ISSP 2016 Role vlády
Dobrý den, jsem tazatelem/tazatelkou agentury FOCUS. V současnosti provádíme v České republice
důležitý sociologický průzkum, který probíhá zároveň v mnoha dalších zemích. Jeho tématem je
zkoumání postojů obyvatel ke státu a jeho úloze, k vládě a trhu.
25. Na úvod se Vás zeptám na Vaši spokojenost s politickou a ekonomickou situací v zemi.
a) Do jaké míry jste spokojen/a s politickou situací v zemi?
b) Do jaké míry jste spokojen/a s ekonomickou situací v zemi?
c) Do jaké míry jste spokojen/a s dosavadní činností vlády?
1 – Rozhodně spokojen
2 – Spokojen
3 – Ani spokojen, ani nespokojen
4 – Nespokojen
5 – Rozhodně nespokojen
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

1. Obecně vzato, platí podle Vás, že lidé mají dodržovat zákon bez výjimky, nebo že za vyjímečných
okolností se mají řídit svým svědomím, i kdyby to znamenalo porušit zákon?
1 – Dodržovat zákon bez výjimky
2 – Příležitostně se řídit svědomím
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl (a)

2. Je mnoho způsobů, jak lidé nebo organizace mohou protestovat proti jednání vlády, se kterým silně
nesouhlasí. Které způsoby protestu by podle Vás měly být dovoleny a které ne?
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU A a označte e odpověď v každém řádku!
Mělo by být povoleno:
a) Organizování veřejných shromáždění k vyjádření protestu proti vládě
b) Organizování protestních pochodů a demonstrací
c) Organizování celonárodní stávky všech pracovníků proti vládě
Karta A
1 – Zcela souhlasím
2 – Spíše souhlasím
3 – Spíše nesouhlasím
4 – Zcela nesouhlasím
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)
3. Existují lidé, jejichž názory většina pokládá za extrémní. Myslíte si, že lidem, kteří chtějí revolucí
svrhnout vládu, by mělo být povoleno aby:
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU B a označte odpověď v každém řádku!
a) Pořádali veřejná shromáždění, kde by vyjadřovali své názory
b) Vydávali knihy, vyjadřující jejich názory
Karta B
1 – Rozhodně ano
2 – Spíše ano
3 – Spíše ne
4 – Rozhodně ne
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)
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4. Všechny soudní systémy se dopouštějí omylů. Který z omylů Vy osobně považujete za horší?
1 – Odsoudit nevinného člověka
2 – Osvobodit člověka, který je vinen
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

5. Teď Vám přečtu některá opatření, jimiž může vláda ovlivňovat národní hospodářství. Řekněte prosím,
které kroky podporujete a které odmítáte?
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU C a označte odpověď v každém řádku!
a) Škrty ve vládních výdajích
b) Vládní financování programů na vytvoření nových pracovních míst
c) Méně zásahů vlády do podnikání
d) Finanční podpora vývoje nových průmyslových výrobků a technologií
e) Podpora upadajícím průmyslovým odvětním s cílem udržet pracovní místa
f) Krácení pracovního týdne v zájmu vytvoření více pracovních míst
Karta C
1 – Silně podporuji
2 – Podporuji
3 – Ani souhlas ani nesouhlas
4 – Nepodporuji
5 – Zásadně nepodporuji
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

6. Přečtu Vám různé oblasti vládních výdajů. Řekněte nám, zda by vládní výdaje měly být v dané oblasti
vyšší či nižší? Uvědomte si, že pokud řeknete "mnohem větší", mohlo by to vyžadovat zvýšení daní
potřebné k finančnímu krytí zvýšených vládních výdajů.
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU D a označte jednu odpověď v každém řádku!
a) Životní prostředí
b) Zdravotnictví
c) Policie a udržování pořádku
d) Vzdělání
e) Armáda a obrana
f) Starobní důchody
g) Podpory v nezaměstnanosti
h) Kultura a umění
Karta D
1 – Mnohem vyšší výdaje
2 – Vyšší výdaje
3 – Stejné výdaje jako dosud
4 – Nižší výdaje
5 – Mnohem nižší výdaje
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

7. Celkově vzato, vláda by měla mít povinnost:
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU E a označte jednu odpověď v každém řádku!
a) Zajistit práci pro každého, kdo chce pracovat
b) Usměrňovat ceny
c) Zabezpečovat zdravotní péči pro nemocné
d) Zabezpečovat slušnou životní úroveň starým lidem
e) Poskytovat průmyslu pomoc, potřebnou k jeho růstu
f) Zabezpečovat slušnou životní úroveň nezaměstnaným
g) Snižovat rozdíly v příjmech mezi bohatými a chudými
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h) Poskytovat finanční pomoc vysokoškolským studentům z rodin s nízkými příjmy
i) Zabezpečovat slušné bydlení pro ty, kdo si je nemohou dovolit
j) Prosazovat přísné zákony, jež by donutily průmysl k menšímu poškozování životního prostředí
k) Prosazovat rovnost mezi muži a ženami
Karta E
1 – Rozhodně ano
2 – Spíše ano
3 – Spíše ne
4 – Rozhodně ne
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

8. Lidé mají různé názory na to, kdo by měl zajišťovat služby v České republice. Kdo si myslíte, že by měl
především zajišťovat následující služby:
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU F a označte jednu odpověď v každém řádku!
a) Zdravotní péči o nemocné
b) Péči o seniory
c) Školní vzdělání pro děti (Pokyn: Školní vzdělávání pro děti znamená povinnou školní docházku)
Karta F
1 – Vláda
2 – Soukromé firmy
3 – Neziskové organizace/charitativní organizace/družstva
4 – Církve a náboženské společnosti
5 – Rodina, příbuzní, přátelé
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

9. Kdo z předloženého seznamu může podle vás nejvíce ovlivňovat rozhodnutí vlády? Řekněte prosím,
která organizaceje podle Vašeho názoru nejvlivnější a která druhá nejvlivnější.
Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí 1 až 10 a označte nejvlivnější a druhou nejvlivnější organizaci!
1 – Média
2 – Odbory
3 – Podniky, banky, průmysl
4 – Náboženské organizace /církevní autority
5 – Armáda
6 – Organizovaný zločin
7 – Voliči vládních stran
8 – Občané obecně
9 – Občanská sdružení a dobrovolnické organizace
10 – Mezinárodní organizace (například OSN, Mezinárodní měnový fond)
98 – Neumím vybrat
99 – Odmítl(a)
A) Nejvlivnější
B) Druhá nejvlivnější
10. Přečtu Vám dva názory na to, co má v České republice větší vliv na obsah státních politik jako jsou
například daňová, rozpočtová, sociální či zdravotní. Řekněte nám prosím, který z těchto názorů je vám
bližší?
1 – Obsah státních politik v České republice ovlivňuje více to, co se děje ve světové ekonomice, než kdo je právě
ve vládě.
2 – Obsah státních politik v České republice ovlivňuje více to, kdo je právě ve vládě, než co se děje ve světové
ekonomice
8 – Neumím vybrat
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9 – Odmítl(a)

Nyní bude následovat několik otázek o občanských svobodách a bezpečnosti.
11. Myslíte si, že české vládní úřady by měly nebo něměly mít právo podnikat následující kroky:
Pokyn: Přečtěte dotazovanému kartu G varianty odpovědí 1 až 4 a označte odpoveď v každém řádku!
a) Sledovat občany na veřejných prostranstvích bezpečnostními kamerami
b) Monitorovat e-mailovou komunikaci a další informace, které si lidé vyměnují přes internet
Karta G:
1 – Rozhodně by měla mít právo
2 – Spíše by měla mít právo
3 – Spíš by neměla mít právo
4 – Rozhodně by neměla mít právo
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

12. Řekněte nám prosím, kam byste umístil/a svůj názor na škále od 0 do 10, kde 0 znamená “Všechny
vládní informace by měly být veřejně přístupné, i kdyby by to znamenalo ohrožení bezpečnosti obyvatel
ČR.“ a 10 znamená „Bezpečnost obyvatel ČR by měla mít přednost, i kdyby to znamenalo omezený
přístup k vládním informacím“.
Karta H:
„Všechny vládní informace
by měly být veřejně přístupné,
i kdyby by to znamenalo
ohrožení bezpečnosti obyvatel ČR.“

00

01

02

03

„Bezpečnost obyvatel ČR by měla mít
přednost,i kdyby to znamenalo omezený přístup
k vládním informacím.“

04

05

06

07

08

09

10

98 – Neumím vybrat
99 – Odmítl(a)

13. Někteří lidé si myslí, že vláda by měla mít právo podniknout určitá opatření ve jménu bezpečnosti
státu, jiní s tímto názorem nesouhlasí. Myslíte si, že by česká vláda měla nebo neměla mít právo zavést
následující opatření:
Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí 1 až 4 a označte odpověď v každém řádku!
b) Shromažďovat informace o lidech žijících v České republice bez jejich vědomí
a) Sbírat informace o lidech žijících v ostatních zemích bez jejich vědomí
Karta I:
1 – Rozhodně by měla mít právo
2 – Spíše by měla mít právo
3 – Spíše by neměla mít právo
4 – Rozhodně by neměla mít právo
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)
14. Předpokládejme, že vláda se domnívá, že se připravuje teroristický čin. Myslíte si, že by příslušné
státní úřady měly mít právo:
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU J a označte jednu odpověď v každém řádku!
a) Zadržet lidi na tak dlouho, jak je potřeba, aniž by byli obviněni
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b) Odposlouchávat telefonní rozhovory
c) Náhodně zastavit a prohledat lidi na ulici
Karta J
1 – Rozhodně by měly mít právo
2 – Spíše by měly mít právo
3 – Spíše by neměly mít právo
4 – Rozhodně by neměly mít právo
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

15. Jak moc se Vy osobně zajímáte o politiku?
1 – Velmi se zajímám
2 – Docela se zajímám
3 – Trochu se zajímám
4 – Moc se nezajímám
5 – Nezajímám se vůbec
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

16. Řekněte nám prosím, jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky.
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU K a označte odpověď v každém řádku!
a) Hlas lidí jako jsem já nemá v tom, co dělá vláda, žádnou váhu
b) Mám pocit, že docela dobře rozumím politickým problémům naší země
c) Lidé, které volíme do parlamentu, se snaží dodržet sliby, které dali ve volební kampani
d) Většině státních úředníků lze důvěřovat, že dělají pro tuto zemi to nejlepší
Karta K
1 – Rozhodně souhlasím
2 – Souhlasím
3 – Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4 – Nesouhlasím
5 – Rozhodně nesouhlasím
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

17. Jaký je Váš celkový názor na daně v České republice?
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU L a označte označte odpověď u každé otázky!
Míníme všechny daně dohromady včetně srážek ze mzdy, daně z příjmu, spotřební daně a všech dalších daní.
a) Pro ty, kdo mají vysoké příjmy jsou daně
b) Pro lidi se středními daněmi jsou daně
c) A konečně, pro lidi s nízkými příjmy jsou daně
Karta L
1 – Příliš vysoké
2 – Vysoké
3 – Přiměřené
4 – Nízké
5 – Příliš nízké
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

18. Obecně, jak často podle vás finanční úřady v České republice vykonávají následující činnosti:
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU M a označte odpověď u každé otázky!
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a) Dbají na to, aby lidé platili daně
b) Zacházejí se všemi stejně v souladu se zákonem, bez ohledu na jejich kontakty a postavení ve společnosti
Karta M
1 – Téměř vždy
2 – Často
3 – Někdy
4 – Téměř nikdy
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

19. Obecně, jak často podle vás významné soukromé společnosti v České republice :
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU N a označte odpověď u každé otázky!
a) Dodržují zákony, regulace a nařízení
b) Snaží se vyhnout placení daní
Karta N
1 – Téměř vždy
2 – Často
3 – Někdy
4 – Téměř nikdy
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

20. Podle Vašeho názoru, kolik politiků v České republice je zapojeno do korupce?
1 – Téměř nikdo do ní není zapleten
2 – Malá část politiků je do ní zapletena
3 – Někteří politici jsou do ní zapleteni
4 – Mnoho politiků je do ní zapleteno
5 – Téměř každý je do ní zapleten
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

21. Kolik státních úředníků je podle Vás zapleteno do korupce?
1 – Téměř nikdo do ní není zapleten
2 – Malá část úředníků je do ní zapletena
3 – Někteří úředníci jsou do ní zapleteni
4 – Mnoho úředníků je do ní zapleteno
5 – Téměř každý je do ní zapleten
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

22. Jak často jste se Vy osobně nebo člen Vaší nejbližší rodiny v posledních pěti letech setkali
s představitelem státní správy, který naznačil, že by chtěl, nebo požádal o úplatek nebo protislužbu?
1 – Nikdy
2 – Málokdy
3 – Někdy
4 – Často
5 – Velmi často
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

23. Jak úspěšná je podle Vás vláda v současné době v následujících oblastech. K odpovědi prosím použijte
pětibodovou škálu od 1 do 5, kde 1 je mimořádně úspěšná a 5 je mimořádně neúspěšná.
6

Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU O a označte odpověď v každém řádku!
a) Poskytování zdravotní péče nemocným
b) Zajištění odpovídající životní úrovně starým lidem
c) Zajištění bezpečnosti země/ odvracení bezpečnostních rizik?
d) Kontrola kriminality
e) Boj s nezaměstnaností
f) Ochrana životního prostředí
Karta O
1 – Mimořádně úspěšná
2 – Spíše úspěšná
3 – Ani úspěšná ani neúspěšná
4 – Spíše neúspěšná
5 – Mimořádně neúspěšná
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

24. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU P a označte odpověď v každém řádku!
a) Obecně řečeno, ti, které zvolíme do veřejných úřadů, ztrácí velmi rychle kontakt s občany.
b) Politici se zajímají pouze o získání hlasů občanů, a nikoli o jejich názory.
c) Domnívám se, že bych byl stejně úspěšný ve veřejné funkci jako jiní lidé.
e) Nemyslím si, že se vláda zajímá o to, co si myslí lidé jako já.
f) Považuji se za dostatečně kvalifikovaného k účasti v politice.
g) Většina lidí je o politice a o tom, co dělá vláda, informována lépe než já.
h) Průměrný občan má u nás na politiku značný vliv
i) Raději bych žil/a v našem současném systému vlády než jakémkoli jiném.
j) Demokracie je nejlepší způsob vlády pro zemi, jako je ta naše.
Karta P
1 – Rozhodně souhlasím
2 – Souhlasím
3 – Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4 – Nesouhlasím
5 – Rozhodně nesouhlasím
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

26. Se kterým z následujících tvrzení souhlasíte?
1) Demokracie je systém vlády, který je lepší než jakýkoli jiný systém.
2) Za určitých okolností je autoritářský režim nebo diktatura lepší než demokracie.
3) Pro lidi, jako jsem já, je jedno, jaký režim vlády existuje.
8 – Neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

27. V politice se často užívají pojmy “levice” a “pravice“. Kam byste se sám(a) zařadil(a)?
POKYN:PŘEDLOŽTE KARTU R.
KARTA R
Levice
Pravice


0


1


2


3


4


5


6

7


7


8


9


10

97 – Neslyšel o levo-pravé škále
98 – Neumím vybrat
99 – Odmítl(a)
28. Cítíte se některé politické straně blízko?
1 – Ano
2 – Ne
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

=> 30
=> 29
=> 29
=> 29

FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI NE V OTÁZCE 28 NE ČI NEVÍ (VARIANTY 2, 8 a 9)
29. Cítíte, že je Vám určitá strana o trochu bližší než ostatní strany?
1 – Ano
=> 30
2 – Ne
=> 32
8 – Nevím, neumím vybrat
=> 32
9 – Odmítl(a)
=> 32
FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI ANO V OTÁZCE 28 ANEBO 29 (VARIANTA 1)
30. Ke které straně se cítíte nejblíže?
POKYN: ZAZNAMENEJTE ODPOVĚĎ PODLE SEZNAMU STRANU. SEZNAM NENABÍZEJTE
RESPONDENTŮM.
1 – ČSSD
2 – ODS
3 – KSČM
4 – KDU-ČSL
5 – ANO
6 – TOP 09
7 – SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE
8 – STRANA ZELENÝCH
9 – PIRÁTSKÁ STRANA
10 – ÚSVIT NÁRODNÍ KOALICE
11 – JINÁ STRANA
12 – OSTATNÍ VÝROKY
13 – ŽÁDNÁ
98 – Nevím, neumím vybrat
99 – Odmítl(a)
FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ V OTÁZCE 30 UVEDLI NĚJAKOU POLITICKOU STRANU
31. Cítíte se této straně velmi blízko, celkem blízko nebo ne moc blízko?
1 - Velmi blízko
2 – Celkem blízko
3 – Ne moc blízko
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)
POKYN PRO TAZATELE: POLOŽIT VŠEM RESPONDENTŮM
32. Vraťme se k posledním volbám do Poslanecké sněmovny, které se konaly na podzim 2013.
Zúčastnil/a jste se těchto voleb?
1 – Ano
POKRAČUJTE NA 33
2 – Ne
PŘEJDĚTE NA 34
3 – Ne, neměl/a jsem volební právo
PŘEJDĚTE NA 34
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)
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FILTR: POUZE PRO RESPONDENTY, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI VOLEB (odpověděli na otázku 32 ANO).
33. Řekněte mi prosím, kterou stranu jste volil/a v těchto volbách?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU S.
1 – Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
2 – Občanská demokratická strana (ODS)
3 – Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
4 – Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)
5 – ANO 2011
6 – TOP 09
7 – ÚSVIT přímé demokracie Tomia Okamury
8 – Strana zelených (SZ)
9 – Česká pirátská strana (PIRÁTI)
10 – Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (SPOZ)
11 – jiná strana
98 – Nevím, neumím vybrat
99 – Odmítl(a)

34. Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel/šla byste volit?
1 – Rozhodně ano
2 – Spíše ano
3 – Spíše ne
4 – Rozhodně ne
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

35. Pokud byste k volbám šel/šla, kterou stranu byste volil/a?
1 – ČSSD
2 – ODS
3 – KSČM
4 – KDU-ČSL
5 – ANO
6 – TOP 09
7 – SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE
8 – STRANA ZELENÝCH
9 – PIRÁTSKÁ STRANA
10 – ÚSVIT NÁRODNÍ KOALICE
11 – JINÁ STRANA
12 – OSTATNÍ VÝROKY
13 – ŽÁDNÁ
98 – Nevím, neumím vybrat
99 – Odmítl(a)

Několik následujících otázek se týká znalostí daní v České republice. U každé z otázek prosím vyberte
správnou odpověď.
POZNÁMKA PRO AGENTURU: ROTACE ODPOVĚDÍ U OTÁZEK 36–41.
36. Na které z uvedených zboží se vztahuje snížená sazba daně z přidané hodnoty?
1 – Cigaret
2 – Knihy
3 – Počítače
4 – Ledničky
8 – Nevím, neumím vybrat (NENABÍZET)
9 – Odmítl(a)
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37. Které z následujících tvrzení o výši daně z příjmu v České republice je pravdivé?
1 – Všichni zaměstnanci mají stejnou sazbu daně z příjmu
2 – Zaměstnanci s nízkými příjmy mají procentuální sazbu daně z příjmu vyšší než zaměstnanci s nejvyššími
příjmy
3 – Zaměstnanci s nízkými příjmy mají procentuální sazbu daně z příjmu nižší než zaměstnanci s nejvyššími
příjmy
4 – Sazba daně z příjmu nezávisí na výši příjmu, ale počtu dětí
8 – Nevím, neumím vybrat (NENABÍZET)
9 – Odmítl(a)

38. Jaká je základní sazba daně z přidané hodnoty v České republice?
1 – 15 %
2 – 20 %
3 – 13 %
4 – 21 %
8 – Nevím, neumím vybrat (NENABÍZET)
9 – Odmítl(a)

39. Co je v České republice dílčím základem daně u zaměstnanců?
1 – Hrubá mzda
2 – Čistá mzda
3 – Superhrubá mzda
4 – Tarifní mzda
8 – Nevím, neumím vybrat (NENABÍZET)
9 – Odmítl(a)
40. Kdy si může daňový poplatník uplatnit slevu na dítě?
1 – Jen pokud se jedná o vlastní dítě
2 – Jen pokud potomek nemá žádný vlastní příjem
3 – Jen pokud se jedná o vyživované dítě
4 – Jen pokud se jedná o dítě mladší 18 let
8 – Nevím, neumím vybrat (NENABÍZET)
9 – Odmítl(a)
41. Představte si prosím zaměstnance s hrubou měsíční mzdou 15 000 Kč, který nemá žádné vyživované
dítě. Když srovnáte daň z příjmu tohoto zaměstnance a odvody na zdravotním a sociálním pojištění
placené zaměstnavatelem, které z následujících tvrzení je pravdivé:
1 – Daň z příjmu je nižší než odvody na pojištění
2 – Daň z příjmu je stejná jako odvody na pojištění
3 – Daň z příjmu je vyšší než odvody na pojištění.
4 – Při takto vysoké hrubé mzdě zaměstnanec neplatí žádnou daň z příjmu
8 – Nevím, neumím vybrat (NENABÍZET)
9 – Odmítl(a)

Nyní bude následovat několik otázek k občanskému vzdělávání.
POZNÁMKA PRO AGENTURU: ROTACE ODPOVĚDÍ
42. Jednou z cest jak podpořit zájem občanů o politiku a veřejné dění je občanské vzdělávání, které
zahrnuje např. výchovu k občanské angažovanosti a hájení občanských práv, propagaci demokratických
hodnot, diskusi o aktuální politické situaci v ČR a zahraničí. Kdo by měl podle Vašeho názoru především
zajištovat občanské vzdělávání v ČR?
1 – Rodina
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2 – Škola
3 – Neziskové organizace
4 – Politické strany
5 – Nikdo. Nemyslím si, že je občanské vzdělávání důležité.
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)
43. Myslíte si, že je občanské vzdělávání potřebné u:
a) dětí na základních školách
b) mládeže na středních školách
c) mladých dospělých na univerzitách
d) dospělých (v rámci celoživotního vzdělávání)
1 – Rozhodně ano
2 – Spíše ano
3 – Spíše ne
4 – Rozhodně ne
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)
FILTR: POUZE PRO RESPONDENTY, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI NA OTÁZKU 43A ANEBO 43B ROZHODNĚ
ANO, SPÍŠE ANO, SPÍŠE NE.
44. Jakým způsobem by mělo být občanské vzdělávání na základních a středních školách vyučováno?
1 – V samostatném předmětu
2 – V rámci jiných předmětů (např. dějepis, základy společenských věd)
3 – V rámci všech vyučovaných předmětů na škole
4 – Ve výběrovém předmětu mimo školní osnovy
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

45. Myslíte si, že český školní systém efektivně vzdělává žáky a studenty v oblastech:
a) faktografických znalostí a informací o politickém systému, demokracii a lidských právech
b) aktivního občanství (učí je jak hájit jejich občanská práva, participovat na veřejném životě či vést diskusi o
politických tématech)
1 – Rozhodně ano
2 – Spíše ano
3 – Spíše ne
4 – Rozhodně ne
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

46. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.
a) Projekt „Studentských voleb“ na školách, kdy si studenti středních škol mohou sami vyzkoušet pořádání a
účast ve volbách, je dobrý nápad.
b) Politika do školy nepatří.
c) Občanské vzdělávání na školách mně připomíná minulý režim. V demokratickém režimu nic takového není
potřeba.
1 – Zcela souhlasím
2 – Spíše souhlasím
3 – Spíše nesouhlasím
4 – Zcela nesouhlasím
8 – Nevím, neumím vybrat
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9 – Odmítl(a)

Teď se Vás zeptáme na několik otázek na téma bezpečnosti a nových technologií.
47. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními:
a) Na ulici se cítím bezpečně.
b) Necítím se ohrožen majetkovou kriminalitou (např. krádeží, podvodem).
c) Na internetu se cítím ohrožen (např. krádeží dat, zneužitím osobních údajů).
d) Terorismus není v České republice aktuální hrozbou.
1 – Zcela souhlasím
2 – Spíše souhlasím
3 – Spíše nesouhlasím
4 – Zcela nesouhlasím
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

48. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními.
a) Kdo nedělá nic nezákonného, nemusí se obávat sledování bezpečnostními technologiemi (např.
bezpečnostními kamerami na ulicích).
b) Ochrana soukromí a privátní sféry před vnějšími zásahy by měla být hlavním úkolem vlády.
c) Výdaje na bezpečnost by měly být jednou z nejdůležitějších priorit vlády (položek státního rozpočtu).
1 – Zcela souhlasím
2 – Spíše souhlasím
3 – Spíše nesouhlasím
4 – Zcela nesouhlasím
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

49. Myslíte si, že česká vláda by měla mít právo podnikat následující kroky v rámci prevence kriminality:
a) Zvýšit všemi dostupnými prostředky bezpečnost na letištích
b) Zvýšit ochranu hranic
c) Instalovat více bezpečnostních kamer do ulic
d) Zvýšit počet policistů v ulicích
1 – Rozhodně ano
2 – Spíše ano
3 – Spíše ne
4 – Rozhodně ne
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

50. Kdo by měl mít odpovědnost za to, že občan bude ochráněn před:
a) násilnou kriminalitou (např. přepadením na ulici)
b) majetkovou kriminalitou (např. vykradením bytu, podvodem)
c) internetovou kriminalitou (např. krádeží dat, internetovými podvody)
d) teroristickým útokem
e) extremismem (politickým nebo náboženským)
1 – Jenom občan
2 – Spíše občan než stát
3 – Rovným dílem občan i stát
4 – Spíše stát než občan
5 – Jenom stát
8 – Nevím, neumím vybrat
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9 – Odmítl(a)
51. Mezi nové bezpečnostní technologie patří například např. bezpečnostní kamery, sdílení biometrických
údajů jako otisky prstů, rozpoznávání tváře. Domníváte se, že takto získané informace budou zneužity
vládními institucemi?
1 – Rozhodně ano
2 – Spíše ano
3 – Spíše ne
4 – Rozhodně ne
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

52. Souhlasíte s názorem, že by vládní instituce měly mít právo učinit následující opatření, pokud to
budou považovat za nezbytné pro zvýšení bezpečnosti:
a) Skladovat všechna data (např. záznamy o elektronické komunikaci, záznamy z bezpečnostních kamer,
biometrické údaje) po neomezeně dlouhou dobu
b) Sdílet všechna data s vládami členských států EU
c) Sdílet všechna data s vládami členských státu NATO (např. s USA)
1 – Zcela souhlasím
2 – Spíše souhlasím
3 – Spíše nesouhlasím
4 – Zcela nesouhlasím
8 – Nevím, neumím vybrat
9 – Odmítl(a)

Sociodemografika
B2. Ve kterém roce jste se narodil/a?
ZAPIŠTE ROK NAROZENÍ.Odmítl odpovědět - 9999

1

B4. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené školní vzdělání?
POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
PRO TAZATELE: PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 31.
Neúplné základní
Základní
Vyučení bez maturity
Střední bez maturity
Vyučení s maturitou
Střední odborné s maturitou (např. střední průmyslové školy, střední ekonomické školy)
Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)
Vyšší odborné (pomaturitní, vyšší škola, 5. a 6. ročník konzervatoře, nadstavba)
Vysokoškolské – bakalářské
Vysokoškolské – magisterské, inženýrské nebo ekvivalentní
Postgraduální vzdělání (Ph.D., CSc., Doc. atp.)
Neumí vybrat
Odmítl/a odpovědět
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9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
98
99

B3. Kolik roků celkem trvalo Vaše dosavadní vzdělávání?
Započítejte, prosím, všechny roky denního studia, i když jste školu nedokončil/a. Nezapomeňte na základní školu.
Nepočítejte odborné a rekvalifikační kurzy, dálkové, večerní či externí studium. Nezapočítávejte, prosím, třídy nebo ročníky
studia, které jste opakoval/a.
JESTLIŽE STÁLE STUDUJE, ZAPOČTĚTE DOKONČENÉ ROČNÍKY STUDIA. ZAOKROUHLETE NA CELÉ ROKY A
ZAPIŠTE ČÍSLO DO RÁMEČKU. Neví– 98, Odmítl/a odpovědět– 99.
ZAPIŠTE POČET LET STUDIA:

B5. Nyní bych se rád/a dozvěděl/a něco o Vaší pracovní situaci. Jste v současnosti výdělečně činný/á, byl/a jste v
minulosti výdělečně činný/á, nebo jste nikdy nebyl/a výdělečně činný/á?
Výdělečnou činností rozumíme zaměstnání, podnikání, OSVČ, svobodné povolání či práci pro rodinný podnik trvající
alespoň 1 hodinu týdně. Pokud respondent výdělečnou činnost dočasně nevykonává (kvůli nemoci, dovolené, prázdninám,
apod.), odpovídá, jako by byl dotazován za normálních okolností v pracovním období. Osoby na mateřské / rodičovské
dovolené neuvádějte jako výdělečně činné, pokud zároveň nevykonávají výdělečnou činnost minimálně 1 hodinu týdně.
POKRAČUJTE NA B6
Jsem v současnosti výdělečně činný/á
1
PŘEJDĚTE NA B7
Nejsem v současnosti výdělečně činný/á, ale dříve jsem byl/a
2
PŘEJDĚTE NA B14
Nikdy jsem nebyl/a výdělečně činný/á
3
PŘEJDĚTE NA B14
Neumí vybrat
8
Odmítl/a odpovědět
PŘEJDĚTE NA B14
9
FILTR: Pouze pro respondenty, kteří jsou v současnosti výdělečně činní alespoň jednu hodinu týdně (B5=1).
B6. Kolik hodin týdně v průměru odpracujete ve Vašem zaměstnání a při Vašich případných dalších výdělečných
činnostech? Započítejte i přesčasy.
Zaokrouhlete na celé hodiny a zapište číslo do rámečku. Pokud respondent pracuje pro více zaměstnavatelů nebo má
zaměstnání a je zároveň OSVČ, uvádí celkový průměrný počet hodin odpracovaných týdně. Neví – 998, Odmítl/a odpovědět
– 999.
ZAPIŠTE POČET HODIN ZA TÝDEN:

FILTR: Pokud je nebo byl/a respondent(ka) výdělečně činný/á (B5=1 nebo 2), ptejte se:
B7. Nyní bych se rád/a dozvěděl/a něco o tom, co děláte (jste dělal/a). Jaké je/bylo Vaše ekonomické postavení,
hlavní zdroj obživy?
POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Pokud je respondent zaměstnanec i samostatně výdělečně činný, hovoří o své hlavní
ekonomické činnosti. Respondenti, kteří byli, ale již nejsou zaměstnáni, hovoří o svém posledním zaměstnání.
PRO TAZATELE: PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 32.
PŘEJDĚTE NA B9
Zaměstnanec
1
PŘEJDĚTE NA B9
Soukromník (OSVČ), podnikatel či svobodné povolání bez zaměstnanců
2
POKRAČUJTE NA B8
Soukromník (OSVČ), podnikatel či svobodné povolání se zaměstnanci
3
PŘEJDĚTE NA B9
Práce v rodinném podniku bez zaměstnaneckého poměru (pomáhající člen
4
rodiny)
PŘEJDĚTE NA B13
Neumí vybrat
8
Odmítl/a odpovědět
PŘEJDĚTE NA B13
9
FILTR: Pouze pro respondenty, kteří jsou nebo byli soukromými podnikateli se zaměstnanci (B7=3).
B8. Kolik máte (jste měl/a) zaměstnanců?
995 a více zaměstnanců – 995, neví – 998, odmítl/a odpovědět – 999.
ZAPIŠTE POČET ZAMĚSTNANCŮ:

FILTR: Pouze pro respondenty, kteří odpověděli v B7 = 1 až 4.
B9. Máte (měl/a) jste ve svém současném (posledním) hlavním zaměstnání nějaké podřízené?
POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Pokud je respondent zaměstnanec i samostatně výdělečně činný, hovoří o své hlavní
ekonomické činnosti.
POKRAČUJTE NA B10
PŘEJDĚTE NA B11
PŘEJDĚTE NA B11
PŘEJDĚTE NA B11

Ano
Ne
Neví
Odmítl/a odpovědět
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1
2
8
9

FILTR: Pouze pro respondenty, kteří mají/měli podřízené (B9=1).
B10. Kolik podřízených máte (jste měl/a)?
Respondent musí započítat všechny pracovníky, které řídí/řídil přímo i nepřímo, pokud za jejich práci odpovídá. Tedy i
pracovníky řízené jeho podřízenými. Pozor: učitelé neuvádějí žáky, sociální pracovníci své klienty, atd. Pokud se počet
podřízených v daném zaměstnání měnil, uvede respondent nejvyšší počet. 995 a více podřízených – 995, neví – 998,
odmítl/a odpovědět – 999.
ZAPIŠTE POČET PODŘÍZENÝCH:
FILTR: Pokud je nebo byl/a respondent(ka) výdělečně činný/á (B5=1 nebo 2), ptejte se:
B11. Pracujete (pracoval/a jste) v organizaci zaměřené na dosahování zisku nebo v neziskové organizaci?
Organizace zaměřená na zisk znamená akciová společnost, společnost s ručením omezeným, státní podnik, národní podnik
apod. Nezisková organizace znamená občanské sdružení, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost,
samosprávní a správní úřady, veřejné instituce jako například nemocnice, školy, knihovny, policie či armáda.
POKRAČUJTE NA B12
POKRAČUJTE NA B12
POKRAČUJTE NA B12
POKRAČUJTE NA B12

Organizace zaměřená na zisk
Nezisková organizace
Neví
Odmítl/a odpovědět

1
2
8
9

FILTR: Pokud je nebo byl/a respondent(ka) výdělečně činný/á (B5=1 nebo 2), ptejte se:
B12. Pracujete (pracoval/a jste) v organizaci veřejné nebo soukromé?
Veřejná organizace znamená státní či samosprávní úřad anebo organizace, kterou vlastní či zřizuje veřejný sektor jako
například nemocnice, škola, knihovna či policie. Soukromá organizace znamená společnost, která je vlastněná soukromým
vlastníkem či investorem jako například soukromé firmy, občanská sdružení, nadace.
POKRAČUJTE NA B13
Veřejná organizace
1
POKRAČUJTE NA B13
Soukromá organizace
2
Neví
POKRAČUJTE NA B13
8
Odmítl/a odpovědět
POKRAČUJTE NA B13
9
FILTR: Pokud je nebo byl/a respondent(ka) výdělečně činný/á (B5=1 nebo 2), ptejte se:
B13. Jaké je (bylo) Vaše současné (poslední) zaměstnání, jakou činnost při něm vykonáváte /jste vykonával/a?
Uveďte název zaměstnání, stručně popište pracovní činnost, kterou (jste) v tomto zaměstnání děláte (dělal/a) a co je
(bylo) hlavní náplní činnosti organizace, v níž pracujete (jste pracoval).
Odpověď zaznamenejte co nejpodrobněji. U soukromých podnikatelů specifikujte obor / činnost podnikání. Pokud má / měl
respondent více zaměstnání, ptejte se na hlavní = to, v kterém tráví nejvíce času. Neví – 998, odmítl/a odpovědět– 999.
a. Název zaměstnání (vypište)
………....……………………………………………………………………………………………………
b. Popis práce (vypište)
………………………………………………………………………………………………………………
c. Hlavní naplň činnosti organizace (vypište)
………………………………………………………………………………………………………………
PTEJTE SE VŠECH.
B14. Která z následujících možností nejlépe popisuje Vaše pracovní zařazení?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 33.
POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Pokud respondent dočasně nepracuje (např. kvůli nemoci, dovolené, prázdninám, apod.),
odpovídá, jako by byl dotazován za normálních okolností v pracovním období.
výdělečně činný/á (zaměstnanec/zaměstnankyně, podnikatel/ka, práce v rodinném podniku)
nezaměstnaný/á
student/ka
učeň/učnice
důchodce/důchodkyně invalidní
důchodce/důchodkyně starobní
trvale v domácnosti
na mateřské nebo rodičovské dovolené
ostatní
neumí vybrat
odmítl/a odpovědět
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99

B15. Máte stálého partnera/ partnerku nebo manžela/manželku, a jestliže ano, sdílíte spolu domácnost?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 34. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
POKRAČUJTE NA B16
POKRAČUJTE NA B16
PŘEJDĚTE NA B22
PŘEJDĚTE NA B22
PŘEJDĚTE NA B22

ano, žijeme ve stejné domácnosti
ano, ale nežijeme ve společné domácnosti
nemám stálého partnera (stálou partnerku)
neumí vybrat
odmítl/a odpovědět

1
2
3
8
9

FILTR: Otázka B16 pouze pro respondenty, kteří uvedli, že mají partnera/ku, manžela/ku B15=1 nebo 2.
B16. Je Váš partner/ka, manžel/ka v současnosti výdělečně činný/á, byl/a v minulosti výdělečně činný/á, nebo nikdy
nebyl/a výdělečně činný/á?
POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Výdělečnou činností rozumíme zaměstnání, podnikání, OSVČ, svobodné povolání či práci pro
rodinný podnik trvající alespoň 1 hodinu týdně. Pokud partner/partnerka výdělečnou činnost dočasně nevykonává (kvůli
nemoci, dovolené, prázdninám, apod.), odpovídá respondent, jako by se jednalo o normální okolnosti v pracovním období.
Osoby na mateřské / rodičovské dovolené neuvádějte jako výdělečně činné, pokud zároveň nevykonávají výdělečnou činnost
minimálně 1 hodinu týdně.
POKRAČUJTE NA B17
je v současnosti výdělečně činný/á
1
PŘEJDĚTE NA B18
není v současnosti výdělečně činný/á, ale dříve byl/a
2
PŘEJDĚTE NA B21
nikdy nebyl/a výdělečně činný/á
3
neumí vybrat
PŘEJDĚTE NA B21
8
odmítl/a odpovědět
PŘEJDĚTE NA B21
9
FILTR: Pouze pro respondenty, jejichž partneři jsou v současnosti výdělečně činní (B16=1).
B17. Kolik hodin týdně v průměru odpracuje Váš partner/ka, manžel/ka v zaměstnání a při případných dalších
výdělečných činnostech? Započítejte i přesčasy.
Zaokrouhlete na celé hodiny a zapište číslo do rámečku. Pokud partner/ka pracuje pro více zaměstnavatelů nebo má
zaměstnání a je zároveň OSVČ, uvádí se celkový průměrný počet hodin odpracovaných týdně. Neví – 998, odmítl/a
odpovědět- 999
ZAPIŠTE POČET HODIN ZA TÝDEN:

FILTR: Pouze pro respondenty, jejichž partneři jsou nebo byli/y výdělečně činní (B16=1 nebo 2).
B18. Jaké je (bylo) ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy Vašeho partnera/ky, manžela/ky?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 32. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Pokud je partner/ka výdělečně činný/á hovoří o své hlavní
ekonomické činnosti.
POKRAČUJTE NA B19
zaměstnanec
POKRAČUJTE NA B19
soukromník (OSVČ), podnikatel či svobodné povolání bez zaměstnanců
POKRAČUJTE NA B19
soukromník (OSVČ), podnikatel či svobodné povolání se zaměstnanci
práce v rodinném podniku bez zaměstnaneckého poměru (pomáhající člen rodiny) POKRAČUJTE NA B19
neumí vybrat
PŘEJDĚTE NA B21
odmítl/a odpovědět
PŘEJDĚTE NA B21

1
2
3
4
8
9

FILTR: Pouze pro respondenty, kteří odpověděli v B18=1 až 4.
B19. Má (měl/a) Váš partner/ka ve svém hlavním zaměstnání nějaké podřízené?
POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Je potřeba započítat všechny pracovníky, které řídí/řídil přímo i nepřímo, pokud za jejich práci
odpovídá. Tedy i pracovníky řízené podřízenými partnera/ky. Pozor: učitelé neuvádějí žáky, sociální pracovníci své klienty,
atd. Pokud se počet podřízených v daném zaměstnání měnil, uveďte nejvyšší počet.
ano
1
ne
2
neví
8
odmítl/a odpovědět
9
FILTR: Pouze pro respondenty, kteří odpověděli v B18=1 až 4.
B20. A Jaké je (bylo) současné (poslední) zaměstnání Vašeho partnera/ky, jakou činnost při něm vykonává
(vykonával/a)? Uveďte, prosím, název zaměstnání, stručně popište pracovní činnost, kterou v tomto zaměstnání dělá
(dělal/a) a co je (bylo) hlavní náplní činnosti organizace, v níž pracuje (pracoval/a).
Odpověď zaznamenejte co nejpodrobněji. U soukromých podnikatelů specifikujte obor / činnost podnikání. Pokud má / měl
respondent více zaměstnání, ptejte se na hlavní = to, v kterém tráví nejvíce času. Neví – 998, odmítl/a odpovědět– 999.
Název zaměstnání(vypište)
……………….………………………………………………………………………………………………
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Popis práce (vypište)
……………………….………………………………………………………………………………………
Hlavní naplň činnosti organizace
(vypište)……………………………………………………….………………………………………………………
FILTR: Otázka B21 pouze pro respondenty, kteří uvedli, že mají partnera/ku, manžela/ku B15=1 nebo 2.
B21. Která z následujících možností nejlépe popisuje současné pracovní zařazení Vašeho partnera/ky, manžela/ky?
POKYN: PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 33. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Pokud partner/ka dočasně nepracuje (např.
kvůli nemoci, dovolené, prázdninám, apod.), odpovídá, jako by byl dotazován za normálních okolností v pracovním období.
výdělečně činný/á (zaměstnanec/zaměstnankyně, podnikatel/ka, práce v rodinném podniku)
nezaměstnaný/á
student/ka
učeň/učnice
důchodce/důchodkyně invalidní
důchodce/důchodkyně starobní
trvale v domácnosti
na mateřské nebo rodičovské dovolené
ostatní
neumí vybrat
odmítl/a odpovědět

1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99

PTEJTE SE VŠECH.
B22. Jste nebo byl(a) jste v minulosti členem odborů?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 35. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
ano, v současnosti jsem členem/členkou
ano, v minulosti jsem byl/a členem/členkou, nyní nejsem
ne, nejsem a nikdy jsem nebyl/a členem/členkou
neví
odmítl/a odpovědět

1
2
3
8
9

B23. Hlásíte se k některému náboženství a v případě, že ano, k jakému náboženskému vyznání se hlásíte?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 36. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
Římskokatolické
Českobratrské evangelické
Československé husitské
Ostatní křesťanské (VYPIŠTE!) ……………………………..…………………………………………..
Ostatní mimokřesťanské(VYPIŠTE!)……………………..……………………………………..……..
žádné
neumí vybrat
odmítl/a odpovědět

1
2
3
4
5
6
8
9

B24. Pokud nepočítáme výjimečné události, jako jsou pohřby nebo svatby, jak často navštěvujete bohoslužby?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 37. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
několikrát za týden
jednou za týden
2 až 3x za měsíc
jednou za měsíc
několikrát za rok
jednou za rok
méně často než jednou za rok
nikdy
neumí vybrat
odmítl/a odpovědět

1
2
3
4
5
6
7
8
98
99
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B25. V naší společnosti jsou skupiny, kterým je přisuzováno vysoké sociální postavení a naopak skupiny s nízkým
sociálním postavením. Kam byste se Vy osobně zařadil/a na následující škále?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 38. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Neumí vybrat– 98, odmítl/a odpovědět– 99.
Nízké sociální
postavení
1

Vysoké sociální
postavení
2

3

4

5

6

7

8

9

10

B26. Lidé se někdy zařazují do dělnické třídy, nižší, střední či vyšší třídy. Do které třídy byste se zařadil/a
vy sám?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 39.
vyšší třída
1
vyšší střední třída
2
nižší střední třída
3
dělnická třída
4
nižší třída
5
žádná
6
neumí vybrat
8
odmítl/a odpovědět
9
B28. Jaké jste národnosti?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 40. JSOU MOŽNÉ MAXIMÁLNĚ DVĚ ODPOVĚDI.
České
Moravské
Slezské
Slovenské
Polské
Německé
Romské
Ukrajinské
Maďarské
Vietnamské
Ruské
Jiné, jaké?(VYPIŠTE!) …………………….………………..…………………………………………..
neumí vybrat
odmítl/a odpovědět

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
98
99

B29. Kolik členů, i s Vámi, má celkem Vaše domácnost? Domácností rozumíme jedince bydlící v jednom bytě či
rodinném domku, kteří společně hospodaří.
Zapište číslo do rámečku. Neví – 98, odmítl/a odpovědět – 99.
ZAPIŠTE POČET ČLENŮ:

B30. Kolik je z toho?
Zapište číslo do rámečku. Neví – 98, odmítl/a odpovědět – 99.
B30A. dospělých ve věku 18 let a více
ZAPIŠTE:
B30B. ve věku 7-17 let
ZAPIŠTE:
B30C. ve věku 0-6 let
ZAPIŠTE:
KONTROLA: Součet osob v řádcích A, Ba C by se měl rovnat celkovému počtu osob v domácnosti v B29. Pokud
ne, vyzvěte respondenta k opravě počtů dospělých a dětí.
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B31. Jaký je Váš osobní průměrný celkový čistý měsíční příjem? Započtěte prosím Váš průměrný čistý plat i
případné další průměrné měsíční příjmy z podnikatelské a vedlejší výdělečné činností nebo z majetku (vedlejší
úvazky, vedlejší podnikání, příjmy z pronájmu, akcií atp.) a průměrné sociální příjmy (dávky v nezaměstnanosti,
dávky v mateřství, důchody atd.).
Uveďte prosím v Kč.
VYPIŠTE V KČ A POKRAČUJTE NA B33. POKUD
RESPONDENT NECHCE UVÉST, POKRAČUJTE NA B32
B32. Jaký je Váš osobní průměrný celkový čistý měsíční příjem? Započtěte prosím Váš průměrný čistý plat i
případné další průměrné měsíční příjmy z podnikatelské a vedlejší výdělečné činností nebo z majetku (vedlejší
úvazky, vedlejší podnikání, příjmy z pronájmu, akcií atp.) a průměrné sociální příjmy (dávky v nezaměstnanosti,
dávky v mateřství, důchody atd.).
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 41. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
bez příjmu
do 4 999 Kč
5000 – 7 999 Kč
8 000 – 9 999 Kč
10000 – 11 999 Kč
12 000 – 13 999 Kč
14 000 – 15 999 Kč
16 000 – 17 999 Kč
18 000 – 19 999 Kč
20000 – 22 999 Kč
23 000 – 25 999 Kč
26 000 – 29 999 Kč
30000 – 49999 Kč
více než 50000 Kč
neumí vybrat
odmítl/a odpovědět

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
98
99

FILTR: Otázka B33 je pouze pro ty, kteří žijí s dalším dospělým v domácnosti (B30A je větší než 1).
B33. Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody všech osob ve
Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové příjmy po zdanění.
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 42. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
bez příjmu
do 4 999 Kč
5000 – 7 999 Kč
8 000 – 9 999 Kč
10 000 – 11 999 Kč
12 000 – 13 999 Kč
14 000 – 15 999 Kč
16 000 – 17 999 Kč
18 000 – 19 999 Kč
20 000 – 22 999 Kč
23 000 – 25 999 Kč
26 000 – 29 999 Kč
30000– 34 999 Kč
35000–39 999 Kč
40000–49 999 Kč
50000– 74 999 Kč
75000– 99 999 Kč
100000 a více Kč
neumí vybrat
odmítl/a odpovědět

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
98
99

PTEJTE SE VŠECH.
B34. Jaký je Váš rodinný stav?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 43. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
Ženatý, vdaná – žijící společně

1
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Ženatý, vdaná – žijící odděleně
Registrované partnerství
Rozvedený, rozvedená
Vdova, vdovec
Svobodný/á (nikdy ženatý, vdaná)
neumí vybrat
odmítl/a odpovědět

2
3
4
5
6
8
9

B35. Řekněte prosím, ve které zemi se narodil Váš otec?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 44. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
Česká republika
Slovensko
Polsko
Německo
Ukrajina
Maďarsko
Vietnam
Rusko
Jinde, kde?(VYPIŠTE!).,,…………………..………………..………………………………………..
neví
odmítl/a odpovědět

1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99

B36. Řekněte prosím, ve které zemi se narodila Vaše matka?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 44. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
Česká republika
Slovensko
Polsko
Německo
Ukrajina
Maďarsko
Vietnam
Rusko
Jinde, kde?(VYPIŠTE!).……………………..……………..…………………………………………..
Neumí vybrat
Odmítl/a odpovědět

1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99

B37. Jak byste popsal/a místo, ve kterém žijete?
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU 45. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
Velké město
Předměstí nebo sídlo v bezprostřední blízkosti velkého města
Menší město
Vesnice
Samota
Jiný typ sídla (VYPIŠTE!).………………………………..………………..…………………………..
Neumí vybrat
Odmítl/a odpovědět

1
2
3
4
5
6
8
9

T1. Zaznamenejte pohlaví respondenta:
Muž
Žena

1
2

T2. Zaznamenejte okres:
Okres (vypište)………………………………………………………………………………….………………
T3. Zaznamenejte kraj:
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský

1
2
3
4
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Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

T4. Velikost obce:
1 až 1 999 obyvatel
2 000 až 4 999 obyvatel
5 000 až 19 999 obyvatel
20 000 až 99 999 obyvatel
100 000 a více obyvatel

1
2
3
4
5

T5. Jak hodnotíte příjem domácnosti respondenta? Příjem se zdá:
velmi vysoký
vysoký
průměrný
nízký
velmi nízký

1
2
3
4
5

T6. Jak hodnotíte respondentovu informovanost o politice a veřejných záležitostech? Informovanost byla:
velmi vysoká
vysoká
průměrná
nízká
velmi nízká

1
2
3
4
5

Informace o rozhovoru
Začátek rozhovoru:
Konec rozhovoru:
Délka rozhovoru:
Počet návštěv:
Měsíc a den rozhovoru:
Způsob sběru dat (CAPI, PAPI):
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