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Q1. Víte, co je to satelitní navigace?
[NEČTĚTE, MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI]
- Ano.......................................................................................................1
- Ne ........................................................................................................2
- [Neví/odmítl odpovědět].......................................................................9

Q2. Používáte navigační systém v autě nebo pro jiné účely, například při jízdě na kole nebo
plavbě na lodi?
[ČTĚTE, MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI]
- Ano.......................................................................................................1
- Ne, ale plánuji si jej pořídit...................................................................2
- Ne a ani neplánuji si jej pořídit.............................................................3
- [Neví/odmítl odpovědět].......................................................................9

Q3. Na trhu jsou také kapesní zařízení pro navigaci. Jakou navigační službu byste v
budoucnosti v tomto zařízení považovali za nejužitečnější?
[ČTĚTE, MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI]
- Informace o okolních restauracích, hotelích a divadlech ....................1
- Informace o jízdních řádech veřejné dopravy v oblasti, v níž se
nacházíte.............................................................................................2
- Předpovědi počasí pro oblast, v níž se nacházíte ...............................3
- Hledání ztracených osob a záchranné operace (lyžaři, turisté,
rybáři...) ...............................................................................................4
- Pomoc postiženým osobám (vedení slepých...) ..................................5
- Všechny z nich.....................................................................................7
- Žádnou z nich .....................................................................................8
- [Neví/odmítl odpovědět].......................................................................9

Q4INTRO.
Než vám položím další otázku, řeknu vám něco o navigačních systémech.
[POMALU ČTĚTE, V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZOPAKUJTE]
-

Navigační systémy se používají ve stále více oblastech, například v autech, lodní
dopravě, letecké dopravě, v zemědělství pro sledování využití chemikálií
Spojené státy vlastní a řídí systém GPS, tedy navigační systém, jenž je určen primárně
pro vojenské účely, ale je k dispozici pro civilní použití, avšak bez záruky kvality služeb.
Rusko a Čína pracují na vytvoření alternativních navigačních systémů. Jedná se také
hlavně o vojenské systémy.

Q4a. Měla by podle vašeho názoru i Evropa vytvořit vlastní navigační systém, nebo by měla
spoléhat na americké, ruské nebo čínské systémy??
[ČTĚTE, MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI]
- EU by měla vytvořit vlastní samostatný systém ..................................1
- samostatný systém není třeba.............................................................2
- [Neví/odmítl odpovědět].......................................................................9

Q5. Už jste někdy slyšel/a o evropském projektu Galileo?
[NEČTĚTE, MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI]
- Ano.......................................................................................................1
- Ne ........................................................................................................2
- [Neví/odmítl odpovědět].......................................................................9

Q6.
Galileo je název systému pro určení pozice, na jehož vývoji začala Evropská unie pracovat před
sedmi lety.
V současné době to vypadá, že aby bylo možné systém Galileo dokončit, jsou zapotřebí další
veřejné finance (cca 2,4 miliardy €, což jsou zhruba náklady na 400 km dálnic). Čemu dáváte
přednost:
[ČTĚTE, MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI]
- EU by měla shromáždit potřebné prostředky na co nejrychlejší
dokončení systému Galileo .................................................................1
- EU by neměla shromažďovat další prostředky, i když to
znamená, že se tím projekt značně opozdí nebo dokonce selže .......2
- [Neví/odmítl odpovědět].......................................................................9

Q7. Co myslíte, poškodí přerušení nebo značné zpoždění evropského projektu Galileo image
EU nebo ne?
[NEČTĚTE, MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI]
- Poškodí ................................................................................................1
- Nepoškodí............................................................................................2
- [Neví/odmítl odpovědět].......................................................................9

Q8. Řekl/a byste obecně, že spíše souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, že EU zavádí některé
globálně důležité inovativní technologické projekty, které vyžadují vysoké investice?
[NEČTĚTE, MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI]
- Spíše souhlasím ..................................................................................1
- Spíše nesouhlasím ..............................................................................2
- [Neví/odmítl odpovědět].......................................................................9

D1.

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

D2.

Kolik je Vám let?
[_][_]
[00]

D3.

roků
[ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ]

Kolik Vám bylo let, když jste ukončil/a své denní vzdělání?
[Zapište VĚK, KDY BYLO VZDĚLÁNÍ UKONČENO]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Muž
Žena

roků
[STÁLE POKRAČUJE VE VZDĚLÁVÁNÍ]
[NIKDY NEPROŠEL CELODENNÍM VZDĚLÁVÁNÍM]
[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 - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI]
- 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....
- oblast velkoměsta........................................................................................ 1
- jiné město/městská oblast........................................................................... 2
- venkovská oblast......................................................................................... 3
- [odmítl/a uvést] ............................................................................................ 9

