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Jak má být dotazník vyplněn? 
 
Většinu otázek můžete vyplnit tak, že uděláte křížek do čtverečku vedle Vám odpovídající 
odpovědi. 
 

 

Zakřížkovat prosím vždy jen jeden čtvereček: 

  správně:          nebo při opravách  

  chybně:  

 

 

Zodpovídejte prosím jednu otázku po druhé. Otázky můžete přeskočit, jen když je k tomu dán 
výslovný pokyn. 
 

Příklad: 
 

Máte děti? 
 

1 Ano 5 Ne  Dále s otázkou č.... 

1  

 

 
 
 
 
 
 

Jak dotazník vrátit? 
V případě, že budete vyplňovat dotazník v přítomnosti tazatele, dotazník mu odevzdejte. Pokud Vám tazatel dotazník ponechal, zašlete nám prosím vyplněný 
dotazník v přiložené předplacené obálce co nejdříve zpět. Pokud budete potřebovat náhradní obálku, prosím zavolejte agentuře SC&C na telefonní číslo 222 511 
221. 

 

ZAČNĚTE PROSÍM S OTÁZKOU ČÍSLO 1 NA DALŠÍ STRÁNCE. 

 
S VAŠIMI ODPOVĚĎMI SE BUDE NAKLÁDAT JAKO S VĚCÍ DŮVĚRNOU.  

JEŠTĚ JEDNOU MNOHOKRÁT DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI! 

Když  zde zakřížkujete  
„Ano” pokračujte hned  
s následující otázkou! 

Když  zde zakřížkujete 
„Ne” pokračujte  

s otázkouuvedenou  
v rámečku! 
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1. V posledních 12 měsících, obdaroval/a jste penězi nebo věcnými dary  
(v hodnotě nejméně 2.500 Kč) církev, nadaci nebo dobročinnou organizaci?  

    (Zakřížkovat prosím jen jeden čtvereček.) 

 1 Ano (dále s otázkou č. 2) 2 Ne (dále s otázkou č. 5)  

     
 

2. Jakou částku jste během posledních 12 měsíců celkem církvím, nadacím nebo dobročinným 
organizacím dal/a? 

Jednotlivé částky sečtěte v celkový obnos  ...........................Kč 

 

3. Dar poskytnutý církvi, nadaci nebo dobročinné organizaci byl určen na podporu: 
(Vyberte všechny hodící se možnosti.) 

a) Kultura a umění 1 
b) Sport a volný čas 2 
c) Životní prostředí a jeho ochrana 3 
d) Zdravotní a lékařské péče 4 
e) Sociální služby (dětské domovy, SOS vesničky, azylové domy, apod.) 5 
f) Vzdělání a výzkum 6 
g) Ochrana lidských práv a práv menšin 7 
h) Náboženská a spirituální činnost 8 
i) Krizová, humanitární a rozvojová pomoc 9 
j) Ochrana zvířat (útulky) 10 
k) Jiné (vypište):  

 

 
4. Jaké byly hlavní důvody pro tyto dary? 

(Vyberte všechny hodící se možnosti) 

a) Starost a zájem o věc 1 
b) Pocit povinnosti 2 
c) Pocit viny 3 
d) Osobní zkušenost 4 
e) Potřeba uznání 5 
f) Osobní prospěch 6 
g) Tlak okolí 7 
h) Byl/a jsem požádán/a 8 
i) Úleva na daních 9 
j) Žádné důvody 10 
k) Jiné důvody (vypište):  
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5. Co pro Vás a Váš život znamená/znamenalo zaměstnání? 
(Z následujících možností vyberte v pořadí dvě, které jsou pro Vás osobně nejdůležitější. V každém sloupci 
smí být zakroužkována jenom jedna možnost!) 

 1. 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 

2. 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 

a) Možnost získat určité společenské postavení 1 1 
b) Možnost uplatnit své vzdělání a schopnosti 2 2 
c) Možnost setkávat se s jinými lidmi 3 3 
d) Možnost dělat, co mě baví 4 4 
e) Možnost být nezávislý(á) 5 5 
f) Nutnost zajistit si základní zdroj příjmu 6 6 
g) Příležitost vydělávat "velké" peníze 7 7 

 
6. Představte si, že byste měl/a ZNOVU možnost volit způsob odchodu do důchodu. Bylo by podle 
Vás výhodné při dnes platných pravidlech, kdybyste…  
(Poznámka: Nezáleží na tom, jestli platná pravidla znáte, odpovězte prosím, co si myslíte.) 

 (Zakřížkovat prosím vždy jen jeden čtvereček v každé řádce.) 

  
bylo by to 
pro mne 
výhodné 

bylo by to pro 
mne 

nevýhodné 
nevím 

  ▼ ▼ ▼ 

a) … šel/šla do předčasného důchodu? 1 2 3 

b) 
… začal/a pobírat důchod přesně ve věku, kdy 
dosáhnete důchodového věku? 1 2 3 

c) 

… odložil/a žádost o důchod na později, než jak to 
pro Vás vyplývá ze zákona s tím, že až později 
zažádáte o celý důchod, bude vyšší, než kdybyste 
jej začal/a brát hned? 

1 2 3 

d) 

… zvolila po dosažení důchodového věku částečný 
(poloviční) důchod a dál byste pracoval/a s tím, že 
až později zažádáte o celý důchod, bude vyšší, než 
kdybyste jej začal/a brát hned? 

1 2 3 

 

7. Kdyby jste mohl/a znovu volit dobu Vašeho odchodu do důchodu: O jakou částku by se Váš 
budoucí MĚSÍČNÍ důchod musel natrvalo zvýšit, abyste odložil/a odchod do důchodu o jeden rok? 
 
 

.......................... Kč / měsíčně                              99 nikdy bych odchod do důchodu neodložil/a 
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8. Zvolte jednu z následujících variant: 

a) Pobírám plný starobní důchod a souběžně pracuji 1 (dále s otázkou č. 9)  

b) Pobírám částečný (poloviční) starobní důchod a 
souběžně pracuji 2 (dále s otázkou č. 9) 

c) Pobírám plný starobní důchod a nepracuji 3 (dále s otázkou č. 15) 

d) Pobírám předčasný starobní důchod 4 (dále s otázkou č. 15) 

e) Jiná situace 5 (dále s otázkou č. 15) 

 

9. Proč při pobírání starobního důchodu souběžně pracujete? 

(Zakřížkovat prosím jen jeden čtvereček.) 

a) Jen z důchodu bych nevyžil/a 1 
b) Vypomáhám finančně svým blízkým (rodina, děti, 

vzdálenější příbuzní, přátelé) 
2 

c) Prací řeším dočasné finanční problémy (např. splácení 
půjčky). Po jejich vyřešení pracovat nebudu. 

3 

d) Práce mne stále baví. 4 

e) Můj důchod je dostatečný, ale chci si přilepšit. 5 
f) Jiné (vypište):  

 

10. Jak dlouho v současné době dojíždíte do zaměstnání: 

(Zakřížkovat prosím jen jeden čtvereček.) 

g) Méně než 15 minut 1 

h) 15-30 minut 2 
i) 30-45 minut 3 

j) 45-60 minut 4 

k) Více než 60 minut 5 

l) Nedojíždím 6 
 

11. Jakou nejdelší dobu jste případně ochoten/na dojíždět do zaměstnání? 

(Zakřížkovat prosím jen jeden čtvereček.) 

a) Méně než 15 minut 1 
b) 15-30 minut 2 
c) 30-45 minut 3 

d) 45-60 minut 4 

e) Více než 60 minut 5 

f) Nechci dojíždět 6 
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12. Pracoval/a byste v budoucnosti i v případě, že byste musel/a změnit svou profesi? 

(Zakřížkovat prosím jen jeden čtvereček.) 

a) Ano 1 

b) Ne 2 
c) Po odchodu do důchodu jsem svou profesi změnil/a 3 

 
13. Pokud by již NEBYLA MOŽNOST souběžně pracovat při pobírání plného důchodu, jak byste se 
zachoval/a: 

(Zakřížkovat prosím jen jeden čtvereček.) 

a) Pracoval/a bych dále za stávající mzdu a odložil/a bych pobírání důchodu 1 

b) Přestal/a bych v takovém případě pracovat a zvolil/a raději důchod 2 
c) Zvolil/a bych částečný (poloviční) důchod a souběžně bych pracoval/a 3 
d) Pracoval/a bych „na černo“/ snažil/a bych se to obejít 4 

 

14. Uveďte prosím, do jaké míry Vy osobně souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem. 

(Zakřížkovat prosím jen jeden čtvereček.) 

  
plně 
souhla-
sím 

souhla-
sím 

ani souhlas 
ani 
nesouhlas  

nesou-
hlasím 

vůbec 
nesou-
hlasím 

 
Jsem už natolik unaven/a z práce, že 
chci odejít do důchodu. 1 2 3 4 5 

 

15. Odkud pochází peníze, které má Vaše domácnost měsíčně k dispozici? Napište, prosím, jaký díl 
(kolik %) asi připadne na jednotlivé položky. 

(Zaznamenejte počet procent do každého řádku, celkový součet všech řádků musí dávat 100 %.) 

a) Starobní důchod „od státu“  .......% 

b) Práce (zaměstnání, podnikání, přivydělávání si apod.) .......% 

c) Ze spoření a výnosů investic .......% 

d) Ze sociálních dávek .......% 

a) Od rodiny (např. od dětí, vzdálenějších příbuzných, sourozenců apod.) .......% 

b) Jiné .......% 

          Celkem                                                                                             100% 

 

 



7 

16. Kolik peněz má Vaše domácnost v průměru měsíčně k dispozici (součet všech položek 
uvedených v předchozí otázce)? 

 

..........................Kč / měsíčně 
 
 

17. Jak vysokou částku měsíčně v průměru vydává Vaše domácnost na pokrytí všech běžných 
potřeb (bydlení, strava, doprava, léky, ošacení, volnočasové aktivity atd.)? 

 
..........................Kč / měsíčně 

 

18. Kde si myslíte, že budete (sám/a nebo s manželkou/manželem) bydlet od nynějška za 5 let:  

(Zakřížkovat prosím jen jeden čtvereček.) 

 Bydliště bude v porovnání 
s tím současným 

 Stejné Menší Větší 
a) Ve vlastním bytě/domě v soukromém vlastnictví 1 2 3 

b) V bytě/domě, kde budeme platit nájemné  1 2 3 
c) V bytě/domě společně s dětmi/rodinou 1 2 3 

d) „Na vejminku“ po dohodě s dětmi/rodinou 1 2 3 
e) V domě pro seniory,  v domě s pečovatelskou službou, v 

léčebně nebo v podobném zařízení 1 2 3 

f) Jinde 1 2 3 
 
19. Nakonec prosím uveďte své pohlaví a rok narození: 
 

Muž 1 
Žena 2 

 

 

 

20. Narozen/a v roce    

 

 

 

 

 

Mnohokrát děkujeme, že jste si udělal/a 
čas a zodpověděl/a naše otázky.  
Dejte prosím tento vyplněný dotazník 
buď tazateli, nebo nám ho pošlete 
poštou v přiložené zpáteční obálce. 
 

SC&C spol. s r.o. 

Studie SHARE 

Americká 21 

120 00 Praha 2 

telefon: 222 511 221 
 


