávám 2 
Poněkud se obávám 3 
Spíše se obávám 4 
Velmi se obávám 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
Několik následujících otázek se týká energií, které lidé používají v domácnosti např. na vytápění, 

svícení, vaření a pro elektrické spotřebiče. 
 
D12  STÁLE KARTA 36 Do jaké míry se obáváte, že by energie mohly být pro mnoho lidí v České 

republice příliš drahé? 
 
Vůbec se neobávám 1 
Spíše se neobávám 2 
Poněkud se obávám 3 
Spíše se obávám 4 
Velmi se obávám 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
D13  STÁLE KARTA 36 Jak moc se obáváte, že by Česká republika mohla být příliš závislá na dovozu 

energií z jiných zemí? 
 
Vůbec se neobávám 1 
Spíše se neobávám 2 
Poněkud se obávám 3 
Spíše se obávám 4 
Velmi se obávám 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
D14  STÁLE KARTA 36 Jak moc se obáváte, že by Česká republika mohla být příliš závislá na energiích 

vyrobených z fosilních paliv, jako je ropa, zemní plyn a uhlí? 
 
Vůbec se neobávám 1 
Spíše se neobávám 2 
Poněkud se obávám 3 
Spíše se obávám 4 
Velmi se obávám 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
STÁLE KARTA 36 Do jaké míry se obáváte, že dodávky energií by mohly být přerušeny… ČTĚTE 

NAHLAS... 
 
D15  …kvůli přírodním katastrofám či extrémnímu počasí? 
D16  …a kvůli nedostačující výrobě elektrické energie? 
D17  …a kvůli technickým chybám? 
 
Vůbec se neobávám 1 
Spíše se neobávám 2 
Poněkud se obávám 3 
Spíše se obávám 4 
Velmi se obávám 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 



D18  STÁLE KARTA 36 A do jaké míry se obáváte, že by dodávky energií mohly být přerušeny kvůli 
teroristickým útokům? 

 
Vůbec se neobávám 1 
Spíše se neobávám 2 
Poněkud se obávám 3 
Spíše se obávám 4 
Velmi se obávám 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
D19  PŘEDLOŽTE KARTU 37 Možná jste už slyšel(a) myšlenku, že klima na Zemi se mění v důsledku 

nárůstu teplot v posledních 100 letech. Jaký na to máte vy osobně názor? Myslíte si, že se klima na 
Zemi mění? Vyberte prosím svou odpověď z této karty. 

 
Určitě se mění 1 PŘEJDĚTE NA D21 
Pravděpodobně se mění 2 PŘEJDĚTE NA D21 
Pravděpodobně se nemění 3 PŘEJDĚTE NA D21 
Určitě se nemění 4 PTEJTE SE NA D20 
(Odmítl(a)) 7 PŘEJDĚTE NA D21 
(Nevím) 8 PŘEJDĚTE NA D21 
 
PTEJTE SE, POKUD V OTÁZCE D19 ODPOVĚDĚL(A) URČITĚ SE NEMĚNÍ (kód 4) 
 
D20  PŘEDLOŽTE KARTU 38 Do jaké míry jste už dříve přemýšlel(a) o změně klimatu? 
 
Vůbec ne 1 PŘEJDĚTE NA D30 
Velmi málo 2 PŘEJDĚTE NA D30 
Trochu 3 PŘEJDĚTE NA D30 
Docela hodně 4 PŘEJDĚTE NA D30 
Opravdu hodně 5 PŘEJDĚTE NA D30 
(Odmítl(a)) 7 PŘEJDĚTE NA D30 
(Nevím) 8 PŘEJDĚTE NA D30 
 
D21  KARTA 38 Do jaké míry jste už dříve přemýšlel(a) o změně klimatu? 
 
Vůbec ne 1 
Velmi málo 2 
Trochu 3 
Hodně 4 
Opravdu hodně 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
D22  PŘEDLOŽTE KARTU 39 Myslíte si, že je změna klimatu způsobena přírodními procesy, lidskou 
činností nebo obojím? 
 
Výhradně přírodními procesy 01 PTEJTE SE NA D23 
Zejména přirodními procesy 02 PTEJTE SE NA D23 
V podobné míře přírodními procesy a lidskou činností 03 PTEJTE SE NA D23 
Zejména lidskou činností 04 PTEJTE SE NA D23 
Výhradně lidskou činností 05 PTEJTE SE NA D23 
(Nemyslím si, že dochází ke změně klimatu) 55 PŘEJDĚTE NA D30 
(Odmítl(a)) 77 PTEJTE SE NA D23 
(Nevím) 88 PTEJTE SE NA D23 
 



D23  PŘEDLOŽTE KARTU 40 Do jaké míry se cítíte osobně zodpovědný(á) za snahu o 
zmírnění změny klimatu? 

 
Vůbec ne         Opravdu  

hodně    
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
D24  PŘEDLOŽTE KARTU 41 Jak moc se obáváte změny klimatu? 
 
Vůbec se neobávám 1 
Spíše se neobávám 2 
Poněkud se obávám 3 
Spíše se obávám 4 
Velmi se obávám 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
D25  PŘEDLOŽTE KARTU 42 Jak dobrý nebo špatný bude podle vás dopad změny 

klimatu na lidi na celém světě? Prosím vyberte číslo od 0 do 10, kde 0 je naprosto 
špatný a 10 je naprosto dobrý. 

 
Naprosto 
špatný 

     Naprosto 
 dobrý    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a))  77 
(Nevím)  88 
 
D26  PŘEDLOŽTE KARTU 43 Nyní si představte, že velký počet lidí omezí svou 

spotřebu energií. Jak moc je podle vás pravděpodobné, že by to mohlo zmírnit 
proces změny klimatu? 

 
Vůbec to není 
pravděpodobné 

     Naprosto 
pravděpodobné    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
D27  STÁLE KARTA 43 Jak moc je podle vás pravděpodobné, že velký počet lidí 

skutečně omezí svou spotřebu energií a pokusí se tím zmírnit změnu klimatu? 
 
Vůbec to není 
pravděpodobné 

     Naprosto 
pravděpodobné    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
D28  STÁLE KARTA 43 A jak je podle vás pravděpodobné, že vlády v dostatečném 

počtu zemí přijmou opatření ke zmírnění změny klimatu? 
 
Vůbec to není 
pravděpodobné 

     Naprosto 
pravděpodobné    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 



D29  STÁLE KARTA 43 Do jaké míry je podle vás pravděpodobné, že by vaše vlastní 
úspora energií pomohla zmírnit změnu klimatu? 

 
Vůbec to není 
pravděpodobné 

     Naprosto 
pravděpodobné    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
PTEJTE SE VŠECH 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 44 Do jaké míry jste pro, nebo proti tomu, aby v České republice byla přijata 
následující opatření ke zmírnění změny klimatu? ČTĚTE NAHLAS KAŽDÝ VÝROK, V KAŽDÉM ŘÁDKU 
VYBERTE VŽDY JEDNU ODPOVĚĎ. 
 
D30  Zvýšení daní na fosilní paliva, jako je ropa, zemní plyn a uhlí.  
D31  Užití peněz z veřejných rozpočtů na podporu využití obnovitelných zdrojů, jako je větrná a solární 

energie. 
D32  Zákon zakazující prodej energeticky nejméně úsporných domácích spotřebičů. 
 
Silně pro 1 
Do jisté míry pro 2 
Ani pro ani proti 3 
Do jisté míry proti 4 
Silně proti 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
VYPIŠTE kolik je právě hodin/minut (po ukončení sekce D):        (Použijte 24 hodinový čas) 
  (pro CAPI) 
 
 
Nyní několik otázek o tom, jak funguje společnost. 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 45 S použitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte nebo 
nesouhlasíte s následujícími výroky. PŘEČTĚTE NAHLAS VÝROK A OZNAČTE VŽDY JEDNU ODPOVĚĎ 
V KAŽDÉM ŘÁDKU. 
 
E1  Velké rozdíly v příjmech lidí jsou přijatelné, pokud náležitě odměňují rozdíly ve schopnostech a úsilí. 
E2 Aby byla společnost spravedlivá, rozdíly v životní úrovni lidí by měly být malé. 
 
Rozhodně souhlasím 1 
Spíše souhlasím 2 
Ani souhlas, ani nesouhlas 3 
Spíše nesouhlasím 4 
Rozhodně nesouhlasím 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 



E3  PŘEDLOŽTE KARTU 46 Kolik ze sta lidí v produktivním věku je podle vás v České republice 
nezaměstnaných a hledajících práci? Vyberte prosím odpověď na této kartě. Pokud si nejste jistý(á), 
uveďte prosím, co nejpřesnější odhad. 

 
0-4 01 
5-9 02 
10-14 03 
15-19 04 
20-24 05 
25-29 06 
30-34 07 
35-39 08 
40-44 09 
45-49 10 
50 a více 11 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
V několika dalších otázkách se budeme ptát na to, jak dobré nebo špatné jsou v současnosti určité 
věci pro různé skupiny v České republice. 
 
E4  PŘEDLOŽTE KARTU 47 Použijte prosím tuto kartu. Co si celkově myslíte o životní úrovni starobních 

důchodců? Odpovězte prosím s použitím stupnice 0 – 10, kde 0 znamená, naprosto špatná a 10 
znamená naprosto dobrá. 

 
Naprosto 
špatná 

     Naprosto dobrá    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
E5  STÁLE KARTA 47 Co si celkově myslíte o životní úrovni nezaměstnaných? 

Použijte stejnou kartu. 
 
Naprosto 
špatná 

     Naprosto dobrá    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 48 Lidé mají různé názory na to, jaké by měly nebo neměly být odpovědnosti vlády. 
Řekněte mi prosím s použitím stupnice 0 – 10, jak moc by měla vláda být odpovědná za jednotlivé úkoly, 
které Vám přečtu. 0 znamená, že by to nemělo být vůbec v odpovědnosti vlády a 10 znamená, že by mělo 
být zcela v odpovědnosti vlády. Za prvé… ČTĚTE NAHLAS... 
 
E6  ...zajistit starým lidem přiměřenou životní úroveň? 
E7  ...zajištění přiměřené životní úrovně nezaměstnaných? 
E8  ...zajištění vyhovujících zařízení péče o děti pro pracující rodiče? 
 
Nemělo by být vůbec 
v odpovědnosti vlády 

     Mělo by být zcela 
v odpovědnosti vlády    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 



Nyní se budu ptát na dopady sociálních dávek a služeb na různé oblasti života v České republice. 
Sociálním dávkami a službami myslíme např. důchody, sociální zabezpečení a různé služby pro 
zdravotně postižené. 
 
KARTA 49 S použitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s tím, že 
sociální dávky a služby v České republice… ČTĚTE NAHLAS... 
 
E9  …příliš zatěžují ekonomiku? 
E10  …zabraňují rozsáhlé chudobě? 
E11  …vedou k větší rovnosti ve společnosti? 
E12  ….stojí podniky příliš mnoho na daních a poplatcích? 
 
Rozhodně souhlasím 1 
Spíše souhlasím 2 
Ani souhlas, ani nesouhlas 3 
Spíše nesouhlasím 4 
Rozhodně nesouhlasím 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
STÁLE KARTA 49 A do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s tím, že sociální dávky a služby v České 
republice… ČTĚTE NAHLAS... 
 
E13  …způsobují, že jsou lidé líní? 
E14  …způsobují, že lidé jsou méně ochotní starat se o druhé? 
 
Rozhodně souhlasím 1 
Spíše souhlasím 2 
Ani souhlas, ani nesouhlas 3 
Spíše nesouhlasím 4 
Rozhodně nesouhlasím 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
E15  PŘEDLOŽTE KARTU 50 Když uvažujeme o lidech, kteří přicházejí žít do České republiky z jiných 

zemí, kdy si myslíte, že by měli obdržet stejná práva na sociální dávky a služby jako občané, kteří zde 
již žijí? Vyberte prosím odpověď na této kartě, která se nejvíce přibližuje Vašemu názoru.  
POUZE JEDNA ODPOVĚĎ 

 
Ihned po příjezdu 1 
Po roce života v České republice bez ohledu na to, zda pracovali nebo ne 2 
Pouze poté, co alespoň rok pracovali a platili daně 3 
Jakmile se stanou občanem České republiky 4 
Neměli by nikdy získat stejná práva 5 
(Odmítnutí) 7 
(Neví) 8 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 51 Použijte tuto kartu. Řekněte prosím, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s 
každým z následujících výroků o lidech v České republice. 
ČTĚTE NAHLAS KAŽDÝ VÝROK A ZAZNAMENEJTE DO TABULKY 
 
E16  Většina nezaměstnaných se ve skutečnosti nesnaží najít práci. 
E17  Mnoho lidí s velmi nízkými příjmy dostává méně sociálních dávek, než na které má ze zákona nárok. 
E18  Mnoho lidí si dokáže zajistit sociální dávky a služby, na které nemají nárok. 
 
Rozhodně souhlasím 1 
Spíše souhlasím 2 
Ani souhlas, ani nesouhlas 3 
Spíše nesouhlasím 4 
Rozhodně nesouhlasím 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 



 
ZAZNAMENEJTE U VŠECH 
 
E19 ZAZNAMENEJTE MĚSÍC NAROZENÍ (např. leden = 01 a prosinec = 12) 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
E20  TAZATEL KÓDUJE: S OHLEDEM NA MĚSÍC RESPONDENTOVA NAROZENÍ KÓDUJTE: 
  
MĚSÍC NAROZENÍ = 01, 05, 09 NEBO 77 1    PŘEJDĚTE NA ÚVOD PŘED OTÁZKOU E21 
MĚSÍC NAROZENÍ = 02, 06, 10 NEBO 88 2    PŘEJDĚTE NA ÚVOD PŘED OTÁZKOU E24 
MĚSÍC NAROZENÍ = 03, 07 NEBO 11 3    PŘEJDĚTE NA ÚVOD PŘED OTÁZKOU E27 
MĚSÍC NAROZENÍ = 04, 08 NEBO 12 4    PŘEJDĚTE NA ÚVOD PŘED OTÁZKOU E30 
 
PTEJTE SE POKUD KÓD 1 V E20 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 52 Představte si někoho, kdo je nezaměstnaný a hledá práci. 
Tento člověk byl dříve zaměstnaný, ale ztratil práci a v současné době pobírá podporu v nezaměstnanosti. 
Co si myslíte, že by se mělo stát s podporou v nezaměstnanosti u tohoto člověka, pokud… ČTĚTE 
NAHLAS…. 
 
E21 …odmítne zaměstnání, protože plat by byl výrazně nižší, než měl tento člověk předtím? 
E22 …odmítne zaměstnání, protože vyžaduje výrazně nižší vzdělání, než tento člověk má? 
E23 …odmítne pravidelnou neplacenou práci v místě bydliště na oplátku za podporu v nezaměstnanosti? 
 
Tento člověk by měl přijít o celou svou podporu v nezaměstnanosti  1 
Tento člověk by měl přijít přibližně o polovinu své podpory v nezaměstnanosti  2 
Tento člověk by měl přijít o malou část své podpory v nezaměstnanosti  3 
Tento člověk by měl nadále dostávat celou podporu v nezaměstnanosti  4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
POKRAČUJTE ÚVODEM PŘED E33 
 
PTEJTE SE POKUD KÓD 2 V E20 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 52 Představte si někoho ve věku mezi 50 a 60 lety, kdo je nezaměstnaný a hledá si 
práci. Tento člověk byl dříve zaměstnaný, ale ztratil práci a v současné době pobírá podporu v 
nezaměstnanosti. Co si myslíte, že by se mělo stát s podporou tohoto člověka, pokud… ČTĚTE 
NAHLAS…. 
 
E24 …odmítne zaměstnání, protože plat by byl výrazně nižší, než měl tento člověk předtím? 
E25 …odmítne zaměstnání, protože vyžaduje výrazně nižší vzdělání, než tento člověk má? 
E26 …odmítne pravidelnou neplacenou práci v místě bydliště na oplátku za podporu v nezaměstnanosti? 
 
Tento člověk by měl přijít o celou svou podporu v nezaměstnanosti  1 
Tento člověk by měl přijít přibližně o polovinu své podpory v nezaměstnanosti  2 
Tento člověk by měl přijít o malou část své podpory v nezaměstnanosti  3 
Tento člověk by měl nadále dostávat celou podporu v nezaměstnanosti  4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
POKRAČUJTE ÚVODEM PŘED E33 
 



PTEJTE SE POKUD KÓD 3 V E20 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 52 Představte si někoho, komu je 20-25 let, je nezaměstnaný a hledá si práci. 
Tento člověk byl dříve zaměstnaný, ale ztratil práci a v současné době pobírá podporu v nezaměstnanosti. 
Co si myslíte, že by se mělo stát s podporou tohoto člověka, pokud… ČTĚTE NAHLAS…. 
 
E27  …odmítne zaměstnání, protože plat by byl výrazně nižší, než měl tento člověk předtím? 
E28  …odmítne zaměstnání, protože vyžaduje výrazně nižší vzdělání, než tento člověk má? 
E29  …odmítne pravidelnou neplacenou práci v místě bydliště na oplátku za podporu v nezaměstnanosti? 
 
Tento člověk by měl přijít o celou svou podporu v nezaměstnanosti  1 
Tento člověk by měl přijít přibližně o polovinu své podpory v nezaměstnanosti  2 
Tento člověk by měl přijít o malou část své podpory v nezaměstnanosti  3 
Tento člověk by měl nadále dostávat celou podporu v nezaměstnanosti  4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
POKRAČUJTE ÚVODEM PŘED E33 
 
PTEJTE SE POKUD KÓD 4 V E20 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 52 Představte si rodiče samoživitele s 3letým dítětem, který je nezaměstnaný a hledá 
si práci. Tento člověk byl dříve zaměstnaný, ale ztratil práci a v současné době pobírá podporu v 
nezaměstnanosti. Co si myslíte, že by se mělo stát s podporou tohoto člověka pokud… ČTĚTE NAHLAS…. 
 
E30  …odmítne zaměstnání, protože plat by byl výrazně nižší než měl tento člověk předtím? 
E31  …odmítne zaměstnání, protože vyžaduje výrazně nižší vzdělání než tento člověk má? 
E32  …odmítne pravidelnou neplacenou práci v místě bydliště na oplátku za podporu v nezaměstnanosti? 
 
Tento člověk by měl přijít o celou svou podporu v nezaměstnanosti  1 
Tento člověk by měl přijít přibližně o polovinu své podpory v nezaměstnanosti  2 
Tento člověk by měl přijít o malou část své podpory v nezaměstnanosti  3 
Tento člověk by měl nadále dostávat celou podporu v nezaměstnanosti  4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
PTEJTE SE VŠECH 
 
V příštích 10 letech by vláda mohla změnit způsob poskytování sociálních dávek a služeb v reakci na 
měnící se ekonomické a sociální podmínky.  
 
E33  PŘEDLOŽTE KARTU 53 Byl(a) byste proti tomu, nebo pro, aby vláda poskytovala sociální dávky a 

služby pouze lidem s nejnižšími příjmy, zatímco lidé se středními a vyššími příjmy by se o sebe měli 
postarat sami? 

 
Rozhodně proti 1 
Proti  2 
Pro  3  
Rozhodně pro 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
E34  STÁLE KARTA 53 Nyní si představte, že je zde pevně stanovená částka, která může být použita na 

boj s nezaměstnaností. Byl(a) byste proti tomu, nebo pro, aby vláda investovala více peněz do 
vzdělávání a školících programů pro nezaměstnané za cenu snížení podpory v nezaměstnanosti? 

 
Rozhodně proti 1 
Proti  2 
Pro  3  
Rozhodně pro 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 



E35  STÁLE KARTA 53 Byl(a) byste proti tomu, nebo pro, aby vláda zavedla navíc sociální dávky a služby, 
které by pracujícím rodičům umožňovaly snáze kombinovat pracovní a rodinný život, i pokud by to 
znamenalo mnohem vyšší daně pro všechny? 

 
Rozhodně proti 1 
Proti  2 
Pro  3  
Rozhodně pro 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
E36  PŘEDLOŽTE KARTU 54 V některých zemích se hovoří o tom, že by mohl být zaveden všeobecný 

základní příjem. Za chvíli se vás zeptám, zda byste byl(a) proti nebo pro jeho zavedení. Nejprve vám o 
něm řeknu několik bližších informací. Ve zvýrazněné tabulce nahoře na této kartě naleznete hlavní 
body všeobecného základního příjmu. Všeobecný základní příjem zahrnuje všechny následující body: 
...ČTĚTE NAHLAS… 

 
• Vláda platí všem dospělým měsíční příjem pokrývající základní životní potřeby. 
• Tento příjem nahrazuje mnoho dalších sociálních služeb a dávek. 
• Účelem je zajistit každému minimální životní úroveň. 
• Každý dostane stejnou částku bez ohledu na to, zda pracuje či ne. 
• Lidé si navíc ponechávají příjmy ze zaměstnání či z jiných zdrojů. 
• Tento systém je placen z daní. 
 

TAZATEL: UDĚLEJTE PAUZU, ABY SI RESPONDENT MOHL PŘEČÍST KARTU. 
 
Celkově, byl(a) byste proti tomu, nebo pro, aby byl tento systém zaveden v České republice? Prosím 
vyberte odpověď z možností uvedených na spodní části této karty. 
 
Rozhodně proti 1 
Proti  2 
Pro  3  
Rozhodně pro 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
 
E37  PŘEDLOŽTE KARTU 55 Bylo navrženo, že by v rámci celé Evropské unie měl existovat jednotný 

systém sociální podpory pro všechny chudé lidi. Za chvíli se vás zeptám, zda byste byl(a) proti, nebo 
pro jeho zavedení. Nejprve se podívejte na zvýrazněnou tabulku nahoře na této kartě, kde naleznete 
hlavní znaky tohoto systému. Jednotný systém sociální podpory zemí Evropské unie by zahrnoval 
všechny následující body: 
...ČTĚTE NAHLAS…. 

 
• Účelem je zajistit minimální životní úroveň všem chudým lidem v Evropské unii. 
• Výše sociální podpory poskytované lidem by byla nastavena podle životních nákladů v jejich zemi. 
• Systém by vyžadoval od bohatších zemí Evropské unie přispívat do systému více než chudší země 

Evropské unie. 
 

TAZATEL: UDĚLEJTE PAUZU, ABY SI RESPONDENT MOHL PŘEČÍST KARTU. 
 
Celkově, byla(a) byste proti, nebo pro mít takový jednotný systém sociální podpory v Evropské unii? Prosím 
vyberte odpověď z možností uvedených na spodní části této karty. 
 
Rozhodně proti 1 
Proti  2 
Pro  3  
Rozhodně pro 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 



E38  PŘEDLOŽTE KARTU 56 Pokud by více rozhodnutí bylo činěno Evropskou unií než národními 
vládami, myslíte si, že úroveň sociálních dávek a služeb poskytovaných v České republice by byla 
vyšší nebo nižší? 

 
Mnohem vyšší 1 
Vyšší  2 
Ani vyšší, ani nižší 3 
Nižší  4 
Mnohem nižší 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
V následujících několika otázkách bych Vás chtěl(a) požádat, abyste se zamyslel(a) nad tím, co se 
může stát v příštích dvanácti měsících. 
 
E39  PŘEDLOŽTE KARTU 57 S použitím této karty mi prosím řekněte, jak je pravděpodobné, že v příštích 

dvanácti měsících budete nezaměstnaný(á) a budete hledat práci přinejmenším čtyři po sobě jdoucí 
týdny? 

 
Není to vůbec pravděpodobné 1 
Není to moc pravděpodobné 2 
Je to pravděpodobné 3 
Je to velmi pravděpodobné 4 
(Nikdy nepracoval(a) NEBO již nepracuje a zároveň nehledá práci) 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Neví) 8 
 
E40  STÁLE KARTA 57 A jak je pravděpodobné, že v příštích dvanácti měsících nastanou určitá období, 

kdy nebudete mít dostatek peněz na základní potřeby potřebné pro chod domácnosti (na jídlo, 
nájemné, hypotéku, oblečení apod.)? Použijte stejnou kartu. 

 
Není to vůbec pravděpodobné 1 
Není to moc pravděpodobné 2 
Je to pravděpodobné 3 
Je to velmi pravděpodobné 4 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
Nyní otázka na jiné téma.  
 
E41  Představte si, že by zítra bylo v Česku referendum o členství v Evropské unii. Hlasoval(a) byste, aby 

Česko zůstalo členem Evropské unie, nebo aby opustilo Evropskou unii? 
 
Zůstalo členem Evropské unie 1 
Opustilo Evropskou unii  2 
(Odevzdal(a) by prázdný hlasovací lístek) 3 
(Odevzdal(a) by neplatný hlasovací lístek) 4 
(Nevolil(a) by) 5 
(Nemá volební právo) 6 
(Odmítl(a)) 7  
(Neví) 8 
 
VYPIŠTE kolik je právě hodin/minut (po ukončení sekce E):        (Použijte 24 hodinový čas) 
(pro CAPI) 



Nyní bych se vás rád(a) zeptal(a) na některé detaily týkající se vás a dalších členů vaší domácnosti. 
 
F1  Kolik lidí - včetně vás a dětí - zpravidla žije trvale v této domácnosti jako její členové? 
 
VYPIŠTE ČÍSLICEMI: 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
DO TABULKY VEPIŠTE INFORMACE O RESPONDENTOVI (POUZE F2/F3), POTÉ O OSTATNÍCH 
ČLENECH DOMÁCNOSTI  (F2 AŽ F4), V SESTUPNÉM POŘADÍ VĚKU (OD NEJSTARŠÍHO PO 
NEJMLADŠÍHO).  
 
PRO JEDNODUŠŠÍ DOTAZOVÁNÍ MŮŽE BÝT UŽITEČNÉ ZAZNAMENAT DO VYZNAČENÉHO MÍSTA U 
KAŽDÉHO ČLENA DOMÁCNOSTI KŘESTNÍ JMÉNO ČI INICIÁLY, ABYSTE VY I RESPONDENT(KA) 
VŽDY VĚDĚLI, O KTERÉM ČLENOVI JE ŘEČ. 
 
F2  ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ 
 
F3  A v jakém roce jste se/se narodil(a)?  
(Odmítl(a)) 7777 
(Nevím) 8888 
 
F4  PŘEDLOŽTE KARTU 58 Prohlédněte si tuto kartu. V jakém vztahu je k vám tento člen domácnosti? 
 
[Tato strana (otázky F1-F4) pokračuje na následující straně (tabulka domácnosti)] 
 
Uspořádejte sestupně podle věku (Od nejstaršího) 
Osoba (respondent) 
NEPOVINNÉ:  
Jméno či iniciály  
 
F2  Pohlaví 
muž 
žena 
 
F3  Rok narození 
F4  Příbuzenský vztah 
Manžel(ka)/ partner(ka) 
Syn/dcera (včetně nevlastních, adoptovaných, dětí v pěstounské péči a dětí partnera) 
Rodič, tchán/tchyně, rodič partnera, nevlastní rodič 
Bratr/sestra (včetně nevlastních, adoptovaných, v pěstounské péči) 
Ostatní příbuzní 
Ostatní nepříbuzní 
(Odmítl(a)) 
(Nevím) 
 
 



TABULKA DOMÁCNOSTI 
Uspořádejte sestupně podle 
věku (Od nejstaršího)→Osoba 

01 
(respondent) 

02 
 

03 04 05 06 

Nepovinné: 
Jméno či iniciály …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
F2 Pohlaví        
muž  1  1  1  1  1  1 
žena  2  2  2  2  2  2 

F3 Rok narození (Vypište:)                         

F4 Příbuzenský vztah  
Manžel(ka) /partner(ka)   01  01  01  01  01 
Syn /dcera (včetně nevlastních, 
adoptovaných, dětí 
v pěstounské péči a dětí 
partnera) 

 

 02  02  02  02  02 

Rodič, tchán /tchyně, rodič 
partnera, nevlastní rodič  

 
 03  03  03  03  03 

Bratr/sestra (včetně nevlastních, 
adoptovaných, v pěstounské 
péči) 

 
 04  04  04  04  04 

Ostatní příbuzní   05  05  05  05  05 
Ostatní nepříbuzní    06  06  06  06  06 
(NENABÍZEJTE: Neví)   08  08  08  08  08 

 
 
 

 
 

Osoba 07 08 09 10 11 12 
Nepovinné: 
Jméno či iniciály …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
F2 Pohlaví        
muž  1  1  1  1  1  1 
žena  2  2  2  2  2  2 
F3 Rok narození (Vypište: )                         

F4 Příbuzenský vztah  
Manžel(ka) /partner(ka)  01  01  01  01  01  01 
Syn /dcera (včetně nevlastních a 
adoptovaných, dětí 
v pěstounské péči a dětí 
partnera) 

 02  02  02  02  02  02 

Rodič, tchán /tchyně, rodič 
partnera, nevlastní rodič   03  03  03  03  03  03 

Bratr/sestra (včetně nevlastních, 
adoptovaných, v pěstounské 
péči) 

 04  04  04  04  04  04 

Ostatní příbuzní  05  05  05  05  05  05 
Ostatní nepříbuzní  06  06  06  06  06  06 
(NENABÍZEJTE: Neví)  08  08  08  08  08  08 



F5  TAZATEL VYPLNÍ SÁM PODLE TABULKY VÝŠE: 
 
RESPONDENT ŽIJE S MANŽELEM/MANŽELKOU 
/ PARTNEREM/PARTNERKOU (kód 01 V F4) 1 PŘEJDĚTE NA F6 
VŠICHNI OSTATNÍ 2 PŘEJDĚTE NA F7 
 
F6  PŘEDLOŽTE KARTU 59 Právě jste mi řekl(a), že žijete s manželem/manželkou/  

partnerem/partnerkou. Který z popisů na kartě charakterizuje váš vztah k němu/ k ní? 
 
Ženatý/vdaná 01 PTEJTE SE NA F7 
V registrovaném partnerství  02 PTEJTE SE NA F7 
Žiji (ve společné domácnosti) s partnerem (partnerkou) 03 PŘEJDĚTE NA F8 
Registrované partnerství bylo zrušeno 04 PTEJTE SE NA F7 
Rozvedený/rozvedená 05  PTEJTE SE NA F7 
(Odmítl(a)) 77 PTEJTE SE NA F7 
(Nevím) 88 PTEJTE SE NA F7 
 
F7  Jen pro upřesnění, žil(a) jste někdy s partnerem/partnerkou mimo manželství nebo registrované 

partnerství? 
 
Ano 1 
Ne  2 
(Odmítl(a))  7 
(Nevím) 8 
 
PTEJTE SE VŠECH 
F8  Jen pro upřesnění, rozvedl(a) jste se někdy nebo bylo zrušeno vaše registrované partnerství? 
 
Ano 1 
Ne  2 
(Odmítl(a))  7 
(Nevím) 8 
 
F9  TAZATEL  VYPLNÍ SÁM PODLE F5: 
 
RESPONDENT ŽIJE S MANŽELEM/MANŽELKOU 
/ PARTNEREM/PARTNERKOU (kód 1 v F5) 1 PŘEJDĚTE NA F10 
VŠICHNI OSTATNÍ 2 PŘEJDĚTE NA F11 
 
F10  TAZATEL  VYPLNÍ SÁM PODLE F6: 
RESPONDENT ŽIJE V NESEZDANÉM SOUŽITÍ (kód 3 v F6)   1    PŘEJDĚTE NA F11 
VŠICHNI OSTATNÍ   2    PŘEJDĚTE NA F12 
 
PTEJTE SE, JESTLIŽE NEŽIJE S MANŽELEM / MANŽELKOU / PARTNEREM / PARTNERKOU NEBO 
ŽIJÍ  V NESEZDANÉM SOUŽITÍ 
 
F11 PŘEDLOŽTE KARTU 60 Tato otázka se týká vašeho právního rodinného statusu a nikoliv toho, s 

kým aktuálně žijete nebo nežijete. Který z popisů na kartě charakterizuje váš právní rodinný stav v 
současnosti? 

 
MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ: PRIORITNÍ KÓDOVÁNÍ 
Ženatý/vdaná 01 
V registrovaném partnerství 02 
Rozvedený/rozvedená 03 
Registrované partnerství bylo zrušeno 04 
Vdovec/vdova, partner(ka) se kterým (kterou) jsem byl(a) registrován(a), zemřel(a) 05 
Svobodný - nikdy ženatý či vdaná, nikdy v registrovaném partnerství 06 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
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KODUJTE VŠECHNY 
F12 TAZATEL VYCHÁZÍ Z TABULKY DOMÁCNOSTI  A VYPLNÍ SÁM: 
 
RESPONDENT ŽIJE V DOMÁCNOSTI S DĚTMI (kód 02 v F4) 1  PŘEJDĚTE NA F14 
RESPONDENT NEŽIJE V DOMÁCNOSTI S DĚTMI  2  PTEJTE SE NA F13 
 
F13  Žily s vámi někdy v domácnosti vaše vlastní děti, nevlastní děti, adoptované děti, děti v pěstounské 

péči nebo děti partnera(ky)? 
 
Ano 1 
Ne  2 
(Odmítl(a))  7 
(Nevím) 8 
 
PTEJTE SE VŠECH 
F14  PŘEDLOŽTE KARTU 61 Která formulace na této kartě nejlépe odpovídá oblasti, ve které žijete? 
 
Velké město 1 
Předměstí nebo sídlo v bezprostřední blízkosti velkého města 2 
Město nebo menší město  3 
Vesnice 4 
Statek nebo dům na samotě 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
F15  PŘEDLOŽTE KARTU 62 Jaké je vaše nejvyšší dosažené školní vzdělání? Použijte prosím tuto 

kartu. 
 
Nedokončené základní vzdělání,  
neukončený 1. stupeň školní docházky (méně než 5 let) 01 
 
Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní docházky,  
dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ, obecná škola) 02 
 
Základní vzdělání (měšťanská škola) 03 
 
Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity 04 
 
Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška) po níž následovalo další studium  
zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační studium, studium jazyků, apod.) 05 
 
Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 06 
 
Střední vzdělání s maturitou následované studiem s maturitou (nástavba,  
kvalifikační pomaturitní studium, atd.) 07 
 
Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia) 08 
 
Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (DiS),  
5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium) 09 
 
Vysokoškolské bakalářské vzdělání 10 
 
Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., …) 11 
 
Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D., CSc., …) 12 
( 
NENABÍZEJTE: Nevím) 88 
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PTEJTE SE VŠECH 
F16  Kolik roků studia jste přibližně dokončil(a), ať už v denním studiu nebo dálkově? Započítejte vaši 

povinnou školní docházku, dálkové studium započítejte v rozsahu odpovídajícímu celodennímu 
studiu.  

   POZNÁMKA PRO TAZATELE: zaokrouhlete odpověď nahoru nebo dolů k nejbližšímu celému 
roku.  

 
VYPIŠTE ČÍSLICEMI: 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
F17a  PŘEDLOŽTE KARTU 63 Použijte tuto kartu. Které z následujících činností odpovídají tomu, co jste 

dělal(a) v posledních 7 dnech? Vyberte všechny, které jste dělal(a). 
 
SONDUJTE: Co jiného? 
VYBERTE VŠECHNY RESPONDENTEM UVEDENÉ ČINNOSTI 
 
placená práce (tj. zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, práce  
v rodinném podniku, a to i na placené či neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti) 01 
studium (neplacené zaměstnavatelem) včetně prázdnin 02 
nezaměstnaný a aktivně hledající práci 03 
nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci aktivně 04 
trvale nemocný či invalidní 05 
v důchodu 06 
práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby 08 
(jiné) 09 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
F17b  TAZATEL VYPLNÍ SÁM PODLE F17a: 
JE KÓDOVÁNA VÍCE NEŽ JEDNA MOŽNOST V OTÁZCE F17a  1 PTEJTE SE NA F17c 
JE KÓDOVÁNA JEDNA MOŽNOST V OTÁZCE F17a   2 PŘEJDĚTE NA F17d 
 
PTEJTE SE, POKUD JE KÓDOVÁNA VÍCE NEŽ JEDNA MOŽNOST V OTÁZCE F17b (kód 1) 
 
F17c  STÁLE KARTA 63 A která z následujících činností nejlépe charakterizuje vaši situaci (v posledních 

sedmi dnech)? Vyberte prosím jen jednu. 
 
VYBERTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ 
 
placená práce (tj. zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, práce  
v rodinném podniku, a to i na placené či neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti) 01 
studium (neplacené zaměstnavatelem) včetně prázdnin 02 
nezaměstnaný a aktivně hledající práci 03 
nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci aktivně 04 
trvale nemocný či invalidní 05 
v důchodu 06 
práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby 08 
(jiné) 09 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
ZAZNAMENEJTE VŠECHNY 
F17d  TAZATEL VYPLNÍ SÁM PODLE F17a: 
 
RESPONDENT MÁ PLACENOU PRÁCI PODLE F17a (kód 01 v otázce F17a) 1 PŘEJDETE NA F21 
RESPONDENT NEMÁ PLACENOU PRÁCI PODLE F17a (všechny odpovědi,  
které nebyly kódovány 01 v otázce F17a) 2 PTEJTE SE NA F18 
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F18  Jen pro upřesnění, dělal(a) jste v minulých sedmi dnech nějakou placenou práci alespoň jednu hodinu 

nebo více? 
 
Ano 1 PŘEJDETE NA F21 
Ne 2 PTEJTE SE NA F19 
(Odmítl(a)) 7 PTEJTE SE NA F19 
(Nevím) 8 PTEJTE SE NA F19 
 
F19  PTEJTE SE, JEN KDYŽ NE, NEVÍ NEBO ODMÍTL V OTÁZCE F18 (kódy 2, 7 nebo 8) Měl(a) jste 

někdy placenou práci? 
 
Ano 1 PŘEJDETE NA F20 
Ne 2 PTEJTE SE NA F36 
(Odmítl(a)) 7 PTEJTE SE NA F36 
(Nevím) 8 PTEJTE SE NA F36 
 
PTEJTE SE, POKUD ODPOVĚDĚL(A) ANO NA OTÁZKU F19 (kód 1) 
 
F20  Ve kterém roce jste měl(a) naposledy placenou práci? 
 
VYPIŠTE ROK:  
(Odmítl(a)) 7777 
(Nevím) 8888 
 
PRO TAZATELE: Pokud respondent v současné době pracuje (odpověď 01 v otázce F17a nebo 
odpověď 1 v otázce F18) ptejte se v otázkách F21 až F34a  na současnou práci. Pokud v současné 
době nemá placenou práci, ale měl práci v minulosti (odpověď 1 v otázce F19) ptejte se v otázkách 
F21 až F34a na poslední práci. 
 
POZNÁMKA PRO TAZATELE: Pokud má respondent více než jednu práci, ptejte se na tu, v níž týdně 
stráví většinu hodin. Pokud má dvě práce v nichž stráví stejně hodin, ptejte se na práci lépe 
placenou.  
 
F21  Ve své hlavní pracovní činnosti jste/jste byl(a)… ČTĚTE NAHLAS… 
 
Zaměstnanec 1 PŘEJDĚTE NA F23 
samostatně výdělečně činný 2 PŘEJDĚTE NA F22 
nebo, pracující v podniku vlastní rodiny? 3 PŘEJDĚTE NA F23 
(Odmítl(a)) 7 PŘEJDĚTE NA F23 
(Nevím) 8 PŘEJDĚTE NA F23 
 
PTEJTE SE SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ OSOBY (kód 2 v F21) 
F22  Kolik zaměstnanců - pokud nějaké - máte/jste měl(a)? 
 
VYPIŠTE číslicemi počet zaměstnanců:  PŘEJDĚTE NA F24  
(Odmítl(a)) 77777 
(Nevím) 88888 
 
PTEJTE SE, POKUD JE ZAMĚSTNANCEM NEBO PRACUJE V RODINNÉM PODNIKU NEBO 
NEVÍ/ODMÍTL ODPOVĚDĚT (kódy 1,3, 7 nebo 8 v otázce F21) 
 
F23  Máte/ měl(a) jste pracovní smlouvu… ČTĚTE NAHLAS… 
 
na dobu neurčitou 1 
na dobu určitou 2  
nemáte/neměl(a) jste žádnou smlouvu 3 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
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PTEJTE SE VŠECH, KTEŘÍ PRACUJÍ NEBO DŘÍVE PRACOVALI 
 
F24  Kolik lidí včetně vás je/bylo přibližně zaměstnáno v místě, kde obvykle pracujete/jste obvykle 

pracoval(a)? ČTĚTE NAHLAS… 
 
méně než 10 1 
10 až 24  2 
25 až 99 3 
100 až 499 4 
500 a více 5 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
F25  Máte/měl(a) jste ve své hlavní pracovní činnosti zodpovědnost za vedení jiných zaměstnanců? 
 
 Ano 1  PTEJTE SE NA F26 
 Νe 2 PŘEJDĚTE NA F27 
(Odmítl(a)) 7 PŘEJDĚTE NA F27 
(Nevím) 8 PŘEJDĚTE NA F27 
  
PTEJTE SE, POKUD RESPONDENT UVEDE ANO V OTÁZCE F25 (kód 1) 
 
F26  Za kolik lidí zodpovídáte/jste zodpovídal(a)? 
 
VYPIŠTE:  
(Odmítl(a)) 77777 
(Nevím) 88888 
    
PTEJTE SE VŠECH, KTEŘÍ PRACUJÍ NEBO DŘÍVE PRACOVALI  
 
PŘEDLOŽTE KARTU 64 Nyní se vás zeptám na vaši práci. S použitím této karty prosím řekněte, nakolik 
vám vedení ve vaší práci dovoluje/dovolovalo... ČTĚTE NAHLAS… 
 
F27 ...rozhodovat o tom, jak bude/byla vaše každodenní práce organizována? 
F28 ...ovlivňovat strategická rozhodnutí o aktivitách organizace? 
 
Vůbec to nemohu  
ovlivnit/ nemohl(a) 
jsem to ovlivnit 

  Mohu/mohl(a)  
jsem to zcela  

ovlivnit 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
F29  Kolik hodin představuje/představovala vaše celková "základní" nebo smluvně sjednaná týdenní 

pracovní doba ve vaší hlavní pracovní činnosti? Nezahrnujte žádné placené a neplacené přesčasy. 
 
TAZATEL: 0 hodinový pracovní kontrakt by měl být kódován jako 0 hodin. Akceptované rozpětí odpovědi je 
od 0 do 168 hodin.  
 
VYPIŠTE V HODINÁCH: 
(Nemám "základní" ani smluvně sjednaný počet hodin) 555 
(Odmítl(a)) 777 
(Nevím) 888 
 

 
 33 



F30  Bez ohledu na to, kolik je/byla vaše základní nebo smluvně sjednaná pracovní doba, kolik hodin týdně 
obvykle pracujete/ jste pracoval(a) ve vaší hlavní pracovní činnosti? Zahrňte jakékoliv placené nebo 
neplacené přesčasy. 

 
TAZATEL: Akceptované rozpětí odpovědi je od 0 do 168 hodin. 
 
VYPIŠTE V HODINÁCH: 
(Odmítl(a)) 777 
(Nevím) 888 
 
F31  Co dělá/dělala firma/organizace, ve které pracujete/jste pracovala, jako hlavní činnost? 
 
VYPIŠTE:  
 
 
F32  PŘEDLOŽTE KARTU 65 V jakém typu organizace z této karty pracujete/ jste pracoval(a)? VYBERTE 

POUZE JEDNU ODPOVĚĎ 
 
Státní nebo místní správa 01 
Jiný veřejný sektor (např. školství a zdravotnictví) 02 
Státní podnik 03 
Soukromá firma 04 
Samostatně výdělečně činný/á 05 
Jiné 06 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
F33  Jaké je/bylo jméno nebo označení vaší hlavní pracovní činnosti? 
 
VYPIŠTE: 
 
F34  Jaký typ práce děláte /jste dělal(a) ve své hlavní pracovní činnosti většinu času? 
 
VYPIŠTE: 
 
F34a  Jaká vyškolení a kvalifikace jsou /byly pro tuto práci potřeba? 
 
VYPIŠTE: 
 
F35  Vykonával(a) jste během posledních deseti let nějakou placenou práci v jiné zemi po dobu šesti 

měsíců nebo delší? 
 
Ano 1 
Ne 2 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
PTEJTE SE VŠECH 
 
F36  Byl(a) jste někdy nezaměstnaný(á) a hledal(a) zaměstnání po dobu delší než tři měsíce? 
 
Ano 1 PTEJTE SE NA F37 
Ne 2 PŘEJDĚTE NA F39 
(Odmítl(a)) 7 PŘEJDĚTE NA F39 
(Nevím) 8 PŘEJDĚTE NA F39 
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PTEJTE SE, POKUD ODPOVĚDĚL(A) ANO NA OTÁZKU F36 (kód 1) 
F37  Trvalo některé z těchto období 12 měsíců nebo déle? 
 
Ano 1 
Ne 2 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
 
F38  Vyskytlo se některé z těchto období v průběhu posledních pěti let?  
 POZNÁMKA PRO TAZATELE: Počítejte  období delší než tři měsíce jako v otázce F36.  
 
Ano 1 
Ne  2 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
PTEJTE SE VŠECH 
 
F39  Jste nebo byl(a) jste někdy členem/členkou odborů nebo podobné organizace? POKUD ANO, jste 

členem/členkou v současné době nebo jste byl(a) v minulosti? 
 
Ano, v současné době 1 
Ano, v minulosti 2 
Ne 3 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
F40  PŘEDLOŽTE KARTU 66 Zamyslete se prosím nad příjmy všech členů vaší domácnosti a nad 

jakýmikoliv jinými příjmy, které získává vaše domácnost jako celek. Co je hlavním zdrojem příjmu vaší 
domácnosti? Použijte prosím tuto kartu. 

 
Platy nebo mzdy 01 
Příjem ze samostatné výdělečné činnosti kromě zemědělské 02 
Příjem ze zemědělské činnosti 03 
Důchody 04 
Dávky v nezaměstnanosti, odstupné za propuštění 05 
Jakékoliv další sociální dávky nebo podpory 06 
Příjem z investic, úspor, pojištění nebo majetku 07 
Příjem z jiných zdrojů 08 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
F41.  PŘEDLOŽTE KARTU 69 Použijte tuto kartu. Když sečtete příjem ze všech zdrojů, které písmeno 

odpovídá celkovému čistému měsíčnímu příjmu vaší domácnosti ze všech zdrojů, po zdanění a 
povinných srážkách. Pokud neznáte přesné číslo, uveďte prosím odhad.                       

 
J  01 
R  02 
C  03 
M  04 
F  05 
S  06 
K  07 
P  08 
D  09 
H  10 
(Odmítl(a))  77 
(Nevím)  88 
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F42  PŘEDLOŽTE KARTU 68 Který z výroků na této kartě se nejvíce přibližuje tomu, jak v současné době 

vnímáte příjem vaší domácnosti? 
 
Se současným příjmem se žije pohodlně 01 
Se současným příjmem lze vyjít 02 
Se současným příjmem se vychází těžko 03 
Se současným příjmem se vychází velice těžko 04 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
F43  TAZATEL VYPLNÍ SÁM: 
 
RESPONDENT ŽIJE S MANŽELEM/MANŽELKOU  
/ PARTNEREM/PARTNERKOU (kód 01 v F5) 1  PTEJTE SE NA F44 
NEŽIJE S MANŽELEM/MANŽELKOU/  PARTNEREM/PARTNERKOU 2  PŘEJDĚTE NA F52 
 
F44.  PŘEDLOŽTE KARTU 69 Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vašeho manžela/manželky/ 

partnera/partnerky? Použijte prosím tuto kartu. 
 
Nedokončené základní vzdělání,  
neukončený 1. stupeň školní docházky (méně než 5 let) 01 
 
Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní docházky,  
dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ, obecná škola) 02 
 
Základní vzdělání (měšťanská škola) 03 
 
Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity 04 
 
Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška) po níž následovalo další studium  
zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační studium, studium jazyků, apod.) 05 
 
Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 06 
 
Střední vzdělání s maturitou následované studiem s maturitou (nástavba,  
kvalifikační pomaturitní studium, atd.) 07 
 
Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia) 08 
 
Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (DiS),  
5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium) 09 
 
Vysokoškolské bakalářské vzdělání 10 
 
Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., …) 11 
 
Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D., CSc., …) 12 
 
(NENABÍZEJTE: Nevím) 88 
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F45a  PŘEDLOŽTE KARTU 72 Která z následujících činností uvedených na této kartě odpovídá tomu, co 
dělal(a) váš partner/vaše partnerka v posledních 7 dnech? Vyberte všechny. 

   SONDUJTE: Co jiného? 
   VYBERTE VŠECHNY RESPONDENTEM UVEDENÉ ČINNOSTI 
 
placená práce (tj. zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, práce v rodinném podniku,  
a to i na placené či neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti) 01 
studium (neplacené zaměstnavatelem) včetně prázdnin 02 
nezaměstnaný a aktivně hledající práci 03 
nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci aktivně 04 
trvale nemocný či invalidní 05 
v důchodu 06 
práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby 08 
(jiné) 09 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
F45b  TAZATEL VYPLNÍ SÁM: 
JE KÓDOVÁNA VÍCE NEŽ JEDNA MOŽNOST V OTÁZCE F45a 1 PTEJTE SE NA F45c 
JE KÓDOVÁNA JEDNA MOŽNOST V OTÁZCE F45a 2 PŘEJDĚTE NA F45d 
 
F45c  STÁLE KARTA 70 A která z následujících činností nejlépe charakterizuje jeho/její situaci (v 

posledních sedmi dnech)? Vyberte prosím jen jednu odpověď. 
 
placená práce (tj. zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, práce v rodinném podniku,  
a to i na placené či neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti) 01 
studium (neplacené zaměstnavatelem) včetně prázdnin 02 
nezaměstnaný a aktivně hledající práci 03 
nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci aktivně 04 
trvale nemocný či invalidní 05 
v důchodu 06 
práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby 08 
(jiné) 09 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
F45d  TAZATEL VYPLNÍ SÁM PODLE F45a: 
 
PARTNER/KA V PLACENÉ PRÁCI  V OTÁZCE F45a  
(kód 01 v otázce F45a) 1 PŘEJDETE NA F47 
PARTNER/KA NENÍ V PLACENÉ PRÁCI V OTÁZCE F45a  
(nemá kód 01 v otázce F45a) 2 PTEJTE SE NA  F46 
 
F46  Jen pro upřesnění, dělal(a) váš partner/vaše partnerka v minulých sedmi dnech nějakou placenou 

práci alespoň jednu hodinu nebo více? 
 
Ano 1 PŘEJDETE NA F47 
Ne 2 PTEJTE SE NA F52 
(Odmítl(a)) 7 PTEJTE SE NA F52 
(Nevím) 8 PTEJTE SE NA F52 
 
FILTR: PTEJTE SE, POKUD JE PARTNER/KA V PLACENÉ PRÁCI (kód 01 v otázce F45d nebo kód 1 
v otázce F46) 
 
F47  Jaké je jméno nebo označení hlavní pracovní činnosti vašeho partnera/vaší partnerky? 
 
VYPIŠTE: 
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F48  Jaký typ práce váš partner/vaše partnerka dělá ve své hlavní pracovní činnosti? 
 
VYPIŠTE: 
 
F49  Jaké vyškolení a kvalifikace jsou/byly pro tuto práci potřeba? 
 
VYPIŠTE: 
 
F50  Ve své hlavní pracovní činnosti je váš partner/vaše partnerka… ČTĚTE NAHLAS… 
 
Zaměstnanec 1 
samostatně výdělečně činný/á 2 
pracující v podniku vlastní rodiny 3 
(Odmítl(a)) 7 
(Nevím) 8 
 
F51  Kolik hodin týdně váš partner/vaše partnerka obvykle pracuje v jeho/její hlavní pracovní činnosti? 

Započítejte jakékoliv placené nebo neplacené přesčasy.  
 
VYPIŠTE V HODINÁCH:    
(Odmítl(a)) 777 
(Nevím) 888 
 
PTEJTE SE VŠECH 
F52  PŘEDLOŽTE KARTU 73 Jakého nejvyššího vzdělání dosáhl váš otec? Použijte prosím tuto kartu. 
 
Nedokončené základní vzdělání,  
neukončený 1. stupeň školní docházky (méně než 5 let) 01 
 
Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní docházky,  
dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ, obecná škola) 02 
 
Základní vzdělání (měšťanská škola) 03 
 
Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity 04 
 
Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška) po níž následovalo další studium  
zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační studium, studium jazyků, apod.) 05 
 
Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 06 
 
Střední vzdělání s maturitou následované studiem s maturitou (nástavba,  
kvalifikační pomaturitní studium, atd.) 07 
 
Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia) 08 
 
Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (DiS),  
5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium) 09 
 
Vysokoškolské bakalářské vzdělání 10 
 
Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., …) 11 
 
Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D., CSc., …) 12 
 
(NENABÍZEJTE: Nevím) 88 
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F53  Když vám bylo 14 let, pracoval váš otec jako zaměstnanec, byl samostatně výdělečně činný nebo 
nepracoval? 

 
Zaměstnanec 01 PTEJTE SE NA F54 
Samostatně výdělečně činný 02 PTEJTE SE NA F54 
Nepracoval 03 PŘEJDĚTE NA F56 
(Otec byl po smrti nebo nežil s rodinou v době,  
kdy bylo respondentovi 14 let) 04 PŘEJDĚTE NA F56 
(Odmítl(a)) 77 PŘEJDĚTE NA F56 
(Nevím) 88 PTEJTE SE NA F54 
 
PTEJTE SE, POKUD OTEC RESPONDENTA BYL PRACUJÍCÍ NEBO RESPONDENT NEZNÁ 
ODPOVĚĎ (odpovědi 1,2 nebo 8 v otázce F53) 
 
F54  Jaké bylo jméno nebo označení hlavní pracovní činnosti vašeho otce?  
 
VYPIŠTE: 
 
F55  PŘEDLOŽTE KARTU 72 Který popis práce nejlépe odpovídá tomu, co dělal váš otec, když vám bylo 

14 let? MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ 
 

POZNÁMKA PRO TAZATELE: Respondenti si vybírají danou kategorii sami. Pokud je to nutné, 
doplňte: "Není zde žádná správná ani špatná odpověď. Jenom si vyberte kategorii, o které si 
myslíte, že nejlépe odpovídá." 

 
Odborná a technická povolání 
jako: lékař - učitel - inženýr - umělec – účetní  01 
Vyšší administrativní povolání 
jako: bankéř - řídící pracovník ve velkém podniku - vysoký státní úředník - odborový funkcionář  02 
Úřednická povolání 
jako: tajemník - úředník - vedoucí kanceláře - účetní (nižší)  03 
Obchodní povolání 
jako: obchodní manažer - majitel obchodu - prodavač - pojišťovací agent 04 
Povolání ve službách 
jako: majitel restaurace - policejní úředník - číšník - správce domu - holič - příslušník armády 05 
Kvalifikovaný dělník 
jako: mistr - strojní mechanik - tiskař - nástrojář - lisař – elektrikář 06 
Polokvalifikovaný dělník 
jako: zedník - řidič autobusu - dělník v konzervárně - tesař - plechař – pekař 07 
Nekvalifikovaný dělník  
jako: pomocný dělník - nosič - nekvalifikovaný dělník v továrně 08 
Pracující v zemědělství  
jako: farmář - zemědělský dělník - řidič traktoru - rybář   09 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
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PTEJTE SE VŠECH  
 
F56  PŘEDLOŽTE KARTU 73 Jakého nejvyššího vzdělání dosáhla vaše matka? Použijte prosím tuto 

kartu. 
 
Nedokončené základní vzdělání,  
neukončený 1. stupeň školní docházky (méně než 5 let) 01 
 
Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní docházky,  
dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ, obecná škola) 02 
 
Základní vzdělání (měšťanská škola) 03 
 
Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity 04 
 
Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška) po níž následovalo další studium  
zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační studium, studium jazyků, apod.) 05 
 
Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 06 
 
Střední vzdělání s maturitou následované studiem s maturitou (nástavba,  
kvalifikační pomaturitní studium, atd.) 07 
 
Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia) 08 
 
Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (DiS),  
5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium) 09 
 
Vysokoškolské bakalářské vzdělání 10 
 
Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., …) 11 
 
Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D., CSc., …) 12 
 
(NENABÍZEJTE: Nevím) 88 
 
  
F57  Když vám bylo 14 let, pracovala vaše matka jako zaměstnankyně, byla samostatně výdělečně činná 

nebo nepracovala? 
 
Zaměstnankyně 01 PTEJTE SE NA F58 
Samostatně výdělečně činná 02 PTEJTE SE NA F58 
Nepracovala 03 PŘEJDĚTE NA F60 
(Matka byla po smrti nebo nežila s rodinou v době,  
kdy bylo respondentovi 14 let) 04 PŘEJDĚTE NA F60 
(Odmítl(a)) 77 PŘEJDĚTE NA F60 
(Nevím) 88 PTEJTE SE NA F58 
 
PTEJTE SE, POKUD MATKA RESPONDENTA BYLA PRACUJÍCÍ NEBO RESPONDENT NEZNÁ 
ODPOVĚĎ (odpovědi 1,2 nebo 8 v otázce F57) 
 
F58  Jaké bylo jméno nebo označení hlavní pracovní činnosti vaší matky? 
 
VYPIŠTE: 
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F59  PŘEDLOŽTE KARTU 74 Který popis práce nejlépe odpovídá tomu, co dělala vaše matka, když Vám 
bylo 14 let? MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ 

 
   POZNÁMKA PRO TAZATELE: Respondenti si vybírají danou kategorii sami. Pokud je to nutné, 

doplňte: "Není zde žádná správná ani špatná odpověď. Jenom si vyberte kategorii, o které si 
myslíte, že nejlépe odpovídá." 

 
Odborná a technická povolání 
jako: lékařka - učitelka - inženýrka - umělkyně – účetní 01 
Vyšší administrativní povolání  
jako: bankéřka - řídící pracovnice ve velkém podniku - vysoká vládní úřednice - odborová funkcionářka  02 
Úřednická povolání 
jako: tajemnice - úřednice - vedoucí kanceláře - účetní (nižší) 03 
Obchodní povolání 
jako: obchodní manažerka - majitelka obchodu - prodavačka - pojišťovací agentka 04 
Povolání ve službách 
jako: majitelka restaurace - policejní úřednice - číšnice - správkyně domu - kadeřnice –  
příslušnice armády 05 
Kvalifikovaný dělník 
jako: mistrová - strojní mechanička - tiskařka - nástrojařka - lisařka – elektrikářka 06 
Polokvalifikovaný dělník 
jako: zedník - řidička autobusu - dělnice v konzervárně - tesařka - plechařka – pekařka 07 
Nekvalifikovaný dělník  
jako: pomocná dělnice - nosička - nekvalifikovaná dělnice v továrně 08 
Pracující v zemědělství  
jako: farmářka - zemědělská dělnice - řidička traktoru - rybářka   09 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
PTEJTE SE VŠECH  
F60  Docházel(a) jste během posledních 12 měsíců na nějaký kurs nebo jste navštívil(a) nějakou 

přednášku či konferenci, abyste zvýšil(a) svoje pracovní znalosti nebo dovednosti? 
 
Ano 01 
Ne 02 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
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F61  PŘEDLOŽTE KARTU 75 Jak byste popsal(a) svůj původ? Použijte prosím tuto kartu a vyberte 
nanejvýš dvě možnosti, které se vás týkají. 
TAZATEL: označte celkem nanejvýš dvě možnosti. 
Pokud respondent(ka) zmíní více než dvě možnosti, požádejte ho(ji), ať si vybere dvě. 
Pokud toho není respondent(ka) schopen(schopna), označte první dvě zmíněné možnosti. 
TAZATEL ZJIŠŤUJE ZNOVU: Jaký další? 

 
První zmíněný původ (OZNAČTE JEN JEDEN)  
Druhý zmíněný původ (OZNAČTE JEN JEDEN) 
 
Český 01 
Moravský 02 
Slezský 03 
Německý 04 
Bulharský 05 
Romský 06 
Maďarský 07 
Polský 08 
Ruský 09 
Slovenský 10 
Ukrajinský 11 
Vietnamský 12 
jiný (NAPIŠTE CELKEM  
MAXIMÁLNĚ DVA RŮZNÉ PŮVODY) 13 
(Není druhý původ) 555555 
(Odmítl(a)) 777777 
(Nevím) 888888 
 
VYPIŠTE kolik je právě hodin/minut (po ukončení sekce F):        (Použijte 24 hodinový čas) 
 (pro CAPI) 
 
 

 
 42 



SEKCE H 
TAZATEL: POKUD JE RESPONDENT MUŽ, PTEJTE SE NA H1. POKUD JE RESPONDENTKA ŽENA, 
PTEJTE SE NA H2. 
 
RESPONDENTI - MUŽI 
 
H1 PŘEDLOŽTE KARTU 76 Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím každý popis 

a řekněte mi, jak moc se Vám daná osoba podobá či nepodobá. Při odpovědích použijte tuto 
kartu. 

 
A Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro něho důležité. Rád dělá věci svým vlastním 

originálním způsobem. 
B Je pro něj důležité, aby byl bohatý. Chce mít hodně peněz a drahé věci.  
C Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že každý by měl 

mít v životě stejné příležitosti. 
D Je pro něj důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá. 
E Je pro něj důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit jeho 

bezpečnost. 
F Má rád překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je důležité v životě dělat mnoho 

různých věcí. 
G Věří, že lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, že lidé by měli dodržovat pravidla vždy, 

dokonce i když je nikdo nepozoruje. 
H Je pro něj důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než on. I když s nimi nesouhlasí, chce jim 

porozumět. 
I Je pro něj důležité být pokorný a skromný. Nesnaží se přitahovat na sebe pozornost. 
J Je pro něj důležité užívat si života. Rád si dopřává. 
K Je pro něj důležité, aby si sám rozhodoval o tom, co dělá. Má rád svobodu a nezávislost na druhých. 
L Je pro něj velmi důležité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho. 
M Je pro něj důležité být velmi úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhl. 
N Je pro něj důležité, aby mu vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby byl stát silný tak, 

aby mohl chránit své občany. 
O Vyhledává dobrodružství a rád riskuje. Chce mít vzrušující život. 
P Je pro něj důležité, aby se vždy choval spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by lidé řekli, že je 

špatné.  
Q Je pro něj důležité, aby ho lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne. 
R Je pro něj důležité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu blízcí. 
S Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro něj důležitá. 
T Tradice je pro něj důležitá. Snaží se dodržovat zvyky, které se předávají v jeho náboženství nebo v 

jeho rodině. 
U Vyhledává každou příležitost, aby se pobavil. Je pro něj důležité dělat věci, které mu přinášejí 

potěšení. 
 
Velmi se mi podobá 01 
Podobá se mi 02 
Podobá se mi trochu 03 
Podobá se mi málo 04 
Nepodobá se mi 05 
Vůbec se mi nepodobá 06 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
VYPIŠTE kolik je právě hodin/minut (po ukončení sekce H):        (Použijte 24 hodinový čas) 
(pro CAPI) 
PŘEJDĚTE NA SEKCI I 
 
 43 



 
RESPONDENKY – ŽENY 
 
H2  PŘEDLOŽTE KARTU 76 Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím každý popis 

a řekněte mi, jak moc se Vám daná osoba podobá či nepodobá. Při odpovědích použijte tuto 
kartu. 

 
A Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro ni důležité. Ráda dělá věci svým vlastním 

originálním způsobem. 
B Je pro ni důležité, aby byla bohatá. Chce mít hodně peněz a drahé věci. 
C Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že každý by měl 

mít v životě stejné příležitosti. 
D Je pro ni důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá. 
E Je pro ni důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit její bezpečnost. 
F Má ráda překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je důležité v životě dělat mnoho 

různých věcí. 
G Věří, že lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, že lidé by měli dodržovat pravidla vždy, 

dokonce i když je nikdo nepozoruje. 
H Je pro ni důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než ona. I když s nimi nesouhlasí, chce jim 

porozumět. 
I Je pro ni důležité být pokorná a skromná. Nesnaží se přitahovat na sebe pozornost. 
J Je pro ni důležité užívat si života. Ráda si dopřává. 
K Je pro ni důležité, aby si sama rozhodovala o tom, co dělá. Má ráda svobodu a nezávislost na 

druhých. 
L Je pro ni velmi důležité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho. 
M Je pro ni důležité být velmi úspěšnou. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhla. 
N Je pro ni důležité, aby jí vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby byl stát silný tak, aby 

mohl chránit své občany. 
O Vyhledává dobrodružství a ráda riskuje. Chce mít vzrušující život. 
P Je pro ni důležité, aby se vždy chovala spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by lidé řekli, že je 

špatné. 
Q Je pro ni důležité, aby ji lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne. 
R Je pro ni důležité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou jí blízcí. 
S Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro ni důležitá. 
T Tradice je pro ni důležitá. Snaží se dodržovat zvyky, které se předávají v jejím náboženství nebo v její 

rodině. 
U Vyhledává každou příležitost, aby se pobavila. Je pro ni důležité dělat věci, které jí přinášejí potěšení. 
 
Velmi se mi podobá 01 
Podobá se mi 02 
Podobá se mi trochu 03 
Podobá se mi málo 04 
Nepodobá se mi 05 
Vůbec se mi nepodobá 06 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
VYPIŠTE kolik je právě hodin/minut (po ukončení sekce H):        (Použijte 24 hodinový čas) 
  (pro CAPI)
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SEKCE I 
 
ZAZNAMENEJTE U VŠECH 
I1   TAZATEL KÓDUJE: PODÍVEJTE SE NA KÓDOVÁNÍ NA C32. RESPONDENT MUSÍ BÝT 

KÓDOVÁN VE STEJNÉ SKUPINĚ V I1 JAKO V C32: 
 
KÓD 1 V C32 1 PŘEJDĚTE NA ÚVOD PŘED I2 
KÓD 2 V C32 2 PŘEJDĚTE NA ÚVOD PŘED I5 
KÓD 3 V C32 3 PŘEJDĚTE NA ÚVOD PŘED I8 
 
PTEJTE SE, POKUD  V OTÁZCE I1 ODPOVĚDĚL (A) KÓD 1 
 
Abychom mohli do budoucna zlepšit své otázky, položíme vám nyní několik závěrečných otázek, 
které se podobají několika předchozím. Prosím nesnažte se vzpomenout si, co jste odpovídal(a) 
předtím, ale odpovídejte na položené otázky tak, jako kdyby se jednalo o úplně nové otázky. 
 
Lidé z jiných zemí přicházejí žít do České republiky z různých důvodů. Někteří zde mají rodinné 
vazby. Jiní přicházejí za prací nebo za svými rodinami. Jiní přicházejí proto, že jsou v nebezpečí. 
Několik dalších otázek se týká právě této problematiky. 
 
I2  PŘEDLOŽTE KARTU 77 Jak by podle vašeho názoru mělo být důležité dobré vzdělání při 

rozhodování o tom, zda člověk, který se narodil, vyrostl a žil mimo Českou republiku, může přijít a žít 
zde? 

 
Vůbec to není 
důležité 

        Naprosto 
důležité  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a))  77 
(Nevím)  88  
 
I3 PŘEDLOŽTE KARTU 78 Jak by podle vašeho názoru mělo být důležité to, že člověk přichází z 

křesťanského prostředí, při rozhodování o tom, zda může přijít a žít zde? 
 
Vůbec to není 
důležité 

        Naprosto 
důležité  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a))  77 
(Nevím)  88 
 
I4 PŘEDLOŽTE KARTU 79  Jak  by podle vašeho názoru mělo být důležité to, že má pracovní 

kvalifikaci, kterou Česká republika potřebuje, při rozhodování o tom, zda někdo může přijít a žít zde? 
 
Vůbec to není 
důležité 

        Naprosto 
důležité  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
(Odmítl(a))  77 
(Nevím)  88 
 
NYNÍ ZAPIŠTE DATUM A ČAS UKONČENÍ ROZHOVORU 
TAZATEL: ZADEJTE DATUM UKONČENÍ ROZHOVORU     (dd/mm/rr) 
TAZATEL: ZADEJTE ČAS UKONČENÍ ROZHOVORU  (Použijte 24hodinový čas) 
(DATUM A ČAS UKONČENÍ ROZHOVORU ve VŠECH zemích) 
TAZATEL: NÁSLEDNĚ VYPLŇTE SEKCI J NÍŽE 
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PTEJTE SE,  POKUD  V OTÁZCE I1 ODPOVĚDĚL(A) KÓD 2  
 
Abychom mohli do budoucna zlepšit své otázky, položíme vám nyní několik závěrečných otázek, 
které se podobají několika předchozím. Prosím nesnažte se vzpomenout si, co jste odpovídal(a) 
předtím, ale odpovídejte na položené otázky tak, jako kdyby se jednalo o úplně nové otázky. 
 
Lidé z jiných zemí přicházejí žít do České republiky z různých důvodů. Někteří zde mají rodinné 
vazby. Jiní přicházejí za prací nebo za svými rodinami. Jiní přicházejí proto, že jsou v nebezpečí. 
Několik dlaších otázek se týká právě této problematiky. 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 80 Řekněte mi prosím, jak by podle vašeho názoru měly být důležité následující 
okolnosti při rozhodování o tom, zda sem člověk, který se narodil, vyrostl a žil mimo Českou republiku, 
může přijít a žít zde? Zaprvé, jak důležité by pro rozhodování mělo být, že dotyčný člověk … ČTĚTE 
NAHLAS... 
 
I5  …má dobré vzdělání? 
I6  …pochází z křesťanského prostředí? 
I7  …má pracovní kvalifikaci, kterou Česká republika potřebuje?  
 
Vůbec to 
není 
důležité  

         Velmi 
důležité  

0  1  2  3  4  5 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
 
NYNÍ ZAPIŠTE DATUM A ČAS UKONČENÍ ROZHOVORU 
TAZATEL: ZADEJTE DATUM UKONČENÍ ROZHOVORU     (dd/mm/rr) 
TAZATEL: ZADEJTE ČAS UKONČENÍ ROZHOVORU  (Použijte 24hodinový čas) 
(DATUM A ČAS UKONČENÍ ROZHOVORU ve VŠECH zemích) 
TAZATEL: NÁSLEDNĚ VYPLŇTE SEKCI J NÍŽE 
 
PTEJTE SE,  POKUD  V OTÁZCE I1 ODPOVĚDĚL(A) KÓD 3  
 
Abychom mohli do budoucna zlepšit své otázky, položíme vám nyní několik závěrečných otázek, 
které se podobají několika předchozím. Prosím nesnažte se vzpomenout si, co jste odpovídal(a) 
předtím, ale odpovídejte na položené otázky tak, jako kdyby se jednalo o úplně nové otázky. 
 
Lidé z jiných zemí přicházejí žít do České republiky z různých důvodů. Někteří zde mají rodinné 
vazby. Jiní přicházejí za prací nebo za svými rodinami. Jiní přicházejí proto, že jsou v nebezpečí. 
Několik dalších otázek se týká právě této problematiky. 
 
PŘEDLOŽTE KARTU 81 Řekněte mi prosím, jak by podle vašeho názoru měly být důležité následující 
okolnosti při rozhodování o tom, zda sem člověk, který se narodil, vyrostl a žil mimo Českou republiku, 
může přijít a žít zde? Zaprvé, jak důležité by pro rozhodování mělo být, že dotyčný člověk … ČTĚTE 
NAHLAS... 
 
I8  ...má dobré vzdělání? 
I9  ...přichází z křešťanského prostředí? 
I10 ...má pracovní kvalifikaci, kterou Česká republika potřebuje? 
 
Vůbec to 
není 
důležité 

         Velmi 
důležité  

0  1  2  3  4  5 
 
(Odmítl(a)) 77 
(Nevím) 88 
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NYNÍ ZAPIŠTE DATUM A ČAS UKONČENÍ ROZHOVORU 
TAZATEL: ZADEJTE DATUM UKONČENÍ ROZHOVORU     (dd/mm/rr) 
TAZATEL: ZADEJTE ČAS UKONČENÍ ROZHOVORU  (Použijte 24hodinový čas) 
(DATUM A ČAS UKONČENÍ ROZHOVORU ve VŠECH zemích) 
TAZATEL: NÁSLEDNĚ VYPLŇTE SEKCI J NÍŽE 
 
TYTO OTÁZKY MAJÍ BÝT ZODPOVĚZENY POUZE TAZATELEM  
  
OTÁZKY OHLEDNĚ PRŮBĚHU ROZHOVORU  
  
J1  Požádal respondent o upřesnění nějakých otázek? 
  
Nikdy   1 
Téměř nikdy  2  
Občas  3 
Často  4 
Velmi často  5  
Nevím  8 
  
J2  Měl(a) jste pocit, že respondent nechtěl některé otázky zodpovědět? 
  
Nikdy  1 
Téměř nikdy 2  
Občas 3 
Často 4 
Velmi často 5  
Nevím 8  
  
J3  Měl(a) jste pocit, že se respondent snažil otázky zodpovídat, jak nejlépe uměl? 
 
Nikdy  1 
Téměř nikdy 2  
Občas 3 
Často 4 
Velmi často 5  
Nevím 8  
  
J4  Měl(a) jste pocit, že respondent celkově otázkám rozuměl? 
 
Nikdy  1 
Téměř nikdy 2  
Občas 3 
Často 4 
Velmi často 5  
Nevím 8  
  
J5  Byl rozhovoru přítomen kromě respondenta někdo další, kdo do něj zasahoval? 
 
Ano 1  PTEJTE SE NA J6 
Ne  2  PŘEJDĚTE NA J6a 
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J6  Kdo to byl? ZAZNAMENEJTE VŠECHNY 
  
Manžel/manželka/partner/partnerka 1  
Syn/dcera (včetně nevlastních, adoptovaných,  
v pěstounské péči, dětí partnera(ky) 2  
Rodič/tchán/tchyně/nevlastní rodič/rodič partnera(ky) 3  
Jiný příbuzný 4  
Jiný nepříbuzný 5  
Nevím 8  
  
J6a  Do jaké míry respondent používal karty? 
  
Respondent použil všechny dostupné karty 1 
Respondent použil jen některé dostupné karty 2 
Respondent odmítl/ nebyl schopen vůbec používat karty 3 
Nevím 8 
  
J7  V jakém jazyku byl rozhovor veden?  
  
čeština  
Jiný, VYPIŠTE_______  
  
J8  ĆÍSLO TAZATELE_______  
  
  
KONEC DOTAZNÍKU PRO TAZATELE 
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