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FL425 - Attitudes towards food waste CZ
D1
Kolik je Vám let?
Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99.

D2

Pohlaví:
Muž
Žena

1
2

Pro všechny respondenty:
ROTUJTE POLOŽKY 1 AŽ 6
Q1

V Evropě se každý rok vyplýtvá okolo 100 milionů tun potravin. Které z následujících
subjektů jsou podle Vás odpovědné za prevenci v oblasti plýtvání potravinami?

Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Zemědělci
Výrobci potravin
Obchody a maloobchodní prodejci
Odvětví stravování a stravovacích služeb (hotely, restaurace,
nemocnice atd.)
Orgány veřejné správy
Spotřebitelé, lidé jako Vy
Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
ROTUJTE POLOŽKY 1 AŽ 6
Q2

Co by Vám pomohlo v tom, aby Vaše domácnost méně plýtvala potravinami?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Lepší a jednoznačnější informace o významu dat „minimální
trvanlivosti“ a „spotřebujte do“ uvedených na etiketách potravin
Lepší a jednoznačnější informace na etiketách potravin (např.
informace o uchovávání a přípravě potravin)
Lepší plánování nákupů a pokrmů ve Vaší domácnosti
Dostupnost menších velikostí porcí v obchodech
Využívání zbytků místo jejich vyhazování
Používání mrazáku k delšímu uchovávání potravin
{ NENABÍZEJTE } Jiné
Neví, bez odpovědi
FL388 Q10 MODIFIED TREND

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q3

Jak často, pokud vůbec, se díváte na data „spotřebujte do“ a „minimální trvanlivost“
uvedená na etiketách potravin při nákupech a přípravě jídla?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Vždy
Často
Někdy
Výjimečně
Nikdy
Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5
6

NEW
SKUPINA A – OTÁZKU Q4 POLOŽTE PŘED Q5
Rotujte položky 1 až 3
Q4

Co podle Vás znamená datum „minimální trvanlivosti“, uvedené na potravinách? Přečtu
Vám několik možností a Vy vyberte prosím tu, která je podle Vás správná.
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Záleží na typu potraviny
Potraviny lze konzumovat i po tomto datu, ale už nemusí být v nejlepší
kvalitě
Potraviny jsou bezpečné pro konzumaci pouze do tohoto data a po
něm by se již neměly jíst
Nic z uvedeného
Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW
SKUPINA B – OTÁZKU Q5 POLOŽTE PŘED Q4
Rotujte položky 1 až 3
Q5

Co podle Vás znamená datum „spotřebujte do“, uvedené na potravinách? Přečtu Vám
několik možností a Vy vyberte prosím tu, která je podle vás správná.
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Záleží na typu potraviny
Potraviny lze konzumovat i po tomto datu, ale už nemusí být v nejlepší
kvalitě
Potraviny jsou bezpečné pro konzumaci pouze do tohoto data a po
něm by se již neměly jíst
Nic z uvedeného
Neví, bez odpovědi
NEW

1
2
3
4
5

Q6

V současné době výrobci nemusejí uvádět data na etiketách potravin, které nepodléhají
rychlé zkáze, jako je sůl, cukr a ocet. Takové potraviny lze bezpečně konzumovat a jejich
kvalita se dlouhodobě nezhoršuje. Pokud byste v budoucnu nenašli datum „minimální
trvanlivosti“ na jiných potravinách nepodléhajících rychlé zkáze, jako je rýže, těstoviny,
káva nebo čaj, co by to pro Vás znamenalo?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Tato informace by Vám chyběla
Tuto informaci nepotřebujete
Neví, bez odpovědi

1
2
3

NEW
Q7

Co byste dělal(a), kdybyste našel(la) v kuchyňské skříňce špagety bez uvedeného data
„minimální trvanlivosti“ na etiketě a nemohl(a) si vzpomenout, kdy jste je koupil(a)?

NENABÍZEJTE. Jedna možná odpověď.
I tak by je použil(a)
Použil(a) by je pouze v případě, že by balíček nebyl poškozený a
špagety by vypadaly v pořádku
Vyhodil(a) by je
Na datum se nikdy nedívá
Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW
Q8

Na některých etiketách potravin se uvádí, že jakmile se výrobek otevře, musí se použít
do určitého počtu dnů. Co obvykle uděláte, když zjistíte, že jste výrobek ve lhůtě
uvedené na etiketě nepoužil(a)?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Použijete jej v případě, že balíček není poškozený a potravina vypadá v
pořádku
Vyhodíte jej
{ NENABÍZEJTE } Na data se nikdy nedívá
{ NENABÍZEJTE } Záleží na druhu potraviny
Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

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".

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.
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

