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Popis prováděného šetření
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na výzkum prožívání volného času v širším kontextu. Budeme zkoumat rovněž
Vaše postoje k vybraným světonázorovým otázkám, hodnotám a také Vaši zběhlost v oblasti ekonomické a finanční. Úplně na závěr se Vás
dovolíme zeptat na základní informace o Vaší osobě. Celý dotazník však začneme otázkami o Vašich zkušenostech s používáním
informačních technologií.
Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 40 minut. Vámi poskytnutá data jsou zcela anonymní. Nikdy je nebudeme vyhodnocovat
samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu.
Za vyplnění dotazníku Vám velmi děkujeme a můžeme se Vám zaručit, že Vaše úsilí nepřijde nazmar. Bude sloužit k hlubší reflexi prožívání
volného času a ke sledování jeho proměn.

Informace pro respondenty
Dotazník obsahuje 75 otázek. V naprosté většině otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tyto otázky mají u jednotlivých odpovědí
kroužky, které stačí vybarvit nebo jinak zřetelně označit. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, jsou u jednotlivých odpovědí čtverečky.
Můžete je vybarvit nebo zaškrtnout. Opravy provádějte tak, aby bylo zcela zřejmé, která odpověď je platná. Chybnou odpověď výrazně
přeškrtněte. Prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání Vašich aktivit ve volném čase a nezapomeňte ani na činnosti, které děláte v určitém
období roku nebo jen velmi zřídka.
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B00 - Identifikace výzkumníka
Údaj nezbytný pro určení zodpovědnosti za získaná data.

1. Kód výzkumníka (osobní číslo)
Prosím uveďte osobní číslo výzkumníka Osobní číslo je kód, který Vám byl přidělen, nebo Vaše studijní číslo, pokud jste student/studentka. Informace slouží
k rozlišení původců dat.

B01 - Zběhlost v užívání informačních a komunikačních technologií
2. Jste zvyklý/á používat pravidelně počítač?
Velmi často (několikrát denně) |
Vůbec

Často (jednou za den či dva) |

Občas (přibližně jednou týdně) |

Zřídka (přibližně jednou měsíčně) |

3. Jaký máte přístup k počítači?
Mám svůj osobní počítač o který se s nikým nedělím a mohu jej používat kdykoliv | Máme několik společných počítačů v domácnosti,
které sdílíme | V domácnosti máme jeden počítač společný pro všechny | Počítač doma nemám/nemáme

4. Máte doma připojení k internetu?
Všechny počítače u nás v domácnosti jsou připojeny na internet | Na internet jsou připojeny pouze některé počítače (nebo jeden počítač),
o přístup k internetu se dělíme | Internetové připojení doma nemáme

5. Využíváte počítač k prohlížení internetu?
Ano, počítač si bez internetu ani neumím představit |
(přibližně jednou měsíčně) | Vůbec

Často (jednou za den či dva) |

Občas (přibližně jednou týdně) |

Zřídka

6. Používáte chytrý mobilní telefon?
Ano, včetně připojení na internet a využívání aplikací vyžadujících připojení k internetu |
internetu | Ano, ale spíše jen jako běžný telefon | Nepoužívám chytrý telefon

7. Používáte tablet?

Ano, včetně používání aplikací, ale bez

Ano, včetně připojení na internet a využívání aplikací vyžadujících připojení k internetu |
internetu | Ano, ale jen jako chytrý diář | Nepoužívám tablet

Ano, včetně používání aplikací, ale bez

8. Používáte internetové bankovnictví?
Ano, využívám služeb internetového bankovnictví pomocí počítače i pomocí aplikace v mobilním telefonu | Ano, využívám služeb
internetového bankovnictví, ale pouze na počítači | Internetové bankovnictví nepoužívám, ale používám služby telefonního bankovnictví
(volání na klientskou linku banky) | S bankou komunikuji vždy pouze v rámci osobní návštěvy pobočky

9. Používáte pravidelně email?
Ano, komunikaci bez emailu si již ani neumím představit |

Ano, ale spíše zřídka |

Ne

10. Máte a používáte účet na některé sociální síti (Facebook, Twitter, LinkedIn apod.)?
Ano a používám jej velmi intenzívně (nebo jej umím intenzívně využívat, ale z různých důvodů nechci) | Ano a používám jej často |
Ano a občas jej používám, ale nejsem si v jeho používání jistý/jistá | Ano, ale používám jej zřídka; v jeho používání si nejsem jistý/jistá |
Nemám účet na sociální síti

11. Používáte internet k vyhledávání informací, které slouží k Vašemu dalšímu osobnímu či profesnímu
vzdělávání?
Velmi často (několikrát denně) |
Vůbec

Často (jednou za den či dva) |

Občas (přibližně jednou týdně) |

Zřídka (přibližně jednou měsíčně) |

B02 - Prožívání volného času
12. Váš volný čas
Vyberte všechny Vaše volnočasové aktivity
Můžete zadat neomezené množství aktivit, řádky budou přibývat. K vybraným aktivitám prosím připojte informace jak často se jim věnujete a
kolik času jim obvykle věnujete. K zadání aktivity dojde tím, že vyberete všechny čtyři její části. Napište prosím VŠECHNY aktivity, kterými
vyplňujete Váš volný čas v PRŮBĚHU CELÉHO ROKU. Nezapomeňte ani na aktivity sezónní (např. lyžování, turistika apod.). U sezónních
aktivit uvádějte, jak často je děláte v jejich sezóně.

Prosím uveďte Vaše
volnočasové aktivity

Jak často se aktivitě
věnujete?

Kolik času se aktivitě
průměrně věnujete?

Jedná se o organizovanou
aktivitu?

U aktivit vykonávaných vícekrát
denně se jedná o délku jednoho Vyberte z nabídky, zda je aktivita
Pokud Vám nestačí řádky, přidejte Do kolonky stačí uvést číslo podle
časového úseku, po který se
někým formálně organizována. Do
je.
číselníku.
uceleně věnujete aktivitě. Do
kolonky stačí uvést číslo podle
kolonky stačí uvést číslo podle
číselníku.
číselníku.
1 Velmi krátce, 2 Krátce ,
3 Souvisle 15-30 minut,
1 Velmi zřídka , 2 Zřídka ,
4 Souvisle 30-60 minutes,
3 Několikrát do roka, 4 Nepříliš
5 Souvisle 1-2 hodiny,
1 Aktivita není organizovaná,
Uveďte všechny volnočasové
často, 5 Občas, 6 Týdně , 7 O
6 Souvisle 3-4 hodiny,
2 Aktivita je organizovaná
aktivity
víkendech, 8 Vícekrát týdně,
7 Souvisle 4-6 hodiny,
(kroužek, zájm. klub apod.)
9 Denně, 10 Vícekrát denně
8 Souvisle 1 celý den,
9 Souvisle 2-5 dnů, 10 Souvisle
více než 5 dnů

13. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve všední den?
žádný volný čas |

méně než 1 hodinu |

1 - 2 hodiny |

3 - 4 hodin |

5 a více hodin

14. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve dnech víkendu (sobota, neděle)?
Údaj se uvádí za jeden den víkendu. Tedy kolik volného času máte v obvykle zvlášť v sobotu a kolik obvykle zvlášť v neděli. Ne za oba dny dohromady. Pokud se
dny výrazně liší, uvádějte průměr za oba dny.

žádný volný čas |

méně než 1 hodinu |

1 - 2 hodiny |

3 - 4 hodin |

5 - 7 hodin |

B03 - Preference hodnot

více než 7 hodin

Vyznačením polohy na úsečce prosím vyjádřete Váš postoj k jednotlivým hodnotám. Stačí čárka na místě, které považujete za Vaši pozici mezi
úplným odmítáním hodnoty a úplným souladem s ní. Nebojte se zvolit i nízkou preferenci, jestliže je pravdivá. Nikdo nebude posuzovat, čemu
dáváte přednost. Zde jde o to, abyste si pravdivě odpověděli, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, co je pro Vás důležité.
Takto označte hodnotu, která pro Vás nemá žádný význam, je Vám cizí.

Takto označte hodnotu, která pro Vás má středně velký význam.

Takto označte hodnotu, která je pro Vás významná.

Takto označte hodnotu, která je pro Vás velice důležitá, se kterou se
plně ztotožňujete.

15. Jaký je Váš postoj k níže uvedeným hodnotám
Hodnota blaho národa
Hodnota citlivost
Hodnota autorita
Hodnota kamarádství, přátelství
Hodnota čestnost a pravdivost
Hodnota ctižádostivost
Hodnota zralá láska (ne pouze zamilovanost)
Hodnota dodržování závazků
Hodnota vlivnost
Hodnota mír ve světě
Hodnota nesmiřitelnost s nedostatky (svými nebo/i druhých)
Hodnota sociální moc (vůdcovství, ovládání, ovlivňování)
Hodnota moudrost
Hodnota nezávislost
Hodnota inteligence
Hodnota péče o milované osoby
Hodnota odpovědnost
Hodnota zábava, užívání života, nestřídmost
Hodnota pocit osobní jistoty
Hodnota odvaha zastávat své názory
Hodnota odvaha, vyhledávání dobrodružství
Hodnota potěšení, život plný radosti
Hodnota optimismus
Hodnota zvídavost
Hodnota prospěšný život
Hodnota pevná vůle
Hodnota tvořivost
Hodnota rovnost příležitostí
Hodnota pochopit odlišné stanovisko
Hodnota citová a duchovní intimnost
Hodnota sebeúcta
Hodnota přesnost, řád v činnosti
Hodnota ochrana životního prostředí
Hodnota společenské uznání
Hodnota racionálnost, schopnost logicky myslet
Hodnota sociální spravedlnost, rovnost
Hodnota svět krásy - příroda, umění
Hodnota sebeovládání
Hodnota ochota
Hodnota svoboda
Hodnota trpělivost
Hodnota (mít, znát) smysl života
Hodnota štěstí
Hodnota úspěšnost v jednání
Hodnota úcta k tradicím
Hodnota věčný život (život po smrti)
Hodnota víra

Hodnota duchovnost
Hodnota vnitřní harmonie, soulad
Hodnota vychovanost, dobré způsoby
Hodnota odpoutání od světských zájmů
Hodnota vzrušující život
Hodnota vysoké nároky, požadavky vůči životu
Hodnota pokora, podřízení se životním okolnostem, mírnost
Hodnota život v dostatku
Hodnota vzdělanost
Hodnota poslušnost
Hodnota morální čistota
Hodnota úcta k rodičům a starším lidem
Hodnota národní bezpečnost
Hodnota bezpečnost rodiny
Hodnota sociální pořádek
Hodnota opětování služeb
Hodnota pocit sounáležitost
Hodnota zdraví
Hodnota oddanost

B04 - Světový názor respondenta
16. Které z uvedených tvrzení nejlépe vystihuje Váš názor?
Existuje pevně daný řád hodnot a morálních zákonů, které je třeba v životě hledat a respektovat. Tento řád se časem nemění a je stále platný.
Dobré je to, co je v souladu s tímto řádem. | O tom, zda je lidské jednání dobré, rozhodují vždy okolnosti. Totéž jednání může být někdy
dobré a někdy špatné. | Dobré je vždy to jednání, které má dobrý cíl, i když se k jeho dosažení použijí nevhodné prostředky. | Při
rozhodování, zda je jednání dobré nebo špatné, bychom se měli vždy řídit citem. To, co je skutečně dobré, dokážeme vycítit.

17. V oblasti sociální politiky státu je Vám nejbližší postoj
Každý člověk by se měl postarat sám o sebe a nést plnou zodpovědnost za svou budoucnost. Výjimkou mohou být snad jen lidé, kteří se ze
závažných důvodů nemohou o sebe postarat (těžce nemocní, postižení apod.) | Stát, kraje a obce by se měli přiměřeně svým ekonomickým
možnostem starat o všechny třeba jen mírně sociálně i zdravotně znevýhodněné. | Stát, kraje a obce by měli převzít podstatně větší díl
odpovědnosti za občany a zajistit jim přístup k bydlení, práci a spravedlivému výdělku.

18. V oblasti osobní víry v boha se považujete za
věřící/ho v osobního Boha, který pečuje o stvoření | věřící/ho v boha, který ovšem do světa nijak nezasahuje | panteistu - věřící/ho v
jednotu boha a přírody (bůh a příroda jsou totéž) | věřící/ho ve více božských sil | věřící/ho ve vyšší moc (v „něco nad námi“) |
agnostika / agnostičku (možná něco nad námi je, ale nevěřím, že to můžeme jakkoliv poznat) | ateistu / ateistku (nevěřím v existenci ničeho
nad námi)

19. V oblasti náboženského přesvědčení Vás nejlépe vystihuje věta
Pokud vyberete možnost, že jste členem konkrétní náboženské církve či společnosti, budete vyzváni k vyplnění jejího názvu. Název je v tomto případě povinný a bez
něj nepůjde v dotazníku pokračovat.

Náboženství jako takové úplně odmítám a považuji jej za zbytečné či dokonce škodlivé. | Jsem ochoten připustit, že náboženství může
hrát v životě některých lidí důležitou roli, ale mě se netýká. | Pokládám se za nábožensky aktivního člověka a mám potřebu projevovat (třeba
ne často) své náboženské přesvědčení (např. jakoukoliv modlitbou), ale nepatřím a nechci patřit k žádné organizované církvi. | Pokládám se
za nábožensky aktivního člověka a patřím ke konkrétní církvi či náboženské společnosti. V případě, že patříte ke konkrétní církvi či náb.
společnosti, uveďte ke které:

20. Pokud se považujete za nábožensky aktivního člověka, které konkrétní náboženství vyznáváte?
Pokud vyberete jiné náboženství, budete vyzváni k vyplnění názvu. Název náboženství je v tomto případě povinný a bez něj nepůjde v dotazníku pokračovat.

nevyznávám žádné konkrétní náboženství |
případě jiného náboženství uveďte:

křesťanství |

judaismus |

islám |

buddhismus |

hinduismus |

jiné náboženství V

B05 - Ekonomická situace a znalosti v oblasti financí
Otázky z oblasti finanční a ekonomické se mohou vztahovat rovněž na Vaši domácnost. V případě otázek směřovaných na Vaši domácnost se
prosím pokuste odpovědět tak, jak situaci vnímá většina členů domácnosti.

21. Považujete se za člověka, který rozumí financím?
financím rozumím dobře | financím rozumím dostatečně v rámci svých potřeb | financím rozumím spíše méně, ale postačuje mi to, co
vím | financím moc nerozumím | o financích nevím vůbec nic | jiná odpověď V případě jiné odpovědi upřesněte:

22. Jste (jako domácnost) spokojeni se svou finanční situací?
ano, se svou/naší finanční situací jsem/jsme zcela spokojeni | s mou/naší finanční situací jsme víceméně spokojeni |
situací jsme mírně nespokojeni | s mou/naší finanční situací jsme zcela nespokojeni

23. Kolik členů má Vaše domácnost?
Počet uvádějte jako celé číslo.

s mou/naší finanční

24. Kolik je ve Vaší domácnosti nezaopatřených dětí?
žádné |

jedno |

dvě |

tři |

čtyři a více

25. Máte přehled o svých měsíčních příjmech (výplata, příjmy z živnosti, důchod, sociální dávky atd.)
mám přesný přehled o svých příjmech | mám přibližný přehled o svých příjmech |
výši svých příjmů nesleduji | nemám vlastní příjmy

o svých příjmech mám pouze přibližnou představu |

26. Máte přehled o měsíčních příjmech (výplata, příjmy z živnosti, důchod, sociální dávky atd.) ostatních členů
domácnosti?
ano, mám přehled o příjmech všech členů domácnosti | ano, mám přehled o příjmech některých členů domácnosti | ne, nemám přehled
o příjmech členů domácnosti, ale chtěl/a bych mít | ne, nemám přehled o příjmech členů domácnosti, ani jej nechci mít

27. Sdělujete výši svých příjmů (výplata, příjmy z živnosti, důchod, sociální dávky atd.) ostatním vydělávajícím
členům domácnosti?
ano, sdílím všechny své příjmy |

sděluji pouze část svých příjmů |

nesděluji |

nemám vlastní příjmy

28. Funguje Vaše domácnost jako tzv. „mama hotel“ (tzn. v domácnosti žijí i zaopatření členové, kteří by mohli
být ekonomicky soběstačnou jednotkou, ale z různých důvodů doposud domácnost neopustili)?
ano, současná situace nám vyhovuje | ano, současnou situaci považujeme za dočasné (překlenovací) řešení | ano, nicméně současná
situace nám nevyhovuje a intenzivně hledáme řešení | ano, současná situace nám sice nevyhovuje, ale řešení hledáme pouze výhledově |
ne, v podobné situaci se naše domácnost nenachází, v krizi bychom takové řešení připustili | ne, v podobné situaci se naše domácnost
nenachází a takové řešení bychom v žádném případě nepřipustili | nejsem schopen/a posoudit

29. Tvoříte si ve Vaší domácnosti rozpočet a finanční plán na delší období do budoucna?
ano, rozpočet máme sestavený, měsíčně jej přizpůsobujeme podle aktuální situace a máme vytvořený finanční plán na delší období do
budoucna (významné výdaje nebo příjmy v budoucnosti jsou součástí plánu) | ano, rozpočet máme sestavený, měsíčně jej přizpůsobujeme
podle aktuální situace a delší období do budoucna neplánujeme | rozpočet na každý měsíc nemáme sestavený, ale máme vytvořený finanční
plán na delší období do budoucna (významné výdaje nebo příjmy v budoucnosti jsou součástí plánu) | rozpočet ani finanční plán na delší
období do budoucna netvoříme, ale chtěli bychom jej mít | rozpočet ani finanční plán na delší období do budoucna netvoříme, ani jsme o
tvorbě dosud neuvažovali | nejsem schopen/a posoudit

30. Dodržuje Vaše domácnost vytvořený rozpočet a finanční plán na delší období do budoucna?
rozpočet ani finanční plán vůbec nemáme | ano, rozpočet i finanční plán na delší období do budoucna dodržujeme, vyskytují se pouze
drobné odchylky a neplánované výdaje či příjmy | ano, rozpočet dodržujeme, ale finanční plán na delší období do budoucna nemáme
vytvořený | ano, rozpočet sice nedodržujeme, ale finančním plánem na delší období do budoucna se řídíme (počítáme dopředu s
významnými výdaji nebo příjmy) | nedodržujeme rozpočet ani finanční plán na delší období do budoucna, ale potřebovali bychom jej
dodržovat | nedodržujeme rozpočet ani finanční plán na delší období do budoucna | Nejsem schopen/a posoudit

31. Odkládáte si měsíčně nějakou částku pro případ mimořádného výdaje
ano, odkládáme částku, kterou považuji za dostatečnou | ano, odkládanou částku však nepovažuji za dostatečnou | rádi bychom,
momentálně se nám však částka nedaří odkládat | ne, ale plánujeme | ne a ani neplánujeme | nejsem schopen/a posoudit

32. Čerpáte sociální dávky?
ne, nemáme na ně nárok | ne, možná na ně máme nárok, ale nežádali jsme | ano, sociální dávky jsou pro nás vítaným přilepšením |
ano, bez sociálních dávek by bylo nemožné zvládnout ekonomické potřeby domácnosti | ano, ale ani se sociálními dávkami naši domácnost
nezvládáme ekonomicky zabezpečit | nejsem schopen/a posoudit

33. V případě nedostatku finančních prostředků
Vyberte pouze tu možnost, kterou byste zvolili jako první řešení.

zvýším/e naši pracovní výkonnost, zajistíme zvýšení příjmů | vezmu/eme si půjčku | požádám/e o pomoc příbuzné (rodiče, prarodiče,
děti, jiné) | prodáme nebo zastavíme nějakou část svého majetku | uskromníme své potřeby

34. Je někdo z členů společné domácnosti nezaměstnaný?
Nejedná se o přechodnou nezaměstnanost, např. při přechodu z jednoho do druhého zaměstnání apod. V těchto případech můžete odpovědět ne.

ne | ano, jedná se o dobrovolnou nezaměstnanost (některý člen domácnosti nemusí mít příjmy, např. osoby bez vlastních příjmů v
domácnosti) | ano, jeden člen | ano, více členů | ano, nezaměstnaní jsou všichni zaopatření členové domácnosti | nevím

35. Byl by pro Vás problém, kdyby se Vám nečekaně pokazil důležitý spotřebič (např. lednička, pračka)?
ne, pro tyto případy mám/e vytvořenou finanční rezervu | využil/a/i bychom kontokorent, kreditní kartu | ano, musel/a/i bychom si vzít
půjčku | využil/a/i bychom nákup na splátky | požádám/e o pomoc příbuzné (rodiče, prarodiče, děti, jiné) | ano, v tuto chvíli by to pro
mě/nás znamenalo závažný problém | nejsem schopen/a posoudit

36. V případě, že si spoříte, uveďte prosím jak?
Můžete vybrat více odpovědí.

důchodové připojištění | stavební spoření |
životní pojištění | jiná forma

cenné papíry (akcie, dluhopisy) / podílové fondy |

spořicí účet |

odkládáme do obálky |

37. Máte sjednáno životní pojištění?
nemám/e | mám/e, ale nevím přesně v jaké výši a na co se vztahuje | máme, ale nepokrývá všechny členy rodiny v dostatečné výši |
máme, pokrývá všechny členy rodiny v dostatečné výši | neumím posoudit / nevím

38. Máte hypotéku? Do jaké míry zatěžuje rozpočet Vaší domácnosti?
ano, splácení nezatěžuje rozpočet naší domácnosti | ano, splácení zatěžuje rozpočet naší domácnosti v přijatelné míře |
výrazně zatěžuje rozpočet naší domácnosti | ne, nemáme | neumím posoudit / nevím

39. Máte jinou půjčku? Jakou měrou zatěžuje rozpočet Vaší domácnosti?

ano, splácení

ano, splácení nezatěžuje rozpočet naší domácnosti | ano, splácení zatěžuje rozpočet naší domácnosti v přijatelné míře |
výrazně zatěžuje rozpočet naší domácnosti | ne, nemáme | neumím posoudit / nevím

ano, splácení

40. Na co byste si byli ochotni vzít půjčku?
Můžete vybrat více odpovědí nebo nevybrat žádnou.

koupě auta |
jiné výdaje

vybavení domácnosti |

nákup dárků |

dovolená |

mimořádné výdaje (opravy atd.) |

splacení jiného dluhu/ů |

41. Jak často můžete jet na minimálně týdenní rodinnou dovolenou v pro Vás přijatelných podmínkách?
vůbec |

velmi obtížně (i za cenu půjčky) |

1 x za rok |

2 x a vícekrát za rok |

neumím posoudit / nevím

42. Do jaké míry ovlivní návštěva kina nebo divadla (cca 150 - 250 Kč na osobu) celé Vaší rodiny Váš rodinný
rozpočet?
neovlivní, nad takovými výdaji nepřemýšlím/e | do našeho rodinného rozpočtu nezasáhne nijak výrazně |
rozpočtu zasáhne výrazně | v současné finanční situaci si to nemůžeme dovolit | neumím posoudit / nevím

do našeho rodinného

43. Nová pračka stojí 10 000 Kč. Prodejce nabízí slevu 10 %. Kolik činí sleva?
1 000 Kč |

100 Kč |

1 500 Kč |

500 Kč

44. Co znamená pojem disponibilní zůstatek?
jedná se o částku na účtu, která je v daném okamžiku k dispozici. Tvoří jej účetní zůstatek na účtu, který je ponížený o nezaúčtované
transakce, blokace a minimální zůstatek a navýšený o částku kontokorentu | jedná se o částku na účtu, ve které nejsou zohledněny blokace,
minimální zůstatek, nezaúčtované transakce a částka kontokorentu | je to částka, kterou každý měsíc odkládáme stranou | nevím

45. Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?
žádný | debetní karta je karta, kterou platíme z peněz na účtu. Nejedná se o úvěr, bance platíme nízké nebo žádné poplatky za platbu.
Kreditní karta je karta, kterou si od banky půjčujeme peníze, a po uplynutí bezúročného období z nich platíme úrok bance | kreditní karta je
karta, kterou platíme z peněz na účtu. Nejedná se o úvěr, bance platíme nízké nebo žádné poplatky za platbu. Debetní karta je karta, kterou si
od banky půjčujeme peníze, a po uplynutí bezúročného období z nich platíme úrok bance | nevím

46. Jaký je rozdíl mezi úrokem a úvěrem?
žádný | úvěr je forma zapůjčení peněžních prostředků věřitelem dlužníkovi. Dlužník částku splácí v dohodnutých termínech. Úrok je
částka, kterou platíme jako poplatek (odměnu) za poskytnutí úvěru | úrok je forma zapůjčení peněžních prostředků věřitelem dlužníkovi.
Dlužník částku splácí v dohodnutých termínech. Úvěr je částka, kterou platíme jako poplatek (odměnu) za poskytnutí úroku | úvěr je
smluvní forma ochrany proti finančním následkům různých rizik. Úvěr je jednorázový poplatek za takové uzavření smlouvy | nevím

47. Co znamená inflace?
výpočet indexu spotřebitelských cen | růst cen zboží a služeb za určité období, týká se kupní síly peněz |
mzdou | ukazatel, který vyjadřuje podíl z dlužné částky, který musíme zaplatit za určité období | nevím

rozdíl mezi čistou a hrubou

48. Kontokorent je
bankovní služba sjednaná k běžnému účtu, která klientovi dovoluje čerpat peníze do minusu v případě, že na účtu nemá dostatečnou částku |
věrnostní platba na platební kartě, za platbu kartou získává klient odměny | poplatek za otevření a vedení účtu | poplatek za platbu
kartou v zahraničí | nevím

49. Kdy využíváte kontokorentu?
v případě výběru z bankomatu v zahraničí | v případě platby platební kartou v zahraničí | v případě čerpání peněz z účtu i když na účtu
není dostatečná částka Vašich vlastních prostředků | v případě vložení mimořádného vkladu na účet | nevím

50. Co znamená zkratka RPSN?
pravidelný výpis z bankovního účtu (může být měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční) | roční procentní sazba nákladů, včetně všech
poplatků, které zaplatíme poskytovateli úvěru navíc nad rámec splátky | procentní vyjádření úrokové sazby, který zahrnuje částku, kterou
dlužník za úvěr zaplatí. Částka však nezahrnuje poplatek za vyřízení úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu, případně další poplatky |
poplatek za uzavření smlouvy | výše ročního úroku

51. Víte, kolik platíte měsíčně za vedení bankovního účtu?
0 Kč |

do 50 Kč |

do 100 Kč |

více než 100 Kč |

nemám/e účet |

nevím

52. Jak byste postupovali v případě ztráty karty?
zavolám ihned na zákaznický servis banky nebo vstoupím do internetového bankovnictví a kartu zablokuji | kartu mám zabezpečenou
PIN, osobně se v bance zastavím a domluvím se, jak postupovat | ztrátu ohlásím na policii a budu dále postupovat dle jejich rad

53. Jak uchováváte PIN ke kartě?
pamatuji si ho, případně jej mám uložený a zabezpečený doma |
neporozumí, že se jedná o PIN | mám jej zapsaný v peněžence |

mám jej zapsaný v peněžence, ale takovým způsobem, že nikdo cizí
mám jej poznačený na kartě

54. Čtete pozorně smlouvy? Rozumíte všemu, než je podepíšete?
Prosíme zvažte pečlivě odpověď. Jestliže smlouvy nečtete nebo je zběžně přehlédnete, nebojte se takto odpovědět.

ano, čtu, pokud něčemu nerozumím, v žádném případě nepodepisuji | ano čtu, v případě, že něčemu neporozumím, nechám si vysvětlit |
ano čtu, ale často nerozumím všemu | ne, většinou smlouvu zběžně prohlédnu | žádné smlouvy jsem nikdy neuzavíral/a

55. Platíte své účty včas?
ano, příčí se mi/nám pomyšlení, že někomu neoprávněně dlužím/e | ano, pokud mám/e na zaplacení, pocit dluhu mě/nás netíží | občas
ne, avšak nezaplacené účty mě/nás velmi tíží | ne, nezaplacené účty neřeším/e | ne, nezaplacené účty neřeším/e, myslím/e, že v alespoň v
některých případech po mně dluh nikdo nebude vymáhat | neumím posoudit

56. Jak dlouho by Vaše domácnost dokázala pokrýt životní náklady při ztrátě poloviny příjmů?
vůbec, ani jeden měsíc |

nejvýše měsíc |

méně než 3 měsíce |

méně než 6 měsíců |

více než 6 měsíců |

neumím posoudit

57. Jak dlouho by Vaše domácnost dokázala pokrýt životní náklady při ztrátě všech příjmů?
vůbec, ani jeden měsíc |

nejvýše měsíc |

méně než 3 měsíce |

méně než 6 měsíců |

více než 6 měsíců |

neumím posoudit

58. Celkovou ekonomickou situaci Vaší domácnosti hodnotíte jako
velmi špatnou (domácnost trpí nedostatkem, žije s obtížemi „od výplaty k výplatě“ nebo žije na dluh) | nepříliš dobrou (domácnost netrpí
nedostatkem, ale nemůže si dovolit téměř nic ušetřit) | spíše střední (domácnost je dostatečně materiálně zabezpečená a může si dovolit i
něco ušetřit) | dobrou (domácnost je dobře materiálně zabezpečená a může si dovolit dostatečně spořit) | velmi dobrou (domácnost je
nadstandardně materiálně zabezpečena a může si dovolit výrazně spořit)

B06 - Základní údaje o respondentovi / respondentce
59. Věk respondenta
Věk uvádějte jako celé číslo.

60. Pohlaví
Muž |

Žena |

Jiné Specifikujte:

61. Kraj, ve kterém žijete?
Praha | Středočeský | Jihočeský | Plzeňský | Karlovarský | Ústecký |
Vysočina | Jihomoravský | Olomoucký | Moravskoslezský | Zlínský

Liberecký |

Královéhradecký |

Pardubický |

62. Jaká je velikost obce (počet obyvatel) odkud pocházíte?
do 2 000 obyvatel |
nad 150 000 obyvatel

2 001 - 5 000 obyvatel |

5 001 - 15 000 obyvatel |

15 001 - 60 000 obyvatel |

60 001 - 150 0000 obyvatel |

63. V současné době jsem
žák/yně základní školy | student/ka střední školy | student/ka vysoké (vyšší odborné) školy | v zaměstnání | osoba samostatně
výdělečně činná (živn. list) | na mateřské / rodičovské dovolené | ve starobním důchodu | v invalidním důchodu | nezaměstnaný/á |
jiná alternativa V případě jiné alternativy uveďte:

64. Jaká je vaše rodinná situace
žiji s rodiči bez vlastní založené rodiny v úplné rodině | žiji s rodiči bez vlastní založené rodiny v neúplné rodině (žiji trvale s jedním z
rodičů) | žiji s prarodiči | žiji v pěstounské péči / s nevlastním rodičem | žiji v dětském domově | žiji sám/sama | žiji s
partnerkou/em v manželství | žiji s partnerkou/em bez uzavřeného manželství | žiji ve vlastní založené úplné rodině s dětmi | žiji ve
vlastní založené neúplné rodině s dětmi | jinak V případě jiné alternativy uveďte:

65. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání
základní | základní, ale studuji v učebním oboru | základní, ale studuji střední školu | vyučení v učebním oboru | vyučení v
učebním oboru, ale studuji střední školu | středoškolské | středoškolské, ale studuji vysokou / vyšší odbornou školu | vysokoškolské /
vyšší odborné

66. Jaké je nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání Vašeho otce?
základní | základní, ale připravuje se v učebním oboru |
učebním oboru, ale studuje střední školu | středoškolské |
vyšší odborné

základní, ale studuje střední škola | vyučení v učebním oboru | vyučení v
středoškolské, ale studuje vysokou / vyšší odbornou školu | vysokoškolské /

67. Jaké je nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání Vaší matky?
základní | základní, ale připravuje se v učebním oboru |
učebním oboru, ale studuje střední školu | středoškolské |
vyšší odborné

základní, ale studuje střední škola | vyučení v učebním oboru | vyučení v
středoškolské, ale studuje vysokou / vyšší odbornou školu | vysokoškolské /

68. Jaké je nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání Vaší partnerky / Vašeho partnera?
nežiji s partnerem/partnerkou | základní | základní, ale studuje v učebním oboru | základní, ale studuje střední školu | vyučení v
učebním oboru | vyučení v učebním oboru, ale studuje střední školu | středoškolské | středoškolské, ale studuje vysokou / vyšší
odbornou školu | vysokoškolské / vyšší odborné

69. Jaké je zaměření Vaší práce nebo studia?
management a řízení | technika a technologie | lékařství a zdravotnictví | výchova a vzdělávání | obchod a ekonomika (včetně
účetnictví) | veřejná správa (úředník/úřednice) | informační a komunikační technologie | oblast práva, sociální nebo kulturní |
obsluha strojů | pomocné a nekvalifikované práce | oblast soukromých i veřejných služeb (řemeslníci, policisté, hasiči, zahradníci atd.)

70. Jaká je Vaše situace v oblasti bydlení? Jak bydlíte?
ve vlastním domě | ve vlastním bytě | v družstevním bytě |
nájemným | u rodičů / prarodičů | jsem bez trvalého domova |

v nájemním bytě s tržním nájemným | v nájemním bytě s regulovaným
jinak V případě jiné alternativy uveďte:

71. Jaká je Vaše sourozenecká konstelace (jaké máte sourozence)?
Jaké je Vaše postavení mezi sourozenci?
nemám sourozence | mám jednoho mladšího sourozence | mám jednoho staršího sourozence |
mám více sourozenců, jsem prostřední | mám více sourozenců, jsem nejmladší
Jaké máte sourozence?
nemám sourozence |

mám pouze vlastní sourozence |

mám pouze nevlastní sourozence |

mám více sourozenců, jsem nejstarší |

mám vlastní i nevlastní sourozence

72. Máte vlastní/adoptované děti?
nemám děti | jeden syn | jedna dcera | dva synové | dvě dcery | tři a více synů | tři a více dcer |
dva nebo více synů a dcera | dvě nebo více dcer a syn | dvě nebo více dcer a dva nebo více synů

73. Kdo je pro vás nejbližší osobou, důvěrníkem? Vyberte jednu osobu.

jeden syn a jedna dcera |

matka | otec | rodiče | bratr/ři | sestra/ry | sourozenci | babička | dědeček | prarodiče | jiná příbuzná - žena | jiný
příbuzný - muž | manžel/manželka | druh/družka | děti | syn/ové | dcera/y | jiná osoba V případě jiné alternativy uveďte:

74. Prosím uvažte, zda se Vás osobně nebo osoby ve Vaší domácnosti týká některé z následujících sociálních
ohrožení
Můžete vybrat více odpovědí nebo nevybrat žádnou odpověď. Prosíme Vás o pravdivou odpověď, vaše anonymita je zaručena.

nevyhovující podmínky k bydlení | ztráta bydlení z důvodu nedostatku finančních prostředků | ztráta bydlení z jiných důvodů |
ztráta zaměstnání a nezaměstnanost | nedostatečná kvalifikace / nedostatečné vzdělání | nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání |
nedostatek finančních prostředků k dalšímu vzdělávání | neochota dále se vzdělávat nebo školit | neomluvená nebo výrazně častá absence
u dětí ve škole | šikana nebo jiné ohrožení u dětí ve škole | útlak, nátlak, vydírání nebo vyhrožování na pracovišti u dospělých |
neomluvená nebo výrazně častá absence u dospělých v zaměstnání | vysoká dluhová zátěž (neschopnost splácet) | exekuce | ohrožení
ze strany extrémních nebo nebezpečných sociálních skupin (party, gangy) | ohrožení ze strany vymahačů dluhů | ohrožení nebo nátlak ze
strany státních úřadů | sociální nátlak (ze strany rodiny, příbuzenstva, blízkého okolí apod.) | neschopnost zajistit péči dětem

75. Prosím uvažte, zda se Vás osobně nebo osoby ve Vaší domácnosti týká některé z následujících zdravotněsociálních ohrožení
Můžete vybrat více odpovědí nebo nevybrat žádnou odpověď. Prosíme Vás o pravdivou odpověď, vaše anonymita je zaručena.

vysoký stupeň obezity (závisost na jídle) | bulimie nebo anorexie | sebepoškozování | drogy, drogová závislost (včetně lehkých
drog) | alkoholismus | závislost na cigaretách a tabákových výrobcích | závislost na lécích | gamblerství (automaty, hazardní hry) |
závislost na sociálních sítích | sexuální závislosti (např. na pornografii) | jiné závislosti

Děkujeme za vyplnění dotazníku.
Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného
šetření. Data, které jste nám poskytl/a jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů.
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