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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Czech Republic

FLASH ‐ 269
Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze
kterých se naše společnost skládá.
Q1. Přečtu několik tvrzení o vztazích mezi mladšími a staršími lidmi
Pro každé z nich mi prosím řekněte, zda rozhodně souhlasíte, spíše souhlasíte, spíše nesouhlasíte, či
rozhodně nesouhlasíte
[ROTUJTE POLOŽKY – PŘEČTĚTE KAŽDÝ ŘÁDEK JEDEN PO DRUHÉM ‐ JEDNA ODPOVĚĎ NA
ŘÁDEK]
Rozhodně souhlasím ................................................................4
Spíše souhlasím........................................................................3
Spíše nesouhlasím ....................................................................2
Rozhodně nesouhlasím.............................................................1
[Neví/bez odpovědi].................................................................9

A … Mladí a starší lidé se nesnadno shodují na tom, co je pro společnost nejlepší.

43219

B … Starší lidé jsou pro společnost zátěží.

43219

C … Média zveličují riziko konfliktu mezi generacemi.

43219

D … Jelikož bude více starších voličů, politické rozhodování bude věnovat méně pozornosti potřebám
mladých lidí .

43219

E … Jelikož starší lidé pracují do pozdního věku, mladší lidé budou mít k dispozici méně pracovních
míst.

43219

F … V České republice jsou starší ženy ohroženy chudobou více než starší muži.

43219

G … Společnosti, které zaměstnávají především mladé lidi fungují lépe než ty, které zaměstnávají lidi
různého věku.

43219

Q2. Nyní bych přečetl/a několik tvrzení ohledně důchodů.
Řekněte mi prosím, zda rozhodně souhlasíte, spíše souhlasíte, spíše nesouhlasíte, či rozhodně
nesouhlasíte
[ROTUJTE POLOŽKY – PŘEČTĚTE KAŽDÝ ŘÁDEK JEDEN PO DRUHÉM ‐ JEDNA ODPOVĚĎ NA
ŘÁDEK]
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Rozhodně souhlasím ................................................................4
Spíše souhlasím........................................................................3
Spíše nesouhlasím ....................................................................2
Rozhodně nesouhlasím.............................................................1
[Neví/bez odpovědi].................................................................9

A … V následujících dekádách už vlády nebudou více schopny platit na důchody a péči o starší lidi.
43219
B … Lidé v pracovním poměru se budou stále více zdráhat platit daně a sociální pojištění na podporu
starších lidí.

43219

C … Naše vláda vydává příliš málo peněz na vzdělávání a mladé lidi ve srovnání s náklady na starší
lidi.

43219

D … Starší lidé akceptují potřebu výrazných důchodových reforem za účelem ulehčení finančního
břemene ležícího na lidech v produktivním věku.

43219

E … Naše vláda musí vyčlenit mnohem více peněz na důchody a péči o starší osoby.

43219

F … Naše vláda by měla starším lidem v České republice usnadnit, aby mohli pokračovat v práci po
překročení věkové hranice pro odchod do důchodu, pokud si to přejí.

43219

Q3. Starší lidé od společnosti pouze neberou, jsou také schopni něco jí vrátit.
Řekněte mi prosím, zda rozhodně souhlasíte, spíše souhlasíte, spíše nesouhlasíte, či rozhodně
nesouhlasíte
[ROTUJTE POLOŽKY – PŘEČTĚTE KAŽDÝ ŘÁDEK JEDEN PO DRUHÉM ‐ JEDNA ODPOVĚĎ NA
ŘÁDEK]
Rozhodně souhlasím ................................................................4
Spíše souhlasím........................................................................3
Spíše nesouhlasím ....................................................................2
Rozhodně nesouhlasím.............................................................1
[Neví/bez odpovědi].................................................................9
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A … Hlavním přínosem starších lidí v České republice je jejich dobrovolnická práce v charitativních a
komunitních organizacích.

43219

B … Přínos starších lidí, kteří se starají o rodinu a jiné příbuzné, není v České republice dostatečně
doceňován.

43219

C … Finanční pomoc rodičů a prarodičů je důležitá pro mladé dospělé lidi, kteří zakládají vlastní
domácnosti a rodiny.

43219

E … Starší a mladší lidé nemají dostatek příležitostí, aby se setkávali a společně pracovali ve
sdruženích a iniciativách místních komunit.

43219

F … Vývoj produktů a služeb reagujících na potřeby starších lidí se stane klíčovým motorem
ekonomiky České republiky.

43219

Q4. Dovolte mi přečíst několik výroků o problémech spojených s péčí o starší osoby.
Řekněte mi prosím, zda rozhodně souhlasíte, spíše souhlasíte, spíše nesouhlasíte, či rozhodně
nesouhlasíte
[ROTUJTE POLOŽKY – PŘEČTĚTE KAŽDÝ ŘÁDEK JEDEN PO DRUHÉM ‐ JEDNA ODPOVĚĎ NA
ŘÁDEK]
Rozhodně souhlasím ................................................................4
Spíše souhlasím........................................................................3
Spíše nesouhlasím ....................................................................2
Rozhodně nesouhlasím.............................................................1
[Neví/bez odpovědi].................................................................9

A … Lékaři, sestry a profesionální pečovatelé v České republice jsou dobře vyškolení v péči o
speciální potřeby starších lidí.

43219

B … Lidé, kteří se musí doma starat o starší členy rodiny, přijímají od sociálních služeb v České
republice dobrou podporu.

43219

C … V České republice existují dostatečné sociální služby, které podporují nemohoucí starší lidi tak,
aby mohli zůstat ve svém vlastním domově.

43219

D … V České republice nemůže mnoho nemohoucích starších lidí žít samostatně, protože jejich
vlastní domovy nejsou přizpůsobeny jejich potřebám.

43219

E … Starší lidé by společnosti přispěli mnohem více, kdyby pro ně bylo snazší přemisťovat se z místa
na místo.

43219

Q5. Nakonec bych se vás rád/a zeptal/a na roli veřejných úřadů.
Řekněte mi prosím, zda rozhodně souhlasíte, spíše souhlasíte, spíše nesouhlasíte, či rozhodně
nesouhlasíte
ROTUJTE POLOŽKY – PŘEČTĚTE KAŽDÝ ŘÁDEK JEDEN PO DRUHÉM ‐ JEDNA ODPOVĚĎ NA
ŘÁDEK]
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Rozhodně souhlasím ................................................................4
Spíše souhlasím........................................................................3
Spíše nesouhlasím ....................................................................2
Rozhodně nesouhlasím.............................................................1
[Neví/bez odpovědi].................................................................9

A … Školy by měly podporovat lepší vztahy mezi mladými a starými.

43219

B … Místní samosprávy by měly podporovat sdružení a iniciativy, které pomáhají v rozvoji
pevnějších vazeb mezi mladými a staršími lidmi.

43219

C … Vláda odvádí dobrou práci v podněcování lepšího porozumění mezi mladými a starými.
43219
D … Měla by existovat veřejná centra, jež by starším dobrovolníkům pomáhala při hledání možností
dobrovolnické práce, která odpovídá jejich dovednostem a přáním.

D1.

43219

Pohlaví
[NEPTEJTE SE ‐ OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST]

D2.

D3.

‐

[1] Muž

‐

[2] Žena

Kolik je Vám let?
‐

[_][_] roků

‐

[00] [ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ]

Kolik Vám bylo let, když jste ukončil/a své denní vzdělání?
[ZAPIŠTE VĚK, KDY BYLO VZDĚLÁNÍ UKONČENO]

D4.

‐

[_][_] ....................................................................................................... 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
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‐ 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
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