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FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Řekněte mi prosím, zda jste obecně velmi spokojen/a, spíše spokojen/a, spíše nespokojen/a nebo
zcela nespokojen/a s jednotlivými z následujících služeb v [CITY]
[ČTĚTE – MĚŇTE POŘADÍ - JEDNA ODPOVĚĎ NA ŘÁDEK]
velmi spokojen/a ....................................................................4
spíše spokojen/a ....................................................................3
spíše nespokojen/a ..............................................................2
velmi nespokojen/a ................................................................1
[neví, odmítl/a odpovědět] ....................................................9
A
B
C
D
E
F
G
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I
J

Q2

Veřejná doprava ve městě, například autobus, tramvaj nebo metro
Školy
Služby zdravotní péče poskytované nemocnicemi
Služby zdravotní péče nabízené lékaři
Plochy zeleně, například veřejné parky a zahrady
Sportovní zařízení, například hřiště a sportovní haly
Kina
Kulturní zařízení, například koncertní sály, divadla, muzea a knihovny
Veřejný přístup na internet, například internetové kavárny nebo knihovny
Přístup na internet z domova

Přečtu Vám několik výroků. Řekněte mi prosím, zda s jednotlivými výroky zcela souhlasíte, spíše
souhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte.
[ČTĚTE – MĚŇTE POŘADÍ - JEDNA ODPOVĚĎ NA ŘÁDEK]
rozhodně souhlasím ..............................................................4
spíše souhlasím .....................................................................3
spíše nesouhlasím .................................................................2
rozhodně nesouhlasím ..........................................................1
[neví, odmítl/a odpovědět] .................................................. 9
A
B
C
D
E
F
G
H

V [CITY] je snadné najít dobrou práci
Cizinci, kteří žijí v [CITY], jsou dobře integrovaní
V [CITY] je snadné najít dobré bydlení za rozumnou cenu
Když se obrátíte na administrativní služby v [CITY], účinně vám pomohou
V [CITY] je velkým problémem znečištění ovzduší
V [CITY] je velkým problémem hluk
[CITY] je čisté město
[CITY] své prostředky investuje zodpovědně

[NEMĚŇTE POŘADÍ POSLEDNÍCH DVOU OTÁZEK A NECHTE JE NA KONCI]
I
J

Se svým životem v [CITY] jste spokojen/a
V následujících pěti letech bude život v [CITY] příjemnější

Q3

U každého z následujících výroků mi prosím řekněte, zda se vám uvedená věc stává vždy, občas,
zřídka, nebo nikdy.
[ČTĚTE – MĚŇTE POŘADÍ - JEDNA ODPOVĚĎ NA ŘÁDEK]

vždy ........................................................................................4
někdy ......................................................................................3
zřídka .....................................................................................2
nikdy .......................................................................................1
[neví, odmítl/a odpovědět] .................................................. 9
A
B
C

Máte problém zaplatit na konci měsíce všechny účty
V okolí svého bydliště se cítíte bezpečně
V [CITY] se cítíte bezpečně

DEMOGRAPHICS
D1. Pohlaví
(NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST)
Muž...................................................................................1
Žena .................................................................................2
D2. Kolik je Vám let?
[_][_]
[99]

roků
[ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ]

D3. Kolik Vám bylo let, když jste ukončil/a své denní vzdělání?
(Zapište VĚK, KDY BYLO VZDĚLÁNÍ UKONČENO)
[_][_] roků
[ 9 9 ] [ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ]
[ 0 1 ] [NIKDY NEPROŠEL CELODENNÍM VZDĚLÁVÁNÍM]
[ 0 0 ] [STÁLE POKRAČUJE VE VZDĚLÁVÁNÍ]

D4. 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

D5.

Který z následujících výroků platí pro Vás?
(MOŽNOST POUZE JEDNOHO VÝROKU, ZVOLTE PRVNÍ, KTERÝ JE PLATNÝ. UVAŽUJTE
SOUČASNÝCH 25 ČLENSKÝCH STÁTŮ EU)
- Moji rodiče a já jsme se narodili v České republice ........ 1
- Narodil/a jsem se mimo EU ............................................ 2
- Narodil jsem se v jiné zemi v EU ..................................... 3
- Narodil/a jsem se v České republice a alespoň jeden z mých rodičů se narodil mimo EU
........................................................................................... 4
- Narodil/a jsem se v České republice a alespoň jeden z mých rodičů se narodil v jiné
zemi EU ............................................................................ 5
- [neví, odmítl/a odpovědět] ............................................. 9

D5_NONEU. Který z následujících výroků platí pro Vás?
(MOŽNOST POUZE JEDNOHO TVRZENÍ, VYBERTE PRVNÍ, KTERÉ JE VHODNÉ)
- Moji rodiče a já jsme se narodili v České republice ........ 1
- Narodil jsem se v zahraničí ............................................. 2
- Narodil jsem se v [COUNTRY], ale alespoň jeden z mých rodičů se narodil v zahraničí 3
- [neví, odmítl/a odpovědět] ............................................. 9
D6. Abychom přesněji věděli, o jaké části města mluvíte, rádi bychom se od Vás dozvěděli, v jaké části
města žijete. Tyto informace budou sloužit pouze k zaznamenání výsledků na mapě. Můžete nám prosím
sdělit poštovní směrovací číslo místa, kde žijete?
poštovní směrovací číslo ........................................ ______
[neví, odmítl/a odpovědět] ........................................... 9999
D8. Tímto jsme ukončili rozhovor. Gallup ovšem může v budoucnu chtít některé lidi opět kontaktovat a
položit několik dalších otázek. Dal/a byste nám svůj souhlas k tomu, abychom Vám někdy znovu zavolali a
dozvěděli se trochu více o Vašich myšlenkách a názorech?
ano....................................................................................1
ne......................................................................................2
(odmítl/a) ..........................................................................3
(neví, odmítl/a odpovědět)................................................9

Pokud jste v otázce D8 kódovali 1, ptejte se:
D9. Aby se s Vámi tazatel firmy Gallup mohl snáze spojit, můžete mi prosím říct Vaše jméno?
JMÉNO: _________

