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BACKGROUND VARIABLES
D1.

Pohlaví
[NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST]
[1] Muž
[2] Žena

D2.

Kolik je Vám let?
[_][_] roků
[00] [ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ]

D3.

Kolik Vám bylo let, když jste ukončil/a své denní vzdělání?
[ZAPIŠTE VĚK, KDY BYLO VZDĚLÁNÍ UKONČENO]

D4.

[_][_]

roků

[00]

[STÁLE POKRAČUJE VE VZDĚLÁVÁNÍ]

[01]

[NIKDY NEPROŠEL CELODENNÍM VZDĚLÁVÁNÍM]

[99]

[ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ]

Pokud se týče vašeho současného zaměstnání, řekl/a byste, že jste OSVČ,
zaměstnanec, manuální pracovník, anebo byste řekl/a, že nevykonáváte žádné
placené zaměstnání? Znamená to, že jste...
[POKUD BYLA POSKYTNUTA ODPOVĚĎ V HLAVNÍ KATEGORII, ČTĚTE PŘÍSLUŠNÉ
PODKATEGORIE]
- OSVČ
Æ i.e. :

- zemědělec, lesník, rybář .....................................................................................11
- majitel obchodu, řemeslník .................................................................................12
- odborník (právník, lékař, účetní, architekt,...)......................................................13
- manažer firmy .....................................................................................................14
- jiné.......................................................................................................................15

- zaměstnanec
Æ i.e. :

- odborník (lékař, právník, účetní, architekt...).......................................................21
- vyšší management, ředitel nebo vrcholný management ....................................22
- střední management ...........................................................................................23
- státní úředník ......................................................................................................24
- úředník v kanceláři ..............................................................................................25
- jiný zaměstnanec (prodavač, zdravotní sestra a pod.) .......................................26
- jiné.......................................................................................................................27

- dělník
Æ i.e. :

- mistr / kontrolor (manažer týmu a pod.).............................................................31
- dělník...................................................................................................................32
- nekvalifikovaný dělník .........................................................................................33
- jiné.......................................................................................................................34

- bez profesionální činnosti
Æ i.e. :

- péče o domácnost...............................................................................................41
- student (denní studium) ......................................................................................42
- důchodce ............................................................................................................43
- hledá práci...........................................................................................................44
- jiné.......................................................................................................................45

- [odmítl/a uvést].....................................................................................................................99

D6.

Řekl/a byste, že žijete v....
velké město .................................................................................................... 1
jiné město/městská oblast .............................................................................. 2
venkovská oblast ............................................................................................ 3
[odmítl/a uvést] ............................................................................................... 9

THEME 1: FAMILIES
Satisfaction with family life & Importance of family
Q1.

Nyní budeme mluvit o rodinném životě a práci a politických krocích v těchto
oblastech. Jak spokojeni byste řekli, že jste spokojeni s…
Velmi spokojen/a ........................................................................................ 1
Spíše spokojen/a ........................................................................................ 2
Nepříliš spokojen/a ..................................................................................... 3
Vůbec spokojen/a ....................................................................................... 4
[Nevím/Žádná odpověď] ............................................................................. 9
a) Vaším rodinným životem ..............................................................................................1 2 3 4 9
b) Veřejnou podporou pro rodiny s dětmi ......................................................................... 1 2 3 4 9
c) Veřejnou podporou pro osoby starající se o závislé starší příbuzné............................. 1 2 3 4 9

Difficulties in daily life faced by families
Q2. Přečtu vám seznam obtíží, kterým mohou rodiny čelit. Které jsou dle vašeho názoru
dvě hlavní obtíže na tomto seznamu?
[ROTUJTE POLOŽKY - PŘEČTĚTE - JSOU MOŽNÉ POUZE DVĚ ODPOVĚDI!]
Vysoké náklady na výchovu dětí ..................................................................................................1
Vysoké náklady na bydlení ...........................................................................................................2
Potíž se skloubením práce a rodinného života .............................................................................3
Příliš málo podpory od zaměstnavatelů........................................................................................4
Nerovné sdílení domácích prací mezi partnery ............................................................................5
Zajištění dobré péče o děti ...........................................................................................................6
Břemeno péče o stárnoucí rodiče či příbuzné ..............................................................................7
Kvalita výuky ................................................................................................................................8
Úroveň veřejné finanční podpory rodinám....................................................................................9
[Ani jedno] ..................................................................................................................................10
[Jiné]...........................................................................................................................................11
[Nevím/Žádná odpověď] .............................................................................................................99

Work life balance
Q3. Zdá se vám osobně velmi obtížné, spíše obtížné, spíše snadné či velmi snadné
skloubit práci a rodinný život?
[PŘEČTĚTE - POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
Velmi obtížné................................................................................................................................1
Spíše obtížné ...............................................................................................................................2
Spíše snadné ...............................................................................................................................3
Velmi snadné................................................................................................................................4
[[Nevím/Žádná odpověď] ..............................................................................................................9

Q4. Skloubení práce a péče o děti může být zajištěno různými způsoby. Přečtu několik
možných alternativ. Řekněte mi prosím, o které si myslíte, že je tou nejschůdnější a
nejreálnější, pokud vezmete v potaz potřebu vydělávat na živobytí?
[PŘEČTĚTE - POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
Oba rodiče pracující na plný úvazek ............................................................................................1
Oba rodiče pracující na poloviční úvazek .....................................................................................2
Jeden rodič pracující na plný úvazek, druhý pracující na poloviční ..............................................3
Jeden rodič pracující na plný úvazek, druhý starající se veškerý čas o děti.................................4
[Nevím/Žádná odpověď] ...............................................................................................................9

Q5. Různá politická opatření mohou pomoci zlepšit život rodinám. Mohli byste u každého
z opatření, které přečtu, říci, zda by mělo v České republice získat vysokou, střední
či nízkou prioritu k politické akci?
[ROTUJTE POLOŽKY – JEDNA ODPOVĚĎ NA ŘÁDEK]
Vysoká priorita............................................................................................ 1
Střední priorita............................................................................................ 2
Nízká priorita .............................................................................................. 3
[Nevím/Žádná odpověď] ............................................................................ 9
a) Delší placená rodičovská dovolená ................................................................................. 1 2 3 9
b) Pobídky otcům k vybrání rodičovské dovolené................................................................ 1 2 3 9
c) Snazší přístup k práci na poloviční úvazek...................................................................... 1 2 3 9
d) Přístup k flexibilnějším typům zajištění péče o děti ......................................................... 1 2 3 9
e) Zvýšené přídavky na děti ................................................................................................ 1 2 3 9
f) Implementace práva na placenou dovolenou za účelem péče o závislé starší rodiče
a příbuzné ........................................................................................................................... 1 2 3 9
g) Zvýšené daňové výhody pro rodiny s dětmi .................................................................... 1 2 3 9

Q6. Péče o děti předškolního věku může být zajištěna různými způsoby, někdy
kombinujícími několik možností a někdy spoléhajícími jen na jednu možnost. Jaký
je dle vašeho názoru nejlepší způsob organizace péče o předškolní děti? Je možná
kombinace těchto možností.
[PŘEČTĚTE – MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ]
Veřejné či soukromé jesle / denní centrum na hlídání dětí / školka..............................................1
Domácí pečovatel/ka či au-pair ....................................................................................................2
Certifikovaná

péče

o

děti

v

soukromém

domově

osobou,

která

je

registrovaná/certifikovaná k hlídání dětí .......................................................................................3
Péče o dítě matkou ......................................................................................................................4
Péče o dítě otcem ........................................................................................................................5
Péče o dítě prarodiči či jinými příbuznými ....................................................................................6
[Jiné].............................................................................................................................................7
[Ani jedno] ....................................................................................................................................8
[Nevím/Žádná odpověď] ...............................................................................................................9

THEME 2: THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION
Nyní budeme mluvit o potřebách lidí, když zestárnou
ROZŠTĚPENÉ HLASOVÁNÍ (SPLIT BALLOT)
POKUD NENÍ V DŮCHODU [JINÁ ODPOVĚĎ NEŽ 43 v D4]
Q7a. Uvažujete-li o době, kdy jdete do důchodu, zvážili byste…?
Ano ............................................................................................................. 1
Ne............................................................................................................... 2
[Nevím/Žádná odpověď] ............................................................................ 9
a) Přihlášení se do vzdělávacích kursů ..................................................................................1 2 9
b) Zúčastnění se práce pro komunitu či dobrovolnické práce.................................................1 2 9
c) Hledání práce pro dodatečný příjem...................................................................................1 2 9
d) Investování do nějaké nemovitosti .....................................................................................1 2 9
e) Prodej nějaké nemovitosti či jiných aktiv, abyste měli peníze v hotovosti ..........................1 2 9
f) Půjčení si proti zástavě vašeho domova či jeho prodej při ponechání si práva v něm
bydlet......................................................................................................................................1 2 9
g) Šetření peněz a sjednání pojištění pro případ, že se stanete závislými .............................1 2 9
h) Upravení vašeho domova pro případ ztráty pohyblivosti ....................................................1 2 9
i) Zanechání řízení vozidla .....................................................................................................1 2 9
j) Přestěhování se do jiného domova .....................................................................................1 2 9

POKUD JE V DŮCHODU [D4=43]
Q7b. Od doby, co jste v důchodu, plánovali jste již či plánujete…?
Ano, již jsem to udělal/a.............................................................................. 1
Ano, plánuji to............................................................................................. 2
Ne.............................................................................................................. 3
[Nevím/Žádná odpověď] ............................................................................. 9
a) Přihlášení se do vzdělávacích kursů ............................................................................... 1 2 3 9
b) Zúčastnění se práce pro komunitu či dobrovolnické práce.............................................. 1 2 3 9
c) Hledání práce pro dodatečný příjem................................................................................ 1 2 3 9
d) Investování do nějaké nemovitosti .................................................................................. 1 2 3 9
e) Prodej nějaké nemovitosti či jiných aktiv, abyste měli peníze v hotovosti ....................... 1 2 3 9
f) Půjčení si proti zástavě vašeho domova či jeho prodej při ponechání si práva v něm
bydlet................................................................................................................................... 1 2 3 9
g) Šetření peněz a sjednání pojištění pro případ, že se stanete závislými .......................... 1 2 3 9
h) Upravení vašeho domova pro případ ztráty pohyblivosti .................................................1 2 3 9
i) Zanechání řízení vozidla .................................................................................................. 1 2 3 9
j) Přestěhování se do jiného domova ..................................................................................1 2 3 9

[POKUD Q7a_j či Q7b_j = ODPOVĚĎ ANO]
Q8. Jaký typ domova?
[PŘEČTĚTE - POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
Menší dům / byt ve stejném městě/lokalitě...................................................................................1
Přestěhování se na venkov ..........................................................................................................2
Přestěhování se do městské oblasti.............................................................................................3
Přestěhování se do chráněného bydlení ......................................................................................4
Přestěhování se do zahraničí .......................................................................................................5
Přistěhování se k členům rodiny...................................................................................................6
Přestěhování se blíže k členům rodiny .........................................................................................7
[Jiné].............................................................................................................................................8
[Nevím/Žádná odpověď] ...............................................................................................................9

Policy actions
(PTEJTE SE VŠECH)
Q9. Pro každou z následujících možných politik v České republice, řekli byste, že je velmi
důležité, celkem důležité, nepříliš důležité či není vůbec důležité ji implementovat?
[ROTUJTE – JEDNA ODPOVĚĎ NA ŘÁDEK]
Velmi důležité ............................................................................................. 1
Celkem důležité .......................................................................................... 2
Nepříliš důležité .......................................................................................... 3
Vůbec důležité ............................................................................................ 4
[Nevím/Žádná odpověď] ............................................................................. 9
a) Povzbuzování lidí k vedení zdravého životního stylu ................................................... 1 2 3 4 9
b) Nucení zaměstnavatelů k nabízení snazšího přístupu k práci na poloviční úvazek
pro starší zaměstnance .................................................................................................... 1 2 3 4 9
c) Dát lidem právo na sloučení placené činnosti a příjmu penze ...................................... 1 2 3 4 9
d) Používání veřejných rozpočtů na poskytování finanční pomoci pro úpravu domova.... 1 2 3 4 9
e) Přesunutí veřejných investic do přístupnější veřejné dopravy ...................................... 1 2 3 4 9
f) Používání veřejných rozpočtů na podporu služeb umožňujících starším lidem zůstat
déle ve svých domovech .................................................................................................. 1 2 3 4 9
g) Povzbuzování starších lidí, aby se zapojili v seniorské dobrovolnické práci................. 1 2 3 4 9
h) Používání veřejných rozpočtů na podporu iniciativ a projektů, které sblíží mladé a
starší lidi ........................................................................................................................... 1 2 3 4 9

Q10. Která z následujících variant nejlépe popisuje složení vaší domácnosti?
[PŘEČTĚTE - POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
Domácnost jedné osoby ...............................................................................................................1
Pár sezdaný nebo žijící společně, bez dětí ..................................................................................2
Samotný rodič, jedno nebo více dětí žijící doma ..........................................................................3
Pár sezdaný nebo žijící společně, s jedním nebo více dětmi žijícími doma..................................4
Jiné...............................................................................................................................................5
[Nevím/Žádná odpověď] ...............................................................................................................9

Q11. Kolik máte dětí…
a. mladších 6 let? ................................................................... ………
b. mezi 6 a 15 lety? ................................................................ ………
c. starších než 15 let? ............................................................ ………

Q12. Jak byste popsali současnou finanční situaci vaší rodiny?
[PŘEČTĚTE - POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
Velmi uspokojivá ..........................................................................................................................1
Uspokojivá....................................................................................................................................2
Musíme být opatrní, ale zvládáme................................................................................................3
Máme obtíže vystačit s příjmem ...................................................................................................4
Je to velmi těžké...........................................................................................................................5
[Nevím/Žádná odpověď] ...............................................................................................................9

