Czech Republic
ISSP 2014 – Citizenship II
Questionnaire

I S SP 2 014 - O BČ AN ST VÍ II.
P O Z N Á M KA:

U všech otázek existuje možnost Ř ĚřŘ; řřřŘě – neumí vybrat. Tato možnost JE nabízena respondentům.
U všech otázek bude za azena možnost ř Ěřř, řřřřě – odmítl odpov d t, bez odpov di. Tato možnost NENÍ
nabízena respondentům.

1. Existují různé názory na to, co to znamená být dobrý občan. Na škále 1 až 7, kde 1 je zcela nedůležité a 7 velmi
důležité, uveďte, jak důležité jsou podle Vás následující aktivity k tomu, aby člověk byl dobrým občanem. Jak důležité
je:
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV

velmi neumí
důležité vybrat

zcela
nedůležité

POKYN: P EDLOŽTE KARTU 1.
.

1

2

3

4

5

6

7

8

C1. Vždy hlasovat ve volbách.

1

















C2. Nikdy se nepokoušet o daňové úniky.

2

















C3. Vždy dodržovat zákony a na ízení.

3

















C4. Sledovat činnost vlády.

4

















C5. Být aktivní v občanských a politických sdruženích.

5

















C6. Snažit se porozum t lidem s odlišnými názory.

6

















7

















8

















9

















C7. Vybírat si výrobky z politických, etických nebo ekologických
důvodů, i když jsou dražší.
CŘ. Pomáhat lidem v České republice, kte í jsou na tom, ve
smyslu životní úrovn , hů e než Vy.
Cř. Pomáhat lidem ve zbývajících částech sv ta, kte í jsou na
tom, ve smyslu životní úrovn , hů e než Vy.

rozhodn
povoleno
1

pravd p.
povoleno
2

C10. M lo by být, podle Vás, náboženským extrémistům povoleno po ádat
ve ejná shromážd ní?











C11. M lo by být, podle Vás, lidem, kte í cht jí svrhnout vládu pomocí síly,
povoleno po ádat ve ejná shromážd ní?











C12. M lo by být, podle Vás, lidem s p edsudky vůči rasovým nebo etnickým
skupinám povoleno po ádat ve ejná shromážd ní?











2. Ve společnosti je mnoho různých skupin. Co si myslíte o tom, když
následující skupiny chtějí po ádat ve ejná shromáždění?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 2.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .

1

pravd p. rozhodn
nepo- nepovovoleno
leno
3
4

neumí
vybrat
8

3. Existují také další formy politických a občanských aktivit,
prosím, vyjád ete zda:
 jste se podílel/a na některé z těchto aktivit v uplynulém
roce,
 jste se podílel/a na některé z těchto aktivit ve
vzdálenější minulosti,
 jste se dosud na žádné z těchto aktivit nepodílel/a, ale
možná ji uskutečníte,
 jste se dosud na žádné z těchto aktivit nepodílel/a, a
nikdy a za žádných okolností byste se na ní
nepodílel/a.
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 3.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV . POKUD
SE HODI VICE NEZ JEDNA MOZNOST, KODUJTE TU VICE
PARTICIPATIVNI (TJ. BLIZE K LEVEMU KONCI SKALY).

jichž se lidé mohou účastnit. U každé z následujících,

dosud se
na žádné
dosud se
z t chto
na žádné
aktivit
z t chto
nepodílel/a,
aktivit
nepodílel/a, a nikdy by
se na ní
ale možná
ji uskuteční nepodílel/a
4
3

podílel/a se
na n které
z t chto
aktivit
v uplynulé
m roce
1

podílel/a se
na n které
z t chto
aktivit ve
vzdálen jší
minulosti
2

C13. Podpis petice Ěi internetové peticeě











C14. Bojkotování nebo naopak dobrovolný nákup určitého
výrobku z politických, etických či ekologických důvodů











C15. Účast na demonstraci











C16. Účast na politickém mítinku a shromážd ní











C17. Kontaktování/pokus o kontaktování politika nebo státního
ú edníka, abyste vyjád il/a své názory











C1Ř. Pen žitý dar nebo získávání pen z na občanské a
politické aktivity











C1ř. Kontaktování médií/vystoupení v médiích, abyste
vyjád il/a své názory Ěi p es internetě











C20. Vyjad ování politických názorů na internetu Ěve ejn i
soukrom ě











neumí
vybrat
8

C21. Jak často používáte média (nap íklad televizi, noviny, rádio a internet), abyste získal/a zprávy či informace o
politice?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 4, JEDINÁ ODPOV .
1ě n kolikrát denn
2ě jednou denn
3) 5-6 dní v týdnu
4) 3-4 dny v týdnu
5) 1-2 dny v týdnu
6ě mén než jeden den v týdnu
7) nikdy
Řě neumí vybrat










C22. Průměrně vzato, s kolika lidmi máte kontakt za jeden typický pracovní den? Počítejte i lidi, se kterými žijete. Zajímá
nás váš p ímý kontakt s někým druhým, tj. s kýmkoliv, s kým mluvíte či diskutujete ať tvá í v tvá , po telefonu, poštou či
p es internet. Prosím, zahrňte pouze lidi, které znáte. Prosím vyberte jednu z následujících kategorií, která nejlépe
vystihuje váš odhad.
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 5, JEDINÁ ODPOV .
1) 0-4 lidi
2) 5-9
3) 10-19
4) 20-49
4ě 50 a víc
Řě neumí vybrat








2

Lidé někdy pat í k různým skupinám a sdružením. Prosím u každé skupiny vyjád ete, zda:
 k ní pat íte a jste v ní aktivní,
 k ní pat íte, ale nejste v ní aktivní,
 jste k ní v minulosti pat il/a, ale v současnosti již
nejste jejím členem/členkou,
pat í, ale
 jste k takové skupině nebo organizaci nikdy
není
pat í a je v ní
v minulosti
nepat il/a.
aktivní
aktivní
pat il/a
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 6.
2
1
3
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .

nikdy
nepat il/a
4

neumí vybrat
8

C23. Politická strana











C24. Odbory, obchodní nebo profesní organizace











C25. Církev nebo náboženská organizace











C26. Sportovní, volnočasové nebo kulturní sdružení











C27. Jiná dobrovolná organizace











Existují různé názory na práva lidí v demokracii. Na škále 1 až 7, kde 1 je zcela nedůležité a 7 velmi důležité, uveďte, jak
jsou následující tvrzení pro Vás důležité.

1

2

3

4

5

6

7

Neum
í
vybrat
8

C2Ř. Všichni občané mají odpovídající životní úroveň

















C2ř. Vládní ú ady respektují a chrání práva menšin

















C29A. Vládní ú ady jednají s každým stejn , to znamená bez ohledu
na jeho/její postavení ve společnosti

















C29B. Politici berou v úvahu názory občanů p edtím, než p ijmou
rozhodnutí

















C30. Lidé mají více možností účastnit se ve ejného rozhodovacího
procesu

















C31. Občané mají možnost účastnit se občanské neposlušnosti
Ěnepovolená demonstrace, blokáda, neplacení daníě, pokud
nesouhlasí s jednáním vlády

















C32. Vládní ú ady respektují demokratická práva za každých okolností

















C33. Lidé odsouzení za vážné zločiny ztratí svá občanská práva

















C34. Lidé, kte í mají trvalý pobyt v dané zemi, ale nejsou jejími
občany, mají právo volit v národních volbách

















C35. Lidé mají právo se neúčastnit voleb

















C36. Zdravotní péče je poskytovaná všem

















POKYN: P EDLOŽTE OP T KARTU 1.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV

zcela
nedůležité

.

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 7.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .

velmi
důležité

rozhod
-n
spíše
souhla- souhl
sím
asím
1
2

ani
- ani
3

spíše
nesouhlasím
4

rozhod
n
nesouhlasím
5

Neumí
vybrat
8

C37. Hlas lidí jako já nemá v tom, co d lá vláda, žádnou váhu.













C38. Nemyslím si, že se vláda zajímá o to, co si myslí lidé jako já.













C39. Mám pocit, že docela dob e rozumím důležitým politickým problémům
naší zem .













C40. Myslím si, že v tšina lidí je o politice a o tom, co d lá vláda,
informována lépe než já.













3

P edpokládejme, že by Poslanecká sněmovna projednávala zákon, který považujete za nespravedlivý nebo škodlivý.
zcela
nepravd pod.
4

neum
í
vybra
t
8

velmi
pravd p.
1

spíše
pravd p.
2

spíše
nepravd
pod.
3

C41. Pokud by k takové situaci došlo, jak pravd podobné je, že byste – ať
už sám/sama nebo společn s ostatními – se pokusil/a s tím n co ud lat?











C42. Pokud byste vynaložil/a takové úsilí, jak pravd podobné je, že by
Poslanecká sn movna v novala dostatečnou pozornost vašim
požadavkům?











POKYN: P EDLOŽTE KARTU 8.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV

.

C43. Jak moc se Vy osobně zajímáte o politiku? POKYN: P EDLOŽTE KARTU 9. JEDINÁ ODPOV

.

Velmi se zajímám

Spíše se zajímám

Moc se nezajímám

Vůbec se nezajímám

Neumí vybrat

1

2

3

4

8











C44. V politice se často užívají pojmy “levice” a “pravice“. Kam byste se sám(a) za adil(a)? POKYN:P EDLOŽTE KARTU
10
Levice

Neumí
vybrat

Pravice

























0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98
Rozhod
-n
nesouhlasím
5

Neumí
vybrat
8

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími
výroky?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 7.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .
C45. V tšinou můžeme dův ovat t m, co vládnou, že d lají to, co je
správné.
C46. V tšina politiků je v politice pouze kvůli osobnímu zisku.

Rozhod
-n
souhlasím
1

Spíše
souhlasím
2

Ani ani
3

Spíše
nesouhl
asím
4

























C47. Jak často, podle Vašeho názoru, se Vás lidé budou snažit zneužít, když budou mít možnost, a jak často se budou
snažit jednat poctivě a slušně?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 11, JEDINÁ ODPOV .
1ě budou se mne snažit zneužít tém

vždy

2ě v tšinou se mne budou snažit zneužít
3ě v tšinou se budou snažit jednat poctiv a slušn
4ě budou se snažit být poctiví a slušní tém
Řě neumí vybrat

vždy







C4Ř. Celkově vzato, ekl/a byste, že lidem se dá důvě ovat, nebo že člověk nemůže být p i jednání s lidmi nikdy dost
opatrný?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 12, JEDINÁ ODPOV .
1ě Lidem se dá tém

vždy dův ovat

2ě Lidem se dá obvykle dův ovat
3ě Lidem se obvykle nedá dův ovat
4ě Lidem se tém
Řě neumí vybrat

nikdy nedá dův ovat







4

C4ř. Jak často hovo íte se svými p áteli, p íbuznými či spolupracovníky o politice?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 13, JEDINÁ ODPOV .
1ě často
2ě n kdy
3ě málokdy
4) nikdy
Řě neumí vybrat







C50. Pokud máte vyhraněný názor na politiku, jak často se pokoušíte o něm p esvědčit své p átele, rodinu nebo kolegy
z práce?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 13, JEDINÁ ODPOV .
1ě často
2ě n kdy
3ě málokdy
4) nikdy
Řě neumí vybrat







Pokud se zamyslíte nad politikou v České republice,
do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte
s následujícími výroky?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 7.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .

rozhodn
spíše
souhlasím souhlasím
1
2

ani - ani
3

spíše
rozhodn
nesouhlasím nesouhlasím
4
5

neumí
vybrat
8

C51. Politické strany podporují aktivní zapojení občanů
do politiky.













C52. Politické strany nenabízejí voličům žádnou
skutečnou volbu p i ešení politických otázek.













C53. Referenda jsou dobrý způsob, jak rozhodnout
důležité politické otázky.













C54. Pokud se zamyslíte nad posledními volbami do Poslanecké sněmovny, jak čestné byly s ohledem na sčítání hlasů a
jejich vyhlašování? POKYN: P EDLOŽTE KARTU 14.
1ě velmi čestné

2ě spíše čestné
3ě ani čestné ani nečestné
4ě spíše nečestné
5ě velmi nečestné
8) neumí vybrat







C55. Pokud se zamyslíte nad posledními volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, jak spravedlivé
byly s ohledem na možnosti kandidátů a politických stran vést volební kampaň?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 15.
1ě velmi spravedlivé

2ě spíše spravedlivé
3ě ani spravedlivé ani nespravedlivé
4ě spíše nespravedlivé
5ě velmi nespravedlivé
8) neumí vybrat







C56. Pokud se zamyslíte nad státní správou v České republice, jak byste hodnotil/a ochotu ú edníků ve snaze sloužit
lidem? Jsou:
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 16.
1) velmi ochotní

2ě spíše ochotní
3ě nep íliš ochotní
4ě vůbec ne ochotní
8) neumí vybrat





5

C57. Jak rozší ená je podle Vašeho názoru korupce ve státní správě České republiky?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 17.
1ě Tém

nikdo do ní není zapleten

2ě Malá část ú edníků je do ní zapletena
3ě N kte í ú edníci jsou do ní zapleteni
4ě Mnoho ú edníků je do ní zapleteno
5ě Tém

každý je do ní zapleten

Řě Neumí vybrat








Zhodnoťte prosím následující výroky na škále od 0 do 10, kde 0 je velmi špatně a 10 velmi dob e:
velmi
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 18.
špatn
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV

.

C5Ř. Jak podle Vás dnes funguje demokracie v České
republice?
C5ř. A jak podle Vás fungovala demokracie v České
republice p ed 10 lety?
C60. A jak bude podle Vás fungovat demokracie v České
republice za 10 let?

velmi neumí
dob e vybrat
10

98

          



          



          



0

1

Jak často v průměru provádíte následující aktivity:
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 19.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .
C61. Čtete politické zprávy v novinách
C62. Sledujete politické zpravodajství v televizi
C63. Posloucháte politické zpravodajství v rádiu
C64. Používáte internet k získávání politických zpráv a informací

2

3

4

5

6

7

8

denn
1

3-4 krát
týdn
2

1-2 krát
týdn
3

mén
než
1-2 krát
týdn
4





















C65a. Cítíte se některé politické straně blízko?
Ano ………………………………………………………………………………………………… 1
Ne ………………………………………………………………………………………………… 2
Neví………………………………………………………………………………………………… 8

=> C65c
=> C65b
=> C65b

FILTR: POUZE PRO TY, KTE Í ODPOV D LI NE V OTÁZCE C65a ĚVARIANTA 2ě
C65b. Cítíte, že je Vám určitá strana o trochu bližší než ostatní strany?
Ano ………………………………………………………………………………………………… 1
Ne…………………………………………………………………………………………………
2
Neví………………………………………………………………………………………………… 8

=> C65c
=> E1
=> E1

9

nikdy
5

neumí
vybrat
8











FILTR: POUZE PRO TY, KTE Í ODPOV D LI ANO V OTÁZCE C65a NEBO C65b (VARIANTA 1)
C65c. Ke které straně se cítíte nejblíže?
POKYN:P EDLOŽTE KARTU 28.
FILTR: POUZE PRO TY, KTE Í V OTÁZCE Q.2c UVEDLI N JAKOU POLITICKOU STRANU
C65d. Cítíte se této straně velmi blízko, celkem blízko nebo ne moc blízko?
Velmi blízko ………………………………………………………………………………………………1
Celkem blízko ………………………………………………………………………………………….…2
Ne moc blízko……………………………………………………………………………………………..3
Neumí vybrat………………………………………………………………………………………………8

rozhodn
souhlasím

spíše
souhlasím

ani - ani

spíše
nesouhlasím

rozhodn
nesouhlasím

neumím
vybrat

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 7.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .

1

2

3

4

5

8

E1. Domnívám se, že bych byla/a stejn úsp šná ve ve ejné funkci jako jiní
lidé.













E2. Považuji se za dostatečn kvalifikovaného/ou k účasti v politice.













E6. N kdy se politika zdá být tak komplikovaná, že lidé jako já nemohou
opravdu rozum t tomu, co se d je.













6

EŘ. V našem systému vlády mají občané hlavní slovo v určování sm ování
zem , ať je u moci kdokoli.













E11. Politici se zajímají pouze o získání hlasů občanů, a nikoli o jejich názory.













E12. Obecn ečeno, ti, které zvolíme do ve ejných ú adů, ztrácí velmi rychle
kontakt s občany.













E1ř. Rad ji bych žil/a v našem současném systému vlády než jakémkoli jiném.













E20. Demokracie je nejlepší způsob vlády pro zemi, jako je ta naše.













E21. V tšina politiků toho hodn slíbí, ale ve skutečnosti nic neud lá.













E22. Volení nemá smysl, strany si ud lají stejn , co cht jí.













E23. Moje angažovanost může mít vliv na politiku v této zemi.













E24. Organizované skupiny občanů můžou mít hodn vlivu na politiku v této
zemi.













E25. Když občané z různých zemí spojí svoje síly, můžou mít hodn vlivu na
mezinárodní politiku.













E26. Zvážím názor každé strany p ed tím, než se rozhodnu.













rozhodn
spíše
spokojen spokojen
ý.
ý.
1
2

A nyní několik otázek na Vaši spokojenost s politickou a
ekonomickou situací v zemi.
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 20.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .
E27. Do jaké míry jste spokojen/a s politickou situací v zemi?
E28. Do jaké míry jste spokojen/a s ekonomickou situací v zemi?
E29. Do jaké míry jste spokojen/a s dosavadní činností vlády?









ani-ani
3

spíše
nespoke
ný.
4

rozhodn
nespokoj
ený.
5

neumí
vybrat
8

















E30. Se kterým z následujících tvrzení souhlasíte?
1) Demokracie je systém vlády, který je lepší než jakýkoli jiný systém.


2) Za určitých okolností je autoritá ský režim nebo diktatura lepší než demokracie 
3) Pro lidi, jako jsem já, je jedno, jaký režim vlády existuje.

8) neumí vybrat

Níže je uveden seznam institucí. Uveďte prosím, nakolik důvě ujete každé z následujících institucí.
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 21.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU
ODPOV .
A1. vláda ČR
A2. Parlament CR
A3. politické strany
A4. odbory
A5. soudní systém
A6. Evropská unie
A7. Organizace spojených národů

vůbec
1

ne moc
2

trochu
3

docela
4

velmi
5

neumí
vybrat
8

















































A8. Obdržel/a jste v posledních 12 měsících nějakou výzvu, která byla určená osobně Vám, k účasti na průvodu či
demonstraci?
 Ano
 Ne
 Neumí vybrat

7

Obdržel/a jste v posledních 12 měsících nějakou výzvu, která byla určená osobně Vám, abyste uskutečnil/a nebo se
zúčastnil/a některé z následujících aktivit? Byl/a jsem osloven/a, abych:
8 - Neumí
vybrat
1 - Ano
2 - Ne
AŘA Kontaktoval/a politika, vládu nebo místní samosprávu
AŘB Podepsal/a petici/ve ejnou výzvu










AŘC Daroval/a peníze politické organizaci nebo skupin







AŘD Bojkotoval/a určité výrobky







AŘE V dom koupil/a výrobky z politických, etických či ekologických důvodů

























AŘF Nosil/a nebo ve ejn vystavil/a znak/nálepku n jaké kampan
AŘG Se účastnil/a stávky
AŘH Se účastnil/a p ímé akce Ějako je: blokáda, okupace, občanská
neposlušnostě?
AŘI Použil/a násilné formy aktivit (proti majetku nebo lidem)

A9. V adě zemí jsou média jako noviny, rádia a televize vlastněny soukromými mediálními společnostmi. V některých
zemích existují zákony, které omezují počet médií, které jedinec/soukromá skupina může vlastnit. Proč některé země
mají tyto zákony?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 22. VYZNůČTE JEDNU ODPOV .

1) Aby zvýšily zisky mediálních společností.
2) Aby umožnily vládám kontrolovat informace prezentované médii.



3) Aby byl dostatek noviná ů, kte í p inášejí zprávy o vlád .



4) Aby se zvýšila šance, že média budou prezentovat adu pohledů.



8) Neumí vybrat



A10. Hodně se dnes hovo í o tom, k jakým cílům by naše země měla smě ovat v nejbližších deseti letech. Níže jsou
uvedeny některé z cílů, jimž by různí lidé dali p ednost. Kdybyste si musel(a) vybrat, kterou ze snah na tomto seznamu
považujete za nejdůležitější (označit 1)? A která je druhá nejdůležitější (označit 2)?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 23. VYZNůČTE DV ODPOV DI.
Po adí důležitosti
1) Udržet po ádek ve stát

……………………..

2) Dát lidem v tší možnost hovo it do důležitých vládních
rozhodnutí

……………………..

3) Bojovat proti růstu cen

……………………..

4) Bránit svobodu projevu

……………………..

8) Neumí vybrat
A11. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 24.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .
rozhodn nesouhl ani-ani souhla- rozhodn
ě neasím
sím
ě
souhlasí
souhlasí
m
m
A11A. Vláda by m la p erozd lovat p íjem bohatších





t m, kdo jsou na tom hů .
A11B. D ti by m ly být vychovávány k poslušnosti





autorit .
A11C. I ty nejdůležit jší ve ejné služby a odv tví by





m ly být ízeny soukromými firmami.
A11D. Lidem z jiných zemí by m lo být umožn no p ijít





a trvale žít v mé zemi, pokud cht jí.

8

neumí
vybrat






A12. Pro každé z následujících společenských témat, prosím uveďte, jak
moc je pro Vás toto téma důležité.
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 25. V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU
ODPOV .

vůbec
nedůlež
ité
1

spíše
nedůl
ežité
2

ani
- ani
3

A12A. Negativní dopady politiky škrtů p edchozích vlád













A12B. Selhání polistopadových politických elit v ízení státu Ěkorupce, špatné
životní podmínky atd.ě
A12C. Diskutabilní rozhodování prezidenta Zemana Ěnap . aféra profesora
Putny)
A12D. Zneužívání zví at





























































A12E. Růst politické moci církve
A12F. Problémy způsobené Romy
A12G. Fungující občanská společnost
A12H. Nebezpečí fašismu v české společnosti
A12I. Prosazování práv homosexuálů

spíše
velmi
důležité důležité
4
5

neumí
vybrat
8

SILN NESOUHLASÍ

SPÍŠE NESOUHLASÍ

TROCHU
NESOUHLASÍ

ANI NESOUHLAS,
ANI
SOUHLAS

TROCHU SOUHLASÍ

SPÍŠE SOUHLASÍ

SILN SOUHLASÍ

NEUMÍ VYBRůT

A13. Níže jsou uvedeny charakterové vlastnosti, které by bylo možné použít na popis Vaší osoby. Ohodnoťte, jak vás
dané vlastnosti vystihují. Zkuste odpovědět i v p ípadě, že se Vás jedna z daných vlastností týká více.
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 26.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .

1

2

3

4

5

6

7

8

a) extrovertní, nadšený

1 2 3 4 5 6 7 8

bě kritický, hádavý

1 2 3 4 5 6 7 8

cě spolehlivý, disciplinovaný

1 2 3 4 5 6 7 8

d) úzkostlivý, snadno se rozrušíte

1 2 3 4 5 6 7 8

eě otev ený novým zkušenostem, komplexn uvažující

1 2 3 4 5 6 7 8

fě rezervovaný, tichý

1 2 3 4 5 6 7 8

gě soucitný, v elý

1 2 3 4 5 6 7 8

hě neuspo ádaný, ledabylý

1 2 3 4 5 6 7 8

iě klidný, emocionáln stabilní

1 2 3 4 5 6 7 8

jě konvenční, netvo ivý

1 2 3 4 5 6 7 8

A14a. Když p emýšlíte o špatné politické a ekonomické situaci v naší zemi, cítíte se:
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 27.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .
Vůbec ne
Spíše ne
Trochu
Docela
Velmi
Rozzlobený/á
Znepokojený/á
Bojíte se
Bezmocný/á

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

A14b. Když p emýšlíte o zacházení se zví aty v naší zemi, cítíte se:
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 27.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .
Vůbec ne
Spíše ne
Trochu
Docela
Rozzlobený/á
Znepokojený/á
Bojíte se
Bezmocný/á

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

9

5
5
5
5

Velmi
5
5
5
5

Neumí
vybrat
8
8
8
8

Neumí
vybrat
8
8
8
8

A14c. Když p emýšlíte o problémech a těžkostech, kterým homosexuálové v naší zemi čelí, když chtějí ve ejně p iznat
svoji sexuální orientaci, cítíte se:
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 27.
V KůŽDÉM ÁDKU VYZNůČTE JEDNU ODPOV .
Vůbec ne
Spíše ne
Trochu
Docela
Velmi
Neumí
vybrat
Rozzlobený/á
1
2
3
4
5
8
Znepokojený/á
1
2
3
4
5
8
Bojíte se
1
2
3
4
5
8
Bezmocný/á
1
2
3
4
5
8
Pokyn: U následujících otázek (A15 až A17) Vás prosím, pokud si nevzpomenete na správnou odpověď nebo si
nebudete jist, bez obav zvolte odpověď „nevím, nejsem si jist“. Tato odpověď je pro nás cennější, než p ípad, kdy byste
správnou odpověď uhádl.
A15. Jsou poslanci do Poslanecké sněmovny voleni na základě poměrného nebo většinového volebního systému?
Pom rný systém
1
V tšinový systém
2
Nevím, nejsem si jist
8
ODMÍTL ODPOV D T
9
A16. Je p edseda Evropské komise volen občany Evropské unie?
Ano
Ne
Nevím, nejsem si jist
ODMÍTL ODPOV D T
A17. Jsou následující výroky pravdivé či nepravdivé?
PRAVDIVÉ
NEPRAVDIVÉ
ODMÍTL ODPOV D T
1
2
7
A17A. Česká republika formáln vznikla v roce 1989.
A17B. V současné dob má Evropská unie 25 členských států.
A17C. Členové krajských zastupitelstev jsou vybíráni na základ výsledků voleb do krajských
zastupitelstev.
A17D. Kanada je stálým členem Rady bezpečnosti OSN.“

1
2
8
9
NEVÍM
8
1 2 7 8
1 2 7 8
1 2 7 8
1 2 7 8

A18. Kdybyste byl požádán, abyste kandidoval do ve ejné funkce ve Vaší obci, p ijal byste tuto kandidaturu?
Rozhodn ano
1
Spíše ano
2
Nevím, neuvažoval jsem o tom
3
Spíše ne
4
Rozhodn ne
5
ODMÍTL ODPOV D T
9
A19. Kdybyste byl požádán, abyste kandidoval do ve ejné funkce v kraji, p ijal byste tuto kandidaturu?
Rozhodn ano
Spíše ano
Nevím, neuvažoval jsem o tom
Spíše ne
Rozhodn ne
ODMÍTL ODPOV D T

1
2
3
4
5
9

A20. „Kdybyste byl požádán, abyste kandidoval do ve ejné funkce ve volbách do Poslanecké sněmovny či Senátu, p ijal
byste tuto kandidaturu?
Rozhodn ano
1
Spíše ano
2
Nevím, neuvažoval jsem o tom
3
Spíše ne
4
Rozhodn ne
5
ODMÍTL ODPOV D T
9
A21. Vraťme se k posledním volbám do Poslanecké sněmovny, které se konaly 25. až 26. íjna 2013. Zúčastnil/a jste
se těchto voleb?
POKRůČUJTE Nů A22
Ano
1
P EJD TE Nů A23
Ne
2
P EJD TE Nů A23
Ne, nem l/a jsem volební právo
3
P EJD TE Nů A23
Neví
8
Odmítl/a odpov d t
P EJD TE Nů A23
9

10

FILTR: Pouze pro respondenty, kte í se zúčastnili voleb A21=1.
A22. ekněte mi prosím, kterou stranu jste volil/a v těchto volbách.
P EDLOŽTE KARTU 28. POUZE JEDNA ODPOV .
Česká strana sociáln demokratická ĚČSSDě
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy ĚKSČMě
TOP 09
Občanská demokratická strana ĚODSě
K esťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ĚKDU-ČSLě
ÚSVIT p ímé demokracie Tomia Okamury
Strana zelených (SZ)
Česká pirátská strana ĚPIRÁTIě
Strana svobodných občanů ĚSVOBODNÍě
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI ĚSPOZě
D lnická strana sociální spravedlnosti ĚDSSSě
Jiná strana, uve te která ..............................
Neumí vybrat
Odmítl/a odpov d t
A23. V roce 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny. Zúčastnil/a jste těchto voleb?
POKRůČUJTE Nů A24
Ano
P EJD TE Nů A25
Ne
P EJD TE Nů A25
Ne, nem l/a jsem volební právo
P EJD TE Nů A25
Neví
Odmítl/a odpov d t
P EJD TE NA A25
FILTR: Pouze pro respondenty, kte í se zúčastnili voleb ů23=1.
A24. ekněte mi prosím, kterou stranu jste volil/a v těchto volbách.
P EDLOŽTE KARTU 29. POUZE JEDNů ODPOV .
Česká strana sociáln demokratická ĚČSSDě
Občanská demokratická strana (ODS)
Komunistická strana Čech a Moravy ĚKSČMě
TOP 09
V ci ve ejné
K esťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ĚKDU-ČSLě
Strana zelených ĚSZě
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI ĚSPOZě
Suverenita Jany Bobošíkové
Jiná strana, uve te která .............................
Neumí vybrat
Odmítl/a odpov d t

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

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

A25. V tomto seznamu jsou různé skupiny lidí. Označte všechny ty, o kterých si myslíte, že by neměly mít dovoleno
po ádat ve ejná shromáždění.
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 30.
ZůZNůMENJTE ČÍSLů SKUPIN, KTERÉ RESPONDET UVEDE. Pokud respondent zmíní skupinu, zeptejte se dále: A ješt
n kdo další, kdo by nem l mít dovoleno po ádat ve ejná shromážd ní? Respondenta nijak nevybízejte, aby jmenoval další
skupinu nebo aby vyjmenoval více než jednu skupinu.
levicoví extrémisté
1
Vietnamci

2

homosexuálové

3

lidé s kriminální minulostí

4

rasisté

5

pravicoví extrémisté

6

lidé, kte í mají AIDS

7

katolíci

8

lidé užívající drogy

9

Židé

10

Romové

11

Muslimové

12

Ukrajinci

13

náboženští fundamentalisté

14

žádná

15

neví

98

odmítl odpov d t

99

11

A26. A nyní označte všechny ty, které byste nechtěl mít za sousedy
POKYN: P EDLOŽTE KARTU 30.
ZůZNůMENJTE ČÍSLů SKUPIN, KTERÉ RESPONDET UVEDE. Pokud respondent zmíní skupinu, zeptejte se dále: A ješt
n kdo další, koho byste necht l mít za sousedy? Respondenta nijak nevybízejte, aby jmenoval další skupinu nebo aby
vyjmenoval více než jednu skupinu.
levicoví extrémisté
1
Vietnamci

2

homosexuálové

3

lidé s kriminální minulostí

4

rasisté

5

pravicoví extrémisté

6

lidé, kte í mají AIDS

7

katolíci

8

lidé užívající drogy

9

Židé

10

Romové

11

Muslimové

12

Ukrajinci

13

náboženští fundamentalisté

14

žádná

15

neví

98

odmítl odpov d t

99

A27. Když se ohlédnete za Vašimi aktivitami za posledních 12 měsíců, byly mezi nimi i následující?
ANO

NEVÍM

NE

1
2
8
A27a. Navštívil/a jste ve ejné setkání související s životem ve Vaší obci
A27b. Pracoval/a jste pro n jaké místní sdružení či organizaci
A27c. Účastnil/a jste se p ímé akce jako je blokáda, okupace či občanská neposlušnost
A27d. Účastnil/a se politické události, p i níž došlo k násilné konfrontaci nap . s oponenty nebo policií
anebo p i níž bylo použito násilí proti majetku

1 2 8
1 2 8
1 2 8
1 2 8

A2Ř. Když se ohlédnete za Vašimi aktivitami na internetu za posledních 12 měsíců, byly mezi nimi i následující?
ANO

NEVÍM

NE

1
2
8
A2Řa. Četl/a nebo navštívil/a jste internetové stránky n které politické strany, politika nebo hnutí,
p ípadn jejich profil na sociální síti Ěnap . Facebook, Twitter, YouTubeě
A2Řb. Označil/a jste profil politika, politické strany nebo hnutí na Facebooku jako „líbí se mi“, p ípadn
sledoval/a jejich účet na Twitteru či YouTube
A2Řc. Sdílel/a jste p ísp vek s politickým obsahem na sociální síti Ěnap . Facebook, Twitter, YouTubeě
A2Řd. Komentoval/a jste text týkající se politických témat na internetovém diskusním fóru
A2Ře. Komentoval/a jste p ísp vek týkající se politických témat na sociálních sítích Ěnap . Facebook,
Twitter, YouTube)
A2Řf. Publikoval/a jste text či p ísp vek týkající se politiky na vlastním blogu či sociální síti Ěnap .
Facebook, Twitter, YouTube)

12

1 2 8
1 2 8
1 2 8
1 2 8
1 2 8
1 2 8

B2. Ve kterém roce jste se narodil/a?
ZůPIŠTE ROK NůROZENÍ.Odmítl odpov d t - 9999

1

B4. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené školní vzdělání?
POUZE JEDNů ODPOV .
PRO TůZůTELE: PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 31.
Neúplné základní
Základní
Vyučení bez maturity
St ední bez maturity
Vyučení s maturitou
St ední odborné s maturitou Ěnap . st ední průmyslové školy, st ední ekonomické školyě
St ední všeobecné s maturitou Ěgymnáziumě
Vyšší odborné Ěpomaturitní, vyšší škola, 5. a 6. ročník konzervato e, nadstavbaě
Vysokoškolské – bakalá ské
Vysokoškolské – magisterské, inženýrské nebo ekvivalentní
Postgraduální vzd lání ĚPh.D., CSc., Doc. atp.ě
Neumí vybrat
Odmítl/a odpov d t

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, t ídy nebo ročníky
studia, které jste opakoval/a.
JESTLIŽE STÁLE STUDUJE, ZůPOČT TE DOKONČENÉ ROČNÍKY STUDIů. ZůOKROUHLETE Nů CELÉ ROKY ů
ZůPIŠTE ČÍSLO DO RÁMEČKU. Neví– 98, Odmítl/a odpov d t– 99.
ZůPIŠTE POČET LET STUDIů:

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?
Výd lečnou činností rozumíme zam stnání, podnikání, OSVČ, svobodné povolání či práci pro rodinný podnik trvající
alespoň 1 hodinu týdn . Pokud respondent výd lečnou činnost dočasn nevykonává Ěkv li nemoci, dovolené, prázdninám,
apod.ě, odpovídá, jako by byl dotazován za normálních okolností v pracovním období. Osoby na mate ské / rodičovské
dovolené neuvád jte jako výd lečn činné, pokud zároveň nevykonávají výd lečnou činnost minimáln 1 hodinu týdn .
POKRůČUJTE Nů B6
Jsem v současnosti výd lečn činný/á
1
P EJD TE Nů B7
Nejsem v současnosti výd lečn činný/á, ale d íve jsem byl/a
2
P EJD TE Nů B14
Nikdy jsem nebyl/a výd lečn činný/á
3
P EJD TE Nů B14
Neumí vybrat
8
Odmítl/a odpov d t
P EJD TE Nů B14
9
FILTR: Pouze pro respondenty, kte í jsou v současnosti výd lečn činní alespoň jednu hodinu týdn ĚB5=1ě.
B6. Kolik hodin týdně v průměru odpracujete ve Vašem zaměstnání a p i Vašich p ípadných dalších výdělečných
činnostech? Započítejte i p esčasy.
Zaokrouhlete na celé hodiny a zapište číslo do rámečku. Pokud respondent pracuje pro více zam stnavatel nebo má
zam stnání a je zároveň OSVČ, uvádí celkový pr m rný počet hodin odpracovaných týdn . Neví – řřŘ, Odmítl/a odpov d t
– 999.
ZůPIŠTE POČET HODIN Zů TÝDEN:

FILTR: Pokud je nebo byl/a respondentĚkaě výd lečn činný/á ĚB5=1 nebo 2ě, 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 JEDNů ODPOV . Pokud je respondent zam stnanec i samostatn výd lečn činný, hovo í o své hlavní
ekonomické činnosti. Respondenti, kte í byli, ale již nejsou zam stnáni, hovo í o svém posledním zam stnání.
PRO TůZůTELE: PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 32.
P EJD TE Nů Bř
Zam stnanec
1
P EJD TE Nů Bř
Soukromník ĚOSVČě, podnikatel či svobodné povolání bez zam stnanců
2
POKRůČUJTE NA B8
Soukromník ĚOSVČě, podnikatel či svobodné povolání se zam stnanci
3
P EJD TE Nů Bř
Práce v rodinném podniku bez zam stnaneckého pom ru Ěpomáhající člen
4
rodiny)
P EJD TE Nů B13
Neumí vybrat
8
Odmítl/a odpov d t
P EJD TE Nů B13
9

13

FILTR: Pouze pro respondenty, kte í jsou nebo byli soukromými podnikateli se zam stnanci ĚB7=3ě.
B8. Kolik máte (jste měl/a) zaměstnanců?
řř5 a více zam stnanc – řř5, neví – řřŘ, odmítl/a odpov d t – 999.
ZůPIŠTE POČET ZůM STNůNC :

FILTR: Pouze pro respondenty, kte í odpov d li v B7 = 1 až 4.
Bř. Máte (měl/a) jste ve svém současném (posledním) hlavním zaměstnání nějaké pod ízené?
POUZE JEDNů ODPOV . Pokud je respondent zam stnanec i samostatn výd lečn činný, hovo í o své hlavní
ekonomické činnosti.
POKRůČUJTE Nů B10
P EJD TE Nů B11
P EJD TE Nů B11
P EJD TE Nů B11

Ano
Ne
Neví
Odmítl/a odpov d t

1
2
8
9

FILTR: Pouze pro respondenty, kte í mají/m li pod ízené ĚBř=1ě.
B10. Kolik pod ízených máte (jste měl/a)?
Respondent musí započítat všechny pracovníky, které ídí/ ídil p ímo i nep ímo, pokud za jejich práci odpovídá. Tedy i
pracovníky ízené jeho pod ízenými. Pozor: učitelé neuvád jí žáky, sociální pracovníci své klienty, atd. Pokud se počet
pod ízených v daném zam stnání m nil, uvede respondent nejvyšší počet. řř5 a více pod ízených – řř5, neví – 998,
odmítl/a odpov d t – 999.
ZůPIŠTE POČET POD ÍZENÝCH:
FILTR: Pokud je nebo byl/a respondentĚkaě výd lečn činný/á ĚB5=1 nebo 2ě, ptejte se:
B11. Pracujete (pracoval/a jste) v organizaci zamě ené na dosahování zisku nebo v neziskové organizaci?
Organizace zam ená na zisk znamená akciová společnost, společnost s ručením omezeným, státní podnik, národní podnik
apod. Nezisková organizace znamená občanské sdružení, nadace, nadační fond, obecn prosp šná společnost,
samosprávní a správní ú ady, ve ejné instituce jako nap íklad nemocnice, školy, knihovny, policie či armáda.
POKRůČUJTE Nů B12
POKRůČUJTE Nů B12
POKRůČUJTE Nů B12
POKRůČUJTE Nů B12

Organizace zam ená na zisk
Nezisková organizace
Neví
Odmítl/a odpov d t

1
2
8
9

FILTR: Pokud je nebo byl/a respondentĚkaě výd lečn činný/á ĚB5=1 nebo 2), ptejte se:
B12. Pracujete (pracoval/a jste) v organizaci ve ejné nebo soukromé?
Ve ejná organizace znamená státní či samosprávní ú ad anebo organizace, kterou vlastní či z izuje ve ejný sektor jako
nap íklad nemocnice, škola, knihovna či policie. Soukromá organizace znamená společnost, která je vlastn ná soukromým
vlastníkem či investorem jako nap íklad soukromé firmy, občanská sdružení, nadace.
POKRůČUJTE Nů B13
Organizace zam ená na zisk
1
POKRůČUJTE Nů B13
Nezisková organizace
2
Neví
POKRůČUJTE NA B13
8
Odmítl/a odpov d t
POKRůČUJTE Nů B13
9
FILTR: Pokud je nebo byl/a respondentĚkaě výd lečn činný/á ĚB5=1 nebo 2ě, ptejte se:
B13. Jaké je (bylo) Vaše současné (poslední) zaměstnání, jakou činnost p i 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).
Odpov zaznamenejte co nejpodrobn ji. U soukromých podnikatel specifikujte obor / činnost podnikání. Pokud má / m l
respondent více zam stnání, ptejte se na hlavní = to, v kterém tráví nejvíce času. Neví – řřŘ, odmítl/a odpov d t– 999.
a. Název zam stnání Ěvypište)
………....……………………………………………………………………………………………………
b. Popis práce Ěvypišteě
………………………………………………………………………………………………………………
c. Hlavní naplň činnosti organizace Ěvypišteě
………………………………………………………………………………………………………………
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PTEJTE SE VŠECH.
B14. Která z následujících možností nejlépe popisuje Vaše pracovní za azení?
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 33.
POUZE JEDNů ODPOV . Pokud respondent dočasn nepracuje Ěnap . kv li nemoci, dovolené, prázdninám, apod.ě,
odpovídá, jako by byl dotazován za normálních okolností v pracovním období.
výd lečn činný/á Ězam stnanec/zam stnankyn , podnikatel/ka, práce v rodinném podnikuě
nezam stnaný/á
student/ka
učeň/učnice
důchodce/důchodkyn invalidní
důchodce/důchodkyn starobní
trvale v domácnosti
na mate ské nebo rodičovské dovolené
ostatní
neumí vybrat
odmítl/a odpov d t

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 Nů KARTU 34. POUZE JEDNů ODPOV .
POKRůČUJTE Nů B16
POKRůČUJTE Nů B16
P EJD TE NA B22
P EJD TE NA B22
P EJD TE NA B22

ano, žijeme ve stejné domácnosti
ano, ale nežijeme ve společné domácnosti
nemám stálého partnera Ěstálou partnerkuě
neumí vybrat
odmítl/a odpov d t

1
2
3
8
9

FILTR: Otázka B16 pouze pro respondenty, kte í 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 JEDNů ODPOV . Výd lečnou činností rozumíme zam stnání, podnikání, OSVČ, svobodné povolání či práci pro
rodinný podnik trvající alespoň 1 hodinu týdn . Pokud partner/partnerka výd lečnou činnost dočasn nevykonává Ěkv li
nemoci, dovolené, prázdninám, apod.ě, odpovídá respondent, jako by se jednalo o normální okolnosti v pracovním období.
Osoby na mate ské / rodičovské dovolené neuvád jte jako výd lečn činné, pokud zároveň nevykonávají výd lečnou činnost
minimáln 1 hodinu týdn .
POKRůČUJTE Nů B17
je v současnosti výd lečn činný/á
1
P EJD TE Nů B1Ř
není v současnosti výd lečn činný/á, ale d íve byl/a
2
P EJD TE Nů B21
nikdy nebyl/a výd lečn činný/á
3
neumí vybrat
P EJD TE Nů B21
8
odmítl/a odpov d t
P EJD TE Nů B21
9
FILTR: Pouze pro respondenty, jejichž partne i jsou v současnosti výd lečn činní ĚB16=1ě.
B17. Kolik hodin týdně v průměru odpracuje Váš partner/ka, manžel/ka v zaměstnání a p i p ípadných dalších
výdělečných činnostech? Započítejte i p esčasy.
Zaokrouhlete na celé hodiny a zapište číslo do rámečku. Pokud partner/ka pracuje pro více zam stnavatel nebo má
zam stnání a je zároveň OSVČ, uvádí se celkový pr m rný počet hodin odpracovaných týdn . Neví – řřŘ, odmítl/a
odpov d t- 999
ZůPIŠTE POČET HODIN Zů TÝDEN:
FILTR: Pouze pro respondenty, jejichž partne i jsou nebo byli/y výd lečn činní ĚB16=1 nebo 2ě.
B18. Jaké je (bylo) ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy Vašeho partnera/ky, manžela/ky?
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 32. POUZE JEDNů ODPOV . Pokud je partner/ka výd lečn činný/á hovo í o své hlavní
ekonomické činnosti.
POKRůČUJTE Nů B1ř
zam stnanec
POKRůČUJTE Nů B1ř
soukromník ĚOSVČě, podnikatel či svobodné povolání bez zam stnanců
POKRůČUJTE Nů B1ř
soukromník ĚOSVČě, podnikatel či svobodné povolání se zam stnanci
práce v rodinném podniku bez zam stnaneckého pom ru Ěpomáhající člen rodinyě POKRůČUJTE Nů B1ř
neumí vybrat
P EJD TE Nů B21
odmítl/a odpovědět
P EJD TE Nů B21

1
2
3
4
8
9

FILTR: Pouze pro respondenty, kte í odpov d li v B1Ř=1 až 4.
B1ř. Má (měl/a) Váš partner/ka ve svém hlavním zaměstnání nějaké pod ízené?
POUZE JEDNů ODPOV . Je pot eba započítat všechny pracovníky, které ídí/ ídil p ímo i nep ímo, pokud za jejich práci
odpovídá. Tedy i pracovníky ízené pod ízenými partnera/ky. Pozor: učitelé neuvád jí žáky, sociální pracovníci své klienty,
atd. Pokud se počet pod ízených v daném zam stnání m nil, uve te nejvyšší počet.
ano
1
ne
2
neví
8
odmítl/a odpovědět
9

15

FILTR: Pouze pro respondenty, kte í odpov d li v B1Ř=1 až 4.
B20. A Jaké je (bylo) současné (poslední) zaměstnání Vašeho partnera/ky, jakou činnost p i 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).
Odpov zaznamenejte co nejpodrobn ji. U soukromých podnikatel specifikujte obor / činnost podnikání. Pokud má / m l
respondent více zam stnání, ptejte se na hlavní = to, v kterém tráví nejvíce času. Neví – řřŘ, odmítl/a odpov d t– 999.
Název zam stnáníĚvypište)
……………….………………………………………………………………………………………………
Popis práce Ěvypišteě
……………………….………………………………………………………………………………………
Hlavní naplň činnosti organizace
Ěvypišteě……………………………………………………….………………………………………………………
FILTR: Otázka B21 pouze pro respondenty, kte í uvedli, že mají partnera/ku, manžela/ku B15=1 nebo 2.
B21. Která z následujících možností nejlépe popisuje současné pracovní za azení Vašeho partnera/ky, manžela/ky?
POKYN: PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KůRTU 33. POUZE JEDNů ODPOV . Pokud partner/ka dočasn nepracuje Ěnap .
kv li nemoci, dovolené, prázdninám, apod.ě, odpovídá, jako by byl dotazován za normálních okolností v pracovním období.
výd lečn činný/á Ězam stnanec/zam stnankyn , podnikatel/ka, práce v rodinném podnikuě
nezam stnaný/á
student/ka
učeň/učnice
důchodce/důchodkyn invalidní
důchodce/důchodkyn starobní
trvale v domácnosti
na mate ské nebo rodičovské dovolené
ostatní
neumí vybrat
odmítl/a odpov d t
PTEJTE SE VŠECH.
B22. Jste nebo byl(a) jste v minulosti členem odborů?
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 35. POUZE JEDNů ODPOV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99

.

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 odpov d t

1
2
3
8
9

B23. Hlásíte se k některému náboženství a v p ípadě, že ano, k jakému náboženskému vyznání se hlásíte?
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 36. POUZE JEDNů ODPOV .
ímskokatolické
Českobratrské evangelické
Československé husitské
Ostatní k esťanské ĚVYPIŠTE!ě ……………………………..…………………………………………..
Ostatní mimok esťanskéĚVYPIŠTE!ě……………………..……………………………………..……..
žádné
neumí vybrat
odmítl/a odpov d t

1
2
3
4
5
6
8
9

B24. Pokud nepočítáme výjimečné události, jako jsou poh by nebo svatby, jak často navštěvujete bohoslužby?
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 37. POUZE JEDNA ODPOV .
n kolikrát za týden
jednou za týden
2 až 3x za m síc
jednou za m síc
n kolikrát za rok
jednou za rok
mén často než jednou za rok
nikdy
neumí vybrat
odmítl/a odpov d t

1
2
3
4
5
6
7
8
98
99
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B25. V naší společnosti jsou skupiny, kterým je p isuzováno vysoké sociální postavení a naopak skupiny s nízkým
sociálním postavením. Kam byste se Vy osobně za adil/a na následující škále?
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 38. POUZE JEDNů ODPOV . Neumí vybrat– řŘ, odmítl/a odpov d t– 99.
Nízké sociální
postavení
1

Vysoké sociální
postavení
2

3

4

5

6

7

8

9

10

B26. Lidé se někdy za azují do dělnické t ídy, nižší, st ední či vyšší t ídy. Do které t ídy byste se za adil/a vy sám?
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 39.
vyšší t ída
1
vyšší st ední t ída
2
nižší st ední t ída
3
d lnická t ída
4
nižší t ída
5
žádná
6
neumí vybrat
8
odmítl/a odpov d t
9
B2Ř. Jaké jste národnosti?
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 40. JSOU MOŽNÉ MůXIMÁLN DV ODPOV DI.
České
Moravské
Slezské
Slovenské
Polské
N mecké
Romské
Ukrajinské
Ma arské
Vietnamské
Ruské
Jiné, jaké?ĚVYPIŠTE!ě …………………….………………..…………………………………………..
neumí vybrat
odmítl/a odpov d t

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

B2ř. Kolik členů, i s Vámi, má celkem Vaše domácnost? Domácností rozumíme jedince bydlící v jednom bytě či
rodinném domku, kte í společně hospoda í.
Zapište číslo do rámečku. Neví – řŘ, odmítl/a odpov d t – 99.
ZůPIŠTE POČET ČLEN :

B30. Kolik je z toho?
Zapište číslo do rámečku. Neví – řŘ, odmítl/a odpov d t – 99.
B30A. dosp lých ve v ku 1Ř let a více

ZůPIŠTE:

B30B. ve v ku 7-17 let

ZůPIŠTE:

B30C. ve v ku 0-6 let

ZůPIŠTE:

KONTROLů: Součet osob v ádcích ů, Ba C by se m l rovnat celkovému počtu osob v domácnosti v B2ř. Pokud ne, vyzv te
respondenta k oprav počt dosp lých a d tí.
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B31. Jaký je Váš osobní průměrný celkový čistý měsíční p íjem? Započtěte prosím Váš průměrný čistý plat i
p ípadné další průměrné měsíční p íjmy z podnikatelské a vedlejší výdělečné činností nebo z majetku (vedlejší
úvazky, vedlejší podnikání, p íjmy z pronájmu, akcií atp.) a průměrné sociální p íjmy (dávky v nezaměstnanosti,
dávky v mate ství, důchody atd.).
Uveďte prosím v Kč.
VYPIŠTE V KČ ů POKRůČUJTE Nů B33. POKUD
RESPONDENT NECHCE UVÉST, POKRůČUJTE Nů B32
B32. Jaký je Váš osobní průměrný celkový čistý měsíční p íjem? Započtěte prosím Váš průměrný čistý plat i
p ípadné další průměrné měsíční p íjmy z podnikatelské a vedlejší výdělečné činností nebo z majetku (vedlejší
úvazky, vedlejší podnikání, p íjmy z pronájmu, akcií atp.) a průměrné sociální p íjmy (dávky v nezaměstnanosti,
dávky v mate ství, důchody atd.).
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 41. POUZE JEDNů ODPOV .
bez p íjmu
do 4 řřř Kč
5000 – 7 řřř Kč
8 000 – ř řřř Kč
10000 – 11 řřř Kč
12 000 – 13 řřř Kč
14 000 – 15 řřř Kč
16 000 – 17 řřř Kč
18 000 – 1ř řřř Kč
20000 – 22 řřř Kč
23 000 – 25 řřř Kč
26 000 – 29 řřř Kč
30000 – 4řřřř Kč
více než 50000 Kč
neumí vybrat
odmítl/a odpov d t

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

FILTR: Otázka B33 je pouze pro ty, kte í žijí s dalším dosp lým v domácnosti ĚB30ů je v tší než 1ě.
B33. Jaký je průměrný celkový čistý měsíční p íjem Vaší domácnosti? Myslíme tím p íjmy a důchody všech osob ve
Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky, p ídavky a doplňkové p íjmy po zdanění.
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 42. POUZE JEDNů ODPOV .
bez p íjmu
do 4 řřř Kč
5000 – 7 řřř Kč
8 000 – ř řřř Kč
10 000 – 11 řřř Kč
12 000 – 13 řřř Kč
14 000 – 15 řřř Kč
16 000 – 17 řřř Kč
18 000 – 1ř řřř Kč
20 000 – 22 řřř Kč
23 000 – 25 řřř Kč
26 000 – 29 řřř Kč
30000– 34 řřř Kč
35000–3ř řřř Kč
40000–4ř řřř Kč
50000– 74 řřř Kč
75000– řř řřř Kč
100000 a více Kč
neumí vybrat
odmítl/a odpov d t

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 Nů KARTU 43. POUZE JEDNů ODPOV
Ženatý, vdaná – žijící společn
Ženatý, vdaná – žijící odd len
Registrované partnerství
Rozvedený, rozvedená
Vdova, vdovec
Svobodný/á Ěnikdy ženatý, vdanáě
neumí vybrat
odmítl/a odpov d t

.
1
2
3
4
5
6
8
9
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B35. ekněte prosím, ve které zemi se narodil Váš otec?
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 44. POUZE JEDNů ODPOV

.

Česká republika
Slovensko
Polsko
N mecko
Ukrajina
Ma arsko
Vietnam
Rusko
Jinde, kde?ĚVYPIŠTE!ě.,,…………………..………………..………………………………………..
neví
odmítl/a odpov d t
B36. ekněte prosím, ve které zemi se narodila Vaše matka?
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 44. POUZE JEDNů ODPOV

.

Česká republika
Slovensko
Polsko
N mecko
Ukrajina
Ma arsko
Vietnam
Rusko
Jinde, kde?ĚVYPIŠTE!ě.……………………..……………..…………………………………………..
Neumí vybrat
Odmítl/a odpov d t
B37. Jak byste popsal/a místo, ve kterém žijete?
PODÍVEJTE SE PROSÍM Nů KARTU 45. POUZE JEDNů ODPOV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99

.

Velké m sto
P edm stí nebo sídlo v bezprost ední blízkosti velkého m sta
Menší m sto
Vesnice
Samota
Jiný typ sídla ĚVYPIŠTE!ě.………………………………..………………..…………………………..
Neumí vybrat
Odmítl/a odpov d t

1
2
3
4
5
6
8
9

T1. Zaznamenejte pohlaví respondenta:
Muž
Žena

1
2

T2. Zaznamenejte okres:
Okres (vypišteě………………………………………………………………………………….………………
T3. Zaznamenejte kraj:
Praha
St edočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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T4. Velikost obce:
1 až 1 řřř obyvatel
2 000 až 4 999 obyvatel
5 000 až 1ř 999 obyvatel
20 000 až řř 999 obyvatel
100 000 a více obyvatel

1
2
3
4
5

T5. Jak hodnotíte p íjem domácnosti respondenta? P íjem se zdá:
velmi vysoký
vysoký
prům rný
nízký
velmi nízký

1
2
3
4
5

T6. Jak hodnotíte respondentovu informovanost o politice a ve ejných záležitostech? Informovanost byla:
velmi vysoká
vysoká
prům rná
nízká
velmi nízká

1
2
3
4
5

Informace o rozhovoru
Začátek rozhovoru:
Konec rozhovoru:
Délka rozhovoru:
Počet návšt v:
M síc a den rozhovoru:
Způsob sb ru dat ĚCAPI, PAPIě:
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