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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 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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A. Úvěry a půjčky 

 
1. Co si obecně myslíte o úvěrech a půjčkách? Považujete půjčování si peněz za špatný nebo dobrý 

nápad? 
(Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Dobrý nápad 
Někdy dobrý a někdy špatný 

nápad 
Špatný nápad 

1 2 3 

 
2. Lidé si půjčují z různých důvodů. Považujete za vhodné nebo nevhodné pro člověka jako Vás půjčovat 

si na:  
(Zakřížkujte prosím jeden čtvereček v každém řádku) 

  Vhodné Nevhodné 

a) Dovolenou 1 2 

b) Životní náklady 1 2 

c) Nákup luxusního kožichu nebo šperků 1 2 

d) Nákup auta 1 2 

e) Vzdělávací kurzy 1 2 

f) Dary blízkým k Vánocům, svatbě, nebo narozeninám 1 2 

 
3. Máte Vy osobně nějaké kreditní nebo debetní karty? To znamená úvěrové karty a bankovní karty 

k osobnímu účtu. 
(Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Ano Ne Nejsem si jistý/á 

1 2 3 

 
4. Kdybyste Vy osobně prodal/a veškerý svůj majetek a zaplatil/a své půjčky a dluhy, zbyly by Vám 

nějaké peníze? 
(Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Ano Ne Nejsem si jistý/á 

1 2 3 
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B. Lokální aktérství 

 

1. Jakou formou se zajímáte o dění v místě Vašeho bydliště, ve vašem městě či vesnici? 

 (Můžete zakřížkovat i více možností.) 

Sleduji městský/obecní zpravodaj 1 

Sleduji informace v denním tisku 2 

Sleduji městské/obecní vývěsky 3 

Sleduji informace na internetu 4 

Bavím se o tom se sousedy  5 

Účastním se jednání zastupitelstva 6 

Nesleduji, nezajímá mne to  7 

Sleduji jiným způsobem  8 

 

2. V posledních komunálních volbách v roce 2014, byl/a jste volit do obecního / městského 

zastupitelstva? (Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Ano Ne 

1 2 

 

3. Kdyby se zítra konaly komunální volby, šel (šla) byste volit? (Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Ano Ne Nevím 

1 2 3 

 

4. A vy sám/sama kandidoval/a jste v některých komunálních volbách do obecního / městského 

zastupitelstva? (Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Ano Ne 

1 2 

 
5. Lidé mají různí názory na to, jak mohou ovlivnit dění ve své obci či městě. Jaký je Váš názor? 

Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními? 

(Zakřížkujte prosím jeden čtvereček v každé řádce.) 

  Souhlasím Nesouhlasím 

a) Co si myslí lidé jako já, nemá moc vliv. 1 2 

b) Lidé, jako jsem já, se cítí vyřazení z okolního dění. 1 2 

c) 
Lidé sice mohou hlasovat v komunálních volbách, jinak ale 

nemohou rozhodování v místě příliš ovlivnit. 
1 2 

 

6. Dle vašeho názoru se obec či město, ve kterém žijete, rozhodně rozvíjí, spíše rozvíjí, spíše upadá či 
rozhodně upadá? (Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Rozhodně rozvíjí Spíše rozvíjí Spíše upadá Rozhodně upadá 

1 2 3 4 



5 
 
 

 

C. Spánek 

 

1. Následující otázky se týkají Vašeho spánku.  Kolik dní za poslední měsíc  … 

(V každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček) 

 nikdy 1-3 dny 4-7 dnů 
8-14 

dnů 

15-21 

dnů 

22-31 

dnů 

a) Jste měl/a problémy s usínáním? 1 2 3 4 5 6 

b) jste se budil/a několikrát za noc? 1 2 3 4 5 6 

c) jste se vzbudil/a předčasně?  1 2 3 4 5 6 

d) jste se probudil/a po obvyklé délce 
spánku unavený/á a vyčerpaný/á ? 

1 2 3 4 5 6 

e) jste si vzal/a léky na usnutí 
(předepsané popř. volně prodejné)? 

1 2 3 4 5 6 

 

2. 

 Kolik hodin obvykle spíte v noci ve všední den? hodin 

 

 

 

D. Dovolená 

 

1. Jak často v posledních 5 letech jste byl/a na dovolené mimo vaše bydliště, chatu či chalupu? 

 (Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Nikdy 1-2x 3-4x 5x a více 

1 2 3 4 

 

2. Jak často v posledních 5 letech jste byl/a na dovolené v zahraničí? 

(Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Nikdy 1-2x 3-4x 5x a více 

1 2 3 4 

 

3. Jak často v posledních 5 letech jste cestoval/a letadlem (nepočítejte pracovní cesty)? 

(Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Nikdy 1-2x 3-4x 5x a více 

1 2 3 4 
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E. Demokratické hodnoty  

 
1. Existují různé způsoby, jak spravovat stát. Během Vašeho života jste zažil/a nejméně dva různé 

politické režimy, každý z nich má své výhody a nevýhody. U následujících výroků vyberte, zda s ním 
souhlasíte či nesouhlasíte.  

(Zakřížkujte prosím v každém řádku vždy jen jeden čtvereček.) 

 Ano Ne 

a) Opozice jen zdržuje vládu od přijímání důležitých rozhodnutí. 1 2 

b) Stát by měl člověku poskytnout jistoty, každý má mít právo na práci. 1 2 

c) Každý člověk by měl mít možnost otevřeně vyjadřovat své názory, ať jsou 
jakékoli. 

1 2 

d) Vláda by měla přijmout opatření pro snížení rozdílů v příjmech lidí. 1 2 

e) Svou účastí ve volbách mohu ovlivnit směřování našeho státu. 1 2 

f) Pro člověka jako jsem já, je jedno, zda žije v demokracii nebo ne. 1 2 

g) Tržní prostředí je škodlivé, podporuje v lidech to nejhorší. 1 2 

 
 

2. Označte prosím, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky. 
(Zakřížkujte prosím v každém řádku vždy jen jeden čtvereček.) 

 Ano Ne 

a) Česká republika by měla vystoupit z Evropské unie 1 2 

b) Česká republika by měla vystoupit z NATO 1 2 

c) Rozpad Sovětského svazu byla chyba 1 2 

d) Německo představuje bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku 1 2 

e) Evropská unie se v následujících 10 letech rozpadne 1 2 

f) Ekonomičtí migranti berou práci českým zaměstnancům 1 2 

g) Česká republika by měla přijmout Euro jako svoji měnu 1 2 

h) Česká republika přispívá do Evropské unie více penězi, než kolik z ní dostává 1 2 

i) Schengenský prostor volného pohybu osob by měl být zrušen 1 2 

j) Díky členství v Evropské unii se máme lépe 1 2 
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F. Internet 

 

1. Používáte internet? 

(Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Ano Ne  

1 2 Pokračujte na další oddíl G níže 

 

 

2. Dělal/a jste během posledních 30 dnů na internetu následující činnosti?  

(Zakřížkujte prosím v každém řádku jeden čtvereček) 

  Ano Ne 

a) Psal/a jsem blog/y. 1 2 

b) 
Napsal/a jsem diskusní příspěvek/příspěvky ke článkům, blogům, které mne 
zaujaly. 

1 2 

c) 
Byl/a jsem aktivní na sociálních sítích (např. Facebook, Twitter, apod.) - psal/a 
jsem statusy, publikoval/a  fotografie, texty, reagoval/a na jiné uživatele. 

1 2 

d) 
Používal/a jsem internet k činnostem, jako jsou vyhledávání informací, 
nakupování, internetové bankovnictví, apod. 

1 2 

e) Stahoval/a jsem filmy, videa, hudbu. 1 2 

f) 
Sledoval/a jsem zpravodajství (četl/a články na zpravodajských serverech, 
sledovala internetové zpravodajské televize, apod.). 

1 2 

g) Hrál/a jsem hry (karetní hry, logické hry, Minecraft apod.). 1 2 

 

 

3. Označte, prosím, jestli souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 

(Zakřížkujte prosím v každém řádku jeden čtvereček) 

  Souhlasím Nesouhlasím Nejsem si jist/a 

a) 
Na síti mám někoho, s kým se mohu poradit při 

důležitých rozhodnutích. 
1 2 3 

b) 
Když se cítím osamělý(á), na síti je několik lidí, s 

nimiž si mohu promluvit. 
1 2 3 

c) 
Kontakt s lidmi na síti mi přináší možnosti mluvit s 

doposud neznámými lidmi 
1 2 3 

d) 
Díky kontaktu s lidmi na síti se zajímám i o to, co 

se děje mimo můj domov. 
1 2 3 
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G. Kulturní kapitál 

 

1. Jak často jste se věnoval/a následujícím činnostem během posledních 12 měsíců? 

(V každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček) 

  
Několikrát 

měsíčně 

Asi jednou 

měsíčně 

Několikrát 

za rok 

Jednou 

ročně nebo 

i méněkrát 

Nikdy 

a) Návštěva muzea 1 2 3 4 5 

b) Návštěva divadelního představení 1 2 3 4 5 

c) Návštěva sportovních utkání 1 2 3 4 5 

d) 
Návštěva koncertů vážné hudby, 

opery nebo baletu 
1 2 3 4 5 

e) 
Návštěva koncertů jiných žánrů 

hudby než vážné 
1 2 3 4 5 

f) 
Návštěva historických památek, 

hradů a zámků 
1 2 3 4 5 

g) 
Vypůjčení knih ve veřejné 

knihovně 
1 2 3 4 5 

 
 
2. Do jaké míry ovládáte následující jazyky? 
(V každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček) 

  Plynně Aktivně Pasívně 
Neumím 

používat 

a) Angličtina 1 2 3 4 

b) Němčina 1 2 3 4 

c) Ruština 1 2 3 4 

d) Jiný jazyk 1 2 3 4 

 
 
3. Kolik knih beletrie jste přečetl/a za posledních 12 měsíců?  

Počet knih ………………………………. 1      Nevím 

 
 
4. Kolik máte doma přibližně knih? (1 metr v poličce obsahuje asi 50 knih)   

Počet knih ………………………………. 1      Nevím 
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H. Úrazy 

 

1. Prosím odpovězte na každou otázku ano, ne či netýká se mě, nepoužívám: 

 (Zakřížkujte prosím jeden čtvereček v každém řádku) 

 
 Ano Ne  

Netýká se mě, 

nepoužívám 

a) Máte doma na podlaze tzv. běhouny nebo jiné malé koberce? 1 2 3 

b) Používáte při koupání/sprchování protiskluzovou podložku? 1 2 3 

c) Je Vaše vana/sprcha vybavena madly? 1 2 3 

d) Chodíte se koupat i do míst, kde není stálý dozor plavčíka? 1 2 3 

e) Léky, které užíváte, si chystáte sám/a? 1 2 3 

f) Zranil Vás někdy Váš domácí mazlíček takovým způsobem, že jste 

musel/a vyhledat lékařské ošetření? (týká se pouze vlastních 

domácích zvířat) 

1 2 3 

g) Používáte pro přechod silnice pouze vyznačené přechody pro 

chodce? 
1 2 3 

h) Nosíte nebo používáte reflexní prvky (odrazka, nášivka, páska,…) 

za snížené viditelnosti? 
1 2 3 

i) Při každé jízdě na kole používáte cyklistickou přílbu: 1 2 3 

j) Používáte na léky lékovku? 1 2 3 

k) Máte léky uschované v uzamčené skříňce nebo zásuvce? 1 2 3 

l) Máte některé léky uloženy volně v lednici? 1 2 3 

 
 
2. V jaké místnosti máte uloženy léky? 
(Můžete zakřížkovat i více možností) 

V kuchyni 1 

V ložnici 2 

V koupelně 3 

Jinde 4 
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I. Důchody 
 
1. O kolik procent si myslíte, že by se SNÍŽIL Váš měsíční starobní důchod, pokud byste odešel/la do 

důchodu rok PŘED dovršením důchodového věku? Pokud nevíte, prosím odhadněte. 

  důchod by se snížil o  ....................... % 

 

2. O kolik procent si myslíte, že by se ZVÝŠIL Váš měsíční starobní důchod, pokud byste na plný úvazek 
pracoval/a ještě rok PO dovršení důchodového věku a při práci pobíral/a plný starobní důchod? 
Pokud nevíte, prosím odhadněte. 

  důchod by se zvýšil o  ....................... % 

 

3. 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 

 
 
4. Zvolte jednu z následujících variant: 

(Zakřížkovat prosím vždy jen jeden čtvereček) 

a) Pobírám plný starobní důchod a souběžně pracuji 
1 

b) Pobírám částečný (poloviční) starobní důchod a souběžně pracuji 
2 

c) Pobírám plný starobní důchod a nepracuji 
3 

d) Pobírám předčasný starobní důchod 
4 

e) Jiná situace 
5 
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J. Sex 

 
Nyní bychom se Vás chtěli dotázat na některé souvislosti týkající se Vašich sexuálních aktivit.  
 
Sexem nebo sexuální aktivitou myslíme jakoukoliv vzájemnou a dobrovolnou aktivitu, která zahrnuje 
sexuální kontakt. 
 
Za posledních 12 měsíců, jak často jste měl/a sex s Vaším manželem/kou, partnerem/kou nebo 
známostí? 
(Zakřížkujte prosím jeden čtvereček) 

Neměl/a 

jsem 

sex 

Jednou za 

měsíc či méně 

často 

Dvakrát, třikrát 

do měsíce 

Jednou nebo 

dvakrát do 

týdne 

Třikrát do týdne 

a častěji 

 

Nechci odpovídat 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

K. Historie 

 
1. Kolik let celkem jste žil/a v domácnosti pouze s jedním rodičem? Prosím napište pouze počet let do 

doby, kdy Vám bylo 18 let. 

a) Vždy jsem žil/a s oběma rodiči 1 

b) Pouze s matkou jsem žila celkem ………… let 

c) Pouze s otcem jsem žila celkem ………… let 

d) Nežil/a jsem s rodiči 1 

 

2. Osídlování Sudet 

  
Ano (v roce) Ne 

a) Přistěhovala se Vaše rodina na území bývalých Sudet 
v průběhu jejich osídlování po 2. světové válce? 

1  v roce ............ 2 

b) Pokud ano, do kterého roku jste žil/a na území bývalých 
(pokud do dnešního dne, napište 2017)  

Do roku ...........  
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L.  

1. A nakonec Vás chceme poprosit, abyste uvedl/a své pohlaví a rok narození: 

a) Jsem… 

Muž 1 

Žena 2 

 

b) 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 
 


