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                     DOTAZNÍK                 Číslo dotazníku 
                  (PROSINEC  2003)              

 

Reg.č.kodéra 1         R.č.kod. 2            R.č. supervizora                         Reg.č.tazatele 
     

 
 

11.  Míváte potí�e se spánkem? pokračuj ot. 

Ano 1 12  

Ne 2 13 
 
 

12.  V předchozí otázce jste uvedl(a), �e míváte potí�e se spánkem. Co je příčinou? Vyberte prosím max. 
2 nejdůle�itěj�í příčiny. 

pokračuj 
ot. 

Světlo z ulice / zvenku 1 
Hluk 2 
Nevyhovující teplota v místnosti 3 
�patná matrace 4 
Stres 5 
Jiné psychické nebo zdravotní potí�e 6 

 

Něco jiného 99 

 
 
 
 

13 

 
 

13.  Ru�í Vá� spánek někdy i svit měsíce?  pokračuj ot. 

Ano 1  

Ne 2 

 
14 

 

14.  Svítí Vám do místnosti, kde obvykle spáváte, umělé venkovní osvětlení? Který z následujících 
výroků nejlépe charakterizuje Vá� případ? 

pokračuj ot. 

Ne, �ádné umělé venkovní světlo mi do místnosti, kde obvykle spávám nesvítí   1 16 

Ano, a sna�ím se mu čelit �aluziemi, roletami, okenicemi, závěsy apod. Přesto v�ak nemám 
dostatečnou tmu.  

2 

Ano, a daří se mi čelit  mu pomocí �aluzií, rolet, okenic, závěsů apod. Při spaní mám  
dostatečnou tmu.  

3 

 
15 

Ano, ale nečelím mu pomocí �ádných �aluzií, rolet, okenic, závěsů apod., přesto�e mi  vadí.    4 16 

 

Ano, ale nečelím mu pomocí �ádných �aluzií, rolet, okenic, závěsů apod., proto�e mi nevadí.    5 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  Přicházíte vinnou zatemnění, pomocí �aluzií, závěsů, okenic apod., o ranní světlo? pokračuj ot. 

Ano, a vadí mi to 1 

Ano, ale nevadí mi to 2 

 

Ne 3 

 
16 

 

16.  Nyní se věnujme veřejnému osvětlení a světlu, které vydávají různé reklamní poutače apod. Stává 
se, �e světla na ulici či reklamní plochy  vám nepříjemně svítí do očí? Pomiňme přitom světlomety 
aut. 

pokračuj ot. 

Ano, denně nebo téměř denně 1 

Ano, často 2 

 

Ano, občas 3 

 
 
 

17 
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 Ne, nestává se mi to 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TAZATELI.: PŘEDLO�TE KARTU  - 6 � (�KÁLA)  
17.  Do jaké míry vám vadí následující jevy související s umělým venkovním osvětlením? 

 
Kódujte podle klíče:      1 = rozhodně ano;    
                                        2 = spí�e ano;   
                                        3 = spí�e ne;    
                                        4 = rozhodně  ne 

pokračuj ot. 

Vadí mi, �e místo krajiny vidím jen spoustu lamp   

Vadí mi, �e vinou oslnění lampami stě�í vidím hvězdy  

 

Vadí mi, �e nebe je i tam, kde mi nic do očí nesvítí, pořád příli� světlé  

 
Demo 

 
 
Demografie:   Nyní bych je�tě potřeboval/a vědět několik údajů o vás a va�í domácnosti. Opět připomínám, �e zaručujeme plnou 
anonymitu va�ich názorů, proto�e va�e odpovědi budou vyhodnoceny neadresně společně s odpověďmi dal�ích respondentů. 
 

 

1.  Kolik je vám let?               
 
                 let 

 
2.  Jaké je Va�e nejvy��í dosa�ené vzdělání?  
Základní 1 

Střední odborné bez maturity, včetně vyučen bez maturity 2 

Střední odborné s maturitou, včetně vyučen s maturitou 3 

V� 4 

 
3.  Pohlaví  
Mu� 1 

�ena 2 

 
 

4.  Jaké je va�e zaměstnání?  

Student, učeň 1 

Důchodce (starobní/invalidní) 2 

Nezaměstnaný 3 

�ena v domácnosti (na MD) 4 

Zaměstnanec (POLO�TE OT. 5) 5 

Dru�stevník 6 

Samostatně výdělečně činný (�ivnostník, podnikatel, soukr. farmář, svobodné povolání, tj. lékaři se soukromou 
ordinací, advokáti, notáři, umělci, překladatelé) 

7 
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5.  Pokud jste zaměstnancem (polo�ka 5), jaká je va�e  zaměstnanecká pozice?  
Manuální pracovník v zemědělství 1 

Vysoce kvalifikovaný odborník (např. lékař, učitel, vědecký pracovník apod.) 2 

Vy��í řídící pracovník (top - management) 3 

Střední řídící pracovník 4 

Úředník, ostatní nemanuální pracovníci 5 

Mistr 6 

Vyučený dělník 7 

Nevyučený, pomocný dělník 8 
 

6.  Kolik osob �ije společně s vámi v domácnosti, tj. včetně vás? TAZATELI, UPOZORNĚTE 
RESPONDENTA: Pod pojmem �domácnost� rozumíme osoby �ijící v jednom bytě nebo domě, které 
společně hospodaří s finančními prostředky!   

 

 

7.  Jste ve va�í domácnosti osobou, která obvykle zodpovídá za bě�né nákupy?  
Ano 1 

Ne 2 
 

8.  Jste ve va�í domácnosti osobou, která zabezpečuje nejvy��í příjem do domácnosti?  
Ano 1 

Ne 2 
 

9.  Vlastníte vy osobně mobilní telefon?  

Ano 1 

Ne 2 
 

10.  Pou�íváte internet?  
Ano 1 

Ne 2 
 
 
 
 
 
 

 TAZATELI.: PŘEDLO�TE KARTU  - 7 -  
11.  Nyní se je�tě věnujme Va�í domácnosti. Kdybyste měl/a charakterizovat svoji domácnost, kam 

byste ji zařadil/a? 
TAZATELI, MO�NOST JEDNÉ ODPOVĚDI!  

kód odpovědi 
(krou�kujte) 

 samotná osoba v domácnosti ve věku do 35 let  1 
 samotná osoba v domácnosti ve věku do 36 - 59 let 2 
 samotná osoba v domácnosti ve věku 60 více let   3 
 mladí lidé ve věku do 35 let (2 a více osob v domácnosti) bez dětí 4 
 lidé ve středním věku (2 a více osob v domácnosti ve věku 36 � 59 let) bez dětí 5 
 lidé ve star�ím věku (2 a více osob v domácnosti ve věku 60 a více let) bez dětí  6 
 rodina (1-2 dospělí) s dětmi převá�ně ve věku do 6 let  7 
 rodina (1-2 dospělí) s dětmi převá�ně ve věku 7-14 let  8 
 rodina (1-2 dospělí) s dětmi převá�ně ve věku do 15-18 let 9 
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 rodina (1-2 dospělí) s dětmi převá�ně ve věku 18+ let 10 
 trojgenerační domácnost (1-2 rodiče, 1-2 prarodiče) s dětmi do 6 let  11 
 trojgenerační domácnost (1-2 rodiče, 1-2 prarodiče) s dětmi ve věku ve věku 7-14 let 12 
 trojgenerační domácnost (1-2 rodiče, 1-2 prarodiče) s dětmi ve věku ve věku 15-18 let 13 
 trojgenerační domácnost (1-2 rodiče, 1-2 prarodiče) s dětmi ve věku ve věku 18 + let 14 
 jiný typ domácnosti  15 

 

12.  Jaký je v současnosti příjem va�í domácnosti, tj. součet v�ech čistých měsíčních příjmů v�ech osob, 
se kterými společně hospodaříte - včetně důchodů, přídavků na děti, vedlej�ích a mimořádných příjmů 
(např. i z pronájmu části bytu či domku apod.)".   
                                                                                 PŘEDLO�TE POMOCNOU KARTU - č. 8 - MZDY 

 

 

13.  Velikost obce (počet obyvatel) 
do 1999 1 

2000- 4999 obyvatel 2 

5000 - 9 999         3 

10 000 - 19 999     4 

20 000 - 49 999 5 

50 000 - 99 999 6 

100 tis. a více     7 
 

13. Obec: 16. Kraj � staré členění: 

14. Okres: 17. Kraj � nové členění: 

15. PSČ:  

DĚKUJEME VÁM ZA ROZHOVOR 
 

Prohlá�ení tazatele 
Prohla�uji, �e respondenta jsem vybral podle pokynů agentury FOCUS. Rozhovor jsem provedl/a podle instrukcí a celý dotazník jsem po ukončení rozhovoru 
zkontroloval(a).  Vyplněný dotazník je přesným  záznamem odpověď respondenta. 

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

                                                                                                                        Čitelný podpis 
 

Vyplňuje FOCUS  

Kvalita dotazníku 1   2 3  

Kontrola realizace rozhovoru:  

Zaznám o kontrole dotazníku:  

Kontroloval, jméno, datum:  
 


