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Dobrý den. Mé jméno je ................. a jsem tazatelem(kou) Institutu pro výzkum trhu GfK. Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek 
týkajících se hospodářské a finanční situace v České republice a Vaší domácnosti. Rozhovor nebude trvat déle než 15  minut.  
 
Z důvodů kontroly práce tazatele může být tento rozhovor monitorován. Nejprve několik otázek potřebných pro statistické 
zpracování. Veškeré Vámi poskytnuté údaje budou zpracovány anonymně.  

 

S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta 
TAZ.: ZAPIŠTE 
 
Věk pouze 15-79 let, jinak konec. 

 

....................................let 

S5 Jaká je Vaše ekonomická aktivita? 

1. podnikatel bez zaměstnanců, OSVČ 

2. podnikatel se zaměstnanci 

3. zaměstnanec - řadový pracovník 

4. zaměstnanec - vedoucí pracovník 

5. nezaměstnaný 

6. nepracující důchodce Kvóta 

7. v domácnosti, rodičovská, mateřská dovolená 

8. student, žák, učeň 

9. jiné 

 

S1 (S3) V kterém kraji bydlíte?  Kvóta 
TAZ.: ZAZNAMENEJTE, VE KTERÉM KRAJI RESPONDENT BYDLÍ 

Středočeský kraj 

Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 

Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj 

Pardubický kraj 

Kraj Vysočina 

Jihomoravský kraj 

Olomoucký kraj 

Zlínský kraj 

Moravskoslezský kraj 

 

S2 Jaká je velikost obce, ve které bydlíte? Kvóta 
TAZ.: ZAZNAMENEJTE VELIKOSTNÍ KATEGORII BYDLIŠTĚ RESPONDENTA 
do 999 obyvatel 
4.999 obyvatel 
5.000 - 19.999 obyvatel 
20.000 - 99.999 obyvatel 

100.000 a více obyvatel 
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S3  Ještě mi prosím řekněte Poštovní směrovací číslo (PSČ) Vašeho bydliště? 
 
Zapište: 

S4  TAZ.: ZAZNAMENEJTE BEZ DOTAZU POHLAVÍ RESPONDENTA kvóta 
 
muž 
žena 

S6  Jaký je typ Vašeho podnikání? 

farmář, rybář 

řemeslné a manuální profese 

obchod, nákup a prodej zboží 

ostatní profese 

ref TAZ. NEČTĚTE 

S7  Jaká je Vaše pozice v podnikání?  PROG.. SP 

vlastník, spoluvlastník firmy s 1-5 zaměstnanci 

vlastník, spoluvlastník firmy se 6 a více zaměstnanci 

ref TAZ. NEČTĚTE 

S8  Odpovídá Vaše pracovní vytížení v podnikání plnému nebo částečnému úvazku? 

plný úvazek 

částečný úvazek 

S9 Jaká je Vaše pozice v zaměstnání? 

profesionál, specialista 

nemanuální činnost převážně v kanceláři 

nemanuální činnost převážně mimo kancelář 

mistr, kvalifikovaná manuální činnost 

ostatní manuální profese 

ref TAZ. NEČTĚTE 

S10 Jaká je Vaše vedoucí pozice? 

nejvyšší management s odpovědností za 6 a více pracovníků 

nejvyšší management s odpovědností za 1-5 pracovníků 

střední a nižší management s odpovědností za 6 a více pracovníků 

střední a nižší management s odpovědností za 1-5 pracovníků 

ref TAZ. NEČTĚTE 

S11 Jste zaměstnán na plný nebo částečný úvazek? 

plný úvazek 

částečný úvazek 

ref TAZ. NEČTĚTE 

S13 Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

základní (i neukončené) 

střední vzdělání nebo vyučení bez maturity 

střední vzdělání nebo vyučení s maturitou 

vyšší odborné 

vysokoškolské do úrovně bakalář 

vysokoškolské nad úroveň bakalář 

odmítl(a) odpovědět TAZ. NEČTĚTE 
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Hlavní dotazník 
 
Part „Barometer“ 

1.Jak se změnila finanční situace Vaší domácnosti v průběhu minulých 12 měsíců? Je dnes lepší, horší nebo asi 
stejná? 
 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 
 

podstatně lepší 1 

o něco lepší 2 

stejná 3 

o něco horší 4 

podstatně horší 5 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE!  6 

 
 

2.Jak očekáváte, že se změní finanční situace Vaší domácnosti v průběhu příštích 12 měsíců?  
 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 
 

podstatně se zlepší 1 

o něco se zlepší 2 

zůstane stejná 3 

o něco se zhorší 4 

podstatně se horší 5 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE! 6 

 
 

3.Jak si myslíte, že se změnila hospodářská situace v ČR v porovnání se situací před 12 měsíci? 
Je dnes … 
 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 
 

podstatně lepší 1 

o něco lepší 2 

stejná 3 

o něco horší 4 

podstatně horší 5 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 6 

 
 

4.Jak očekáváte, že se bude vyvíjet hospodářská situace v České republice v příštích 12 měsících? 
 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 
 

podstatně se zlepší 1 

o něco se zlepší 2 

zůstane stejná 3 

o něco se zhorší 4 

podstatně se zhorší 5 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 6 
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5.Jak se podle Vás vyvíjely spotřebitelské ceny v průběhu minulých 12 měsíců? Byly … 
 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 
 

mnohem vyšší 1  
5a poměrně o dost vyšší 2 

o trochu vyšší 3 

přibližně stejné 4 6 

nižší 5 5b 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 6 6 

 
 
PROG.: Q5A ASK ONLY IF AT Q5 WAS MENTIONED CODE 1 2 3  5  DO NOT ASK IF CODE 4 OR 6 WAS 
MENTIONED. 

O kolik procent se podle Vás změnily spotřebitelské ceny v průběhu minulých 12 měsíců? Odhadněte prosím. 
 
TAZ.: ZAPIŠTE POČET PROCENT! 

 
…………% 
 
 

6.Jak se podle Vás budou vyvíjet spotřebitelské ceny v následujících 12 měsících ve srovnání s předcházejícími  
12 měsíci? 
 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 

 

prudce se zvýší 1  
6a porostou stejně jako dosud 2 

porostou méně než dosud 3 

zůstanou zhruba stejné 4 7 

sníží se 5 6b 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 6 7 

 
PROG: Q6A ASK ONLY IF AT Q6 WAS MENTIONED CODE 1,2,3 OR 5. DO NOT ASK IF CODE 4 OR 6 WAS 
MENTIONED   

6a Jak se podle Vás budou vyvíjet spotřebitelské ceny v následujících 12 měsících ve srovnání s předchozími 12 
měsíci?  
 
TAZ.: ZAPIŠTE POČET PROCENT!  
……………% 
 
 

 

7. Jak očekáváte, že se změní počet nezaměstnaných v České republice v příštích 12 měsících? 
Počet nezaměstnaných se … 
 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.: SP 
 

Prudce zvýší 1 

nepatrně zvýší  2 

zůstane stejný 3 

nepatrně se sníží  4 

prudce se sníží  5 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 6 
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8. Uvážíte-li všeobecnou hospodářskou situaci v České republice, domníváte se, že je dnes vhodná doba pro 
pořizování velkých nákupů (jako např. nábytku, elektrických / elektronických zařízení atd.)? 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 
 

ano, teď je ta správná doba 1 

tato doba není ani dobrá, ani špatná 2 

ne, teď není ta správná doba 3 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 4 

 
 

9. Očekáváte, že v průběhu příštích 12 měsíců utratíte za velké nákupy jako je nábytek, elektrické / elektronické 
zařízení apod. více, stejně nebo méně peněz ve srovnání s minulými 12 měsíci? 
Utratím … 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 

 

podstatně více 1 

o něco více 2 

stejně 3 

o něco méně 4 

podstatně méně 5 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 6 

 
 

10. Uvážíte-li všeobecnou hospodářskou situaci v České republice, je dnes podle Vás … 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 
 

velmi dobrá doba pro spoření 1 

spíše dobrá doba pro spoření 2 

ne zrovna dobrá doba pro spoření 3 

je velmi špatná doba pro spoření 4 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 5 

 
 

11. Jak pravděpodobné je, že uspoříte v následujících 12 měsících nějaké peníze? Je to … 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 
 

velmi pravděpodobné 1 

spíše pravděpodobné 2 

nepravděpodobné 3 

zcela nepravděpodobné, vyloučené 4 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 5 

 
 

12. Jaký výrok nejlépe popisuje současnou finanční situaci Vaší domácnosti? 
 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 

 

hodně spoříme 1 

trochu spoříme 2 

s finančními prostředky vyjdeme jen tak tak 3 

musíme si vypomáhat úsporami 4 

nemůžeme s penězi vyjít, musíme si půjčovat 5 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 6 
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13. Jak pravděpodobné je, že si během příštích 12 měsíců koupíte auto? Je to … 
 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 
 

velmi pravděpodobné 1 

spíše pravděpodobné 2 

nepravděpodobné 3 

zcela nepravděpodobné, vyloučené 4 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 5 

 
 

14. Uvažujete o tom, že si v průběhu příštích 12 měsíců koupíte nebo postavíte dům? Ať už pro sebe, pro jiného 
člena Vaší domácnosti, k rekreaci, či k pronájmu apod. 
 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 

 

ano, v každém případě 1 

snad ano 2 

pravděpodobně ne 3 

určitě ne 4 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 5 

 
 

15. Jak je pravděpodobné, že během příštích 12 měsíců utratíte velkou částku peněz na zvelebení nebo 
obnovení bytu či domu, ve kterém bydlíte nebo budete bydlet? Je to … 
 
TAZ.: PŘEDČÍTEJTE! 
PROG.. SP 

 

velmi pravděpodobné 1 

spíše pravděpodobné 2 

nepravděpodobné 3 

zcela nepravděpodobné, vyloučené 4 

nevím, nemohu posoudit TAZ.: NEPŘEDČÍTEJTE 5 
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Na závěr ještě několik otázek o Vaší domácnosti 

S14.  Kolik osob včetně Vás žije ve Vaší domácnosti? 

Zapište počet osob 

………………… 

 

S14a.  Jaké je Vaše povolání?  

TAZ.: PTEJTE SE NA KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ POZICI 

………………… 

 

Cat. Popis ISCO 08 
11 Manažeři a odborníci/profesionálové 11 to 14 and 21 to 26  
12 Technici a pracovníci v příbuzných oborech 31 to 35  
13 Pracovníci v administrativě, službách a prodeji/obchod 41 to 44 and 51 to 54 
14 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, 

řemeslníci a další související profese 
61 to 63 and 71 to 75 
 

15 obsluha strojů a zařízení, montéři a nekvalifikovaní pracovníci 81 to 83 and 91 to 96 
 

1 Celkem zaměstnaní (11 to 15) celkem (11 to 96) 

 

21 Nezaměstnaní  

22 V důchodu, předčasném důchodu, pobírající důchod po zemřelém manželovi/trvale zdravotně 
postižený/a nebo chronicky nemocný/á – invalidní důchod 

23 Ostatní povolání  (student nebo připravující se na další povolání formou neplacené pracovní 
zkušenosti/stáže a pod. ženy v domácnosti (nikoliv na mateřské/rodičovské) 

2 Celkem nezaměstnaní / jiné  (21 to 23) 
 

S15. Nyní Vám přečtu několik příjmových kategorií. Řekněte mi, prosím, do které z nich byste zařadil(a) celkový čistý 
měsíční příjem celé Vaší domácnosti. Není důležité, zda se jedná o příjem z výdělečné činnosti, sociálních dávek, pronájmů 
apod. 

do 15 000 Kč 

15 001 – 20 000 Kč 

20 001 – 25 000 Kč 

25 001 – 30 000 Kč 

30 001 – 40 000 Kč 

40 001 – 50 000 Kč 

50 001 Kč a více 

neuvádí TAZ. NEČTĚTE 

 

KONEC 

 


