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FLASH 281 ‐ TOURISM
D1.

Pohlaví
[NEPTEJTE SE ‐ OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST]
‐
[1] Muž
‐

D2.

Kolik je Vám let?
‐
[_][_] roků
‐

D3.

D4.

[2] Žena

[00] [ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ]

Kolik Vám bylo let, když jste ukončil/a své denní vzdělání?
[Zapište VĚK, KDY BYLO VZDĚLÁNÍ UKONČENO]
‐
[_][_] .......................................................................................................roků
‐

[ 0 0 ] .......................................[STÁLE POKRAČUJE VE VZDĚLÁVÁNÍ]

‐

[ 0 1 ] .................[NIKDY NEPROŠEL CELODENNÍM VZDĚLÁVÁNÍM]

‐

[ 9 9 ] ...................................................[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....
‐
oblast velkoměsta .........................................................................................1

Q1.

‐

jiné město/městská oblast.............................................................................2

‐

venkovská oblast ..........................................................................................3

‐

[odmítl/a uvést] ............................................................................................9

Jeli jste během roku 2009 na dovolenou či krátký soukromý výlet, kdy jste byli mimo domov minimálně
jednu noc? Toto se netýká služebních cest.
[PŘEČTĚTE]
‐ Ano, v roce 2009 jsem jel/a na dovolenou či krátký výlet a další
dovolenou či krátké výlety již pro rok 2009 neplánuji.......................1
‐ Ano, jel/a jsem na dovolenou či krátký výlet v roce 2009 a ještě
plánuji na rok 2009 další dovolenou či krátké výlety. ......................2
‐ Ne, ale plánuji jet na dovolenou či krátký výlet ještě během roku
2009...................................................................................................3
‐ Ne, v roce 2009 na žádnou dovolenou nepojedu.................................4
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ..........................................................................9

PTEJTE SE VŠECH RESPONDENTŮ
Q2.
Museli jste v roce 2009 vzhledem k současným ekonomickým podmínkám omezit váš běžný rozpočet
na dovolenou?
‐ Ano, musel/a jsem rozpočet omezit.....................................................1
‐ Ne, ale rozhodl/a jsem se omezit rozpočet preventivně......................2
‐ Ne .........................................................................................................3
‐ [Nikdy nejezdím na dovolenou] ...........................................................4
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ..........................................................................9
PTEJTE SE, POKUD [Q1=1] A [Q2=1 ČI 2]
Q3a.
Jak jste omezili váš rozpočet na dovolenou v roce 2009? Co bylo tou nejpodstatnější změnou, kterou
jste učinili?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=2] A [Q2=1 ČI 2]
Q3a.
Jak jste omezili či jak omezíte váš rozpočet na dovolenou v roce 2009? Co bylo či bude tou
nejpodstatnější změnou, kterou jste učinili či učiníte?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=3] A [Q2=1 ČI 2]
Q3a.
Jak omezíte váš rozpočet na dovolenou v roce 2009? Co bude tou nejpodstatnější změnou, kterou
učiníte?
[ROTUJTE ‐ PŘEČTĚTE ‐ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
‐ Méně dovolených či krátkých výletů....................................................1
‐ Zkrácená délka dovolené či krátkých výletů.........................................2
‐ Levnější způsoby dopravy.....................................................................3
‐ Levnější ubytování................................................................................4
‐ Dovolená blízko domova .....................................................................5
‐ Změny v době cestování (ne ve vrcholné sezóně)................................6
‐ [Jiné] .....................................................................................................7
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ..........................................................................9
PTEJTE SE, POKUD [Q1=1] A [Q2=1 ČI 2]
Q3b.
A co bylo tou druhou nejpodstatnější změnou?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=2] A [Q2=1 ČI 2]
Q3b.
A co bylo či bude tou druhou nejpodstatnější změnou?

PTEJTE SE, POKUD [Q1=3] A [Q2=1 ČI 2]
Q3b.
A co bude tou druhou nejpodstatnější změnou?
[ROTUJTE ‐ PŘEČTĚTE ‐ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
‐ Méně dovolených či krátkých výletů....................................................1
‐ Zkrácená délka dovolené či krátkých výletů.........................................2
‐ Levnější způsoby dopravy.....................................................................3
‐ Levnější ubytování................................................................................4
‐ Dovolená blízko domova .....................................................................5
‐ Změny v době cestování (ne ve vrcholné sezóně)................................6
‐ [Jiné] .....................................................................................................7
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ..........................................................................9
PTEJTE SE, POKUD [Q1=1]
Q4.
Pokud jste museli omezit své výdaje na volnočasové aktivity, když jste byli v roce 2009 na dovolené, na
jaké volnočasové aktivitě jste nejvíce šetřili?
[ROTUJTE ‐ PŘEČTĚTE ‐ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
‐ Zábava (kina, divadla)...........................................................................1
‐ Kulturní aktivity ....................................................................................2
‐ Restaurace a kavárny ...........................................................................3
‐ Nákupy .................................................................................................4
‐ Péče o krásu a zdraví (wellness) ...........................................................5
‐ Sporty a jiné aktivity.............................................................................6
‐ Jiné .......................................................................................................7
‐ Nemusel/a jsem omezovat výdaje .......................................................8
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ........................................................................99
[TAZATELI]
POKUD [Q1=1]
Nyní vám položím pár otázek ohledně vaší hlavní dovolené v roce 2009. Pokud jste jeli na dovolenou či jeden
kratší výlet v roce 2009 jen jednou, pak toto byla vaše hlavní dovolená. Pokud jste jeli na dovolenou či
krátký výlet v roce 2009 vícekrát, vaší hlavní dovolenou byl ten nejdelší pobyt. Pokud dva či více
pobytů bylo stejně dlouhých, pak vaší hlavní dovolenou je ta, která proběhla ve (či se nejvíce blíží k)
vrcholné letní sezóně.
POKUD [Q1=2]
Nyní vám položím pár otázek ohledně vaší hlavní dovolené v roce 2009. Vaší hlavní dovolenou je vaše nejdelší
dovolená či výlet v roce 2009. Pokud jste jeli či pojedete v roce 2009 na dva či více výletů stejné délky,
pak vaší hlavní dovolenou je ta, která proběhla či proběhne ve (či se nejvíce blíží k) vrcholné letní
sezóně.
POKUD [Q1=3]
Nyní vám položím pár otázek ohledně vaší hlavní dovolené v roce 2009. Pokud pojedete na dovolenou či krátký
výlet v roce 2009 jen jednou, pak toto bude vaše hlavní dovolená. Pokud pojedete na dovolenou či
krátký výlet v roce 2009 vícekrát, vaší hlavní dovolenou bude ten nejdelší pobyt. Pokud dva či více
pobytů bude stejně dlouhých, pak vaší hlavní dovolenou bude ta, která proběhne ve (či se nejvíce blíží
k) vrcholné letní sezóně.
PTEJTE SE, POKUD [Q1=1]
Q5.
Ve kterém měsíci roku 2009 jste začali svoji hlavní dovolenou?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=2]
Q5.
V kterém měsíci roku 2009 jste začali či začnete svoji hlavní dovolenou?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=3]

Q5.

Ve kterém měsíci roku 2009 začnete svoji hlavní dovolenou?
‐
................................................................................................... Měsíc
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ........................................................................99

PTEJTE SE, POKUD [Q1=1]
Q6.
Kam jste cestovali během své hlavní dovolené v roce 2009? Pokud na více než jedno místo, kde jste
strávili nejvíce času?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=2]
Q6.
Kam jste cestovali či budete cestovat během své hlavní dovolené v roce 2009? Pokud na více než jedno
místo, kde jste strávili či strávíte nejvíce času?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=3]
Q6.
Kam pocestujete během své hlavní dovolené v roce 2009? Pokud na více než jedno místo, kde strávíte
nejvíce času?
[PŘEDKÓDOVÁNO, VČETNĚ TUZEMSKA]
PTEJTE SE, POKUD [Q1=1]
Q7.
V jakém typu destinace jste strávili svoji hlavní dovolenou v roce 2009? Pokud se jedná o více než
jednu destinaci, kde jste strávili nejvíce času?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=2]
Q7.
V jakém typu destinace jste strávili či strávíte svoji hlavní dovolenou v roce 2009? Pokud se jedná o
více než jednu destinaci, kde jste strávili či strávíte nejvíce času?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=3]
Q7.
V jakém typu destinace budete trávit svoji hlavní dovolenou v roce 2009? Pokud se jedná o více než
jednu destinaci, kde budete trávit nejvíce času?
[PŘEČTĚTE ‐ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
‐ Tradiční, dobře známá destinace .........................................................1
‐ Netradiční, nově vznikající destinace ...................................................2
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ..........................................................................9
PTEJTE SE, POKUD [Q1=1]
Q8.
Zajistili jste si vaši hlavní dovolenou přes nabídku last minute?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=2]
Q8.
Zajistili jste si či zajistíte si vaši hlavní dovolenou přes nabídku last minute?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=3]
Q8.
Zajistíte si vaši hlavní dovolenou přes nabídku last minute?
‐ Ano .......................................................................................................1
‐ Ne .........................................................................................................2
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ..........................................................................9
PTEJTE SE, POKUD [Q1=1] A [Q8=1]
Q9.
Proč jste tak učinili?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=2] A [Q8=1]
Q9.
Proč jste tak učinili či proč tak učiníte?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=3] A [Q8=1]
Q9.
Proč tak učiníte?
[PŘEČTĚTE – AŽ DVĚ ODPOVĚDI]
‐ Nižší cena dovolené..............................................................................1
‐ Opožděné rozhodnutí jet na dovolenou ..............................................2
‐ Opožděné rozhodnutí o tom, kam jet ..................................................3
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ..........................................................................9
PTEJTE SE, POKUD [Q1=1]
Q10a.
Když jste se rozhodovali o svojí hlavní dovolené v roce 2009, který z následujících faktorů byl ten
nejdůležitější pro vaše rozhodnutí ohledně destinace či ubytování?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=2]

Q10a.

Když jste se rozhodovali, či když se budete rozhodovat o své hlavní dovolené v roce 2009, který z
následujících faktorů byl či bude ten nejdůležitější pro vaše rozhodnutí ohledně destinace či
ubytování?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=3]
Q10a.
Když se budete rozhodovat o své hlavní dovolené v roce 2009, který z následujících faktorů bude ten
nejdůležitější pro vaše rozhodnutí ohledně destinace či ubytování?
[PŘEČTĚTE ‐ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
‐ Kvalita služby ........................................................................................1
‐ Cena......................................................................................................2
‐ Zda se to za dané peníze vyplatí...........................................................3
‐ Kulturní atraktivita ...............................................................................4
‐ Šetrnost k životnímu prostředí.............................................................5
‐ Sociální ohledy (např. pracovní podmínky, respektování hostitelské
komunity) ..........................................................................................6
‐ Bezpečnost ...........................................................................................7
‐ Jiné .......................................................................................................8
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ........................................................................99
PTEJTE SE, POKUD [Q1=1]
Q10b.
A který z těchto faktorů byl ten druhý nejdůležitější?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=2]
Q10b.
A který z těchto faktorů byl či bude ten druhý nejdůležitější?
PTEJTE SE, POKUD [Q1=3]
Q10b.
A který z těchto faktorů bude ten druhý nejdůležitější?
[PŘEČTĚTE ‐ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
‐ Kvalita služby ........................................................................................1
‐ Cena......................................................................................................2
‐ Zda se to za dané peníze vyplatí...........................................................3
‐ Kulturní atraktivita ...............................................................................4
‐ Šetrnost k životnímu prostředí.............................................................5
‐ Sociální ohledy (např. pracovní podmínky, respektování hostitelské
komunity) ..........................................................................................6
‐ Bezpečnost ...........................................................................................7
‐ Jiné .......................................................................................................8
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ........................................................................99
PTEJTE SE VŠECH RESPONDENTŮ
Q11.
Zvažujete při rozhodování o vaší dovolené ekologické otázky, jako například zařízení poskytovaná v
destinaci či nabízená poskytovateli služeb (např. ubytování s ekoznačkou, zodpovědné cestování
minimalizující dopad na místní životní prostředí)?
[PŘEČTĚTE ‐ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
‐ Ano, ekologické faktory již ovlivnily plánování mé dovolené...............1
‐ Ano, v budoucnu budu ekologické faktory zvažovat, zatím jsem je
nezvažoval/a......................................................................................2
‐ Ne, ekologické ohledy neovlivňují plánování mé dovolené .................3
‐ [Nejsem si vědom/a úrovně ochrany životního prostředí v
destinaci mé dovolené] .....................................................................4

‐ [O tomto tématu nic nevím].................................................................5
‐ [Nikdy nejezdím na dovolenou] ...........................................................6
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ..........................................................................9
PTEJTE SE VŠECH RESPONDENTŮ
Q12.
Budete mít nezbytné finanční prostředky, abyste si mohli dovolit v roce 2010 nějakou dovolenou?
[PŘEČTĚTE ‐ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ]
‐ Ano, bez zásadních potíží .....................................................................1
‐ Ano, ale budu muset zvlášť našetřit.....................................................2
‐ Ne, aniž bychom nešli do dluhů ...........................................................3
‐ Ne, nemůžu si za dané finanční situace dovolenou dovolit .................4
‐ [Nikdy nejezdím na dovolenou] ...........................................................5
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ..........................................................................9
POKUD [Q12=1, 2 ČI 3]
Q13.
Jaký typ dovolené plánujete na rok 2010?
[PŘEČTĚTE‐ POUZE JEDNA MOŽNÁ ODPOVĚĎ]
‐ Dovolená, kdy strávím mimo domov více než 13 nocí po sobě ...........1
‐ Dovolená, kdy strávím mimo domov více než čtyři noci po sobě ........2
‐ Pouze krátkodobý/é výlet/y (1‐3 noci).................................................3
‐ Kombinace dlouhé dovolené a kratších výletů.....................................4
‐ Zatím nejsem rozhodnut/a...................................................................5
‐ [Nepojedu na dovolenou] ....................................................................6
‐ [Neví/neodpověděl‐a] ..........................................................................9

