ZA3935
Flash EB 142 „Convention on the Future of Europe“
Country Specific Questionnaire
Czech Republic

EUROBAROMETR
Datum interview: ___. ___. 2003

Číslo tazatele: _______

Začátek interview (hod:min): ____:____

Konec interview (hod:min): ____:____

Demografie
D1.

Pohlaví

[1]
[2 ]

D2.

Přesný věk: [_][_]
[00]

D3.

Věk při ukončení vzdělání: [přesný věk]
[_][_] let
[ 0 0 ] [odmítnuto/bez odpovědi]
[ 0 1 ] [nikdy nechodil(a) do školy / nestudoval(a)]
[ 9 9 ] [stále studuje / je ve škole]

D4.

Co se týká Vašeho současného zaměstnání. Řekl(a) byste, že jste samozaměstnaný(á), zaměstnanec,
manuálně pracující nebo byste řekl(a), že jste nepracující?
[TAZ.:Přečtěte položky vlevo – pak se zeptejte na upřesnění – MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
- samozaměstnaný(á)
Æ tj. :

- zaměstnanec
Æ tj. :

- Manuální pracovník
Æ tj. :

Muž
Žena
let
[odmítnuto/bez odpovědi]

- zemědělec, lesník, rybář.................................................... 11
- vlastník obchodu, řemeslník .................................. ……….12
- odborník (právník, praktický lékař, účetní, architekt…).…..13
- manager / vlastník společnosti .......................................... 14
- jiné (SPECIFIKUJTE) ........................................................ 15
- odborník (zaměstnaný doktor, právník, účetní, architekt).. 21
- vrcholový management, ředitel nebo top management..... 22
- střední management,......................................................... 23
- státní zaměstnanec ........................................................... 24
- úředník............................................................................... 25
- jiný zaměstnanec (prodavač(ka), zdravotní sestra, apod.) 26
- jiné (SPECIFIKUJTE) ........................................................ 27
- kontrolor / mistr (vedoucí týmu, apod.) .............................. 31
- manuální dělník ................................................................. 32
- nekvalifikovaný manuální dělník ........................................ 33
- jiné (SPECIFIKUJTE) ........................................................ 34

- Nepracující
Æ tj. :

- v domácnosti...................................................................... 41
- student .............................................................................. 42
- důchodce .......................................................................... 43
- hledá zaměstnání .............................................................. 44
- jiné (SPECIFIKUJTE) ........................................................ 45
- (Odmítnuto) ..................................................................................................................... 99

D5.

Region
Praha............................................................................................1
Střední Čechy (Středočeský kraj) .................................................2
Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj) .........................................3
Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj) ...................................4
Severovýchod (Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj) ...5
Jihovýchod (Vysočina a Jihomoravský) ........................................6
Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj)...................................7
Ostravsko (Ostravský kraj) ............................................................8

D6.

Typ lokality
-

Q1.

metropolitní zóna (nad 100 000 obyvatel)…………………..1
jiná městská oblast……………………………………………2
venkov (do 5 000 obyvatel) ………………………………….3
Slyšel(a) jste o Konventu o budoucnosti Evropy, kterému předsedá Valéry Giscard d’Estaing?
- ANO ....................................................................................... 1
- NE .......................................................................................... 2

Q2.

Práce Konventu o budoucnosti Evropy byla v současnosti představena. Podle toho, co víte, jaký
druh textu Konvent vypracoval? Je to …
[TAZ.: Přečtěte – možná pouze jedna odpověď]
-

Q3.

Konvent o budoucnosti Evropy vypracoval návrhy ústavní smlouvy. Hodláte si...
[TAZ.: Přečtěte – možná pouze jedna odpověď]
-

Q4.

přečíst závěry návrhu ústavy
přečíst tento návrh detailně
návrh si nečíst
Již jste ho četl(a)
[Nevím/Bez odpovědi]

1
2
3
4
5

Podle toho co víte, řekl(a) byste, že jste velmi spokojen(a), spíše spokojen(a), spíše nespokojen(a)
nebo zcela nespokojen(a) s výsledky práce Konventu o budoucnosti Evropy?
[TAZ.: Přečtěte – možná pouze jedna odpověď]
-

Q5.

Deklaraci ................................................................................ 1
Směrnici / direktivu ................................................................ 2
Chartu .................................................................................... 3
Návrh ústavní smlouvy .......................................................... 4
[Nevím/Bez odpovědi]............................................................ 5

Velmi spokojen(a)
Spíše spokojen(a)
Spíše nespokojen(a)
Zcela nespokojen(a)
[Nevím/Bez odpovědi]

1
2
3
4
5

Osobně, spíše souhlasíte nebo spíše nesouhlasíte s následujícími návrhy zaměřenými na reformu
současného fungování Evropské unie?
Spíše souhlasím
1
Spíše nesouhlasím
2
[Nevím/Bez odpovědi] 3
[TAZ.: Přečtěte – možná pouze jedna odpověď pro každou položku]
a) Ústava pro Evropskou unii
b) samostatný ministr Evropské unie pro zahraniční věci
c) samostatný prezident Evropské rady volený hlavami států nebo předsedy vlád členských
zemí Evropské unie
d) Evropský parlament odsouhlasí každé rozhodnutí týkající se budoucnosti Evropské unie

Q6.

Myslíte si, že by bylo nezbytné, užitečné ale ne nezbytné nebo zbytečné, aby všichni občané
Evropské unie řekli svůj názor na návrh ústavy v referendu?
[TAZ.: Přečtěte – možná pouze jedna odpověď]
-

Q7.

Nezbytné
Užitečné, ale ne nezbytné
Zbytečné
[Nevím/Bez odpovědi]

1
2
3
4

Pro každý z následujících výroků, mi prosím řekněte, zda je podle Vašeho názoru pravdivý nebo
nepravdivý.
[TAZ.: Přečtěte – možná pouze jedna odpověď pro každou položku]
-

Pravdivý
1
Nepravdivý
2
[Nevím/Bez odpovědi] 3

Závěrečný dokument Konventu ...
a) se automaticky stane budoucí evropskou ústavou
b) bude prodiskutován představiteli jednotlivých států a případně upraven
c) bude vystavený hlasování v národních parlamentech
d) bude vystavený referendu v každém členském státu
Q8.

Podle Vás, návrh ústavní smlouvy připravený Konventem by měl být :
[TAZ.: Přečtěte – možná pouze jedna odpověď]
-

přijat hlavami států nebo předsedy vlád takový jaký je
částečně upraven hlavami států nebo předsedy vlád
radikálně upraven hlavami států nebo předsedy vlád
odmítnut, za účelem zachování současných smluv v platnosti
[Nevím/Bez odpovědi]

1
2
3
4
5

