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

D2

Pohlaví:
Muž
Žena

1
2

Pro všechny respondenty:
PŘEČTĚTE: „EU umožňuje volný pohyb osob a nabízí svým občanům příležitost navštěvovat
odborný kurz, studovat a pracovat v jiné zemi EU, než v České republice“
Q1

U každého z následujících výroků ohledně mobility v rámci Evropské unie mi prosím řekněte,
zda se týká vás:
Nabídněte. Jedna možná odpověď.

1

2

3

Již jste studoval(a), absolvoval(a) odbornou
přípravu nebo pracoval(a) v jiné zemi EU, než v
České republuce, nebo se těmto činnostem
věnujete v současnosti
Chcete studovat, absolvovat odbornou přípravu
nebo pracovat v jiné zemi EU, než v České
republice
Z důvodu krize máte pocit, že jste nucen(a)
studovat, absolvovat odbornou přípravu nebo
pracovat v jiné zemi EU, než v České republice

Ano

Ne

{
NENABÍZ
EJTE }
Neví, bez
odpovědi

1

2

3

1

2

3

1

2

3

NEW

Q2

Myslíte si, že jsou odborná příprava, školní a vysokoškolské vzdělávání v České republice
dobře přizpůsobené současnému světu práce či nikoli?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Velmi dobře přizpůsobené
Spíše dobře přizpůsobené
Nepříliš dobře přizpůsobené
Zcela nepřizpůsobené
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW

1

Q3

Slyšel(a) jste někdy o iniciativě EU nazvané „Záruka pro mladé lidi (Youth Guarantee)“,
jejímž úkolem je bojovat s nezaměstnaností mladých lidí?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Ano a znáte podrobnosti
Ano, ale nevíte, co to je
Ne
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4

NEW
Q4: Rotujte položky 1 až 16
Q4: Položka 18 je samostatná

Q4

Ve kterých odvětvích byste chtěl(a) do budoucna pracovat?
Nabídněte. MAXIMÁLNĚ 3 MOŽNÉ ODPOVĚDI.
Průmysl
Veřejná správa
Komunikace, sdělovací prostředky, informace
Obchod
Zdraví
Obrana, bezpečnost, spravedlnost
Cestovní ruch
Stavebnictví
Sport, kultura
Internetová pracovní místa
Výuka a vzdělávání
Nevládní organizace, sociální péče, humanitární pomoc
Výzkum
Doprava a logistika
Bankovnictví, finance, pojišťovnictví
Zemědělství, rybolov, lesnictví
{ NENABÍZEJTE } Jiná odvětví
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,

NEW BASED ON FONDAPOL 2011

Q5

Pokud jde o zahájení podnikání, který z výroků nejlépe popisuje Vaši situaci?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Začal(a) jste podnikat
Máte v úmyslu začít podnikat v nadcházejících letech
Chtěl(a) byste začít podnikat, ale myslíte si, že je to příliš obtížné
Zkusil(a) jste podnikat, ale vzdal(a) jste to, protože to bylo příliš obtížné

1
2
3
4

2

Nechcete začít podnikat
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

5
6

NEW

Q6

Máte pocit, že v České republice se mladí lidé dostali v důsledku hospodářské krize na okraj
společnosti, to znamená, že jsou vyloučeni z ekonomického a společenského života?

Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Ano, rozhodně
Ano, do určité míry
Ne tak docela
Ne, rozhodně ne
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW

Q7

Nyní bych se chtěl(a) zaměřit na digitální sektor, tzn. na všechno, co má co do činění s
internetem, sociálními sítěmi a novými komunikačními nástroji (chytré telefony, tablety
apod.). Řekl(a) byste, že je to sektor, který v nadcházejících letech v EU bude vytvářet velký
počet pracovních míst pro mladé lidi?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Určitě ano
Pravděpodobně ano
Pravděpodobně ne
Určitě ne
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW

Q8

Pokud jde o sociální média, který z následujících dvou výroků vyjadřuje lépe Váš názor?
Sociální sítě…
Nabídněte. Jedna možná odpověď. Před položkami 1 a 2 zopakujte slova „Sociální sítě...“.

…představují pokrok pro demokracii, protože každému umožňují zúčastnit
se veřejné debaty
…představují riziko pro demokracii z důvodu případného nevhodného
používání osobních údajů
{ NENABÍZEJTE } Oba, oba stejně
{ NENABÍZEJTE } Ani jeden, žádný z nich
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW

3

Q9: rotujte položky 1 až 8
Q9: položky 10 a 11 jsou samostatné

Q9

Jaké jsou pro Vás osobně nejlepší způsoby, jak se efektivně účastnit veřejného života v EU?

Nabídněte. MAXIMÁLNĚ 3 MOŽNÉ ODPOVĚDI.
Hlasování v evropských volbách
Vstup do politické strany
Využívání Evropské občanské iniciativy
Vstup do odborové organizace
Účast na demonstracích
Vstup do určitých sdružení či do nevládních organizací
Individuální pomoc nejpotřebnějším
Účast v politických debatách na internetových stránkách nebo sociálních
médiích evropských institucí
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Žádné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

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

NEW BASED ON EB79.5 - Q27
Q10A: rotujte položky 1 až 14

Q10A

Jaké jsou podle Vás hlavní výzvy do budoucnosti, jimž EU a její členské státy čelí? V první
řadě je to…
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Stárnutí populace
Sociální nerovnosti
Konkurence ze strany rozvíjejících se zemí
Nedostatečný růst
Veřejný dluh členských států
Nezaměstnanost
Dostupnost pracovních míst pro mladé
Vyčerpání přírodních zdrojů
Terorismus
Přistěhovalectví
Změny klimatu
Dodávky energií
Daňové podvody
Vliv Evropské unie na mezinárodní scéně
{ NENABÍZEJTE } Jiná
{ NENABÍZEJTE } Žádná
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NEW BASED ON TREND MODIFIED EB79.5 - Q37
Q10B: rotujte položky 1 až 14

4

Q10B: položky 16 a 17 jsou samostatné
Q10B: vylučte odpověď danou v Q10A

Q10B

A další výzvy?
Nabídněte. MAXIMÁLNĚ 2 MOŽNÉ ODPOVĚDI.
Stárnutí populace
Sociální nerovnosti
Konkurence ze strany rozvíjejících se zemí
Nedostatečný růst
Veřejný dluh členských států
Nezaměstnanost
Dostupnost pracovních míst pro mladé
Vyčerpání přírodních zdrojů
Terorismus
Přistěhovalectví
Změny klimatu
Dodávky energií
Daňové podvody
Vliv Evropské unie na mezinárodní scéně
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Žádné, žádné další
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,

NEW BASED ON TREND MODIFIED EB79.5 - Q37

Q11

Domníváte se, že členství České republiky v EU je v kontextu globalizace výhodou, nebo
nevýhodou?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Spíše je výhodou
Spíše je nevýhodou
{ NENABÍZEJTE } Obojí, obojí současně
{ NENABÍZEJTE } Ani jedno
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW
Q12: rotujte položky 1 až 8
Q12: položky 10 a 11 jsou samostatné

Q12

Které z následujících kroků na ochranu životního prostředí a v boji proti změně klimatu jste
uskutečnil(a) Vy osobně?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.

5

Systematické kupování místních produktů
Systematické třídění Vašeho odpadu
Provedení nezbytných prací pro lepší zaizolování Vašeho domova či místa,
kde žijete
Snížení spotřeby vody a energií u Vás doma (elektřina, vytápění, domácí
spotřebiče)
Změna způsobu dopravy v podobě využivání ekologičtějších dopravních
prostředků
Snížení spotřeby předmětů na jedno použití (plastové sáčky, zbytečné
obaly)
Nepoužívání letadla jako dopravního prostředku na krátké vzdálenosti
Používání automobilu méně často a efektivněji (např. sdílení vozu)
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Žádné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

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

NEW
Q13: rotujte položky 1 až 4
Q13: položka 6 je samostatná

Q13

Jaká jsou podle Vašeho názoru nejúčinnější řešení pro zajištění energetické nezávislosti EU?

Nabídněte. MAXIMÁLNĚ 2 MOŽNÉ ODPOVĚDI.
Rozvoj obnovitelných zdrojů energie (větrná, sluneční apod.)
Energetické úspory, snížení spotřeby energií
Objevení nebo vyvíjení nových zdrojů energie
Usnadnění výměny energií mezi zeměmi EU
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

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

NEW BASED ON FONDAPOL SCENARIO 2012
Q14: rotujte položky 1 až 8
Q14: položky 10 a 11 jsou samostatné

Q14

Které z následujících hodnot by podle Vašeho mínění měl Evropský parlament obhajovat
jako prioritní záležitosti?
Nabídněte. MAXIMÁLNĚ 3 MOŽNÉ ODPOVĚDI.
Rovnost mužů a žen
Ochrana menšin
Dialog mezi kulturami a náboženstvími
Solidarita mezi členskými státy EU
Solidarita mezi EU a chudými státy světa
Ochrana lidských práv

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

6

Svoboda projevu
Zrušení trestu smrti na celém světě
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Žádné, nic z uvedeného
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

7,
8,
9,
10,
11,

TREND EB79.5 - Q20

Q15

Myslíte si, že Vaše generace nakonec zažije dosažení skutečné rovnosti mezi muži a
ženami?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Určitě ano
Pravděpodobně ano
Pravděpodobně ne
Určitě ne
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW
Q16: rotujte položky 1 až 8
Q16: položky 10 a 11 jsou samostatné

Q16

Jaké by měly být priority EU při prosazování jejích hodnot v jejích vztazích se vznikajícími a
rozvojovými zeměmi?
Nabídněte. MAXIMÁLNĚ 3 MOŽNÉ ODPOVĚDI.
Potírání dětské práce
Mezinárodní rozvoj sociálních norem a pracovního práva
Podpora spravedlivého obchodu
Podpora plnění norem v oblasti životního prostředí
Usnadnění integrace přistěhovalců ze vznikajících a rozvojových zemí v
rámci EU
Zachování míru
Zajištění přístupu ke zdravotní péči
Prosazování rovnosti mezi muži a ženami
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Nic z toho, není to úloha EU
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

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

NEW
D4

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

7

D5a

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

1
2
3
4
5

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

A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Zemědělec, lesník, rybář
Majitel(ka) obchodu, řemeslník
Odborník (právník, lékař, účetní, architekt apod.)
Manažer(ka) firmy
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)

1
2
3
4
5

Na D5c se ptejte, pokud je zaměstnanec, kód 2 v D5a
D5c

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

1
2
3
4
5
6
7

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

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

1
2
3
4

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

A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.

8

Péče o domácnost (žena či muž v domácnosti)
Student(ka) (denní studium)
Důchodce(kyně)
Nezaměstnaný(á) (hledá práci)
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)
D12

1
2
3
4
5

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

D13

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

D18

1
2
3
4

Používáte mobilní telefon?
Nenabízejte.
1
2

Ano
Ne
D20

Máte doma pevnou telefonní linku?
Nenabízejte.
1
2

Ano
Ne
D22

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

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

9

