Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k používání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o.
Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN právo požadovat náhrady škody.

číslo tazatele

číslo rozh. číslo adresy

číslo oblasti

nevyplňujte: číslo dotaz.

VÝZKUM
RODINA A ZDRAVÍ
č. z. 6511005

Postupujte následujícím způsobem:
 oslovte respondenta
 představte se a řekněte, že pracujete jako tazatel agentury MEDIAN
 prokažte se respondentovi svým tazatelským průkazem
 vysvětlete respondentovi, že MEDIAN v současné době provádí výzkum RODINA A ZDRAVÍ
 požádejte respondenta o rozhovor, který bude trvat asi 40 minut
 klaďte respondentovi otázky přesně podle dotazníku a zaznamenávejte odpovědi
PŘEČTĚTE:

Dobrý den, jmenuji se ................ a pracuji jako tazatel agentury MEDIAN, která se zabývá výzkumem trhu, médií a veřejného
mínění. V současné době provádíme mezinárodní sociologický výzkum ISSP zaměřený na vnímání rodiny a zdravotnictví. Do tohoto
výzkumu jste byl(a) vybrán(a) náhodně spolu se stovkami dalších osob.
Výzkum ISSP provádíme ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie Věd ČR. Nejedná se o komerční výzkum.
Účelem je mapovat postoje lidí v České republice. Toto poznání může sloužit i ke zlepšení veřejné politiky v oblasti zdraví a rodiny.
Agentura MEDIAN Vám zaručuje naprostou anonymitu a důvěrnost Vašich odpovědí Všechny informace, které nám pro
výzkum poskytnete, budou hromadně zpracovány na počítači společně s odpověďmi stovek dalších lidí, kteří se výzkumu účastní.
Nemusíte se tak bát pravdivě odpovídat.
Rádi bychom Vás ubezpečili, že všechny Vámi sdělené údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno
jakékoliv zneužití osobních informací. Máte samozřejmě možnost tento rozhovor odmítnout. Budeme vám však velmi vděčni, pokud se
tohoto prospěšného a zajímavého výzkumu zúčastníte. Váš názor je pro nás velmi cennou informací.
Na otázky neexistují nějaké obecně správné nebo nesprávné odpovědi. Prosím, odpovídejte tak, jak Vy se domníváte, že věci
jsou, zajímá nás Váš názor a Vaše postoje.
Předem Vám děkujeme za účast ve výzkumu.
Přemysl Čech, ředitel společnosti MEDIAN s.r.o.

R01. Zapište datum konání rozhovoru!
den:

měsíc:

R02. Zapište kolik je právě hodin / minut:
hodin:

R04. Počet členů domácnosti !

minut:

Počet
členů:
R05. Zaznamenejte věk osob starších 18 let (18-79 let) od
nejstaršího člena domácnosti! Zaznamenejte vybranou osobu!
1.nejstarší

2.

3.

4.

5.

6.











7.nejstarší

Věk:
Vybraná
osoba
podle
klíče



MEDIAN - VÝZKUM TRHU & VÝVOJ SOFTWARE



VÝZKUM ZDRAVÍ A RODINA

STRANA 2

ČÁST A: ZDRAVÍ
A01. Jak velkou důvěru máte v …?

A05. Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s
následujícími výroky?





B české
zdravotnictví













A02. Celkově vzato, řekl(a) byste, že české zdravotnictví …?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
Není potřeba měnit ................................................................ 1
Potřebuje pár změn ................................................................ 2
Potřebuje mnoho změn .......................................................... 3
By mělo být zcela změněno ................................................... 4
Neumí vybrat ......................................................................... 8
A03. Je podle Vás spravedlivé či nespravedlivé, že si lidé s
vyššími příjmy mohou dovolit lepší vzdělání pro své děti než
lidé s nižšími příjmy?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SPRAVEDLNOST
Zcela spravedlivé ................................................................... 1
Spíše spravedlivé .................................................................. 2
Ani spravedlivé, ani nespravedlivé ........................................ 3
Spíše nespravedlivé ............................................................... 4
Zcela nespravedlivé ............................................................... 5
Neumí vybrat ......................................................................... 8
A04. Je podle Vás spravedlivé či nespravedlivé, že si lidé s
vyššími příjmy mohou dovolit lepší zdravotní péči než lidé s
nižšími příjmy?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SPRAVEDLNOST
Zcela spravedlivé ................................................................... 1
Spíše spravedlivé .................................................................. 2
Ani spravedlivé, ani nespravedlivé ........................................ 3
Spíše nespravedlivé ............................................................... 4
Zcela nespravedlivé ............................................................... 5
Neumí vybrat ......................................................................... 8

Neumí vybrat



1

2

3

4

5

8

 





















 









 









České zdravotnictví
A se během několika
dalších let zlepší.
Lidé využívají

B zdravotnických
služeb více než je
nezbytné

Stát by měl
poskytovat pouze
C základní
zdravotnické
služby.
Celkové vzato je
D zdravotnictví v ČR
neefektivní.

A06. Nakolik byste byl/a ochoten / ochotna platit vyšší daně
proto, aby se zvýšila úroveň zdravotní péče pro všechny
obyvatele v ČR
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU OCHOTA
Určitě ochoten(a) ................................................................... 1
Spíše ochoten(a) .................................................................... 2
Ani ochoten(a) ani neochoten(a) ........................................... 3
Spíše neochoten(a)................................................................. 4
Určitě neochoten(a) ............................................................... 5
Neumí vybrat ......................................................................... 8
A07. Jste pro nebo proti, aby byly z veřejných zdrojů
financované…?
TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU PRO/PROTI

preventivní

A zdravotní

prohlídky
B léčba
HIV/AIDS
programy
C prevence
obezity
D transplantace
orgánů

Neumí
vybrat



Rozhodně
nesouhlasím



Jsem
rozhodně
proti



Spíše
nesouhlasím

A české školství

Jsem spíše
proti

8

Ani souhlas, ani
nesouhlas

Neumí
vybrat

5

Nejsem pro
ani proti

Žádnou
důvěru

4

Spíše souhlasím

Velmi
malou
důvěru

3

Jsem spíše
pro

Jistou
důvěru

2

Rozhodně
souhlasím

Velkou
důvěru

1

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SOUHLAS

Jsem
rozhodně
pro

Naprostou
důvěru

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU DŮVĚRA

1

2

3

4

5

8
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svým jednáním ničí
B si
zdraví.













A09. Kolik lidí v ČR nemá podle vašeho názoru přístup k
takové zdravotní péči, kterou jejich stav vyžaduje?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
Nikdo .....................................................................................1
Velmi málo lidí ......................................................................2
Někteří lidé ............................................................................3
Mnoho lidí .............................................................................4
Neumí vybrat .........................................................................8

TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
Ten, který má malé děti......................................................... 1
Ten, který nemá malé děti ..................................................... 2
To, zda má malé děti, by nemělo hrát roli ............................. 3
Neumí vybrat ........................................................................ 8
A14. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s
následujícími výroky?
TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SOUHLAS

A10. Vážné zdravotní problémy mohou mít mnoho příčin. Do
jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími
výroky? Lidé trpí vážnými zdravotními problémy…

Ani souhlas, ani
nesouhlas

Spíše nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Neumí vybrat

jejích zdraví.
v důsledku prostředí,
B ve kterém pracují
nebo žijí.
důsledku dědičnosti
C v(genetické
výbavy)
D protože jsou chudí

Spíše souhlasím

protože se chovají

A způsobem, který ničí

Rozhodně
souhlasím

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SOUHLAS

1

2

3

4

5

8

 













































A11. Představte si, že existují dva lidé se stejnou nemocí,
kteří potřebují stejnou operaci srdce. Jeden z nich nekouří,
druhý je těžký kuřák. Který z nich by podle Vašeho názoru
měl mít přednostní právo jít na operaci?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
Nekuřák .................................................................................1
Těžký kuřák ...........................................................................2
To, zda kouří, by nemělo hrát roli..........................................3
Neumí vybrat .........................................................................8

Neumí vybrat

 

1

2

3

4

5

8

 



















Alternativní medicína
nabízí lepší řešení
A zdravotních problémů než
klasická západní
medicína.
Alternativní medicína
B slibuje více, než dokáže
splnit.



A15. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s
následujícími výroky o lékařích v České republice obecně?
TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SOUHLAS

A
B
C
D
E

Neumí vybrat

A nejsou občany ČR

A13. Nyní si představte, že dva jiní lidé se stejnou nemocí
potřebují stejnou operaci srdce. Jeden z nich má malé děti,
zatímco druhý malé děti nemá. Který z nich by podle Vašeho
názoru měl mít přednostní právo jít na operaci?

Spíše
nesouhlasím
Rozhodně
nesouhlasím

8

1

2

3

4

5

8

 

























































Celkově vzato, lékařům se
dá důvěřovat.
Lékaři se svými pacienty
hovoří o všech
možnostech léčby.
Dovednosti/lékařů nejsou
na takové úrovni, na jaké
by měly být.
Lékaři se více starají o
své výdělky, nežli o své
pacienty.
Lékaři by svým
pacientům přiznali, kdyby
udělali chybu v léčbě.
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Spíše
nesouhlasím
Rozhodně
nesouhlasím

Neumí vybrat

5

Ani souhlas,
ani nesouhlas

Rozhodně
nesouhlasím

4

Ani souhlas,
ani nesouhlas

Spíše
nesouhlasím

3

Spíše
souhlasím

Ani souhlas, ani
nesouhlas

2

Spíše
souhlasím

Spíše souhlasím

1

TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
30letý .................................................................................... 1
70letý .................................................................................... 2
Jejich věk by neměl hrát roli ................................................. 3
Neumí vybrat ........................................................................ 8

Rozhodně
souhlasím

Rozhodně
souhlasím

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SOUHLAS

A12. Nyní si představte, že dva jiní lidé se stejnou nemocí
potřebují stejnou operaci srdce. Jednomu z nich je 30 let,
druhému 70 let. Který z nich by podle Vašeho názoru měl mít
přednostní právo jít na operaci?

Rozhodně
souhlasím

A08. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s
následujícími výroky? Lidé by měli mít přístup k veřejnému
zdravotnictví, i když…

VÝZKUM ZDRAVÍ A RODINA

STRANA 4
A20. Představte si, že byste vážně onemocněl(a). Nakolik je
podle Vás pravděpodobné, že by se Vám dostalo nebo
nedostalo…?





















D pocítil(a) ztrátu sebedůvěry













cítil(a), že není ve Vašich
E silách překonat problémy,
které máte













A17. Jak často jste v posledních 12 měsících byla navštíven(a)
nebo navštívil(a) …

Často

Velmi čsto

Neumí
vybrat

odborníka praktikujícího
alternativní medicínu

Občas

B

Zřídka

A lékaře

Nikdy

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU FREKVENCE

1

2

3

4

5

8

 





















A18. Byl(a) jste v posledních 12 měsících hospitalizována
přes noc v nemocnici nebo na klinice? (Pozn.: zahrnuje také
pobyt v porodnici v době porodu)

A jste ji nemohl(a) zaplatit
jste si nemohl(a) vzít volno v
B práci nebo měl(a) jiné
povinnosti
léčba, kterou jste potřeboval(a)
C nebyla dostupná v místě či
okolí Vašeho bydliště

D pořadník byl příliš dlouhý

Ne

Nepotřeboval(a)
jsem lékařskou
péči

1

2

7

 




3

4

5

8

 



















A22. Jak spokojený/á či nespokojený/á jste byl(a) s péčí,
které se Vám dostalo…
TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SPOKOJENOST

když jste naposledy
A navštívil(a) lékaře
když jste naposledy
navštívil(a)
B odborníka
praktikujícího
alternativní medicínu
když jste byl(a)
C naposledy
hospitalizován(a)

1

2

3

4

5

6

7







97 98

       
        

        






TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SPOKOJENOST
Zcela spokojen(a) .................................................................. 1
Velmi spokojen(a) ................................................................. 2
Docela spokojena(a) .............................................................. 3
Ani spokojen(a), ani nespokojen(a) ....................................... 4
Docela nespokojen(a) ............................................................ 5
Velmi nespokojen(a) ............................................................. 6
Zcela nespokojen(a)............................................................... 7
Neumí vybrat ......................................................................... 8

A19. Stalo se Vám někdy v průběhu posledních 12 měsíců, že
Vám nebyla poskytnuta lékařská péče, protože…

Ano

2

A21. Celkově vzato, jak spokojen(a) či nespokojen(a) jste se
systémem zdravotnictví v ČR?

TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
Ano ........................................................................................ 1
Ne .......................................................................................... 2
Neumí vybrat ......................................................................... 8

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.

Neumí vybrat



1

Neumí vybrat



nejlepší možné péče
A
dostupné v ČR
péče od lékaře,
B
kterého si vyberete

Nebyl(a) v takové situaci



Je jisté, že by
se mi
nedostalo



Zcela nespokojen(a)



Spíše by se mi
nedostalo



Velmi nespokojen(a)

 

Docela nespokojen(a)

8

Šance jsou tak
napůl

5

Ani spokojen(a), ani
nespokojen(a)

Neumí
vybrat

4

Spíše by se mi
dostalo

Velmi čsto

3

Docela spokojena(a)

Často

2

Velmi spokojen(a)

Občas

1

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU PRAVDĚPODOBNOST
Je jisté, že by
se mi dostalo

Zřídka

měl(a) kvůli zdravotním
potížím problémy vykonávat
A
zaměstnání či pracovat v
domácnosti
B měla fyzické bolesti
jste se cítil(a) nešťastný/á a
C
sklíčený/á

Nikdy

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU FREKVENCE

Zcela spokojen(a)

A16. Jak často jste v posledních 4 týdnech…?
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A23. Kouříte, a pokud ano, tak přibližně kolik cigaret denně?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Pokud je příležitostný kuřák, zvolte možnost 3.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU KOUŘENÍ
Nekouřím a nikdy jsem nekouřil(a) .......................................1
Nekouřím, ale dříve jsem kouřil(a) ........................................2
Kouřím 1-5 cigaret denně ......................................................3
Kouřím 6-10 cigaret denně ....................................................4
Kouřím 11-20 cigaret denně ..................................................5
Kouřím 21-40 cigaret denně ..................................................6
Kouřím více než 40 cigaret denně .........................................7
Neumí vybrat .........................................................................8
A24. Jak často …

A29. Do jaké míry omezovaly v posledních 4 měsících Vaše
zdravotní problémy Vaše obvyklé společenské aktivity s
rodinou nebo přáteli?

TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU FREKVENCE

Několikrát za týden

Denně

Neumí vybrat

Vůbec .................................................................................... 1
Zřídka .................................................................................... 2
Občas .................................................................................... 3
Často ..................................................................................... 4
Velmi často ........................................................................... 5
Neumí vybrat ........................................................................ 8

Několikrát za měsíc

1

2

3

4

5

8

ČÁST B: RODINA

 









Nyní se budeme zabývat tématem rodiny. Začneme
několika otázkami o ženách.





 









TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SOUHLAS

A25. Celkově vzato, řekl/a byste, že Vaše zdraví je…?
TAZ: Respondent by měl brát v úvahu fyzické i duševní zdraví.
Může uvést pouze jednu možnost.
Výborné .................................................................................1
Velmi dobré ...........................................................................2
Dobré .....................................................................................3
Ucházející ..............................................................................4
Špatné ....................................................................................5
Neumí vybrat .........................................................................8
A26. Trpíte nějakou dlouhodobou či chronickou nemocí nebo
invaliditou?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Ano ........................................................................................1
Ne...........................................................................................2
A27a. Jaká je Vaše výška?
TAZ: Zapište do tabulky výšku respondenta/ky v centimetrech.
A27b. Jaká je Vaše váha?
TAZ: Zapište do tabulky váhu respondenta/ky v kilogramech.
A Výška v cm

Vypište: …..……..… cm

Nevím

8

B Váha v kg

Vypište: ………….... kg

Nevím

8

Neumí
vybrat



Rozhodně
nesouhlasím



Spíše
nesouhlasím



2

3

4

5

8

 

























































1
Pracující matka může se
svým dítětem vytvořit
A stejně vřelý a bezpečný
vztah jako matka, která
není zaměstnaná.
Předškolní dítě
pravděpodobně strádá,
B pokud jeho matka
pracuje.
Je-li žena zaměstnaná na

C celý úvazek, rodinný

život tím v zásadě trpí.
Nic proti zaměstnání, ale

D většina žen stejně touží

po domově a dětech.
Být ženou v domácnosti
je stejně
E
uspokojivé, jako mít
zaměstnání.

Spíše
souhlasím
Ani souhlasím,
ani
nesouhlasím



B01. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s
následujícími výroky…

Rozhodně
souhlasím

děláte nejméně 20
minut nějakou
fyzickou aktivitu, při
B které se zapotíte nebo
zadýcháte víc, než je
běžné
jíte čerstvé ovoce
C nebo zeleninu

Velmi dobře ..................................................................... ….1
Dobře .................................................................................... 2
Nepříliš dobře........................................................................ 3
Neumí vybrat ........................................................................ 8

Jednou měsíčně
nebo méně často

v jednom dni vypijete
A čtyři nebo více
alkoholických nápojů

TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost

Nikdy

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SITUACE

A28. Když se zamyslíte nad svým zdravotním pojištěním,
řekl(a) byste, že pokrývá vaše současné či potenciální náklady
spojené se zdravím a zdravotními problémy...
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8

 



















B03. Myslíte si, že za následujících okolností by ženy měly
pracovat na plný úvazek, na částečný úvazek, nebo by měly
zůstat doma?
Neumí
vybrat















Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Neumí
vybrat

 










































dětí



2

3

4

5

8

 









B příliš velké omezení















Děti jsou pro rodiče
finanční zátěží.
Mít děti znamená
omezení pracovních
D a kariérních šancí
pro jednoho či oba z
rodičů.
Rodičovství zvyšuje
E společenskou
prestiž.
Dospělé děti jsou
důležitým zdrojem
F
pomoci pro rodiče,
když zestárnou

















































svobody rodičů.

C





1
Sledovat, jak děti
A rostou, je největší
radost v životě.
Mít děti znamená





Neumí
vybrat

Ani souhlasím,
ani nesouhlasím

8





Rozhodně
nesouhlasím

Spíše souhlasím

5





Spíše nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

4





Ani souhlasím, ani
nesouhlasím

Rozvod je zpravidla
nejlepším řešením
D situace, kdy pár není
schopen řešit
manželské problémy.

3



 

Jeden rodič může
vychovat dítě stejně
A
dobře jako oba rodiče
společně.
Homosexuální páry
složené ze 2 žen mohou
B vychovávat dítě stejně
dobře jako
heterosexuální páry.
Homosexuální páry
složené ze 2 mužů
C mohou vychovávat dítě
stejně dobře jako
heterosexuální páry.

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SOUHLAS

2



8

B07. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s
následujícími výroky

1



5

Zapište ideální počet dětí:

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SOUHLAS



4

TAZ: Zapište do tabulky ideální počet dětí.

B04. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s
následujícími výroky

Ženatí muži a vdané
ženy jsou obecně
A
spokojenější než
svobodní.
Lidé, kteří chtějí mít
B děti, by měli uzavřít
sňatek.
Je v pořádku, když lidé
C spolu žijí, aniž by
plánovali sňatek.

3

B06. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jaký je podle
Vašeho názoru ideální počet dětí v rodině?

8



2

Spíše souhlasím

Když je některé z dětí v
A předškolním věku.
Když nejmladší dítě
B začne chodit do školy.

Na
Na plný
Zůstat
částečný
úvazek
doma
úvazek
1
2
3

1

Rozhodně
souhlasím



Neumí
vybrat

5

Rozhodně
nesouhlasím

4

Spíše
nesouhlasím

3

Ani souhlasím,
ani nesouhlasím

2

Spíše souhlasím

Neumí
vybrat

1

Rozhodně
souhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Do rodinného rozpočtu
A by měli přispívat muž i
žena.
Muž má vydělávat
peníze a žena se má
B starat o domácnost a o
rodinu.

Spíše
nesouhlasím

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SOUHLAS

Ani souhlasím,
ani nesouhlasím

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SOUHLAS
Spíše souhlasím

B05. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s
následujícími výroky…

Rozhodně
souhlasím

B02. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s
následujícími výroky…
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B08. Představte si pár, kde oba z partnerů pracují na plný
úvazek a narodí se jim dítě. Jeden z nich přestane na nějakou
dobu pracovat, aby se mohl starat o nově narozené dítě.
Myslíte si, že by měl(a) mít možnost využít placené
mateřské/rodičovské (i otcovské) dovolené a pokud ano, jak
dlouhá by měla být?
TAZ: Touto dovolenou myslíme jak mateřskou tak rodičovskou
celkem. Pokud respondent uvede ano, ptejte se na počet měsíců
trvání mateřské/rodičovské dovolené. Pokud uvede počet let,
zapiště údaj do závorky.
Ano

1

Ne, žádná placená
mateřská/rodičovská
(i otcovská) dovolená 2
z důvodu péče o dítě
by být neměla

 Zapište počet měsíců: ………

 PŘEJDĚTE NA ot B11a

FILTR: Pokud v otázce B08=1 respondent(ka) odpověděl(a) ano
– je zastáncem placené mateřské/rodičovské dovolené, PTEJTE
SE NA B09-B10, jinak PŘEJDĚTE NA ot. B11a
B09. A kdo by podle Vašeho názoru měl vyplácet finanční
dávky v průběhu této mateřské/rodičovské (i otcovské)
dovolené?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Stát .........................................................................................1
Zaměstnavatel ........................................................................2
Stát i zaměstnavatel ...............................................................3
Jiné zdroje ..............................................................................4
Neumí vybrat .........................................................................8
B10. Představte si znovu výše zmíněný pár. Pokud jsou oba v
zaměstnání v podobné situaci a oba mají nárok na placenou
mateřskou/rodičovskou dovolenou z důvodu péče o dítě, jak
by podle Vás měla tato rodičovská dovolená být rozdělena
mezi otce a matku dítěte?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU DOVOLENÁ

Matka by si měla vybrat celou dobu placené mateřské/
rodičovské dovolené a otec by si neměl vybrat žádnou .........1
Matka by si měla vybrat většinu placené mateřské/ rodičovské
dovolené a otec by si měl vybrat jen malou část. ...................2
Matka a otec by si měli placenou mateřskou/ rodičovskou
dovolenou vybrat napůl .........................................................3
Otec by si měl vybrat většinu placené rodičovské
dovolené a matka by si měla vybrat jen malou část ...............4
Otec by si měl vybrat celou dobu placené rodičovské
dovolené a matka by si neměla vybrat žádnou ......................5
Neumí vybrat .........................................................................8
PTEJTE SE VŠECH
B11a. Představte si rodinu s dítětem v předškolním věku. Jak
by si podle Vás měli v této rodině zorganizovat placenou práci
a péči o domácnost a děti?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU PÉČE

Matka je doma s dítětem a otec pracuje na plný úvazek ........1
Matka pracuje na částečný úvazek a otec na plný úvazek .....2
Matka i otec pracují na plný úvazek ......................................3

Matka i otec pracují na částečný úvazek. .............................. 4
Otec pracuje na částečný úvazek a matka na plný úvazek. ... 5
Otec je doma s dítětem a matka pracuje na plný úvazek. ...... 6
Neumí vybrat ........................................................................ 8
B11b. A která z následujících možností by podle Vás byla
nejméně vhodná?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU PÉČE
Matka je doma s dítětem a otec pracuje na plný úvazek ....... 1
Matka pracuje na částečný úvazek a otec na plný úvazek ..... 2
Matka i otec pracují na plný úvazek ..................................... 3
Matka i otec pracují na částečný úvazek. .............................. 4
Otec pracuje na částečný úvazek a matka na plný úvazek. ... 5
Otec je doma s dítětem a matka pracuje na plný úvazek. ...... 6
Neumí vybrat ........................................................................ 8
B12. Lidé mají různé názory na péči o předškolní děti. Kdo
by měl být podle Vás tím hlavním, kdo tuto péči poskytuje?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Rodina, příbuzní ............................................................... 1
Státní (obecní) předškolní zařízení................................... 2
Neziskové organizace (např. charitativní organizace,
církve a církevní organizace) ........................................... 3
Soukromé subjekty (např. soukromé jesle a školky,
chůvy, paní na hlídaní) ..................................................... 4
Zaměstnavatelé ................................................................ 5
Neumí vybrat ................................................................... 8
B13. Kdo by podle Vás měl být tím hlavním, kdo hradí
náklady na zajištění péče o děti v předškolním věku?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Rodina .............................................................................. 1
Stát/obec........................................................................... 2
Zaměstnavatelé ................................................................ 3
Neumí vybrat ................................................................... 8
B14. Nyní vezměte v úvahu starší jedince, kteří potřebují
pomoc v každodenních aktivitách (např. pomoc s nákupem,
úklidem domu či bytu, praním prádla apod.). Kdo by podle
Vás měl být tím hlavním, kdo zajišťuje tuto pomoc?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Rodina, příbuzní ............................................................... 1
Státní (obecní) instituce ................................................... 2
Neziskové organizace (např. charitativní organizace,
církve a církevní organizace) ........................................... 3
Soukromé subjekty (poskytovatelé tohoto typu péče) ..... 4
Neumí vybrat ................................................................... 8
B15. A kdo by podle Vás měl být tím hlavním, kdo hradí
náklady na zajištění této péče o starší osoby?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Starší lidé sami nebo jejich rodinní příslušníci ............... 1
Stát/obec........................................................................... 2
Neumí vybrat ................................................................... 8
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hodin za týden

Následující otázky prosím zodpovězte v případě, že v
současné době žijete se svým manželem/manželkou či
partnerem/partnerkou ve společné domácnosti.
FILTR: Pokud respondent(ka) odpověděl(a), že v současné době
žije se svým partnerem/partnerkou, manželem/manželkou PTEJTE SE NA B17a-B22. Jinak přejděte na B23.
B17a. A co Váš partner /Vaše partnerka, manžel/manželka?
Kolik hodin týdně průměrně stráví prací v domácnosti, když
nepočítáte čas věnovaný péči o děti a aktivitám ve volném
čase?
TAZ: Zapište do tabulky počet hodin strávených prací
v domácnosti za týden.
Zapište počet hodin:

hodin za týden

B17b. A kolik hodin týdně průměrně stráví péčí o členy
rodiny (tj. děti, starší osoby, nemocné nebo nemohoucí
příbuzné)?
Zapište počet hodin:

hodin za týden

B18. Jak Vy a Váš partner /Vaše partnerka,
manžel/manželka nakládáte s příjmem, který jeden z Vás
nebo oba máte? Vyberte prosím tu odpověď, která se nejvíce
blíží Vaší situaci.
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU HOSPODAŘENÍ
Se všemi penězi hospodařím já a partnerovi /partnerce
dávám jeho /její díl .......................................................... 1
Se všemi penězi hospodaří partner /partnerka
a dává mi můj díl ............................................................. 2
Všechny peníze dáváme dohromady a každý si bere tolik,
kolik potřebuje................................................................. 3
Část peněz dáváme dohromady a část si každý ponechá . 4
Každý si ponechá své peníze ........................................... 5
Neumí vybrat ................................................................... 8
B19. Kdo ve Vaší domácnosti dělá následující věci…?
TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU DOMÁCNOST

Neumí vybrat

Dělá to někdo další
(třetí osoba)

Vždy manžel/ka,
partner/ka

1

2

3

4

5

6

8










































E Uklízí

F Připravuje jídla 

























hodin za týden

B16b. Kolik hodin týdně průměrně strávíte péčí o členy Vaší
rodiny (tj. děti, starší osoby, nemocné nebo nemohoucí
příbuzné)?
Zapište počet hodin:

Obvykle já

Zapište počet hodin:

Vždy já

B16a. Když nepočítáte čas věnovaný péči o děti a aktivitám
ve volném čase, kolik hodin týdně průměrně strávíte prací v
domácnosti?

Obvykle
manžel/ka,partner/ka

STRANA 8
Oba zhruba
stejně nebo společně

VÝZKUM ZDRAVÍ A RODINA

A Pere prádlo
Provádí drobné

B opravy v

domácnosti
Pečuje o
C
nemocné členy
rodiny
D Nakupuje

B20. Které z následujících tvrzení se nejvíce hodí na
rozdělení práce mezi Vámi a Vaším partnerem / Vaší
partnerkou, manželem/manželkou?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU PRÁCE
Dělám mnohem víc, než je můj spravedlivý podíl na práci
v domácnosti.................................................................... 1
Dělám o něco více, než je můj spravedlivý podíl na práci
v domácnosti.................................................................... 2
Dělám zhruba tolik, kolik je můj spravedlivý podíl na práci
v domácnosti ................................................................... 3
Dělám o něco méně, než je můj spravedlivý podíl na práci
v domácnosti ................................................................... 4
Dělám o mnoho méně, než je můj spravedlivý podíl na práci
v domácnosti ................................................................... 5
Neumí vybrat ................................................................... 8
B21. Kdo má rozhodující slovo, když s Vaším partnerem /
Vaší partnerkou, manželem/manželkou řešíte výběr
společných víkendových aktivit?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Většinou já ................................................................................ 1
Většinou můj partner / moje partnerka, manžel/manželka ....... 2
Někdy já, někdy partner / partnerka, manžel/manželka ............ 3
Rozhodujeme společně ............................................................. 4
Někdo jiný ................................................................................ 5
Neumí vybrat ............................................................................ 8
B22. Když vezmete v úvahu všechny zdroje příjmu, které
máte Vy a Váš partner / partnerka, manžel/manželka, kdo má
vyšší příjem?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU VYŠŠÍ PŘÍJEM
Partner/partnerka, manžel/manželka nemá žádný příjem 1
Já mám mnohem vyšší příjem ......................................... 2
Já mám vyšší příjem ........................................................ 3
Máme skoro stejný příjem ............................................... 4
Partner/partnerka, manžel/manželka má vyšší příjem ..... 5
Partner/partnerka, manžel/manželka má mnohem
vyšší příjem ..................................................................... 6
Nemám žádný příjem ...................................................... 7
Neumí vybrat ................................................................... 8
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PTEJTE SE VŠECH
B23. Jak často se Vám během posledních tří měsíců stala
každá z těchto věcí?

Jednou nebo dvakrát

Nikdy

2

3

4

0

 

















TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
Ano ....................................................................................... 1
Ne .......................................................................................... 2
Neví ....................................................................................... 8
Následující otázky prosím zodpovězte v případě, že máte/jste
měl(a) děti.
FILTR: Pokud má/měla respondentk(a) děti – PTEJTE SE NA ot.
B28-B30. Jinak přejděte na sekci C.







B24. Kdybyste se měl(a) dnes obecně zamyslet nad svým
životem, řekl(a) byste, že jste …
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU ŠTĚSTÍ
Zcela šťastný(á) .....................................................................1
Velmi šťastný(á) ....................................................................2
Docela šťastný(á) ...................................................................3
Ani šťastný(á), ani nešťastný(á) .............................................4
Docela nešťastný(á) ...............................................................5
Velmi nešťastný(á) ................................................................6
Zcela nešťastný(á) ..................................................................7
Neumí vybrat .........................................................................8
B25. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste
spokojen(a) se svým současným (hlavním) zaměstnáním?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SPOKOJENOST
Zcela spokojen(a) ...................................................................1
Velmi spokojen(a) .................................................................2
Docela spokojena(a) ..............................................................3
Ani spokojen(a), ani nespokojen(a) .......................................4
Docela nespokojen(a) ............................................................5
Velmi nespokojen(a) ..............................................................6
Zcela nespokojen(a) ...............................................................7
Neumí vybrat .........................................................................8
Netýká se, není zaměstnán(a) ................................................0

Netýká se

 

TAZ: Možno uvést pouze
jednu odpověď v každém
řádku.

1

2

3

8

A

Když bylo některé z dětí
v předškolním věku.









B

Když nejmladší dítě
začalo chodit do školy









B29. A co dělal v tomto čase Váš partner /Vaše partnerka,
manžel/manželka? Byl(a) zaměstnán(a) na plný nebo částečný
úvazek, nebo zůstal(a) doma?
TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku
.

Netýká se



Byl(a) jsem
doma



Byl(a)
doma



Pracoval(a)
na částečný
úvazek

 

Pracoval(a)
na částečný
úvazek

B28. Byl(a) jste v uvedených obdobích zaměstnán(a) na plný,
nebo částečný úvazek, nebo jste nepracoval(a) vůbec?
Pracoval(a)
na plný
úvazek

soustředit na práci

1

B27. Byla Vaše matka někdy v období od Vašeho narození do
Vašich 14 let alespoň jeden rok výdělečně činná?

Pracoval(a)
na plný
úvazek

Zjistil(a) jsem, že pro rodinné

D povinnosti je pro mne obtížné se

Několikrát za měsíc

Kvůli množství času, které jsem
strávil(a) v zaměstnání, pro
B
mě bylo obtížné plnit rodinné
povinnosti
Kvůli práci v domácnosti, kterou
jsem musel(a) udělat, jsem
C přišel(a) do zaměstnání tak
unavený(á), že jsem nebyl(a)
schopen(a) dobře pracovat

Několikrát za týden
Přišel(a) jsem z práce domů tak
unavený(á), že jsem nebyl(a)
A
schopen(a) doma udělat věci,
které byly potřeba

Netýká se, respondent
nepracuje

TAZ: Možno uvést pouze jednu odpověď v každém řádku.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU ÚNAVA

TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU SPOKOJENOST
Zcela spokojen(a) .................................................................. 1
Velmi spokojen(a) ................................................................. 2
Docela spokojena(a).............................................................. 3
Ani spokojen(a), ani nespokojen(a) ...................................... 4
Docela nespokojen(a) ............................................................ 5
Velmi nespokojen(a) ............................................................. 6
Zcela nespokojen(a) .............................................................. 7
Neumí vybrat ........................................................................ 8

1

2

3

8

A

Když bylo některé z dětí
v předškolním věku.









B

Když nejmladší dítě
začalo chodit do školy.









B30. Kdo obvykle rozhoduje /rozhodoval o výchově Vašich
dětí?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Většinou já ............................................................................... 1
Většinou můj partner / moje partnerka, manžel/manželka ....... 2
Někdy já, někdy partner / partnerka, manžel/manželka ........... 3
Rozhodujeme/rozhodovali jsme společně ................................ 4
Někdo jiný................................................................................ 5
Netýká se.................................................................................. 8

B26. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste
spokojen(a) se svým rodinným životem?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost

MEDIAN - VÝZKUM TRHU & VÝVOJ SOFTWARE
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ČÁST C: SOCIODEMOGRAFIE
P1. Vraťme se k posledním volbám do Poslanecké sněmovny,
které se konaly 28. až 29. května 2010. Zúčastnil(a) jste se
těchto voleb?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Ano
Ne
Ne, neměl/a jsem
volební právo
Odmítl/a
odpovědět
Neví
Neodpověděl(a),
NENABÍZEJTE!

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.

 PŘEJDĚTE NA ot P3
8 PŘEJDĚTE NA ot P3
7

 PŘEJDĚTE NA ot P3

FILTR: Pouze pro respondenty, kteří se zúčastnili voleb P1=1.
P2. Řekněte mi prosím podle karty, kterou stranu jste volil/a
v posledních volbách do Poslanecké sněmovny, které se
konaly 28. až 29. května 2010.
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU STRANY 2010
Opište kód
Zvolená strana podle karty
1
strany z karty:
Jiná strana

95

Odmítl(a)

97

Vypište název strany:


98 
99 

Neodpověděl(a)

P3. Kterou politickou stranu byste volil(a), kdyby se volby do
Poslanecké sněmovny konaly příští týden?
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU STRANY 2011
Zvolená strana
podle karty
Jiná strana

Opište kód strany
z karty:
Vypište název
95
strany:……………………………
1

Nevolil(a) by

96 

Odmítl(a)

97

Neví
Neodpověděl(a)


98 
99 

TAZ: Zapište číslicí rok narození do rámečku, případně
zaškrtněte možnost.

S2. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené školní vzdělání ?

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)

98 

Neodpověděl(a)

99

let



S4. Jste v současnosti výdělečně činný/á, byl/a jste v minulosti
výdělečně činný/á, nebo jste nikdy nebyl(a) výdělečně
činný/á?
TAZ: 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.
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Jsem v současnosti
výdělečně činný(á)
Nejsem v současnosti
výdělečně činný(á), ale
dříve jsem byl(a)
Nikdy jsem nebyl(a)
výdělečně činný (á)
Neodpověděl(a),
NENABÍZEJTE!

1

POKRAČUJTE NA ot S5

2  PŘEJDĚTE NA ot S6
3

PŘEJDĚTE NA ot S12

9

 PŘEJDĚTE NA ot S5

TAZ: 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.
Zapište počet hodin:
hodin za týden



TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU VZDĚLÁNÍ

Neví

S5. Kolik hodin týdně v průměru odpracujete ve Vašem
zaměstnání a při Vašich případných dalších výdělečných
činnostech? Započítejte i přesčasy.

1 9
99

Zapište počet let studia:

FILTR: Pouze pro respondenty, kteří jsou v současnosti
výdělečně činní alespoň jednu hodinu týdně (S4=1).

S1. Ve kterém roce jste se narodil(a)?

Odmítl(a)

TAZ: Jestliže stále studuje, započtěte dokončené ročníky studia.
Zaokrouhlete na celé roky a zapište číslo do rámečku, případně
zaškrtněte možnost.

Nyní bych se rád(a) dozvěděl(a) něco o tom, co v současnosti
děláte.

…………………………….

Neví, nepamatuje si


9 
10 
11 
99 
8

S3. Kolik roků celkem trvalo Vaše dosavadní vzdělávání?

POKRAČUJTE NA ot P2
 PŘEJDĚTE NA ot P3
3 PŘEJDĚTE NA ot P3
1
2

9

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.)
Neodpověděl(a), NENABÍZEJTE!

1 
2
3 
4
5 

Neví

998 

Neodpověděl(a)

999




7

6
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TAZ: Pokud je v současnosti respondent(ka) výdělečně činný(á)
(S4=1), ptejte se:
S6. Nyní bych se rád(a) dozvěděl(a) něco o tom, co děláte.
Jaké je Vaše ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy?
TAZ: Pokud není respondent(ka) v současnosti výdělečně
činný(á), ale dříve byla (S4=2), ptejte se:
S6. Nyní bych se rád/a dozvěděl/a něco o tom, co jste dělal(a).
Jaké bylo Vaše ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy?
TAZ: Jedna možná odpověď. Pokud je respondent zaměstnancem
i samostatně výdělečně činný hovoří o své hlavní ekonom.
činnosti.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU ZDROJ
Zaměstnanec

1

Soukromník (OSVČ),
podnikatel či svobodné
povolání bez zaměstnanců
Soukromník (OSVČ),
podnikatel či svobodné
povolání se zaměstnanci
Práce v rodinném podniku
bez zaměstnaneckého
poměru (pomáhající člen
rodiny)
Neodpověděl(a),
NENABÍZEJTE!

POKRAČUJTE NA ot S7

2  PŘEJDĚTE NA ot S9
3

PŘEJDĚTE NA ot S8

PŘEJDĚTE NA ot S9

4



POKRAČUJTE NA ot
9
S11

FILTR: Pouze pro respondenty, kteří jsou nebo byli
zaměstnancem (S6=1).
S7. V jakém typu podniku pracujete? Pokud v současnosti
nepracujete, uvažujte své poslední zaměstnání. Jste…
….zaměstnanec soukromého podniku,

zaměřeného na dosahování zisku (s.r.o.,
nestátní akciová společnost, družstvo,
atd.)
…zaměstnanec státem vlastněného
podniku zaměřeného na dosahování
zisku (státní podnik, národní podnik,
akciová společnost vlastněná státem či
místní samosprávou atd.)
…zaměstnanec ve státní správě,
samosprávě, veřejné instituci (také např.
u policie, v armádě, v státním školství
atp.)
…zaměstnanec neziskové organizace,
nadace, obecně prospěšné společnosti
Nevím
Neodpověděl(a), NENABÍZEJTE!

1

3



4



S9. Máte (měl/a) jste ve svém současném (posledním) hlavním
zaměstnání nějaké podřízené?
Ano

POKRAČUJTE NA ot S10
2  PŘEJDĚTE NA ot S11
1

Ne
Neodpověděl/a,
NENABÍZEJTE!

9

PŘEJDĚTE NA ot S11

FILTR: Pouze pro respondenty, kteří mají/měli podřízené (S9=1).
S10. Kolik podřízených máte (jste měl/a)?
TAZ: Respondent musí započítat všechny pracovníky, které
řídí/řidil 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.
Zapište počet podřízených:
Mám 995 a vice
podřízených
Neví

9995 

Neodpověděl(a)

9999

PŘEJDĚTE
NA S9

9998 



PTEJTE SE VŠECH:
S11. Jaké je (bylo) Vaše současné (poslední) zaměstnání,
jakou činnost při něm vykonáváte /jste vykonával/a? Uveďte
název zaměstnání a stručně popište pracovní činnost, kterou
(jste) v tomto zaměstnání děláte (dělal/a).

Název
zaměstnání

Vypište:…………………………………………

Popis práce

Vypište:…………………………………………

Neví

9998 
Neodpověděl(a) 9999 

S12. Která z následujících možností nejlépe popisuje Vaše
pracovní zařazení?


99 
98

FILTR: Pouze pro respondenty, kteří jsou nebo byli soukromými
podnikateli se zaměstnanci (S6=3).
S8. Kolik máte (jste měl/a) zaměstnanců?

TAZ: Jedna možná odpověď. Pokud respondent dočasně
nepracuje (např. kvůli nemoci, dovolené, prázdninám, apod.),
odpovídá, jako by byl dotazován za normálních okolností
v pracovním období.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU POSTAVENÍ

TAZ: Vypište ve správném tvaru počet zaměstnanců, případně
zaškrtněte možnost.

výdělečně činný/á (zaměstnanec/zaměstnankyne,
podnikatel/ka, práce v rodinném podniku)
nezaměstnaný/á

Zapište zaměstnanců:

student/ka

zaměstnanců

učeň/učnice

Mám 995 a více
zaměstnanců
Neví

995 

důchodce/důchodkyně invalidní

998 

důchodce/důchodkyně starobní

Neodpověděl(a)

999



Osob

TAZ:. 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.



2

FILTR: Pouze pro respondenty, kteří odpověděli v ot.S6=1 až 4.

trvale v domácnosti
na mateřské nebo rodičovské dovolené
ostatní
Neodpověděl/a NENABÍZEJTE!
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4
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S13. Máte stálého partnera/ partnerku nebo
manžela/manželku?

S17. 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?

TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Ano, žijeme ve stejné domácnosti


2
3 
7
9 
1

Ano, ale nežijeme ve společné domácnosti
Nemám stálého partnera (stálou partnerku)
Odmítl(a) odpověď NENABÍZEJTE!
Neodpověděl(a) NENABÍZEJTE!

FILTR: Otázka S14 pouze pro respondenty, kteří uvedli, že žijí
s partnerem/kou, manželem/kou ve stejné domácnosti - S13=1 .
S14. Jak dlouho žijete se současným partnerem (partnerkou)
partnerem/kou, manželem/kou?
TAZ: Zaokrouhlete na celé roky a zapište číslo do rámečku,
případně zaškrtněte možnost.
Zapište počet let:

let

Méně než 1 rok

0

Odmítl(a)

97 

Neví

98 

Neodpověděl(a)

99



S15. Ve kterém roce se Váš/e partner/ka, manžel/ka
narodil/a?

1 9

Neodpověděl(a)

Je v současnosti
výdělečně činný(á)
Není v současnosti
výdělečně činný(á), ale
dříve byl(a)
Nikdy nebyl(a) výdělečně
činný (á)
Neodpověděl(a),
NENABÍZEJTE!

1

POKRAČUJTE NA ot S18

2  PŘEJDĚTE NA ot S19
3

PŘEJDĚTE NA ot S22

9

 PŘEJDĚTE NA ot S22

S18. Kolik hodin týdně v průměru odpracuje Váš partner(ka)
/ manžel(ka) v zaměstnání a při případných dalších
výdělečných činnostech? Započítejte i přesčasy.
TAZ: Zaokrouhlete na celé hodiny a zapište číslo do rámečku.
Pokud pracuje pro více zaměstnavatelů nebo má zaměstnání a je
zároveň samostatně výdělečně činný(á), uvádí celkový průměrný
počet hodin odpracovaných týdně.
Zapište počet hodin:

TAZ: Zapište číslicí rok narození do rámečku, případně
zaškrtněte možnost.

Neví

TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost

FILTR: Pouze pro respondenty, jejichž partneři jsou
v současnosti výdělečně činní (S17=1).

FILTR: Otázky S15-S22 pouze pro respondenty, kteří uvedli, že
mají partnera/ku, manžela/ku - S13=1,2

Odmítl(a)

TAZ: 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.

hodin za týden

Neví

998 

Neodpověděl(a)

999



TAZ: Ptejte se pokud partner(ka) je či byla výdělečně činný/á
(S17=1,2,4):


9998 
9999 
9997

S19. Jaké je / bylo ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy
Vašeho partnera/ky, manžela/ky?
TAZ: Jedna možná odpověď. Pokud je zaměstnancem i
samostatně výdělečně činný/á hovoří o své hlavní ekonomické
činnosti.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU ZDROJ

S16. Jaké je nejvyšší ukončené školní vzdělání Vašeho
partnera/ky, manžela/ky?
TAZ: Jedna možná odpověď.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU VZDĚLÁNÍ



Neúplné základní

1

Základní

2

Vyučení bez maturity

3

Střední bez maturity

4

Vyučení s maturitou

5



Střední odborné s maturitou (např. střední průmyslové školy,
střední ekonomické školy)

6



Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)

7

Vyšší odborné (pomaturitní, vyšší škola, 5. a 6. ročník
konzervatoře, nadstavba)

8

Vysokoškolské – bakalářské

9

Vysokoškolské – magisterské, inženýrské nebo ekvivalentní

10



Postgraduální vzdělání (Ph.D., CSc., Doc. atp.)

11



Neodpověděl(a), NENABÍZEJTE!

99







Zaměstnanec

1

Soukromník, podnikatel či svobodné povolání
bez zaměstnanců
Soukromník, podnikatel či svobodné povolání se
zaměstnanci
Práce v rodinném podniku bez zaměstnaneckého
poměru (pomáhající člen rodiny)

2

Neodpověděl(a), NENABÍZEJTE!
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FILTR: Pouze pro respondenty, kteří odpověděli v S19=1 až 4.

S24. Kolik je z toho dospělých ve věku 18 a více let?

S20. Má (měl/a) Váš partner (Vaše partnerka) ve svém
hlavním zaměstnání nějaké podřízené a případně kolik?

TAZ: Zapište číslo do rámečku, případně zaškrtněte možnost.
Počet nesmí přesáhnout celkový počet členů domácnosti.

TAZ: Jedna možnost odpovědi. 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.

Zapište počet dospělých osob:

Žádné podřízené
Vice než 10 podřízených
Neví
Neodpověděl/a, NENABÍZEJTE!

Zapište počet dětí 7-17 let:

TAZ: Odpověď zaznamenejte co nejpodrobněji. U soukromých
podnikatelů specifikujte obor / činnost podnikání. Pokud má /
měl(a) partner(ka) více zaměstnání, ptejte se na hlavní = to, v
kterém tráví nejvíce času.
Název
zaměstnání

Vypište:……………………………………

Popis práce

Vypište:……………………………………
9998 

Neodpověděl(a)

9999

FILTR: Pouze pro ty, kteří uvedli v S24 počet dospělých osob
menší než celkový počet osob v S23.

TAZ: Zapište číslo do rámečku, případně zaškrtněte možnost.
Počet nesmí přesáhnout celkový počet členů domácnosti.

S21. A Jaké je (bylo) současné (poslední) zaměstnání Vašeho
partnera (Vaší partnerky), jakou činnost při něm vykonává
(vykonával/a)? Uveďte, prosím, název zaměstnání a stručně
popište pracovní činnost, kterou v tomto zaměstnání dělá
(dělal/a).

Neví

Neodpověděl(a)

Neví
Neodpověděl(a)

S22. Která z následujících možností nejlépe popisuje současné
pracovní zařazení Vašeho partnera/ky, manžela/ky?
TAZ: Jedna možná odpověď. Pokud partner(ka) dočasně
nepracuje (např. z důvodů dočasné nemoci, dovolené, prázdnin
apod.), odpovídá, jako by to bylo za normálních okolností.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU POSTAVENÍ
výdělečně činný/á (zaměstnanec/zaměstnankyne,
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
Neodpověděl/a NENABÍZEJTE!

1




3 
4
5 
6
7 
8
9 
99 
2

S26. Kolik je z toho závislých dětí ve věku 0-6 let, které s
Vámi žijí ve společné domácnosti?
TAZ: Zapište číslo do rámečku, případně zaškrtněte možnost.
Počet nesmí přesáhnout celkový počet členů domácnosti.
Zapište počet dětí do 6 let:
Neví

KONTROLA: Součet osob v S24, S25 a S26 by se měl rovnat
celkovému počtu osob v domácnosti v S23. Pokud ne, vyzvěte
respondenta k opravě počtů dospělých a dětí.
PTEJTE SE VŠECH:
S27. Jste nebo byl(a) jste v minulosti členem odborů?
TAZ: Jedna možná 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

1



2

Odmítl/a odpověď NENABÍZEJTE!

3
7

Neodpověděl/a NENABÍZEJTE!

9

TAZ: Zapište číslo do rámečku, případně zaškrtněte možnost.

99

dětí


99 
98

S23. Kolik členů, i s Vámi, má celkem Vaše domácnost?
Domácností rozumíme jedince bydlící v jednom bytě či
rodinném domku, kteří společně hospodaří.

Neodpověděl(a)

dětí


99 
98

FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ UVEDLI V S24 počet dospělých
osob menší než celkový počet osob v S23.

Neodpověděl(a)



Zapište počet členů:

členů


99 
98

S25. Kolik je z celkového počtu závislých dětí ve věku 7-17
let, které s Vámi žijí ve společné domácnosti?


2
3
8
9 
1

1 – 10 podřízených

Neví

členů
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S28. K jakému náboženskému vyznání se hlásíte?
TAZ: Jedna možná odpověď.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU VYZNÁNÍ
Římskokatolické


2
3 
1

Českobratrské evangelické
Československé husitské
Ostatní křesťanské, VYPIŠTE!
………………………………………….
Ostatní mimokřesťanské VYPIŠTE!
……………………………………
Žádné

4



5





9
6

Neví

8

Neodpověděl/a NENABÍZEJTE!

S29. Pokud nepočítáme výjimečné události jako jsou pohřby
nebo svatby, jak často navštěvujete bohoslužby?
TAZ: Jedna možná odpověď.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU BOHOSLUŽBY


2
3 
4
5 
6
7 
8
98 
99 
1

Jednou za týden
2 až 3x za měsíc
Jednou za měsíc
Několikrát za rok
Jednou za rok
Méně často
Nikdy
Neví
Neodpověděl/a NENABÍZEJTE!

Taz: PTEJTE SE VŠECH
S30. 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?
TAZ: Jedna možná odpověď.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU ŠKÁLA SOCIÁLNÍHO STATUSU
Nízké sociální
Vysoké sociální
postavení
postavení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10







Neví

98 

Neodpověděl(a)

99













Moravské
Slezské
Slovenské
Polské
Německé
Romské
Ukrajinské
Maďarské
Vietnamské

do 5.000 Kč
5.001 – 10.000 Kč
15.001 – 20.000 Kč
20.001 – 25.000 Kč
25.001 – 30.000 Kč
30.001 – 50.000 Kč
více než 50.000 Kč
Odmítl odpovědět
Neví

4 001 - 6.000 Kč
6 001 - 8.000 Kč
8 001 - 10.000 Kč
10 001 - 12.500 Kč
12.501 - 15.000 Kč
15.001 - 17.500 Kč
17.501 - 20.000 Kč

50.001 - 75.000 Kč


2
3 
4
5 
6
7 
8
9
10 




99 
97



3 
4
5 
6
7 
8
9
999999 
888888 
1
2

TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU PŘÍJEM DOMÁCNOSTI
bez příjmu
1 
do 4.000 Kč
2

40.001 - 50.000 Kč

1

12

S33. 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.

30.001 - 40.000 Kč

TAZ: Jedna možná odpověď.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU NÁRODNOST
České

bez příjmu

25.001 - 30.000 Kč

S31. Jaké jste národnosti?



TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU PŘÍJEM

20.001 - 25.000 Kč



11

S32. 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.).

10.001 – 15.000 Kč

Několikrát za týden



Ruské
Jiné, jaké?
VYPIŠTE……………………………………………………
Odmítl (a) NENABÍZEJTE
Neodpověděl/a NENABÍZEJTE!

75.001 - 100.000 Kč
100.001 a více Kč
Odmítl(a) odpovědět
Neví

MEDIAN - VÝZKUM TRHU & VÝVOJ SOFTWARE
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6
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8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
3



888888 
16

999999
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S34. Jaký je Váš rodinný stav?

S39. Do jaké velikostní kategorie patří obec, ve které bydlíte?

TAZ: Jedna možná odpověď.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU STAV

TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU VELIKOST

Ženatý, vdaná – žijící
společně
Ženatý, vdaná – žijící
odděleně
Registrované partnerství
Rozvedený, rozvedená
Vdova, vdovec
Svobodný(á) (nikdy ženatý,
vdaná)
Neodpověděl(a),
NENABÍZEJTE!

1

POKRAČUJTE NA S35

2

 POKRAČUJTE NA S35

PŘEJDĚTE NA S36
4  PŘEJDĚTE NA S37
5  PŘEJDĚTE NA S36
6  PŘEJDĚTE NA S37
3

9

 PŘEJDĚTE NA S37

FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ UVEDLI, ŽE JSOU
ŽENATÍ/VDANÉ – S34=1,2
S35. Žil/a jste se svým současným manželem/manželkou před
uzavřením sňatku ve společné domácnosti?
Ano


2
99 
1

Ne
Neodpověděl/a, NENABÍZEJTE!

FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ NEJSOU ROZVEDENÍ NEBO
SVOBODNÍ (S34=1,2,3,5)
S36. Rozvedl/a jste se někdy?
Ano


2
99 

vesnice s méně než 1.000 obyvateli

1

obec s 1.000 až 2.000 obyvateli

2

větší obec (2.000 až 5.000 obyvatel)
malé město (5.000 až 10.000 obyvatel)
větší město (10.000 až 50.000 obyvatel)
velké město (50.000 až 100.000 obyvatel)
město nad 100.000 obyvatel, nikoliv však Praha
Praha
Neodpověděl(a), NENABÍZEJTE!

To je vše. Děkuji Vám za rozhovor.
POKYN:ZAZNAMENEJTE I V PŘÍPADĚ, ŽE ROZHOVOR
SKONČÍ PŘEDČASNĚ!!!
T1. Zaznamenejte pohlaví respondenta:
Muž

Neodpověděl/a, NENABÍZEJTE!


2

1

Žena

T2. Zaznamenejte okres:
Vypište jméno okresu:

1

Ne



3 
4
5 
6
7
8
9 

………………………………………

T3. Zaznamenejte kraj:
Praha

1

Středočeský

2

Jihočeský

3

Plzeňský

4

Karlovarský

5

Ústecký

6

Liberecký

7

Královéhradecký

8

S38. Jak byste popsal/a místo, ve kterém žijete?

Pardubický

9

TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU MÍSTO

Vysočina

10 

PTEJTE SE VŠECH
S37. Poskytujete Vy osobně pravidelnou péči členům Vaší
rodiny, kteří jsou starší, nemocí či nemohoucí?
Ano


2
99 
1

Ne
Neodpověděl/a, NENABÍZEJTE!

Velké město
Předměstí nebo sídlo v bezprostřední blízkosti velkého
města
Menší město
Vesnice
Samota
Jiný typ sídla
VYPIŠTE……………………………………………
Neodpověděl(a), NENABÍZEJTE!

Jihomoravský

11 

1



Olomoucký

12 

2



Zlínský

13 

Moravskoslezský

14 


4
5 
3

6



9



Vyplňte po skončení rozhovoru.
R08. Zapište, kolik je právě hodin:
hodin:

minut

Prohlášení tazatele:
Prohlašuji, že jsem výběr respondenta a rozhovor provedl(a)
přesně podle všech instrukcí a že jsem po ukončení rozhovoru
celý dotazník zkontroloval(a).
čitelný podpis tazatele:
Do těchto okének nic nepište:

........................................................

kvalita vyplnění

kód kódera

kód děrovače

kód verifik.
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