Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o.
Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN právo poţadovat náhrady škody.

číslo tazatele

číslo adresy (1-7)

číslo oblasti

doplňkový dotazník

nevyplňujte: číslo dotaz.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ
VÝZKUM (ESS)
č. z. 6512013

Postupujte následujícím způsobem:
 oslovte předepsanou domácnost, představte se a řekněte, ţe pracujete jako tazatel agentury MEDIAN
 prokaţte se vaším tazatelským průkazem
 vysvětlete, ţe MEDIAN v současné době provádí Evropský sociální výzkum (European Social Survey)
 vysvětlete účel rozhovoru
 vyberte předepsanou metodou respondenta
 poţádejte respondenta o rozhovor, který bude trvat asi 60 minut
 klaďte respondentovi otázky přesně podle dotazníku a zaznamenávejte odpovědi
PŘEČTĚTE:

Dobrý den, jmenuji se ................ a pracuji jako tazatel agentury MEDIAN, která se zabývá výzkumem trhu, médií a veřejného
mínění. V současné době provádíme Evropský sociální výzkum. Tento prestiţní výzkum probíhá v celé Evropě a byl(a) jste do něj
vybrán(a) náhodně spolu se stovkami dalších obyvatel ČR. Výzkum je zaměřen na dvě témata. První téma je o tom, jak lidé v Evropě
vnímají svůj osobní ţivot, druhé se zaměřuje na to, jak hodnotí demokracii.
Evropský sociální výzkum provádíme ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Nejedná se o komerční
výzkum. Účelem je mapovat postoje lidí v 29 evropských zemích včetně České republiky. Toto poznání můţe poslouţit mnoha vědcům
na světě a můţe vést i ke zlepšení veřejné politiky.
Agentura MEDIAN Vám zaručuje naprostou anonymitu a důvěrnost Vašich odpovědí. Všechny informace, které nám pro
výzkum poskytnete, budou hromadně zpracovány na počítači společně s odpověďmi dvou tisíců dalších lidí, kteří se výzkumu účastní.
Nemusíte se tak bát pravdivě odpovídat.
Rádi bychom Vás ubezpečili, ţe všechny Vámi sdělené údaje budou pouţity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno
jakékoliv zneuţití osobních informací. Máte samozřejmě moţnost tento rozhovor odmítnout. Budeme vám však velmi vděčni, pokud se
tohoto prospěšného a zajímavého výzkumu zúčastníte. Váš názor je pro nás velmi cennou informací.
Na otázky neexistují nějaké obecně správné nebo nesprávné odpovědi. Prosím, odpovídejte to, co si myslíte Vy. Zajímá nás
Váš názor a Vaše postoje.
Předem Vám děkujeme za účast ve výzkumu.
Přemysl Čech, ředitel společnosti MEDIAN s.r.o.

R01. VYPIŠTE datum zahájení rozhovoru!
den:

měsíc:

rok (poslední dvoučíslí):

R02. VYPIŠTE kolik je právě hodin / minut:
POUŢIJTE 24 HODINOVÝ ČAS (tzn. Pokud je 6:05 odpoledne, VYPIŠTE 18 a 05)
hodin:

minut:
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STRANA 1

Vůbec ţádný čas .................................................................... 01
FILTR: POKUD V A1UVEDE 1, PŘEJDĚTE NA A03
Méně neţ 1/2 hodiny ............................................................. 02
1/2 hodiny aţ 1 hodinu ......................................................... 03
Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny ...................... 04
Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny ...................... 05
Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny ...................... 06
Více neţ 2,5 hodiny, ale ne více neţ 3 hodiny ...................... 07
Více neţ 3 hodiny .................................................................. 08
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 88
PŘEJDĚTE NA A02
A2. Ještě jednou k vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik
z času, který věnujete sledování televize, strávíte sledováním
zpráv nebo programů o politice a současných událostech?
TAZ: VYBERTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 1
Vůbec ţádný čas .................................................................... 01
Méně neţ 1/2 hodiny ............................................................. 02
1/2 hodiny aţ 1 hodinu ......................................................... 03
Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny ...................... 04
Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny ...................... 05
Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny ...................... 06
Více neţ 2,5 hodiny, ale ne více neţ 3 hodiny ...................... 07
Více neţ 3 hodiny .................................................................. 08
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 88
TAZ:PTEJTE SE VŠECH
A3. Obecně vzato, řekl(a) byste, ţe se většině lidí dá
důvěřovat, nebo ţe člověk nemůţe být při jednání s lidmi
nikdy dost opatrný? Odpovězte mi s pouţitím stupnice 0 aţ
10, kde 0 znamená, ţe člověk nemůţe být nikdy dost opatrný
a 10 znamená, ţe většině lidí se dá důvěřovat.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 2
0 = Člověk nemůţe být
nikdy dost opatrný

10 = Většině lidí se dá
důvěřovat

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

A4. Myslíte si, ţe by se vás většina lidí snaţila podvést, pokud
by měli tu moţnost, nebo by se snaţili být poctiví?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 3
0 = Většina lidí by se
mě snaţila podvést

10 = Většina lidí by se
snaţila být poctivá

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

A5. Řekl(a) byste, ţe se lidé většinou snaţí pomáhat druhým,
nebo ţe se většinou starají o sebe?
TAZ: VYBERTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 4
0 = Lidé se většinou
starají o sebe

10 = Lidé se většinou
snaţí pomáhat

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88
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STRANA 2
Nyní vám poloţím několik otázek týkajících se politiky a
vlády.
B1. Jak moc se zajímáte o politiku? Zajímáte se o ni… …
TAZ: ČTĚTE NAHLAS. VYBERTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ
Velmi ..................................................................................... 1
Dost ....................................................................................... 2
Jen trochu .............................................................................. 3
Vůbec ne ................................................................................ 4
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 8
Řekněte mi prosím s pouţitím stupnice 0-10 jak moc vy
osobně důvěřujete institucím, které budu číst nahlas. 0
znamená, ţe instituci vůbec nedůvěřujete, 10 znamená, ţe jí
naprosto důvěřujete. Zaprvé….
TAZ: ČTĚTE NAHLAS. V KAŢDÉM ŘÁDKU VYBERTE JEDNU
ODPOVĚĎ, PŘEDLOŢTE KARTU 5

0 = Vůbec
ţádná důvěra
0 1 2 3
českému
Parlamentu
právnímu
B3
systému
B4 policii
B2

(Nevím)

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM
A1. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního
dne sledováním televize?
TAZ: VYBERTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 1

4

5

6

10 = Naprostá
důvěra
7 8 9 10 88

        
           
        
        

B5 politikům
politickým
        
B6
stranám
Evropskému
        
B7
parlamentu
Organizaci
        
B8 spojených
národů
B9. 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 květnu
2010?
1  PŘEJDĚTE na ot. B10
Ano
2
e
Nebyl(a) jsem oprávněn(a) volit
3  PŘEJDĚTE na ot. B11
(Nevím)
8
B10. Kterou politickou stranu jste v těchto volbách volil(a)?
TAZ: NECHTE SPONTÁNNĚ ODPOVĚDĚT. VYBERTE POUZE
JEDNU ODPOVĚĎ.
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) ...................... 01
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)......................... 02
TOP 09 .................................................................................. 03
Věci veřejné (VV) ................................................................. 04
Občanská demokratická strana (ODS) ................................... 05
Jiná, VYPIŠTE:
………………………………… ........................................... 08
(NENABÍZEJTE: Odmítl(a)) ................................................ 77
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 88
PTEJTE SE VŠECH
Existují různé způsoby, prostřednictvím kterých je moţné se
pokusit o zlepšení různých záleţitostí v České republice nebo
jakými lze předejít jejich zhoršování. Udělal(a) jste v
posledních 12 měsících některou z následujících věcí?
TAZ: ČTĚTE NAHLAS…V KAŢDÉM ŘÁDKU VYBERTE JEDNU
ODPOVĚĎ
STRANA 2

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM
Ano
1
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17

Obrátil(a) se na politika, úředníka
státní správy či místní samosprávy
Pracoval(a) v politické straně či
aktivistické skupině
Pracoval(a) v jiné organizaci či
sdruţení
Nosil(a) nebo veřejně vystavil(a)
znak/nálepku nějaké kampaně
Podepsal(a) petici
Účastnil(a) se legální veřejné
demonstrace
Bojkotoval(a) určité zboţí

Ne (Nevím)
2
8

 









 



 



 



 



 



B18a. Existuje nějaká politická strana, ke které máte blíţe
neţ k ostatním stranám?
1  PŘEJDĚTE na ot. B18b
Ano
2
e
 PŘEJDĚTE na ot. B18d
(Nevím)
8
B18b. Která to je?
TAZ: NECHTE SPONTÁNNĚ ODPOVĚDĚT. VYBERTE POUZE
JEDNU ODPOVĚĎ.
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) ......................01
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) .........................02
TOP 09 ...................................................................................03
Věci veřejné (VV) ..................................................................04
Občanská demokratická strana (ODS) ...................................05
Jiná, VYPIŠTE:
…………………………………............................................08
(NENABÍZEJTE: Odmítl(a)).................................................77
(NENABÍZEJTE: Nevím) .....................................................88
FILTR: POKUD V B18b UVEDE JEDNU ZE STRAN S KÓDEM
1-7, PAK SE PTEJTE NA B18c, JINAK PŘEJDĚTE K B18D.
B18c Jak blízko k této straně máte? Myslíte si, ţe k ní máte…
ČTĚTE NAHLAS
velmi blízko ...........................................................................1
docela blízko ..........................................................................2
nepříliš blízko ........................................................................3
vůbec ne blízko ......................................................................4
(NENABÍZEJTE: Nevím) .....................................................8
TAZ:PTEJTE SE VŠECH
B18d. Jak je pro vás důleţité ţít v zemi, ve které se vládne
demokraticky? Vyberte odpověď z této karty, kde 0 je "není
to vůbec důleţité" a 10 je "mimořádně důleţité".
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 6
0 = Není to vůbec
10 = Mimořádně
důleţité
důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

B18e. Jak moc je podle vás Česká republika celkově
demokratická? Vyberte odpověď z této karty, kde 0 označuje
"vůbec není demokratická" a 10 označuje "zcela
demokratická".
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 7
0 = Vůbec není
10 = Zcela
demokratická
demokratická
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88
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STRANA 3
B19. V politice lidé někdy hovoří o "levici" a "pravici".
Pouţijte tuto kartu a řekněte mi, kam byste se umístil(a) na
této stupnici, kde 0 znamená levici, a 10 znamená pravici.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 8
0 = Levice
10 = Pravice
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

TAZ:PRO OTÁZKY B20 AŢ B23 PŘEDLOŢTE KARTU 9.
B20. Kdyţ vezmeme v úvahu všechny okolnosti, jak jste v
současnosti celkově spokojen(a) se svým ţivotem? Odpovězte
mi prosím s pouţitím této karty, kde 0 znamená naprosto
nespokojený(á) a 10 naprosto spokojený(á).
0 = Naprosto
nespokojený(á)

10 = Naprosto
spokojený(á)

(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

B21. Jak jste celkově spokojen(a) se současným stavem
ekonomiky v České republice? Opět pouţijte tuto kartu.
TAZ: STÁLE KARTA 9
0 = Naprosto
nespokojený(á)

10 = Naprosto
spokojený(á)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

B22. Nyní se zamyslete nad vládou České republiky. Jak jste
spokojen(a) s tím, jak dělá svou práci? Opět pouţijte tuto
kartu.
TAZ: STÁLE KARTA 9
0 = Naprosto
nespokojený(á)

10 = Naprosto
spokojený(á)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

B23. A jak jste celkově spokojen(a) s tím, jak funguje
demokracie v České republice? Opět pouţijte tuto kartu.
TAZ: STÁLE KARTA 9
0 = Naprosto
nespokojený(á)

10 = Naprosto
spokojený(á)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

B24. Nyní s pouţitím této karty prosím řekněte, co si celkově
myslíte o současném stavu vzdělávání v České republice?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 10
0 = Naprosto
špatný

10 = Naprosto
dobrý

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

B25. Opět s pouţitím této karty prosím řekněte, co si celkově
myslíte o současném stavu zdravotnictví v České republice?
TAZ: STÁLE KARTA 10
0 = Naprosto
špatný

10 = Naprosto
dobrý

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

STRANA 3

Nesouhlasím

3

4







 







 

1
B26
B27

Vláda by měla přijmout
opatření, která by sniţovala
rozdíly v příjmech.
Homosexuálové a lesbičky by
měli mít právo ţít svůj vlastní
ţivot podle svého přání.



Rozhodně
nesouhlasím
(Nevím)

Ani souhlas, ani
nesouhlas

2

Rozhodně
souhlasím

Souhlasím

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM
S pouţitím této karty prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte
či nesouhlasíte s kaţdým z následujících výroků.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 11
ČTĚTE NAHLAS KAŢDÝ VÝROK
V KAŢDÉM ŘÁDKU VYBERTE JEDNU ODPOVĚĎ

5

8

B28 Nyní se zamyslete nad Evropskou unií, někteří tvrdí, ţe
Evropské sjednocení by mělo dále pokračovat. Jiní tvrdí, ţe
sjednocení uţ překročilo určitou mez. S pouţitím této karty
prosím řekněte, jaké číslo na škále nejlépe popisuje vaše
stanovisko?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 12
0 = Sjednocení uţ
zašlo příliš daleko

10 = Sjednocení by
mělo dále pokračovat

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

Nyní několik otázek o lidech, kteří přicházejí ţít do České
republiky z jiných zemí.
B29 Nyní s pouţitím této karty řekněte, do jaké míry by podle
Vás měla Česká republika dovolit, aby sem přicházeli a ţili
zde lidé stejné rasy nebo stejného etnika jako je většina
českých lidí? Měla by…
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 13
Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a ţili tady ............. 1
Dovolit to některým .............................................................. 2
Dovolit to malému počtu ....................................................... 3
Nedovolit to nikomu .............................................................. 4
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 8
B30 A co lidem jiné rasy nebo etnické skupiny neţ je většina
českých lidí? Měla by… Opět pouţijte tuto kartu.
TAZ: STÁLE KARTA 13
Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a ţili tady ............. 1
Dovolit to některým .............................................................. 2
Dovolit to malému počtu ....................................................... 3
Nedovolit to nikomu .............................................................. 4
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 8
B31 A co lidem z chudších mimoevropských zemí? Pouţijte
stejnou kartu.
TAZ: STÁLE KARTA 13
Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a ţili tady ............. 1
Dovolit to některým .............................................................. 2
Dovolit to malému počtu ....................................................... 3
Nedovolit to nikomu .............................................................. 4
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 8
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STRANA 4
B32 Řekl(a) byste, ţe pro českou ekonomiku je obecně špatné
nebo dobré, ţe sem přicházejí ţít lidé z jiných zemí? Pouţijte
prosím tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 14
0 = Špatné pro
ekonomiku

10 = Dobré pro
ekonomiku

(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

B33 A s pouţitím této karty řekněte, zda lidé z jiných zemí,
kteří sem přicházejí ţít, většinou narušují nebo obohacují
kulturu České republiky?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 15
0 = Narušují
kulturu

10 = Obohacují
kulturu

(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

B34 Dělají lidé, kteří do České republiky přicházejí ţít z
jiných zemí, z České republiky lepší či horší místo pro ţivot?
Pouţijte prosím tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 16
0 = Horší místo
10 = Lepší místo
pro ţivot
pro ţivot
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

A nyní několik otázek, které se týkají vás a vašeho ţivota.
C1 Kdyţ vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak byste
řekl(a), ţe jste šťastný(á)?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 17
0 = Zcela
10 = Zcela
nešťastný(á)
šťastný (á)
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

C2 S pouţitím této karty mi prosím řekněte, jak často se
společensky stýkáte s přáteli, příbuznými nebo s kolegy?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 18
Nikdy ..................................................................................... 01
Méně neţ jednou za měsíc ..................................................... 02
Jednou za měsíc ..................................................................... 03
Několikrát za měsíc ............................................................... 04
Jednou týdně .......................................................................... 05
Několikrát týdně .................................................................... 06
Kaţdý den .............................................................................. 07
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 88
C3 Kolik je lidí, pokud vůbec nějací, se kterými můţete
hovořit o svých intimních a soukromých záleţitostech?
Vyberte odpověď z této karty.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 19
Nikdo ..................................................................................... 00
1 ............................................................................................. 01
2 ............................................................................................. 02
3 ............................................................................................. 03
4 aţ 6 ..................................................................................... 04
7 aţ 9 ..................................................................................... 05
10 nebo více........................................................................... 06
(NENABÍZEJTE: Nevím) .................................................... 88
STRANA 4

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM
C4 Jak často se ve srovnání s jinými lidmi vašeho věku
účastníte společenských aktivit (chodíte za zábavou)? Prosím
pouţijte tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 20
Mnohem méně neţ většina lidí mého věku ............................1
Méně neţ většina lidí mého věku ...........................................2
Přibliţně stejně jako lidé mého věku .....................................3
Více neţ většina lidí mého věku ............................................4
Mnohem více neţ většina lidí mého věku ..............................5
(NENABÍZEJTE: Nevím) .....................................................8
C5 Stal(a) jste se vy nebo člen vaší domácnosti během
posledních pěti let obětí loupeţe, vloupání či fyzického
napadení?
Ano ........................................................................................1
Ne...........................................................................................2
(Nevím) ..................................................................................8
C6 Jak bezpečně se cítíte - nebo byste se cítil(a) - kdyţ
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
(NENABÍZEJTE: Nevím) .....................................................8
Další sada otázek se bude týkat vaší osoby.
C7 Jaký je váš celkový zdravotní stav? Řekl(a) byste, ţe je…
ČTĚTE NAHLAS…
velmi dobrý ............................................................................1
dobrý ......................................................................................2
uspokojivý..............................................................................3
špatný .....................................................................................4
velmi špatný ...........................................................................5
(NENABÍZEJTE: Nevím) .....................................................8

STRANA 5
FILTR: PTEJTE SE, POKUD JE NE NEBO NEVÍM V C9 (kódy 2
nebo 8)
C11 Hlásil(a) jste se někdy k nějakému konkrétnímu
náboţenství nebo vyznání?
1  PŘEJDĚTE na ot. C12
Ano
2
e
 PŘEJDĚTE na ot. C13
(Nevím)
8
FILTR: PTEJTE SE, POKUD JE ODPOVĚĎ ANO NA OTÁZKU
C11 (kód 1)
C12 Ke kterému? K…
Římskokatolickému .............................................................. 01
Protestantskému .................................................................... 02
Východnímu ortodoxnímu .................................................... 03
Jinému křesťanskému ........................................................... 04
Ţidovskému .......................................................................... 05
Islámu.................................................................................... 06
Východnímu náboţenství ...................................................... 07
Jinému mimokřesťanskému náboţenství .............................. 08
TAZ:PTEJTE SE VŠECH
C13 Bez ohledu na to, zda se hlásíte k nějakému konkrétnímu
náboţenství, jak jste zboţný(á)? Pouţijte prosím tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 21
0 = Vůbec nejsem
zboţný(á)

10 = Jsem velmi
zboţný(á)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

C14 Kromě zvláštních událostí jako jsou svatby a pohřby, jak
asi často navštěvujete v současnosti bohosluţby? Pouţijte
prosím tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 22
Kaţdý den ............................................................................. 01
Častěji neţ jednou týdně ....................................................... 02
Jednou týdně ......................................................................... 03
C8 Omezuje vás ve vašich kaţdodenních aktivitách nějaká
dlouhodobá nemoc, zdravotní omezení, handicap, či
Nejméně jednou měsíčně ...................................................... 04
psychický zdravotní problém? POKUD ANO, omezuje Vás
Jen o zvláštních svátcích ....................................................... 05
hodně nebo jen do určité míry?
Méně často ............................................................................ 06
Ano, hodně .............................................................................1 Nikdy .................................................................................... 07
(NENABÍZEJTE: Nevím)..................................................... 88
Ano, do určité míry ................................................................2
C15 Jak často - pokud vůbec - se modlíte mimo okamţiky,
Ne...........................................................................................3
kdy jste na bohosluţbách? Pouţijte prosím tuto kartu.
(NENABÍZEJTE: Nevím) .....................................................8
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 22
C9 Hlásíte se k nějakému konkrétnímu náboţenství nebo
Kaţdý den ............................................................................. 1
vyznání?
Častěji neţ jednou týdně ....................................................... 2
1  PŘEJDĚTE na ot. C10
Ano
Jednou týdně ......................................................................... 3
2
e
Nejméně jednou měsíčně ...................................................... 4
 PŘEJDĚTE na ot. C11
(Nevím)
8
Jen o zvláštních svátcích ....................................................... 5
Méně často ............................................................................ 6
FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ V C9 ODPOVĚDĚLI ANO
C10 Ke kterému? K…
Nikdy .................................................................................... 7
Římskokatolickému ...............................................................01 (NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 8
Protestantskému .....................................................................02
Východnímu ortodoxnímu .....................................................03
PTEJTE SE VŠECH
C16 Označil(a) byste se za příslušníka skupiny, která je v této
Jinému křesťanskému ............................................................04
zemi diskriminována?
Ţidovskému ...........................................................................05
1  PŘEJDĚTE na ot. C17
Ano
Islámu ....................................................................................06
2
e
Východnímu náboţenství ......................................................07
 PŘEJDĚTE na ot. C18
(NENABÍZEJTE:
Nevím)
8
Jinému mimokřesťanskému náboţenství ...............................08
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STRANA 5

(Nevím) ................................................................................. 88
TAZ:PTEJTE SE VŠECH
C20 Narodil(a) jste se na území České republiky?
1  PŘEJDĚTE na ot. C23
Ano
2  PŘEJDĚTE na ot. C21
e
(NENABÍZEJTE: Nevím)
8  PŘEJDĚTE na ot. C23
FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ V C20 ODPOVĚDĚLI NE
C21 Ve které zemi jste se narodil(a)?
VYPIŠTE: …………………………………………………..
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 88
C22 V kterém roce jste poprvé přišel(a) ţít do České
republiky?

FILTR: PTEJTE SE, POKUD ODPOVĚDĚL(A) NE NA OTÁZKU
C27 (kód 2)
C28 V které zemi se narodila vaše matka?
VYPIŠTE: ……………………………………………..
(NENABÍZEJTE: Nevím) ............................................ 88
TAZ: PTEJTE SE VŠECH
D1 Jak často jste zapojil(a) v uplynulých 12 měsících do práce
pro dobrovolnické nebo charitativní organizace? Pouţijte
prosím tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 23
Alespoň jednou týdně ............................................................ 01
Alespoň jednou měsíčně ........................................................ 02
Alespoň jednou za tři měsíce ................................................. 03
Alespoň jednou za šest měsíců .............................................. 04
Méně často ............................................................................. 05
Nikdy ..................................................................................... 06
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 88
Nyní se vás chceme zeptat, co si myslíte o sobě a o svém
ţivotě.
Pouţijte tuto kartu. Řekněte prosím, do jaké míry souhlasíte
nebo nesouhlasíte s kaţdým z následujících výroků.
ČTETE NAHLAS KAŢDÝ VÝROK
V KAŢDÉM ŘÁDKU VYBERTE JEDNU ODPOVĚĎ
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 24

VYPIŠTE ROK:
rok:
(NENABÍZEJTE: Nevím) .............................................8888
TAZ: PTEJTE SE VŠECH
C23 Kterým jazykem nebo jazyky mluvíte doma nejčastěji?
TAZ: VYPIŠTE NEJVÝŠE DVA JAZYKY

se týče mé budoucnosti,
D2 Co
jsem vţdy optimistický(á)
Cítím se obvykle velmi

1……………………………………………………..
2…………………………………………………….
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D3 pozitivně, co se týče mě
D4

samotné(ho).
Občas mám pocit, jako
kdybych byl(a) smolař a
neúspěšný člověk.

(Nevím)

VYPIŠTE: ………………………………………………….

C27 Narodila se vaše matka na území České republiky?
1  PŘEJDĚTE na ot. D1
Ano
2  PŘEJDĚTE na ot. C28
e
(NENABÍZEJTE: Nevím)
8  PŘEJDĚTE na ot. D1

Rozhodně
nesouhlasím

FILTR: PTEJTE SE, POKUD JE ODPOVĚĎ NE NEBO NEZNÁ
ODPOVĚĎ NA OTÁZKU C18 (kódy 2 nebo 8)
C19 Jaké je vaše občanství?

VYPIŠTE: ……………………………………
(NENABÍZEJTE: Nevím) ............................................ 88

Nesouhlasím

1  PŘEJDĚTE na ot. C20
2
 PŘEJDĚTE na ot. C19
8

FILTR: PTEJTE SE, POKUD ODPOVĚDĚL(A) NE NA
OTÁZKU C25 (kód 2)
C26 V které zemi se narodil váš otec?

Ani souhlas, ani
nesouhlas

Ano
e
(NENABÍZEJTE: Nevím)

C25 Narodil se váš otec na území České republiky?
1  PŘEJDĚTE na ot. C27
Ano
2  PŘEJDĚTE na ot. C26
e
(NENABÍZEJTE: Nevím)
8  PŘEJDĚTE na ot. C27

Souhlasím

TAZ:PTEJTE SE VŠECH
C18 Jste občanem České republiky, tj. máte české občanství?

STRANA 6
C24 Patříte v České republice k národnostní či etnické
menšině?
Ano ........................................................................................ 1
Ne .......................................................................................... 2
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 8

Rozhodně
souhlasím

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM
FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ V C16 ODPOVĚDĚLI ANO
C17 Kvůli čemu je vaše skupina diskriminována?
SONDUJTE: "A další důvody?"
OZNAČTE VŠECHNO, CO SE RESPONDENTA TÝKÁ
1
01 Barvě pleti nebo rase
Národnosti
02
1
03 Náboţenství
1
04 Jazyku
1
Etnické
skupině
05
1
06 Věku
1
07 Pohlaví
1
08 Sexuální orientaci
1
09 Zdravotnímu postiţení
1
Jiné VYPIŠTE:
10
1
……………………………………….
88 (NENABÍZEJTE: Nevím)
8

1

2

3

4

5

8

 





















 









STRANA 6

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM
Nyní přečtu nahlas seznam způsobů, jak jste se mohl(a) cítit
nebo chovat během uplynulého týdne. S pouţitím této karty
prosím řekněte, kolikrát během posledního týdne…

D5

jste se cítil(a) sklesle

 







D6

jste cítil(a), ţe všechno děláte s
vypětím sil











D7

jste spal(a) neklidně

 







D8

jste byl(a) šťastná(ý)

 







D9

jste se cítil(a) osaměle

 







D10 jste si uţíval(a) ţivota

 







D11 jste se cítil(a) smutný(á)

 







 







jste pociťoval(a) nedostatek

D12 elánu

1

2

3

4

   

D14 jste cítil(a) úzkost

    

jste se cítil(a) klidně a
D15
pohodově

   

D17

D18

D19

Rozhodně
souhlasím

Souhlasím

Ani souhlas,
ani nesouhlas

Nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

(Nevím)

S pouţitím této karty prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte
nebo nesouhlasíte s kaţdým z následujících výroků.
ČTETE NAHLAS KAŢDÝ VÝROK
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 26
V KAŢDÉM ŘÁDKU VYBERTE JEDNU ODPOVĚĎ

D16

1

2

3

4

5

8

 





















 









 





   
0
1
2
3
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6 = Velice

 
4
5

(Nevím)


6


88

D22 S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry…
máte pocit, ţe lidé s vámi jednají s úctou?
TAZ: STÁLE KARTA 27
0 = Vůbec

   
0
1
2
3

6 = Velice

 
4
5

(Nevím)


6


88

S pouţitím této karty prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte
nebo nesouhlasíte s kaţdým z následujících výroků.
ČTETE NAHLAS KAŢDÝ VÝROK
V KAŢDÉM ŘÁDKU VYBERTE JEDNU ODPOVĚĎ
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 28

Obecně cítím, ţe to, co
D23 dělám ve svém ţivotě, je
cenné a prospěšné
Pokud vezmu v potaz
současnou situaci, je pro mě
D24 těţké být optimistický, co
se týče budoucnosti tohoto
světa

8

D13 jste měl(a) spoustu energie

Mám pocit, ţe si můţu
svobodně rozhodnout, jak
chci ţít svůj ţivot.
Ve svém běţném ţivotě
mám velmi málo
příleţitostí ukázat, jak jsem
schopný(á).
Většinou mám pocit
naplnění z činnosti, kterou
vykonávám.
Kdyţ se mi v ţivotě nedaří,
většinou mi trvá dlouho,
neţ se dostanu zpátky do
svého normálního stavu.

0 = Vůbec

(Nevím)

Stále nebo
téměř stále

Většinu času

Menšinu času

ČTĚTE NAHLAS…
V KAŢDÉM ŘÁDKU
VYBERTE JEDNU
ODPOVĚĎ
TAZ: STÁLE KARTA 25

Vůbec nebo
téměř vůbec

A řekněte mi prosím, kolik času v uplynulém týdnu…

D21 S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry…
máte pocit, ţe si lidé v okolí vašeho bydliště navzájem
pomáhají?
TAZ: STÁLE KARTA 27

D25

Je spousta věcí, ve kterých
se cítím být dobrý(á)
Pro většinu lidí v České

D26 republice se ţivot stává
horším spíše neţ lepším
Mám pocit, ţe k lidem v
D27 mém sousedství mám
blízko

(Nevím)

8

Rozhodně
nesouhlasím

4


88

Nesouhlasím

(Nevím)

3

(Nevím)


6

Ani souhlas,
ani nesouhlas

Stále nebo
téměř stále

2

6 = Velice

 
4
5

Souhlasím

Většinu času

1

   
0
1
2
3

Rozhodně
souhlasím

Menšinu času

0 = Vůbec

Vůbec nebo
téměř vůbec

ČTĚTE NAHLAS…
V KAŢDÉM ŘÁDKU
VYBERTE JEDNU
ODPOVĚĎ
TAZ:PŘEDLOŢTE
KARTU 25

STRANA 7
D20 S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry…
se ve svém ţivotě učíte novým věcem?
ČTĚTE NAHLAS…
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 27

1

2

3

4

5

8

 





















 









 









 









D28 Do jaké míry si uděláte čas na věci, kterým se opravdu
chcete věnovat? Pouţijte prosím tuto kartu, kde 0 znamená
"vůbec" a 10 znamená "zcela".
ČTETE NAHLAS KAŢDÝ VÝROK
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 29
0 = Vůbec
10 = Zcela
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

D29 Do jaké míry cítíte uznání od lidí, kteří jsou vám blízcí?
Pouţijte prosím stejnou kartu.
TAZ: STÁLE KARTA 29
0 = Vůbec
10 = Zcela
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

STRANA 7

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM
D30 Jak snadné nebo obtíţné pro vás bývá vypořádat se se
závaţnými problémy, které se objevují ve vašem ţivotě?
Pouţijte prosím tuto kartu, kde 0 je "nesmírně těţké" a 10 je
"nesmírně lehké".
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 30
0 = Nesmírně těţké
10 = Nesmírně lehké
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

STRANA 8
D38 Jsou lidé, kteří jsou obecně na vrcholu naší společnosti, a
lidé, kteří jsou obecně na jejím dně. Na této kartě je škála,
která vede od vrcholu po dno. Kde byste se na této škále v
současnosti umístil(a) vy?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 35
Vrchol naší společnosti

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

Pouţijte prosím KARTU 31 pro následující tři otázky.
ČTĚTE NAHLAS…
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 31
D31 Řekněte prosím, jak často jste zaujatý(á) tím, co děláte?
0 = Nikdy
10 = Stále
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

D32 Řekněte prosím, jak často jste pohlcený(á) tím, co děláte?
TAZ: STÁLE KARTA 31
0 = Nikdy
10 = Stále
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

D33 Řekněte prosím, jak často jste nadšený(á) z toho, co
děláte?
TAZ: STÁLE KARTA 31
0 = Nikdy
10 = Stále
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

D34 Jak často si v běţném dni povšimnete svého okolí a
uvědomíte si jej?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 32
0 = Nikdy
10 = Vţdy
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

D35 Do jaké míry máte pocit, ţe váš ţivot má určitý směr?
Pouţijte prosím tuto kartu, kde 0 znamená vůbec a 10
znamená zcela (úplně).
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 33
0 = Vůbec
10 = Zcela
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

D36 Do jaké míry dostáváte pomoc a podporu od blízkých
lidí, kdyţ ji potřebujete? Vyberte odpověď z této karty, kde 0
znamená "vůbec" a 10 "zcela".
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 34
0 = Vůbec

 
0
1

6 = Zcela

 
2
3

  
4
5
6

(Nevím)


88

D37 A do jaké míry poskytujete pomoc a podporu blízkým
lidem, kdyţ ji potřebují?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 34
0 = Vůbec

 
0
1

6 = Zcela

 
2
3

  
4
5
6

(Nevím)


88

Dno naší společnosti

D39 S pouţitím této karty mi prosím řekněte, v kolika z
posledních 7 dnů jste byl(a) nepřetrţitě fyzicky aktivní 20
minut či déle.
TAZ: Započítejte práce v domácnosti, např. domácí práce nebo
práce na zahradě, pokud je dotazovaný zmíní, jestliţe jsou
vykonávány po dobu 20 minut nebo déle.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 36
Ani jeden den......................................................................... 00
Jeden den ............................................................................... 01
Dva dny ................................................................................. 02
Tři dny ................................................................................... 03
Čtyři dny ................................................................................ 04
Pět dní .................................................................................... 05
Šest dní .................................................................................. 06
Sedm dní ................................................................................ 07
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 88
Nyní několik otázek o demokracii. Později se vás zeptám na
to, jak funguje demokracie v České republice.
Nejprve vás však poţádám, abyste se zamyslel(a) nad tím, jak
jsou podle vás pro demokracii důleţité různé věci obecně.
Nejsou zde ţádné správné ani špatné odpovědi, řekněte mi
proto prosím, co si myslíte vy.
PTEJTE SE VŠECH
S pouţitím této karty mi prosím řekněte, …
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 37 PRO OTÁZKY E1 AŢ E16
ČTĚTE NAHLAS…
E1 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
parlamentní volby byly svobodné a férové?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E2 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby voliči
diskutovali se svými známými o politických otázkách před
tím, neţ se rozhodnou, koho volit?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

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

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM
E3 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
jednotlivé politické strany nebo kandidáti nabízeli vůči sobě
navzájem jasnou alternativu?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

STRANA 9
E10 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
soudy zacházely s kaţdým stejně?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

E4 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
opoziční strany mohly svobodně kritizovat vládu?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

E11 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
soudy mohly zastavit vládu v případě, ţe překračuje svou
pravomoc?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E5 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
sdělovací prostředky mohly svobodně kritizovat vládu?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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A kdyţ se zamýšlíte obecně a nikoliv konkrétně nad Českou
republikou…
TAZ: STÁLE KARTA 37
E6 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
sdělovací prostředky poskytovaly občanům spolehlivé
informace, aby si mohli vytvořit úsudek o vládě?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E7 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby byla
ochraňována práva menšin?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E8 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
občané mohli hlasováním v referendech říct poslední slovo k
nejdůleţitějším politickým tématům?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E9 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
přistěhovalci měli právo volit v parlamentních volbách pouze
tehdy, kdyţ se stanou občany státu?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88
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A kdyţ se zamýšlíte obecně a nikoliv konkrétně nad Českou
republikou…
TAZ: STÁLE KARTA 37
E12 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby byly
vládní strany potrestány ve volbách, pokud odvedly
nekvalitní práci?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E13 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
vláda chránila všechny občany před chudobou?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E14 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
vláda vysvětlovala svá rozhodnutí voličům?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E15 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
vláda přijala opatření ke sníţení rozdílů ve výši příjmů?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E16 A jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
politici, předtím neţ učiní rozhodnutí, vzali v úvahu názory
dalších evropských vlád?
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Nyní několik otázek na stejné téma, ale tentokrát o tom, co si
myslíte o fungování demokracie v České republice v
současnosti. Opět zde nejsou ţádné správné nebo špatné
odpovědi, proto mi prosím řekněte to, co si myslíte vy.

MEDIAN - VÝZKUM TRHU & VÝVOJ SOFTWARE

STRANA 9

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM
S pomocí této karty mi prosím řekněte, do jaké míry platí
kaţdý z následujících výroků pro Českou republiku.
0 znamená, ţe si myslíte, ţe tento výrok neplatí vůbec a 10
znamená, ţe si myslíte, ţe tento výrok platí zcela.
ČTĚTE NAHLAS KAŢDÝ VÝROK
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 38 PRO OTÁZKY E17 AŢ E30.
E17 Parlamentní volby v České republice jsou svobodné a
férové.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E18 Voliči v České republice diskutují o politice s blízkými
lidmi neţ se rozhodnou, koho volit.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E19 Jednotlivé politické strany v České republice nabízejí
jasné alternativy vůči sobě navzájem.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

E20 Opoziční strany v České republice mohou vládu
svobodně kritizovat.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E21 Sdělovací prostředky v České republice mohou vládu
svobodně kritizovat.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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S pouţitím stejné karty mi prosím řekněte, do jaké míry
podle vás platí kaţdý z těchto výroků v České republice.
ČTĚTE NAHLAS KAŢDÝ VÝROK
TAZ: STÁLE KARTA 38
E22 Sdělovací prostředky v České republice podávají
občanům spolehlivé a přesné informace pro hodnocení vlády.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E23 Práva menšin jsou v České republice chráněna.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E24 Občané v České republice mohou říci poslední slovo k
nejdůleţitějším politickým tématům přímým hlasováním v
referendech.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E25 Soudy v České republice zacházejí se všemi stejně.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STRANA 10
A s pouţitím stejné karty mi prosím řekněte, do jaké míry
podle vás platí kaţdý z těchto výroků v České republice.
ČTĚTE NAHLAS KAŢDÝ VÝROK
TAZ: TAZ: STÁLE KARTA 38
E26 Vládní strany v České republice jsou potrestány v
parlamentních volbách, pokud odvedly nekvalitní práci.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E27 Vláda v České republice chrání všechny občany proti
chudobě.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E28 Vláda v České republice vysvětluje svá rozhodnutí
voličům.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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E29 Vláda v České republice přijímá opatření ke sníţení
rozdílů ve výši příjmů.
0 = Vůbec neplatí
10 = Zcela platí
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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A do jaké míry tento výrok platí v České republice?
E30 Politici v České republice předtím, neţ učiní rozhodnutí,
berou v úvahu názory dalších evropských vlád.
0 = Vůbec neplatí

10 = Zcela platí

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)
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V následujících otázkách vás nejprve poţádám, abyste si
vybral(a) mezi dvěma moţnostmi. Poté se vás zeptám, jak je
podle vás vaše volba důleţitá pro demokracii obecně. Na
závěr vás poţádám, abyste se zamyslel(a) nad tímto tématem
v současné České republice. Pamatujte, ţe zde nejsou ţádné
správné nebo špatné odpovědi, proto mi prosím řekněte to, co
si myslíte vy.
E31 Existují různé názory na to, zda kaţdý má či nemá mít v
demokracii právo svobodně a otevřeně vyjadřovat své
politické názory, i kdyţ jsou to názory extrémní. Který z
výroků na této kartě popisuje, co je podle vás pro demokracii
obecně nejlepší?
VYBERTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ. POKUD ODPOVĚDI
ODPOVÍDAJÍCÍ KÓDU 1,2 NEBO 8 NEJSOU VÝSLOVNĚ
ZMÍNĚNY, POŢÁDEJTE RESPONDENTA: "Zkuste si prosím z
této karty vybrat odpověď, která nejlépe odpovídá vašemu
názoru".
1
 Kaţdý by měl mít právo svobodně a
 PŘEJDĚTE
otevřeně vyjadřovat své politické
na ot. E32
názory, i kdyţ jsou extrémní
Lidem, kteří zastávají extrémní politické
2  PŘEJDĚTE
názory, by mělo být zabráněno, aby je
na ot. E34
otevřeně vyjadřovali
(NENABÍZEJTE: Záleţí na okolnostech) 5  PŘEJDĚTE
(NENABÍZEJTE: Nevím)
na ot. E33
8
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FILTR: POKUD V E31 UVEDE 1, PTEJTE SE NA E32
E32 Jak je podle vás pro demokracii obecně důleţité, aby
kaţdý měl moţnost svobodně vyjadřovat své politické názory,
i kdyţ jsou extrémní? Pouţijte prosím tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 40
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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STRANA 11
E37 Jak důleţité je podle vás pro demokracii obecně, aby
vláda měnila svou politickou linii s ohledem na to, co si
většina lidí myslí? Pouţijte prosím tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 43
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

FILTR: POKUD V E36 UVEDE 1,5 NEBO 8, PTEJTE SE NA E38
FILTR: POKUD V E31 UVEDE 1, 5 NEBO 8 PTEJTE SE NA E33

E33 S pouţitím této karty mi řekněte, do jaké míry má podle
vás kaţdý v současné České republice moţnost svobodně
vyjádřit své politické názory, i kdyţ jsou extrémní?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 41
0 = Vůbec
10 = Zcela
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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PŘEJDĚTE K OTÁZCE E36
FILTR: POKUD V E31 UVEDE 2, PTEJTE SE NA E34
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 40
E34 Jak je důleţité podle vás pro demokracii obecně, aby
lidem, kteří zastávají extrémní politické názory, bylo v jejich
otevřeném vyjadřování zabráněno? Pouţijte prosím tuto
kartu.
0 = Není to pro
10 = Je to pro
demokracii obecně
demokracii obecně
vůbec důleţité
mimořádně důleţité
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


88

E35 S pouţitím této karty mi řekněte, do jaké míry by mělo
být lidem, kteří zastávají extrémní politické názory, v
současné České republice zabráněno, aby je otevřeně
vyjadřovali?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 41
0 = Vůbec
10 = Zcela
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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PŘEJDĚTE K OTÁZCE E36
PTEJTE SE VŠECH
E36 Někdy se vláda a většina lidí neshodují v tom, co je pro
zemi nejlepší.
Který z výroků na této kartě popisuje to, co je podle vás pro
demokracii obecně nejlepší?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 42
TAZATEL: VYBERTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ.
POKUD ODPOVĚDI ODPOVÍDAJÍCÍ KÓDU 1,2 NEBO 8
NEJSOU VÝSLOVNĚ ZMÍNĚNY, POŢÁDEJTE: "Zkuste si
prosím z této karty vybrat odpověď, která nejlépe odpovídá
vašemu názoru".
 Vláda by měla měnit svou politickou linii 1  PŘEJDĚTE
s ohledem na to, co si myslí většina lidí
na ot. E37
Vláda by se měla drţet své politické linie 2  PŘEJDĚTE
bez ohledu na to, co si myslí většina lidí
na ot. E39
(NENABÍZEJTE: Záleţí na okolnostech) 5  PŘEJDĚTE
(NENABÍZEJTE: Nevím)
na ot. E38
8

E38 S pouţitím této karty mi prosím řekněte, jak často podle
vás vláda v současné České republice mění své politické linie s
ohledem na to, co si většina lidí myslí?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 44
0 = Nikdy
10 = Vţdy
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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PŘEJDĚTE K OTÁZCE E41
FILTR: POKUD V E36 UVEDE 2, PTEJTE SE NA E39
E39 Jak důleţité je podle vás pro demokracii obecně, aby se
vláda drţela svých politických linií bez ohledu na to, co si
většina lidí myslí?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 43
0 = Není to pro
demokracii obecně
vůbec důleţité

10 = Je to pro
demokracii obecně
mimořádně důleţité

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)
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E40 S pouţitím této karty mi prosím řekněte, jak často se
vláda v současné České republice drţí svých politických linií
bez ohledu na to, co si většina lidí myslí?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 44
0 = Nikdy

10 = Vţdy

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)
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PTEJTE SE VŠECH
E41 V některých zemích je vláda tvořena jednou stranou; v
jiných zemích je tvořena dvěma nebo více stranami v koalici.
Která z moţností na této kartě popisuje to, co je podle vás
nejlepší pro demokracii obecně?
VYBERTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ. POKUD ODPOVĚDI
ODPOVÍDAJÍCÍ KÓDU 1,2 NEBO 8 NEJSOU VÝSLOVNĚ
ZMÍNĚNY, POŢÁDEJTE RESPONDENTA: "Zkuste si prosím z
této karty vybrat odpověď, která nejlépe odpovídá vašemu
názoru".
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 45
1  PŘEJDĚTE
 Vládu tvoří jedna politická strana
na ot. E42
Vládu tvoří dvě nebo více politických stran 2  PŘEJDĚTE
v koalici
na ot. E44
(NENABÍZEJTE: Záleţí na okolnostech) 5  PŘEJDĚTE
(NENABÍZEJTE: Nevím)
na ot. E45
8

FILTR: POKUD V E36 UVEDE 1, PTEJTE SE NA E37
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STRANA 12
E44 Jak je podle vás důleţité pro demokracii obecně, aby
vláda byla tvořena dvěma nebo více politickými stranami v
koalici? Pouţijte prosím tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 46

FILTR: POKUD V E41 UVEDE 1, PTEJTE SE NA E42
E42 Jak je podle vás důleţité pro demokracii obecně, aby
vláda byla tvořena jednou politickou stranou? Pouţijte
prosím tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 46
0 = Není to pro
demokracii obecně
vůbec důleţité

10 = Je to pro
demokracii obecně
mimořádně důleţité

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 = Není to pro
demokracii obecně
vůbec důleţité

(Nevím)
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E43 Nyní k poslední otázce týkající se tohoto tématu. S
pouţitím této karty mi prosím řekněte, jak často je vláda v
České republice tvořena jednou politickou stranou?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 47
0 = Nikdy

10 = Vţdy

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)
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PŘEJDĚTE K OTÁZCE F01
FILTR: POKUD V E41 UVEDE 2, PTEJTE SE NA E44

10 = Je to pro
demokracii obecně
mimořádně důleţité

(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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FILTR: POKUD V E41 UVEDE 2, 5 NEBO 8, PTEJTE SE NA
E45
E45 Nyní poslední otázka týkající se tohoto tématu. S
pouţitím této karty mi prosím řekněte, jak často je vláda v
České republice tvořena dvěma nebo více politickými
stranami v koalici?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 47
0 = Nikdy
10 = Vţdy
(Nevím)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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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 ţije trvale v této domácnosti jako její členové?
VYPIŠTE ČÍSLICEMI:
(Nevím) ….. 88
DO TABULKY VEPIŠTE INFORMACE O RESPONDENTOVI (POUZE F2/F3), POTÉ O OSTATNÍCH ČLENECH DOMÁCNOSTI
(F2 AŢ F4), V SESTUPNÉM POŘADÍ VĚKU (OD NEJSTARŠÍHO PO NEJMLADŠÍHO). PRO JEDNODUŠŠÍ DOTAZOVÁNÍ MŮŢE
BÝT UŢITEČNÉ ZAZNAMENAT DO VYZNAČENÉHO MÍSTA U KAŢDÉHO ČLENA DOMÁCNOSTI KŘESTNÍ JMÉNO ČI
INICIÁLY, ABYSTE VY I RESPONDENT(KA) VŢDY VĚDĚLI, O KTERÉM ČLENOVI JE ŘEČ.
F2 ZAZNAMENEJTE POHLAVÍ
F3 A v jakém roce jste se/se narodil(a)?
VYPIŠTE DO TABULKY ČÍSLICÍ
(Nevím) ........................................................................88
F4 Prohlédněte si tuto kartu. V jakém vztahu je k vám tento člen domácnosti?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU 48
TABULKA DOMACNOSTI
Uspořádejte sestupně podle věku
(Od nejstaršího)→Osoba
Nepovinné:
Jméno či iniciály
F2 Pohlaví
muţ
ţena

01
(respondent)

02

03

04

05

06

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

05
06
08

05
06
08

05
06
08

05
06
08

05
06
08

F3 Rok narození (Vypište:)
F4 Příbuzenský vztah
Manţel(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
(NENABÍZEJTE: Neví)
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Osoba
Nepovinné:
Jméno či iniciály
F2 Pohlaví
muţ
ţena
F3 Rok narození (Vypište: )

STRANA 13
07

08

09

10

11

12

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..

F4 Příbuzenský vztah
Manţel(ka) /partner(ka)
Syn /dcera (včetně nevlastních a
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
(NENABÍZEJTE: Neví)

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

03

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

04

05
06
08

05
06
08

05
06
08

05
06
08

05
06
08

05
06
08

F5 TAZATEL VYPLNÍ SÁM PODLE TABULKY VÝŠE:
 respondent ţije s manţelem/manţelkou/
 PŘEJDĚTE
1
partnerem/partnerkou (kód 01 v F4)
na ot. F6
 PŘEJDĚTE
všichni ostatní
2
na ot. F7

F10 TAZATEL VYPLNÍ SÁM PODLE F6:
1  PŘEJDĚTE
 respondent ţije v nesezdaném souţití
(kód 3 v otázce F6)
na ot. F11
všichni ostatní
2  PŘEJDĚTE
na ot. F12

FILTR: POKUD V F5 UVEDE 1, PTEJTE SE NA F6

FILTR: PTEJTE SE, JESTLIŢE NEŢIJE S MANŢELEM / MANŢELKOU
/ PARTNEREM / PARTNERKOU NEBO ŢIJÍ V NESEZDANÉM
SOUŢITÍ – kód 2 v otázce F9 nebo kód 1 v ot. F10

F6 Právě jste mi řekl(a), ţe ţijete s manţelem/manţelkou/
partnerem/partnerkou. Který z popisů na kartě
charakterizuje váš vztah k němu/ k ní?
PŘEDLOŢTE KARTU 49
Ţenatý/vdaná
01  PŘEJDĚTE
na ot. F7
V registrovaném partnerství
02
Ţiji v nesezdaném souţití s partnerem
opačného pohlaví
Rozvedený/rozvedená
Registrované partnerství bylo zrušeno
(NENABÍZEJTE: Nevím)

03

 PŘEJDĚTE
na ot. F8

04
05  PŘEJDĚTE
na ot. F7
88

FILTR: POKUD V F6 UVEDE 01, 02, 04, 05, 88 PTEJTE SE F7
F7 Jen pro upřesnění, ţil(a) jste někdy s
partnerem/partnerkou mimo manţelství 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 ţije s manţelem/manţelkou/ 1  PŘEJDĚTE
partnerem/partnerkou (kód 1 v otázce F5)
na ot. F10
všichni ostatní
2  PŘEJDĚTE
na ot. F11

MEDIAN - VÝZKUM TRHU & VÝVOJ SOFTWARE

F11 Tato otázka se týká vašeho právního rodinného statusu a
nikoliv toho, s kým aktuálně ţijete nebo neţijete. Který z
popisů na kartě charakterizuje váš právní rodinný stav v
současnosti?
MOŢNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ, PŘEDLOŢTE KARTU 50
Ţenatý/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 ţenatý či vdaná, nikdy v registrovaném
partnerství ............................................................................. 06
(Nevím) ................................................................................. 88
F12
TAZATEL VYCHÁZÍ Z TABULKY DOMÁCNOSTI A VYPLNÍ
SÁM:
 respondent ţije v domácnosti s 1
 PŘEJDĚTE na ot. F14
dětmi (kód 02 v otázce F4)
respondent neţije v domácnosti 2
 PŘEJDĚTE na ot. F13
s dětmi
FILTR: POKUD V F12 UVEDE 2, PTEJTE SE NA F13
F13 Ţily s vámi někdy v domácnosti vaše vlastní děti,
nevlastní děti, adoptované děti, děti v pěstounské péči nebo
děti partnera(ky)?
Ano ....................................................................................... 1
Ne .......................................................................................... 2
(Nevím) ................................................................................. 8

STRANA 13

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM

STRANA 14

PTEJTE SE VŠECH
PŘEDLOŢTE KARTU 51
F14 Která formulace na této kartě nejlépe odpovídá oblasti,
ve které ţijete?
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
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 8
F15 Jaké je vaše nejvyšší dosaţené školní vzdělání? Pouţijte
prosím tuto kartu.
PŘEDLOŢTE KARTU 52
Nedokončené základní vzdělání, neukončený 1. stupeň
školní docházky (méně neţ 5 let)
Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní
docházky, dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ,
obecná škola)
Základní vzdělání (měšťanská škola)
Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez
maturity
Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška)
po níţ následovalo další studium zakončené závěrečnou
zkouškou (učební obory, rekvalifikační studium, studium
jazyků, apod.)
Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání
s maturitou
Střední vzdělání s maturitou následované studiem
s maturitou (nástavba, kvalifikační pomaturitní studium,
atd.)

01
02
03
04
05
06
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., …)
Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D.,
CSc., …)
(NENABÍZEJTE: Nevím)

11
12
88

TAZ: PTEJTE SE VŠECH
F16 Kolik roků studia jste přibliţně dokončil(a), ať uţ v
denním studiu nebo dálkově? Započítejte vaši povinnou
školní docházku, dálkové studium započítejte v rozsahu
odpovídajícím celodennímu studiu.
POZNÁMKA PRO TAZATELE: ZAOKROUHLETE ODPOVĚĎ
NAHORU NEBO DOLŮ K NEJBLIŢŠÍMU CELÉMU ROKU
VYPIŠTE ČÍSLICEMI:
(Nevím) .........................................................................88
F17a Pouţijte tuto kartu. Které z následujících činností
odpovídají tomu, co jste dělal(a) v posledních 7 dnech?
Vyberte všechny, které jste dělal(a).
PŘEDLOŢTE KARTU 53 PRO OTÁZKY F17a A F17c
SONDUJTE: Co jiného?
VYBERTE VŠECHNY RESPONDENTEM UVEDENÉ ČINNOSTI

MEDIAN - VÝZKUM TRHU & VÝVOJ SOFTWARE

01 placená práce (tj. zaměstnanec, samostatně
výdělečně činný, práce v rodinném podniku, a to i na
placené či neplacené dovolené nebo v pracovní
neschopnosti)
02 studium, (neplacené zaměstnavatelem) včetně
prázdnin
03 nezaměstnaný a aktivně hledající práci
04 nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající
práci aktivně
05 trvale nemocný či invalidní
06 v důchodu
08 práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby
09 Jiné
88 (NENABÍZEJTE: Nevím)

1
1
1
1
1
1
1
1
8

F17b TAZATEL VYPLNÍ SÁM PODLE F17a:
1  PŘEJDĚTE na
 JE KÓDOVÁNA VÍCE NEŢ
JEDNA MOŢNOST v otázce F17a
ot. F17c
JE KÓDOVÁNA JEDNA
2  PŘEJDĚTE na
MOŢNOST V OTÁZCE F17a
ot. F17d
FILTR: PTEJTE SE, POKUD JE V OTÁZCE F17b kód 1
STÁLE KARTA 53
F17c 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
01
neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti
studium, (neplacené zaměstnavatelem) včetně prázdnin
02
nezaměstnaný a aktivně hledající práci
03
nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci
04
aktivně
trvale nemocný či invalidní
05
v důchodu
06
práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby
08
(NENABÍZEJTE: Jiné )
09
(NENABÍZEJTE: Nevím)
88
F17d TAZATEL VYPLNÍ SÁM PODLE F17a:
1  PŘEJDĚTE na
 respondent má placenou práci podle
F17a (kód 01 v otázce F17a)
ot. F21
respondent nemá placenou práci podle 2
 PŘEJDĚTE na
F17a (všechny odpovědi, kromě 01 v
ot. F18
otázce F17a)
FILTR: POKUD JE V F17d OZNAČENA 2, PTEJTE SE NA F18
F18 Jen pro upřesnění, dělal(a) jste v minulých sedmi dnech
nějakou placenou práci alespoň jednu hodinu nebo více?
1  PŘEJDĚTE na ot. F21
Ano
2
e
 PŘEJDĚTE na ot. F19
(NENABÍZEJTE: Nevím)
8
FILTR: POKUD JE V F18 UVEDENA 2 NEBO 8, PAK F19
F19 Měl(a) jste někdy placenou práci?
1  PŘEJDĚTE na ot. F20
Ano
2
e
 PŘEJDĚTE na ot. F36
(NENABÍZEJTE: Nevím)
8
F20 Ve kterém roce jste měl(a) naposledy placenou práci?
VYPIŠTE ROK:
rok:
STRANA 14
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(Nevím) ......................................................................... 88
PRO TAZATELE: Pokud respondent v současné době pracuje
(odpověď 01 v otázce F17a nebo odpověď 1 v otázce F18) ptejte
se v otázkách F21 aţ 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 aţ F34a na
poslední práci.
PRO TAZATELE: Pokud má respondent více neţ jednu práci,
ptejte se na tu, v níţ týdně stráví většinu hodin. Pokud má dvě
práce v nichţ 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 ot. F23

STRANA 15
FILTR: PTEJTE SE VŠECH, KTEŘÍ PRACUJÍ NEBO DŘÍVE
PRACOVALI
Nyní se vás zeptám na vaši práci.
PŘEDLOŢTE KARTU 54
ČTĚTE NAHLAS…
F27 S pouţitím této karty prosím řekněte, nakolik vám vedení
ve vaší práci dovoluje/dovolovalo rozhodovat o tom, jak
bude/byla vaše kaţdodenní práce organizována?
0 = Vůbec to nemohu
ovlivnit/nemohl jsem
to ovlivnit

10 = Mohu/ mohl
jsem to zcela ovlivnit

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

2
samostatně výdělečně
 PŘEJDĚTE na ot. F22
činný/á
pracující v podniku vlastní 3
rodiny
 PŘEJDĚTE na ot. F23
(NENABÍZEJTE: Nevím) 8

F28 S pouţitím této karty prosím řekněte, nakolik vám vedení
ve vaší práci dovoluje/dovolovalo ovlivňovat strategická
rozhodnutí o aktivitách organizace?

F22 Kolik zaměstnanců - pokud nějaké - máte/jste měl(a)?

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VYPIŠTE ČÍSLICEMI POČET ZAMĚSTNANCŮ:


……………………
 PŘEJDĚTE na ot. F24

8888
( NENABÍZEJTE:
Nevím)
FILTR: PTEJTE SE, POKUD JE ZAMĚSTNANCEM NEBO
PRACUJE V RODINNÉM PODNIKU NEBO NEVÍ (kódy 1,3, 8 v
otázce F21) ČTĚTE NAHLAS…
F23 Máte/ měl(a) jste pracovní smlouvu…
na dobu neurčitou ..................................................................1
na dobu určitou ......................................................................2
nemáte/neměl(a) jste ţádnou smlouvu ...................................3
(NENABÍZEJTE: Nevím) .....................................................8
FILTR:PTEJTE SE VŠECH, KTEŘÍ PRACUJÍ NEBO DŘÍVE
PRACOVALI
F24 Kolik lidí včetně vás je/bylo přibliţně zaměstnáno v
místě, kde obvykle pracujete/jste obvykle pracoval?
ČTĚTE NAHLAS…
méně neţ 10 ...........................................................................1
10 aţ 24 ..................................................................................2
25 aţ 99 ..................................................................................3
100 aţ 499 ..............................................................................4
500 a více ...............................................................................5
(NENABÍZEJTE: Nevím) .....................................................8
F25 Máte/měla jste ve své hlavní pracovní činnosti
zodpovědnost za vedení jiných zaměstnanců?
Ano
e
(NENABÍZEJTE: Nevím)

1  PŘEJDĚTE na ot. F26
2
 PŘEJDĚTE na ot. F27
8

FILTR:PTEJTE SE, POKUD RESPONDENT UVEDE ANO V
OTÁZCE F25 (kód 1)
F26 Za kolik lidí zodpovídáte/jste zodpovídal(a)?
VYPIŠTE:
Počet
lidí:

0 = Vůbec to nemohu
ovlivnit/nemohl jsem
to ovlivnit

10 = Mohu/ mohl
jsem to zcela ovlivnit

(Nevím)


88

F29 Kolik hodin představuje/představovala vaše celková
"základní" nebo smluvně sjednaná týdenní pracovní doba ve
vaší hlavní pracovní činnosti? Nezahrnujte ţádné placené a
neplacené přesčasy.
VYPIŠTE V HODINÁCH:
hodin:

minut:

(NENABÍZEJTE: Nevím)............................................. 8888
F30 Bez ohledu na to, kolik je/byla vaše základní nebo
smluvně sjednaná pracovní doba, kolik hodin týdně obvykle
pracujete/ jste pracovala ve vaší hlavní pracovní činnosti?
Zahrňte jakékoliv placené nebo neplacené přesčasy.
VYPIŠTE V HODINÁCH:
hodin:

minut:

(NENABÍZEJTE: Nevím)............................................. 8888
F31 Co dělá/dělala firma/organizace, ve které pracujete/jste
pracovala, jako hlavní činnost?
VYPIŠTE:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
F32 V jakém typu organizace z této karty pracujete/ nebo jste
pracovala?
PŘEDLOŢTE KARTU 55
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
(NENABÍZEJTE: Nevím)..................................................... 88
F33 Jaké je/bylo jméno nebo označení vaší hlavní pracovní
činnosti?

(NENABÍZEJTE: Nevím) ............................................ 8888

VYPIŠTE: ……………………………………………………..
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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
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 8
F35a
TAZATEL VYCHÁZÍ Z OTÁZKY F17d A VYPLNÍ SÁM:
 RESPONDENT V PLACENÉ 1
PRÁCI V OTÁZCE F17d
 PŘEJDĚTE na ot. F35b
(kód 01 v otázce F17d)
RESPONDENT NENÍ V
2
PLACENÉ PRÁCI V
 PŘEJDĚTE na ot. F36
OTÁZCE F17d (kód 02
F17d)
FILTR: PTEJTE SE POKUD V F35a JE OZNAČENA
ODPOVĚĎ 1
F35b Vezmete-li v potaz vše výše uvedené, jak spokojený(á)
jste ve svém současném zaměstnání?
POZNÁMKA PRO TAZATELE: pokud se jedná o více neţ jedno
zaměstnání, respondent by měl podat odpověď týkající se jeho
hlavní práce.
PŘEDLOŢTE KARTU 56
0 = Zcela
nespokojený(á)

10 = Zcela
spokojený(á)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

F35c Jak spokojený(á) jste s rozdělením času, který strávíte v
placené práci a času, který strávíte v jiných situacích vašeho
ţivota?
STÁLE KARTA 56
0 = Zcela
nespokojený(á)

10 = Zcela
spokojený(á)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

TAZ: PTEJTE SE VŠECH
F36 Byl(a) jste někdy nezaměstnaný(á) a hledal(a) zaměstnání
po dobu delší neţ tři měsíce?
1  PŘEJDĚTE na ot. F37
Ano
2
e
 PŘEJDĚTE na ot. F39
(NENABÍZEJTE: Nevím)
8
FILTR:PTEJTE SE, POKUD RESPONDENT ODPOVÍ ANO V
OTÁZCE F36 (kód 1)
F37 Trvalo některé z těchto období 12 měsíců nebo déle?
Ano ........................................................................................ 1
Ne .......................................................................................... 2
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 8
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F38 Vyskytlo se některé z těchto období v průběhu posledních
pěti let?
POZNÁMKA PRO TAZATELE: Počítejte období delší neţ tři
měsíce jako v otázce F36.
Ano ........................................................................................ 1
Ne .......................................................................................... 2
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 8
TAZ: 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
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 8
F40 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?
Pouţijte prosím tuto kartu.
PŘEDLOŢTE KARTU 57
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
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 88
F41 Pouţijte tuto kartu. Kdyţ sečtete příjem ze všech zdrojů.
Které písmeno odpovídá celkovému čistému měsíčnímu
příjmu vaší domácnosti ze všech zdrojů tj. po zdanění a
povinných sráţkách. Pokud neznáte přesné číslo, uveďte
prosím odhad.
PŘEDLOŢTE KARTU 58
J ............................................................................................. 01
R ............................................................................................ 02
C ............................................................................................ 03
M ........................................................................................... 04
F ............................................................................................. 05
S ............................................................................................. 06
K ............................................................................................ 07
P ............................................................................................. 08
D ............................................................................................ 09
H ............................................................................................ 10
Odmítl(a) ............................................................................... 77
(NENABÍZEJTE: Nevím) ..................................................... 88
F42 Který z výroků na této kartě se nejvíce přibliţuje tomu,
jak v současné době vnímáte příjem vaší domácnosti?
PŘEDLOŢTE KARTU 59
Se současným příjmem se ţije pohodlně ............................... 1
Se současným příjmem lze vyjít ............................................ 2
Se současným příjmem se vychází těţko ............................... 3
Se současným příjmem se vychází velice těţko .................... 4
(Nevím) ................................................................................. 8
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F43 TAZATEL VYPLNÍ SÁM:
 respondent ţije s manţelem/manţelkou/
partnerem/partnerkou
neţije s manţelem/manţelkou/
partnerem/partnerkou

1  PŘEJDĚTE
na ot. F44

2  PŘEJDĚTE
na ot. F52

FILTR: PTEJTE SE, POKUD MÁ RESPONDENT OZNAČEN V
OTÁZCE F45b kód 1
F45c A která z následujících činností nejlépe charakterizuje
jeho /její situaci (v posledních 7 dnech)?
Vyberte prosím jen jednu odpověď.
STÁLE KARTA 61

FILTR:PTEJTE SE, POKUD RESPONDENT ŢIJE
S MANŢELEM / MANŢELKOU / PARTNEREM /
PARTNERTKOU (F43a = 1)
F44 Jaké je nejvyšší dosaţené vzdělání vašeho
manţela/manţelky/partnera/partnerky?
Pouţijte prosím tuto kartu.
PŘEDLOŢTE KARTU 60
Nedokončené základní vzdělání, neukončený 1. stupeň
školní docházky (méně neţ 5 let)
Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní
docházky, dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ,
obecná škola)
Základní vzdělání (měšťanská škola)
Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez
maturity
Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná
zkouška) po níţ následovalo další studium zakončené
závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační
studium, studium jazyků, apod.)
Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání
s maturitou
Střední vzdělání s maturitou následované studiem
s maturitou (nástavba, kvalifikační pomaturitní studium,
atd.)
Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia)
Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola
(DiS), 5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium)
Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing.
arch., MUDr., MDDr., MVDr., …)
Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D.,
Th.D., CSc., …)
(NENABÍZEJTE: Nevím)

STRANA 17
F45b TAZATEL VYCHÁZÍ Z OTÁZKY F45a A VYPLNÍ SÁM:
1  PŘEJDĚTE
 VÍCE NEŢ JEDNA ODPOVĚĎ NA
OTÁZKU F45a
na ot. F45c
POUZE JEDNA ODPOVĚĎ NA
2  PŘEJDĚTE
OTÁZKU F45a
na ot. F45d

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
88

F45a 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?
PŘEDLOŢTE KARTU 61
VYBERTE VŠECHNY RESPONDENTEM UVEDENÉ ČINNOSTI
placená práce (tj. zaměstnanec, samostatně výdělečně
činný, práce v rodinném podniku, a to i na placené či
01
neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti)
studium, (neplacené zaměstnavatelem) včetně
01
prázdnin
nezaměstnaný a aktivně hledající práci
01
nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající
01
práci aktivně
trvale nemocný či invalidní
01
v důchodu
01
práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby
01
(NENABÍZEJTE: Jiné)
01
(NENABÍZEJTE: Nevím)
88
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placená práce (tj. zaměstnanec, samostatně výdělečně
činný, práce v rodinném podniku, a to i na placené či
neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti)
studium, (neplacené zaměstnavatelem) včetně
prázdnin
nezaměstnaný a aktivně hledající práci
nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající
práci aktivně
trvale nemocný či invalidní
v důchodu
práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby
(NENABÍZEJTE: Jiné)
(NENABÍZEJTE: Nevím)

01
02
03
04
05
06
08
09
88

FILTR: PTEJTE SE, POKUD MÁ RESPONDENT OZNAČEN
V OTÁZCE F45b kód 2.
F45d TAZATEL VYCHÁZÍ Z OTÁZKY F45a A VYPLNÍ SÁM:
 PARTNER/KA V PLACENÉ PRÁCI V 1  PŘEJDĚTE
OTÁZCE F45a (kód 01 v otázce F45a)
na ot. F47
PARTNER/KA NENÍ V PLACENÉ
2
 PŘEJDĚTE
PRÁCI V OTÁZCE F45a (nemá kód
na ot. F46
01 v otázce F45a)
F46 Jen pro upřesnění, dělal(a) váš partner/vaše partnerka v
minulých 7 dnech nějakou placenou práci alespoň jednu
hodinu nebo více?
Ano
e
(NENABÍZEJTE: Nevím)

1  PŘEJDĚTE na ot. F47
2
 PŘEJDĚTE na ot. F52
8

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: ……………………………………………………..
F48 Jaký typ práce váš partner/vaše partnerka dělá ve své
hlavní pracovní činnosti?
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
(Nevím) ................................................................................. 8
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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:
hodin:

minut:

(NENABÍZEJTE: Nevím) .............................................8888
TAZ: PTEJTE SE VŠECH
F52 Jakého nejvyššího vzdělání dosáhl váš otec? Pouţijte
prosím tuto kartu.
PŘEDLOŢTE KARTU 62
Nedokončené základní vzdělání, neukončený 1.
stupeň školní docházky (méně neţ 5 let)
Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní
docházky, dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ,
obecná škola)

01
02
03

Základní vzdělání (měšťanská škola)
Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání
bez maturity
Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná
zkouška) po níţ následovalo další studium zakončené
závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační
studium, studium jazyků, apod.)
Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání
s maturitou
Střední vzdělání s maturitou následované studiem
s maturitou (nástavba, kvalifikační pomaturitní
studium, atd.)

04
05
06
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., …)
Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D.,
Th.D., CSc., …)
(NENABÍZEJTE: Nevím)

11
12
88

F53 Kdyţ vám bylo 14 let, pracoval váš otec jako
zaměstnanec, byl samostatně výdělečně činný nebo
nepracoval?

1  PŘEJDĚTE
na ot. F54
2
Samostatně výdělečně činný
Nepracoval
3
 PŘEJDĚTE
Otec byl po smrti nebo neţil s rodinou v 4 na ot. F56
 Zaměstnanec

době, kdy bylo respondentovi 14 let
(NENABÍZEJTE: Nevím)

8  PŘEJDĚTE
na ot. F54

FILTR: 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: ……………………………………………………..
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F55 Který popis práce nejlépe odpovídá tomu, co dělal váš
otec, kdyţ vám bylo 14 let?
PŘEDLOŢTE KARTU 63
MOŢNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ
POZNÁMKA PRO TAZATELE: Respondenti si vybírají danou
kategorii sami. Pokud je to nutné, doplňte: "Není zde ţádná
správná ani špatná odpověď. Jenom si vyberte kategorii, o
které si myslíte, ţe nejlépe odpovídá."
Odborná a technická povolání jako lékař – učitel –
inţenýr – umělec – účetní
Vyšší administrativní povolání jako bankéř – řídící
pracovník ve velkém podniku – vysoký vládní úředník
– odborový funkcionář
Úřednická povolání jako tajemník – úředník –
vedoucí kanceláře – účetní (niţší)
Obchodní povolání jako obchodní manaţer – majitel
obchodu – prodavač – pojišťovací agent
Povolání ve sluţbách jako majitel restaurace –
policejní úředník – číšník – správce domu – holič –
příslušník armády
Kvalifikovaný dělník jako mistr – strojní mechanik –
tiskař – nástrojař – lisař – elektrikář
Polokvalifikovaný dělník jako zedník – řidič autobusu
– dělník v konzervárně – tesař – plechař – pekař
Nekvalifikovaný dělník jako pomocný dělník – nosič
– nekvalifikovaný dělník v továrně
Pracující v zemědělství jako farmář – zemědělský
dělník – řidič traktoru – rybář
(NENABÍZEJTE: Nevím)
TAZ: PTEJTE SE VŠECH
F56 Jakého nejvyššího vzdělání dosáhla vaše matka?
Pouţijte prosím tuto kartu.
PŘEDLOŢTE KARTU 64
Nedokončené základní vzdělání, neukončený 1.
stupeň školní docházky (méně neţ 5 let)
Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní
docházky, dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ,
obecná škola)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
88

01
02
03

Základní vzdělání (měšťanská škola)
Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání
bez maturity
Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná
zkouška) po níţ následovalo další studium zakončené
závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační
studium, studium jazyků, apod.)
Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání
s maturitou
Střední vzdělání s maturitou následované studiem
s maturitou (nástavba, kvalifikační pomaturitní
studium, atd.)

04
05
06
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., …)
Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D.,
Th.D., CSc., …)
(NENABÍZEJTE: Nevím)

11
12
88
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F57 Kdyţ vám bylo 14 let, pracovala vaše matka jako
zaměstnankyně, byla samostatně výdělečně činná nebo
nepracovala?
1  PŘEJDĚTE
Zaměstnankyně
na ot. F58
2
Samostatně výdělečně činná
Nepracovala
Matka byla po smrti nebo neţila s
rodinou v době, kdy bylo
respondentovi 14 let
(NENABÍZEJTE: Nevím)

3
4 PŘEJDĚTE
na ot. F60

8  PŘEJDĚTE
na ot. F58

PTEJTE SE, POKUD MATKA JE PRACUJÍCÍ NEBO POKUD
RESPONDENT NEZNÁ ODPOVĚĎ (odpovědi 1,2 nebo 8 v
otázce F57)
F58 Jaké bylo jméno nebo označení hlavní pracovní činnosti
vaší matky?

STRANA 19
NYNÍ ZAPIŠTE DATUM A ČAS UKONČENÍ HLAVNÍ ČÁSTI
ROZHOVORU:
R03. VYPIŠTE datum ukončení rozhovoru!
den:

měsíc:

rok (poslední dvoučíslí):
R04. VYPIŠTE kolik je právě hodin / minut:
POUŢIJTE 24 HODINOVÝ ČAS (tzn. Pokud je 6:05 odpoledne,
VYPIŠTE 18 a 05)
hodin:

minut:

NÁSLEDUJE DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK A
VYPIŠTE: ……………………………………………………..
F59 Který popis práce nejlépe odpovídá tomu, co dělala vaše
matka, kdyţ Vám bylo 14 let?
PŘEDLOŢTE KARTU 65
MOŢNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ
POZNÁMKA PRO TAZATELE: Respondenti si vybírají danou
kategorii sami. Pokud je to nutné, doplňte:
"Není zde ţádná správná ani špatná odpověď. Jenom si
vyberte kategorii, o které si myslíte, ţe nejlépe odpovídá."
Odborná a technická povolání jako lékařka – učitelka –
inţenýrka – umělec – účetní
Vyšší administrativní povolání jako bankéřka – řídící
pracovnice ve velkém podniku – vysoká vládní úřednice–
odborová funkcionářka
Úřednická povolání jako tajemnice – úřednice – vedoucí
kanceláře – účetní (niţší)
Obchodní povolání jako obchodní manaţerka –
majitelka obchodu – prodavačka – pojišťovací agentka
Povolání ve sluţbách jako majitelka restaurace –
policejní úřednice– číšnice– správkyně domu – kadeřnice
– příslušnice armády
Kvalifikovaný dělník jako mistrová – strojní mechanička
– tiskařka – nástrojařka – lisařka – elektrikářka
Polokvalifikovaný dělník jako zedník – řidička autobusu
– dělnice v konzervárně – tesařka – plechařka – pekařka
Nekvalifikovaný dělník jako pomocná dělnice – nosička
– nekvalifikovaná dělnice v továrně
Pracující v zemědělství jako farmářka – zemědělská
dělnice – řidička traktoru – rybářka
(NENABÍZEJTE: Nevím)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
88

TAZ: 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 ........................................................................................1
Ne...........................................................................................2
(NENABÍZEJTE: Nevím) .....................................................8
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STRANA 20

DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK A
FILTR: POKUD JE RESPONDENT MUŢ, PTEJTE SE NA HF1, POKUD JE RESPONDENTKA ŢENA, PTEJTE SE HF2.
FILTR: RESPONDENTI – MUŢI
HF1. Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím kaţdý popis a řekněte mi, jak moc se Vám daná osoba podobá
či nepodobá. Při odpovědích pouţijte tuto kartu.

Podobá se mi
málo

Nepodobá se mi

Vůbec se mi
nepodobá

(Nevím)

2

Podobá se mi
trochu

1

Podobá se mi

Velmi se mi
podobá

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU A1
TAZ: PŘEDČÍTEJTE. NA KAŢDÉM ŘÁDKU MOŢNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!

3

4

5

6

88

A

Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro něho důleţité. Rád dělá věci svým
vlastním originálním způsobem.

  









B

Je pro něj důleţité, aby byl bohatý. Chce mít hodně peněz a drahé věci.













C

Myslí si, ţe je důleţité, aby se s kaţdým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří,
ţe kaţdý by měl mít v ţivotě stejné příleţitosti.

  









D

Je pro něj důleţité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

  









Je pro něj důleţité ţít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo
ohrozit jeho bezpečnost.
Má rád překvapení a vţdy vyhledává nové aktivity. Myslí si, ţe je důleţité v ţivotě
dělat mnoho různých věcí.
Věří, ţe lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, ţe lidé by měli dodrţovat
pravidla vţdy, dokonce i kdyţ je nikdo nepozoruje.
Je pro něj důleţité naslouchat lidem, kteří jsou jiní neţ on. I kdyţ s nimi nesouhlasí,
chce jim porozumět.

  









  









  









  









I

Je pro něj důleţité být pokorný a skromný. Nesnaţí se přitahovat na sebe pozornost.













J

Je pro něj důleţité uţívat si ţivota. Rád si dopřává.

  









K

Je pro něj důleţité, aby si sám rozhodoval o tom, co dělá. Má rád svobodu a
nezávislost na druhých.

  









L

Je pro něj velmi důleţité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho.

  









M

Je pro něj důleţité být velmi úspěšný. Doufá, ţe lidé ocení, čeho dosáhl.

  









N

Je pro něj důleţité, aby mu vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby
byl stát silný tak, aby mohl chránit své občany.

  









O

Vyhledává dobrodruţství a rád riskuje. Chce mít vzrušující ţivot.

  









P

Je pro něj důleţité, aby se vţdy choval spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by

lidé řekli, ţe je špatné.











Q

Je pro něj důleţité, aby ho lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

  









  









  









  









  









E
F
G
H

Je pro něj důleţité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu
blízcí.
Pevně věří, ţe by se lidé měli starat o přírodu. Péče o ţivotní prostředí je pro něj
S
důleţitá.
Tradice je pro něj důleţitá. Snaţí se dodrţovat zvyky, které se předávají v jeho
T
náboţenství nebo v jeho rodině.
Vyhledává kaţdou příleţitost, aby se pobavil. Je pro něj důleţité dělat věci, které mu
U
přinášejí potěšení.
TAZ: PŘEJDĚTE K OTÁZCE IF1
R

MEDIAN - VÝZKUM TRHU & VÝVOJ SOFTWARE







STRANA 20

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM

STRANA 21

FILTR: RESPONDENTI – ŢENY
HF2. Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím kaţdý popis a řekněte mi, jak moc se Vám daná osoba podobá
či nepodobá. Při odpovědích pouţijte tuto kartu.

Podobá se mi
málo

Nepodobá se
mi

Vůbec se mi
nepodobá

(Nevím)

2

Podobá se mi
trochu

1

Podobá se mi

Velmi se mi
podobá

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU A1
TAZ: PŘEDČÍTEJTE. NA KAŢDÉM ŘÁDKU MOŢNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!

3

4

5

6

88

A

Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro ni důleţité. Ráda dělá věci svým
vlastním originálním způsobem.

  









B

Je pro ni důleţité, aby byla bohatá. Chce mít hodně peněz a drahé věci.













C

Myslí si, ţe je důleţité, aby se s kaţdým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří,
ţe kaţdý by měl mít v ţivotě stejné příleţitosti.

  









D

Je pro ni důleţité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

  









Je pro ni důleţité ţít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit
její bezpečnost.
Má ráda překvapení a vţdy vyhledává nové aktivity. Myslí si, ţe je důleţité v ţivotě
dělat mnoho různých věcí.
Věří, ţe lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, ţe lidé by měli dodrţovat
pravidla vţdy, dokonce i kdyţ je nikdo nepozoruje.
Je pro ni důleţité naslouchat lidem, kteří jsou jiní neţ ona. I kdyţ s nimi nesouhlasí,
chce jim porozumět.

  









  









  









  









I

Je pro ni důleţité být pokorná a skromná. Nesnaţí se přitahovat na sebe pozornost.













J

Je pro ni důleţité uţívat si ţivota. Ráda si dopřává.

  









K

Je pro ni důleţité, aby si sama rozhodovala o tom, co dělá. Má ráda svobodu a
nezávislost na druhých.

  









L

Je pro ni velmi důleţité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho.

  









M

Je pro ni důleţité být velmi úspěšnou. Doufá, ţe lidé ocení, čeho dosáhla.

  









N

Je pro ni důleţité, aby jí vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby byl
stát silný tak, aby mohl chránit své občany.

  









O

Vyhledává dobrodruţství a ráda riskuje. Chce mít vzrušující ţivot.

  









P

Je pro ni důleţité, aby se vţdy chovala spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem
by lidé řekli, ţe je špatné.













Q

Je pro ni důleţité, aby ji lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

  









R

Je pro ni důleţité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou jí blízcí.

  









Pevně věří, ţe by se lidé měli starat o přírodu. Péče o ţivotní prostředí je pro ni
důleţitá.
Tradice je pro ni důleţitá. Snaţí se dodrţovat zvyky, které se předávají v jejím
náboţenství nebo v její rodině.
Vyhledává kaţdou příleţitost, aby se pobavila. Je pro ni důleţité dělat věci, které jí
přinášejí potěšení.

  









  









  









E
F
G
H

S
T
U
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TAZ:PTEJTE SE VŠECH

IF6 … jste se cítil(a) osaměle?

Abychom mohli do budoucna zlepšovat náš dotazník,
poloţíme vám nyní několik závěrečných otázek týkajících se
různých témat, která se podobají předchozím tématům.
Prosím nesnaţte se vzpomenout si, co jste odpovídal(a)
předtím, ale odpovídejte na poloţené otázky tak, jako kdyby
se jednalo o úplně nové otázky.

TAZ: STÁLE KARTA A5

Několik prvních otázek se zaměří na to, jaký máte pocit
sám(a) ze sebe a z vašeho ţivota.
IF1. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste zaujatý(á) tím, co děláte?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU A2
0 = Vůbec nejsem
zaujatý(á)

10 = Jsem zcela
zaujatý(á)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 = Vůbec nebo
téměř vůbec


0


1

3 = Stále nebo
téměř stále


2


3

(Nevím)


8

Nyní vám poloţím několik otázek na to, jak v současné České
republice funguje demokracie.
IF7. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, jak často si
myslíte, ţe v České republice mohou opoziční strany vládu
svobodně kritizovat? Pouţijte prosím tuto kartu.

(Nevím)


88

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU A6

0 = Nikdy

IF2. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste pohlcený(á) tím, co děláte?

10 = Stále

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU A3
0 = Vůbec nejsem
pohlcený(á)

10 = Jsem zcela
pohlcený(á)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IF8. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, jak často si
myslíte, ţe v České republice mohou sdělovací prostředky
vládu svobodně kritizovat?
(Nevím)


88

IF3. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste nadšený(á) tím, co děláte?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU A4
0 = Vůbec nejsem
nadšený(á)

10 = Jsem zcela
nadšený(á)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

Nyní přečtu nahlas seznam způsobů, jak jste se mohl(a) cítit
nebo chovat během uplynulého týdne. S pouţitím této karty
mi prosím řekněte, kolik času během posledního týdne…
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU A5

TAZ: STÁLE KARTA A6

0 = Nikdy

10 = Stále

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

IF9. Řekněte mi prosím, jak často si myslíte, ţe v České
republice podávají sdělovací prostředky občanům spolehlivé a
přesné informace pro hodnocení vlády?
TAZ: STÁLE KARTA A6

0 = Nikdy

10 = Stále

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

IF4 … jste se cítil(a) sklesle?
0 = Vůbec nebo
téměř vůbec


0


1

3 = Stále nebo
téměř stále


2


3

(Nevím)


8

DĚKUJEME MNOHOKRÁT ZA VÁŠ ČAS, KTERÝ JSTE
VĚNOVAL(A) ODPOVĚDÍM NA TYTO OTÁZKY.

IF5 …. jste spal(a) neklidně?
0 = Vůbec nebo
téměř vůbec


0


1

3 = Stále nebo
téměř stále


2


3

(Nevím)


8
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STRANA 20

DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK B
FILTR: POKUD JE RESPONDENT MUŢ, PTEJTE SE NA HF1, POKUD JE RESPONDENTKA ŢENA, PTEJTE SE HF2.
FILTR: RESPONDENTI – MUŢI
HF1. Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím kaţdý popis a řekněte mi, jak moc se Vám daná osoba podobá
či nepodobá. Při odpovědích pouţijte tuto kartu.

Podobá se mi
málo

Nepodobá se mi

Vůbec se mi
nepodobá

(Nevím)

2

Podobá se mi
trochu

1

Podobá se mi

Velmi se mi
podobá

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU B1
TAZ: PŘEDČÍTEJTE. NA KAŢDÉM ŘÁDKU MOŢNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!

3

4

5

6

88

A

Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro něho důleţité. Rád dělá věci svým
vlastním originálním způsobem.

  









B

Je pro něj důleţité, aby byl bohatý. Chce mít hodně peněz a drahé věci.













C

Myslí si, ţe je důleţité, aby se s kaţdým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří,
ţe kaţdý by měl mít v ţivotě stejné příleţitosti.

  









D

Je pro něj důleţité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

  









Je pro něj důleţité ţít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo
ohrozit jeho bezpečnost.
Má rád překvapení a vţdy vyhledává nové aktivity. Myslí si, ţe je důleţité v ţivotě
dělat mnoho různých věcí.
Věří, ţe lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, ţe lidé by měli dodrţovat
pravidla vţdy, dokonce i kdyţ je nikdo nepozoruje.
Je pro něj důleţité naslouchat lidem, kteří jsou jiní neţ on. I kdyţ s nimi nesouhlasí,
chce jim porozumět.

  









  









  









  









I

Je pro něj důleţité být pokorný a skromný. Nesnaţí se přitahovat na sebe pozornost.













J

Je pro něj důleţité uţívat si ţivota. Rád si dopřává.

  









K

Je pro něj důleţité, aby si sám rozhodoval o tom, co dělá. Má rád svobodu a
nezávislost na druhých.

  









L

Je pro něj velmi důleţité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho.

  









M

Je pro něj důleţité být velmi úspěšný. Doufá, ţe lidé ocení, čeho dosáhl.

  









N

Je pro něj důleţité, aby mu vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby
byl stát silný tak, aby mohl chránit své občany.

  









O

Vyhledává dobrodruţství a rád riskuje. Chce mít vzrušující ţivot.

  









P

Je pro něj důleţité, aby se vţdy choval spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by

lidé řekli, ţe je špatné.











Q

Je pro něj důleţité, aby ho lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

  









  









  









  









  









E
F
G
H

Je pro něj důleţité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu
blízcí.
Pevně věří, ţe by se lidé měli starat o přírodu. Péče o ţivotní prostředí je pro něj
S
důleţitá.
Tradice je pro něj důleţitá. Snaţí se dodrţovat zvyky, které se předávají v jeho
T
náboţenství nebo v jeho rodině.
Vyhledává kaţdou příleţitost, aby se pobavil. Je pro něj důleţité dělat věci, které mu
U
přinášejí potěšení.
TAZ: PŘEJDĚTE K OTÁZCE IF10
R
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FILTR: RESPONDENTI – ŢENY
HF2. Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím kaţdý popis a řekněte mi, jak moc se Vám daná osoba podobá
či nepodobá. Při odpovědích pouţijte tuto kartu.

Podobá se mi
málo

Nepodobá se
mi

Vůbec se mi
nepodobá

(Nevím)

2

Podobá se mi
trochu

1

Podobá se mi

Velmi se mi
podobá

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU B1
TAZ: PŘEDČÍTEJTE. NA KAŢDÉM ŘÁDKU MOŢNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!

3

4

5

6

88

A

Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro ni důleţité. Ráda dělá věci svým
vlastním originálním způsobem.

  









B

Je pro ni důleţité, aby byla bohatá. Chce mít hodně peněz a drahé věci.













C

Myslí si, ţe je důleţité, aby se s kaţdým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří,
ţe kaţdý by měl mít v ţivotě stejné příleţitosti.

  









D

Je pro ni důleţité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

  









Je pro ni důleţité ţít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit
její bezpečnost.
Má ráda překvapení a vţdy vyhledává nové aktivity. Myslí si, ţe je důleţité v ţivotě
dělat mnoho různých věcí.
Věří, ţe lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, ţe lidé by měli dodrţovat
pravidla vţdy, dokonce i kdyţ je nikdo nepozoruje.
Je pro ni důleţité naslouchat lidem, kteří jsou jiní neţ ona. I kdyţ s nimi nesouhlasí,
chce jim porozumět.

  









  









  









  









I

Je pro ni důleţité být pokorná a skromná. Nesnaţí se přitahovat na sebe pozornost.













J

Je pro ni důleţité uţívat si ţivota. Ráda si dopřává.

  









K

Je pro ni důleţité, aby si sama rozhodovala o tom, co dělá. Má ráda svobodu a
nezávislost na druhých.

  









L

Je pro ni velmi důleţité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho.

  









M

Je pro ni důleţité být velmi úspěšnou. Doufá, ţe lidé ocení, čeho dosáhla.

  









N

Je pro ni důleţité, aby jí vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby byl
stát silný tak, aby mohl chránit své občany.

  









O

Vyhledává dobrodruţství a ráda riskuje. Chce mít vzrušující ţivot.

  









P

Je pro ni důleţité, aby se vţdy chovala spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by
lidé řekli, ţe je špatné.













Q

Je pro ni důleţité, aby ji lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

  









R

Je pro ni důleţité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou jí blízcí.

  









Pevně věří, ţe by se lidé měli starat o přírodu. Péče o ţivotní prostředí je pro ni
důleţitá.
Tradice je pro ni důleţitá. Snaţí se dodrţovat zvyky, které se předávají v jejím
náboţenství nebo v její rodině.
Vyhledává kaţdou příleţitost, aby se pobavila. Je pro ni důleţité dělat věci, které jí
přinášejí potěšení.

  









  









  









E
F
G
H

S
T
U







TAZ: PTEJTE SE VŠECH
Abychom mohli do budoucna zlepšovat náš dotazník,
poloţíme vám nyní několik závěrečných otázek týkajících se
různých témat, která se podobají předchozím tématům.
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Prosím nesnaţte se vzpomenout si, co jste odpovídal(a)
předtím, ale odpovídejte na poloţené otázky tak, jako kdyby
se jednalo o úplně nové otázky.
Několik prvních otázek se zaměří na to, jaký máte pocit
sám(a) ze sebe a z vašeho ţivota.
IF10. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste zaujatý(á) tím, co děláte?

0 = Vůbec ne
osaměle


0


1

3 = Naprosto
osaměle


2


3

(Nevím)


8

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU B2

Nakonec vám poloţím několik otázek týkající se vašich
názorů ohledně fungování demokracie v současné České
republice.

0 = Vůbec nejsem
zaujatý(á)

IF16. Do jaké míry mohou podle vás opoziční strany v České
republice svobodně kritizovat vládu? Pouţijte prosím tuto
kartu.

6 = Jsem zcela
zaujatý(á)

      
0
1
2
3
4
5
6

(Nevím)


88

IF11. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste pohlcený(á) tím, co děláte?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU B3
0 = Vůbec nejsem
pohlcený(á)

6 = Jsem zcela
pohlcený(á)

      
0
1
2 3
4
5
6

(Nevím)


88

IF12. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste nadšený(á) tím, co děláte?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU B4
0 = Vůbec nejsem
nadšený(á)

6 = Jsem zcela
nadšený(á)

      
0
1
2 3
4
5
6

(Nevím)


88

IF13. Do jaké míry jste se během uplynulého týdne cítil(a)
sklesle?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU B5


0


1

3 = Naprosto
sklesle


2


3

0 = Vůbec

10 = Zcela

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

IF17. Do jaké míry mohou podle vás sdělovací prostředky
v České republice svobodně kritizovat vládu? Pouţijte stejnou
kartu.
TAZ: STÁLE KARTA B8

0 = Vůbec

10 = Zcela

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Několik posledních otázek se týká toho, jak jste se mohl(a)
cítit nebo chovat během uplynulého týdne.

0 = Vůbec ne
sklesle

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU B8

(Nevím)


88

IF18. Do jaké míry podle vás podávají sdělovací prostředky
České republice občanům spolehlivé a přesné informace pro
hodnocení vlády? Pouţijte stejnou kartu.
TAZ: STÁLE KARTA B8

0 = Vůbec

10 = Zcela

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Nevím)


88

(Nevím)


8

IF14. Do jaké míry byl váš spánek během uplynulého týdne
neklidný?

DĚKUJEME MNOHOKRÁT ZA VÁŠ ČAS, KTERÝ JSTE
VĚNOVAL(A) ODPOVĚDÍM NA TYTO OTÁZKY.

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU B6
0 = Vůbec nebyl
neklidný


0


1

3 = Naprosto
neklidný


2


3

(Nevím)


8

IF15. Do jaké míry jste se cítil(a) během uplynulého týdne
osaměle?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU B7
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DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK C
FILTR: POKUD JE RESPONDENT MUŢ, PTEJTE SE NA HF1, POKUD JE RESPONDENTKA ŢENA, PTEJTE SE HF2.
FILTR: RESPONDENTI – MUŢI
HF1. Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím kaţdý popis a řekněte mi, jak moc se Vám daná osoba podobá
či nepodobá. Při odpovědích pouţijte tuto kartu.

Podobá se mi
málo

Nepodobá se mi

Vůbec se mi
nepodobá

(Nevím)

2

Podobá se mi
trochu

1

Podobá se mi

Velmi se mi
podobá

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU C1
TAZ: PŘEDČÍTEJTE. NA KAŢDÉM ŘÁDKU MOŢNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!

3

4

5

6

88

A

Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro něho důleţité. Rád dělá věci svým
vlastním originálním způsobem.

  









B

Je pro něj důleţité, aby byl bohatý. Chce mít hodně peněz a drahé věci.













C

Myslí si, ţe je důleţité, aby se s kaţdým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří,
ţe kaţdý by měl mít v ţivotě stejné příleţitosti.

  









D

Je pro něj důleţité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

  









Je pro něj důleţité ţít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo
ohrozit jeho bezpečnost.
Má rád překvapení a vţdy vyhledává nové aktivity. Myslí si, ţe je důleţité v ţivotě
dělat mnoho různých věcí.
Věří, ţe lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, ţe lidé by měli dodrţovat
pravidla vţdy, dokonce i kdyţ je nikdo nepozoruje.
Je pro něj důleţité naslouchat lidem, kteří jsou jiní neţ on. I kdyţ s nimi nesouhlasí,
chce jim porozumět.

  









  









  









  









I

Je pro něj důleţité být pokorný a skromný. Nesnaţí se přitahovat na sebe pozornost.













J

Je pro něj důleţité uţívat si ţivota. Rád si dopřává.

  









K

Je pro něj důleţité, aby si sám rozhodoval o tom, co dělá. Má rád svobodu a
nezávislost na druhých.

  









L

Je pro něj velmi důleţité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho.

  









M

Je pro něj důleţité být velmi úspěšný. Doufá, ţe lidé ocení, čeho dosáhl.

  









N

Je pro něj důleţité, aby mu vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby
byl stát silný tak, aby mohl chránit své občany.

  









O

Vyhledává dobrodruţství a rád riskuje. Chce mít vzrušující ţivot.

  









P

Je pro něj důleţité, aby se vţdy choval spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by

lidé řekli, ţe je špatné.











Q

Je pro něj důleţité, aby ho lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

  









  









  









  









  









E
F
G
H

Je pro něj důleţité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu
blízcí.
Pevně věří, ţe by se lidé měli starat o přírodu. Péče o ţivotní prostředí je pro něj
S
důleţitá.
Tradice je pro něj důleţitá. Snaţí se dodrţovat zvyky, které se předávají v jeho
T
náboţenství nebo v jeho rodině.
Vyhledává kaţdou příleţitost, aby se pobavil. Je pro něj důleţité dělat věci, které mu
U
přinášejí potěšení.
TAZ: PŘEJDĚTE K OTÁZCE IF19
R
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FILTR: RESPONDENTI – ŢENY
HF2. Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím kaţdý popis a řekněte mi, jak moc se Vám daná osoba podobá
či nepodobá. Při odpovědích pouţijte tuto kartu.

Podobá se mi
málo

Nepodobá se
mi

Vůbec se mi
nepodobá

(Nevím)

2

Podobá se mi
trochu

1

Podobá se mi

Velmi se mi
podobá

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU C1
TAZ: PŘEDČÍTEJTE. NA KAŢDÉM ŘÁDKU MOŢNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!

3

4

5

6

88

A

Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro ni důleţité. Ráda dělá věci svým
vlastním originálním způsobem.

  









B

Je pro ni důleţité, aby byla bohatá. Chce mít hodně peněz a drahé věci.













C

Myslí si, ţe je důleţité, aby se s kaţdým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří,
ţe kaţdý by měl mít v ţivotě stejné příleţitosti.

  









D

Je pro ni důleţité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

  









Je pro ni důleţité ţít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit
její bezpečnost.
Má ráda překvapení a vţdy vyhledává nové aktivity. Myslí si, ţe je důleţité v ţivotě
dělat mnoho různých věcí.
Věří, ţe lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, ţe lidé by měli dodrţovat
pravidla vţdy, dokonce i kdyţ je nikdo nepozoruje.
Je pro ni důleţité naslouchat lidem, kteří jsou jiní neţ ona. I kdyţ s nimi nesouhlasí,
chce jim porozumět.

  









  









  









  









I

Je pro ni důleţité být pokorná a skromná. Nesnaţí se přitahovat na sebe pozornost.













J

Je pro ni důleţité uţívat si ţivota. Ráda si dopřává.

  









K

Je pro ni důleţité, aby si sama rozhodovala o tom, co dělá. Má ráda svobodu a
nezávislost na druhých.

  









L

Je pro ni velmi důleţité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho.

  









M

Je pro ni důleţité být velmi úspěšnou. Doufá, ţe lidé ocení, čeho dosáhla.

  









N

Je pro ni důleţité, aby jí vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby byl
stát silný tak, aby mohl chránit své občany.

  









O

Vyhledává dobrodruţství a ráda riskuje. Chce mít vzrušující ţivot.

  









P

Je pro ni důleţité, aby se vţdy chovala spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by
lidé řekli, ţe je špatné.













Q

Je pro ni důleţité, aby ji lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

  









R

Je pro ni důleţité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou jí blízcí.

  









Pevně věří, ţe by se lidé měli starat o přírodu. Péče o ţivotní prostředí je pro ni
důleţitá.
Tradice je pro ni důleţitá. Snaţí se dodrţovat zvyky, které se předávají v jejím
náboţenství nebo v její rodině.
Vyhledává kaţdou příleţitost, aby se pobavila. Je pro ni důleţité dělat věci, které jí
přinášejí potěšení.

  









  









  









E
F
G
H

S
T
U
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TAZ: PTEJTE SE VŠECH
Abychom mohli do budoucna zlepšovat náš dotazník,
poloţíme vám nyní několik závěrečných otázek týkajících se
různých témat, která se podobají předchozím tématům.
Prosím nesnaţte se vzpomenout si, co jste odpovídal(a)
předtím, ale odpovídejte na poloţené otázky tak, jako kdyby
se jednalo o úplně nové otázky.
Několik prvních otázek se týká lidí, kteří přicházejí z jiných
zemí ţít do České republiky.

IF24. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste nadšený(á) tím, co děláte?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU C7
0 = Vůbec nejsem
nadšený(á)


0


1

4 = Jsem zcela
nadšený(á)


2


3

(Nevím)


4


88

Několik posledních otázek se týká toho, jak jste se mohl(a)
cítit nebo chovat během uplynulého týdne.
IF19. Řekl(a) byste, ţe pro českou ekonomiku je obecně
špatné nebo dobré, ţe sem přicházejí ţít lidé z jiných zemí?
Pouţijte prosím tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU C2
0 = Špatné pro
ekonomiku

6 = Dobré pro
ekonomiku

(Nevím)

      
0
1
2
3
4
5
6


88

IF20. A s pouţitím této karty řekněte, zda lidé z jiných zemí,
kteří sem přicházejí ţít, většinou narušují nebo obohacují
kulturu České republiky?

IF25. Do jaké míry jste se během uplynulého týdne cítil(a)
sklesle?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU C8
0 = Vůbec ne
sklesle

9 = Naprosto
sklesle

         
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Nevím)


88

IF26. Do jaké míry byl váš spánek během uplynulého týdne
neklidný?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU C9

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU C3
0 = Narušují
kulturu

0 = Vůbec ne
neklidný

6 = Obohacují
kulturu

(Nevím)

      
0
1
2
3
4
5
6


88

IF21. Dělají lidé, kteří do České republiky přicházejí ţít z
jiných zemí, z České republiky lepší či horší místo pro ţivot?
Pouţijte prosím tuto kartu.

9 = Naprosto
neklidný

         
0
1
2
3 4 5
6
7
8 9

(Nevím)


88

IF27. Do jaké míry jste se cítil(a) během uplynulého týdne
osaměle?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU C10

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU C4
0 = Horší místo
pro ţivot

0 = Vůbec ne
osaměle

6 = Lepší místo
pro ţivot

(Nevím)

      
0
1
2
3
4
5
6


88

9 = Naprosto
osaměle

         
0
1
2
3 4 5
6
7
8 9

(Nevím)


88

Několik prvních otázek se zaměří na to, jaký máte pocit
sám(a) ze sebe a z vašeho ţivota.
IF22. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste zaujatý(á) tím, co děláte?
DĚKUJEME MNOHOKRÁT ZA VÁŠ ČAS, KTERÝ JSTE
VĚNOVAL(A) ODPOVĚDÍM NA TYTO OTÁZKY.

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU C5
0 = Vůbec nejsem
zaujatý(á)


0


1

4 = Jsem zcela
zaujatý(á)


2


3


4

(Nevím)


88

IF23. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste pohlcený(á) tím, co děláte?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU C6
0 = Vůbec nejsem
pohlcený(á)


0


1

4 = Jsem zcela
pohlcený(á)


2


3


4

(Nevím)


88
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DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK D
FILTR: POKUD JE RESPONDENT MUŢ, PTEJTE SE NA HF1, POKUD JE RESPONDENTKA ŢENA, PTEJTE SE HF2.
FILTR: RESPONDENTI – MUŢI
HF1. Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím kaţdý popis a řekněte mi, jak moc se Vám daná osoba podobá
či nepodobá. Při odpovědích pouţijte tuto kartu.

Podobá se mi
málo

Nepodobá se mi

Vůbec se mi
nepodobá

(Nevím)

2

Podobá se mi
trochu

1

Podobá se mi

Velmi se mi
podobá

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU D1
TAZ: PŘEDČÍTEJTE. NA KAŢDÉM ŘÁDKU MOŢNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!

3

4

5

6

88

A

Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro něho důleţité. Rád dělá věci svým
vlastním originálním způsobem.

  









B

Je pro něj důleţité, aby byl bohatý. Chce mít hodně peněz a drahé věci.













C

Myslí si, ţe je důleţité, aby se s kaţdým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří,
ţe kaţdý by měl mít v ţivotě stejné příleţitosti.

  









D

Je pro něj důleţité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

  









Je pro něj důleţité ţít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo
ohrozit jeho bezpečnost.
Má rád překvapení a vţdy vyhledává nové aktivity. Myslí si, ţe je důleţité v ţivotě
dělat mnoho různých věcí.
Věří, ţe lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, ţe lidé by měli dodrţovat
pravidla vţdy, dokonce i kdyţ je nikdo nepozoruje.
Je pro něj důleţité naslouchat lidem, kteří jsou jiní neţ on. I kdyţ s nimi nesouhlasí,
chce jim porozumět.

  









  









  









  









I

Je pro něj důleţité být pokorný a skromný. Nesnaţí se přitahovat na sebe pozornost.













J

Je pro něj důleţité uţívat si ţivota. Rád si dopřává.

  









K

Je pro něj důleţité, aby si sám rozhodoval o tom, co dělá. Má rád svobodu a
nezávislost na druhých.

  









L

Je pro něj velmi důleţité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho.

  









M

Je pro něj důleţité být velmi úspěšný. Doufá, ţe lidé ocení, čeho dosáhl.

  









N

Je pro něj důleţité, aby mu vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby
byl stát silný tak, aby mohl chránit své občany.

  









O

Vyhledává dobrodruţství a rád riskuje. Chce mít vzrušující ţivot.

  









P

Je pro něj důleţité, aby se vţdy choval spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by

lidé řekli, ţe je špatné.











Q

Je pro něj důleţité, aby ho lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

  









  









  









  









  









E
F
G
H

Je pro něj důleţité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu
blízcí.
Pevně věří, ţe by se lidé měli starat o přírodu. Péče o ţivotní prostředí je pro něj
S
důleţitá.
Tradice je pro něj důleţitá. Snaţí se dodrţovat zvyky, které se předávají v jeho
T
náboţenství nebo v jeho rodině.
Vyhledává kaţdou příleţitost, aby se pobavil. Je pro něj důleţité dělat věci, které mu
U
přinášejí potěšení.
TAZ: PŘEJDĚTE K OTÁZCE IF28
R
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FILTR: RESPONDENTI – ŢENY
HF2. Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím kaţdý popis a řekněte mi, jak moc se Vám daná osoba podobá
či nepodobá. Při odpovědích pouţijte tuto kartu.

Podobá se mi
málo

Nepodobá se
mi

Vůbec se mi
nepodobá

(Nevím)

2

Podobá se mi
trochu

1

Podobá se mi

Velmi se mi
podobá

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU D1
TAZ: PŘEDČÍTEJTE. NA KAŢDÉM ŘÁDKU MOŢNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!

3

4

5

6

88

A

Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro ni důleţité. Ráda dělá věci svým
vlastním originálním způsobem.

  









B

Je pro ni důleţité, aby byla bohatá. Chce mít hodně peněz a drahé věci.













C

Myslí si, ţe je důleţité, aby se s kaţdým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří,
ţe kaţdý by měl mít v ţivotě stejné příleţitosti.

  









D

Je pro ni důleţité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

  









Je pro ni důleţité ţít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit
její bezpečnost.
Má ráda překvapení a vţdy vyhledává nové aktivity. Myslí si, ţe je důleţité v ţivotě
dělat mnoho různých věcí.
Věří, ţe lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, ţe lidé by měli dodrţovat
pravidla vţdy, dokonce i kdyţ je nikdo nepozoruje.
Je pro ni důleţité naslouchat lidem, kteří jsou jiní neţ ona. I kdyţ s nimi nesouhlasí,
chce jim porozumět.

  









  









  









  









I

Je pro ni důleţité být pokorná a skromná. Nesnaţí se přitahovat na sebe pozornost.













J

Je pro ni důleţité uţívat si ţivota. Ráda si dopřává.

  









K

Je pro ni důleţité, aby si sama rozhodovala o tom, co dělá. Má ráda svobodu a
nezávislost na druhých.

  









L

Je pro ni velmi důleţité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho.

  









M

Je pro ni důleţité být velmi úspěšnou. Doufá, ţe lidé ocení, čeho dosáhla.

  









N

Je pro ni důleţité, aby jí vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby byl
stát silný tak, aby mohl chránit své občany.

  









O

Vyhledává dobrodruţství a ráda riskuje. Chce mít vzrušující ţivot.

  









P

Je pro ni důleţité, aby se vţdy chovala spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by
lidé řekli, ţe je špatné.













Q

Je pro ni důleţité, aby ji lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

  









R

Je pro ni důleţité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou jí blízcí.

  









Pevně věří, ţe by se lidé měli starat o přírodu. Péče o ţivotní prostředí je pro ni
důleţitá.
Tradice je pro ni důleţitá. Snaţí se dodrţovat zvyky, které se předávají v jejím
náboţenství nebo v její rodině.
Vyhledává kaţdou příleţitost, aby se pobavila. Je pro ni důleţité dělat věci, které jí
přinášejí potěšení.

  









  









  









E
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TAZ: PTEJTE SE VŠECH
Abychom mohli do budoucna zlepšovat náš dotazník,
poloţíme vám nyní několik závěrečných otázek týkajících se
různých témat, která se podobají předchozím tématům.
Prosím nesnaţte se vzpomenout si, co jste odpovídal(a)
předtím, ale odpovídejte na poloţené otázky tak, jako kdyby
se jednalo o úplně nové otázky.
Několik prvních otázek se týká lidí, kteří přicházejí z jiných
zemí ţít do České republiky.
IF28. Řekl(a) byste, ţe pro českou ekonomiku je obecně
špatné nebo dobré, ţe sem přicházejí ţít lidé z jiných zemí?
Pouţijte prosím tuto kartu.
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU D2
0 = Špatné pro
ekonomiku

4 = Dobré pro
ekonomiku

    
0
1
2
3
4

    
0
1
2
3
4


8

    
0
1
2
3
4


1

(Nevím)


2


8

Několik posledních otázek se týká toho, jak jste se mohl(a)
cítit nebo chovat během uplynulého týdne.

0 = Vůbec ne
sklesle

5 = Naprosto
sklesle

     
0
1
2
3
4 5

(Nevím)


8

IF35. Do jaké míry byl váš spánek neklidný během
uplynulého týdne?
(Nevím)


8

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU D4
4 = Lepší místo
pro ţivot


0

2 = Jsem
zcela
nadšený(á)

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU D8

IF30. Dělají lidé, kteří do České republiky přicházejí ţít z
jiných zemí, z České republiky lepší či horší místo pro ţivot?
Pouţijte prosím tuto kartu.

0 = Horší
místo pro ţivot

0 = Vůbec
nejsem
nadšený(á)

(Nevím)

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU D3
4 = Obohacují
kulturu

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU D7

IF34. Do jaké míry jste se během uplynulého týdne cítil(a)
sklesle?

IF29. A s pouţitím této karty řekněte, zda lidé z jiných zemí,
kteří sem přicházejí ţít, většinou narušují nebo obohacují
kulturu České republiky?

0 = Narušují
kulturu

IF33. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste nadšený(á) tím, co děláte?

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU D9
0 = Vůbec ne
neklidný

5 = Naprosto
neklidný

     
0
1
2
3
4 5

(Nevím)
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IF36. Do jaké míry jste se cítil(a) během uplynulého týdne
osaměle?
(Nevím)


8

Několik prvních otázek se zaměří na to, jaký máte pocit
sám(a) ze sebe a z vašeho ţivota.

TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU D10
0 = Vůbec ne
osaměle

4 = Naprosto
osaměle

     
0
1
2
3
4 5

(Nevím)


8

IF31. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste zaujatý(á) tím, co děláte?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU D5
0 = Vůbec
nejsem
zaujatý(á)


0


1

2 = Jsem
zcela
zaujatý(á)

(Nevím)


2


8

DĚKUJEME MNOHOKRÁT ZA VÁŠ ČAS, KTERÝ JSTE
VĚNOVAL(A) ODPOVĚDÍM NA TYTO OTÁZKY.

IF32. S pouţitím této karty mi prosím řekněte, do jaké míry
byste obecně řekl(a), ţe jste pohlcený(á) tím, co děláte?
TAZ: PŘEDLOŢTE KARTU D6
0 = Vůbec
nejsem
pohlcený(á)


0


1

2= Jsem
zcela
pohlcený(á)

(Nevím)


2


8
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