
POSTOJE OBČANOV K POLITIKE 1968 

 (rekonštruovaný dotazník – preklad) 

 

Poznámky: 

1. Na prvom mieste je vždy uvedený návrh prekladu otázky do slovenčiny, na druhom 

mieste je prepis znenia otázok v českom jazyku podľa rekonštrukcie na 

Sociologickom ústave AV ČR z roku 1999. 

2. V znení otázok aj v škálach je využívaný štandard modernej slovenčiny v roku 2014-

2015, znenie otázok je kompatibilné s otázkami využitými vo výskume 

Sociologického ústavu SAV DOS 2014.  

 

„Položíme Vám niekoľko otázok. Boli vybrané takým spôsobom, že väčšina ľudí bude 

pravdepodobne s niektorými súhlasiť a s niektorými nesúhlasiť. Odpovedajte, prosím, 

úprimne. Pamätajte si, že nejde o skúšku. Neexistujú správne ani nesprávne odpovede. 

Je len potrebné odpovedať podľa svojej osobnej mienky." 

„Položíme Vám několik otázek. Byly vybrány takovým způsobem, že většina lidí bude 

pravděpodobně s některými souhlasit a s některými nesouhlasit. Odpovídejte, prosím, 

upřímně. Pamatujte si, že nejde o zkoušku. Neexistují správné ani špatné odpovědi. Je pouze 

třeba odpovědět podle svého osobního mínění.“  

 

 

1. Chceli by ste, aby boli v novinách zverejňované zápisy z rokovania vlády, 

Národného zhromaždenia a všetkých oficiálnych rokovaní? 

Určite nie 1 

Skôr nie  2 

Niektoré nie, niektoré áno 3 

Skôr áno  4 

Určite áno 5 

Neviem, nemám názor 0 

  

Otázka 1 „Chtěl byste, aby byly v novinách zveřejňovány zápisy z jednání vlády, Národního 

shromáždění a všech oficiálních jednání?” 

(a) rozhodně ne 

(b) spíše ne 



(c) některé snad 

(d) spíše ano 

(e) rozhodně ano 

(f) nemám názor, nevím 

 

2. Čo myslíte, keby sa u nás prejavili niektoré názory, ktoré by vystupovali proti 

socialistickému charakteru nášho štátu, bolo by správne alebo nesprávne, aby 

ich štátne orgány umlčali?" 

 

Určite správne 1 

Skôr správne  2 

Záleží na tom, kto by ich hlásal  3 

Skôr nesprávne  4 

Určite nesprávne  5 

Neviem, nemám názor 0 

  

Otázka 2 „Co myslíte, kdyby se u nás projevily některé názory, které by vystupovaly proti 

socialistickému charakteru našeho státu, bylo by správné nebo nesprávné, aby je státní orgány 

umlčely?” 

 

(a) rozhodně správné 

(b) spíše správné 

(c) záleží na tom, kdo by je hlásal 

(d) spíše nesprávné 

(e) rozhodně nesprávné 

(f) nevím, nemám názor 

  

3. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby mal každý občan možnosť verejne sa 

uchádzať o funkciu poslanca národného výboru alebo Národného zhromaždenia, 

bez toho, by bol niekým navrhnutý? 

 

Určite nesúhlasím 1 

Skôr nesúhlasím 2 

Niekedy súhlasím, niekedy nesúhlasím 3 



Skôr súhlasím  4 

Určite súhlasím  5 

Neviem, nemôžem sa vyjadriť  0 

Otázka 3 „Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, aby měl každý občan možnost veřejně se 

ucházet o funkci poslance národního výboru nebo Národního shromáždění, aniž by byl někým 

navržen?” 

 

(a) rozhodně nesouhlasím 

(b) spíše nesouhlasím 

(c) někdy bych souhlasil, někdy nesouhlasil 

(d) spíše souhlasím 

(e) rozhodně souhlasím 

(f) nevím, nemohu se vyjádřit 

 

4. Myslíte, že je správne alebo nesprávne, aby štátne orgány, ak to uznajú za 

vhodné, obmedzili slobodu tlače, prejavu, právo zhromažďovať sa? 

Určite správne 1 

Skôr správne 2 

Niekedy správne, niekedy nesprávne 3 

Skôr nesprávne  4 

Určite nesprávne  5 

Neviem, nemám názor  0 

Otázka 4 „Myslíte, že je správné nebo nesprávné, aby státní orgány, uznají-li to za vhodné, 

omezily svobodu tisku, projevu, právo shromažďovací?” 

 

(a) rozhodně správné 

(b) spíše správné 

(c) někdy ano, někdy ne 

(d) spíše nesprávné 

(e) rozhodně nesprávné 

(f) nevím, nemám názor 

 



5. Keby ste boli požiadaný, aby ste kandidovali do verejnej alebo inej funkcie vo 

Vašom meste, závode, obci, prijali by ste túto kandidatúru? 

Určite nie 1 

Skôr nie 2 

Neviem, neuvažoval som o tom 3 

Skôr áno  4 

Určite áno  5 

Iná (vyhýbavá) odpoveď, bez odpovede  0 

Otázka 5 „Kdybyste byl požádán, abyste kandidoval do veřejné nebo jiné funkce ve Vašem 

městě, závodě, obci, přijal byste tuto kandidaturu?” 

 

(a) rozhodně ne 

(b) spíše ne 

(c) nevím, neuvažoval jsem o tom 

(d) spíše ano 

(e) rozhodně ano 

(f) jiná (vyhýbavá) odpověď, bez odpovědi 

 

6. Keby ste boli požiadaný, aby ste kandidovali do verejnej alebo inej funkcie v 

okrese alebo v kraji, prijali by ste túto kandidatúru? 

 

Určite nie 1 

Skôr nie 2 

Neviem, neuvažoval som o tom 3 

Skôr áno  4 

Určite áno  5 

Iná (vyhýbavá) odpoveď, bez odpovede  0 

Otázka 6 „Kdybyste byl požádán, abyste kandidoval do veřejné nebo jiné funkce v okrese 

nebo v kraji, přijal byste tuto kandidaturu?” 

  

(a) rozhodně ne 



(b) spíše ne 

(c) nevím, neuvažoval jsem o tom 

(d) spíše ano 

(e) rozhodně ano 

(f) jiná (vyhýbavá) odpověď, bez odpovědi 

 

7. Keby ste boli požiadaný, aby ste kandidovali do verejnej alebo inej funkcie 

v celoštátnom merítku, prijali by ste túto kandidatúru? 

Určite nie 1 

Skôr nie 2 

Neviem, neuvažoval som o tom 3 

Skôr áno  4 

Určite áno  5 

Iná (vyhýbavá) odpoveď, bez odpovede  0 

Otázka 7 „Kdybyste byl požádán, abyste kandidoval do veřejné nebo jiné funkce v 

celostátním měřítku, přijal byste tuto kandidaturu?” 

 

(a) rozhodně ne 

(b) spíše ne 

(c) nevím, neuvažoval jsem o tom 

(d) spíše ano 

(e) rozhodně ano 

(f) jiná (vyhýbavá) odpověď, bez odpovědi 

 

8. Je správne alebo nesprávne, že v súčasnej dobe dochádza v našom štáte k 

oddeľovaniu funkcií tak, aby jedna osoba zastávala iba jednu významnú 

funkciu? 

Určite správne 1 

Skôr správne 2 

Niekedy správne, niekedy nesprávne 3 

Skôr nesprávne  4 

Určite nesprávne  5 



Neviem, nemôžem posúdiť  0 

Otázka 8 „Je správné nebo nesprávné, že v současné době dochází v našem státě k oddělování 

funkcí tak, aby jedna osoba zastávala pouze jednu významnou funkci?” 

 

(a) rozhodně správné 

(b) spíše správné 

(c) někdy správné, někdy nesprávné 

(d) spíše nesprávné 

(e) rozhodně nesprávné 

(f) nevím, nemohu posoudit 

 

9. Považujete za správne, aby sa menšina, aj keď je presvedčená o správnosti 

svojho názoru, podrobila rozhodnutia väčšiny a prestala sa snažiť o jeho 

presadenie? 

Určite áno 1 

Skôr áno 2 

Niekedy áno, niekedy nie 3 

Skôr nie  4 

Určite nie 5 

Neviem, nemám názor  0 

Otázka 9 „Považujete za správné, aby se menšina, i když je přesvědčena o správnosti svého 

názoru, podrobila rozhodnutí většiny a přestala se snažit o jeho prosazení?” 

 

(a) rozhodně ano 

(b) spíše ano 

(c) někdy ano, někdy ne 

(d) spíše ne 

(e) rozhodně ne 

(f) nevím, nemám názor 

 

10. Chceli by ste, aby boli v novinách zverejňované zápisy z tých rokovaní orgánov 

KSČ, ktoré sa týkajú všetkých občanov? 

Určite nie 1 



Skôr nie 2 

Niektoré áno, niektoré nie 3 

Skôr áno  4 

Určite áno  5 

Nemám názor, neviem  0 

Otázka 10 „Chtěl byste, aby byly v novinách zveřejňovány zápisy z těch jednání orgánů KSČ, 

které se týkají všech občanů?” 

 

(a) rozhodně ne 

(b) spíše ne 

(c) některé snad 

(d) spíše ano 

(e) rozhodně ano 

(f) nemám názor, nevím 

 

11. Ako si myslíte, že by malo byť určované, čo je socialistické a čo nesocialistické? 

Formou diskusie alebo úradným rozhodnutím? 

Určite formou diskusie 1 

Formou diskusie 2 

Formou diskusie aj úradným rozhodnutím 3 

Úradným rozhodnutím  4 

Určite úradným rozhodnutím  5 

Neviem, nemôžem posúdiť  0 

 

Otázka 11 „Jak si myslíte, že by mělo být určováno, co je socialistické a co nesocialistické? 

Formou diskuse nebo úředním rozhodnutím?” 

(a) zásadně formou diskuse 

(b) formou diskuse 

(c) formou diskuse i úředním rozhodnutím 

(d) úředním rozhodnutím 

(e) zásadně úředním rozhodnutím 

(f) nevím, nemohu posoudit 

 



12. Zaujímal by nás Váš názor na túto otázku: Skupina osôb, ktorá chce presadiť a 

uspokojiť svoje záujmy a potreby, sa rozhodne založiť samostatnú organizáciu 

(spolok). Čo myslíte, je správne alebo nesprávne povoliť im to? 

Určite správne 1 

Skôr správne 2 

Záleží na tom, čo chcú presadiť 3 

Skôr nesprávne  4 

Určite nesprávne  5 

Neviem, nemôžem posúdiť  0 

Otázka 12 „Zajímal by nás Váš názor na tuto otázku: Skupina osob, která chce prosadit a 

uspokojit své zájmy a potřeby, se rozhodne založit samostatnou organizaci (spolek). Co 

myslíte, je správné nebo nesprávné povolit jim to?” 

 

(a) rozhodně správné 

(b) spíše správné 

(c) záleží na tom, co chtějí prosadit 

(d) spíše nesprávné 

(e) rozhodně nesprávné 

(f) nevím, nemohu posoudit 

 

13. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby v našej republike vedľa KSČ (KSS) boli 

aj iné politické strany, ktoré by s ňou mohli súťažiť o hlasy občanov vo voľbách 

a tým získať štátnu moc? 

Skôr súhlasím 1 

Skôr nesúhlasím 2 

Určite súhlasím 3 

Určite nesúhlasím  4 

Nič by sa tým nezmenilo  5 

Neviem, nemôžem posúdiť  0 

Otázka 13 „Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, aby v naší republice vedle KSČ (KSS) byly i 

jiné politické strany, které by s ní mohly soutěžit o hlasy občanů ve volbách a tím získat státní 

moc?” 



 

(a) spíše souhlasím 

(b) spíše nesouhlasím 

(c) rozhodně souhlasím 

(d) rozhodně nesouhlasím 

(e) nic by se tím nezměnilo 

(f) nevím, neumím posoudit 

 

14. Domnievate sa, že politika má právo zasahovať do všetkých oblastí 

spoločenského života? 

Určite má 1 

Skôr má 2 

Niekedy má, niekedy nemá 3 

Skôr nemá  4 

Určite nemá  5 

Neviem, nemôžem sa rozhodnúť  0 

Otázka 14 „Domníváte se, že politika má právo zasahovat do všech oblastí společenského 

života?” 

 

(a) rozhodně má 

(b) spíše má 

(c) někdy má, někdy nemá 

(d) spíše nemá 

(e) rozhodně nemá 

(f) nevím, nemohu se rozhodnout 

 

15. Považujete za správne alebo nesprávne, aby bolo možné verejne hlásať aj iné 

než socialistické názory? 

Určite správne 1 

Skôr správne 2 

Záleží na tom, kto by ich hlásal 3 

Skôr nesprávne  4 



Určite nesprávne  5 

Neviem, nemôžem sa rozhodnúť  0 

Otázka 15 „Považujete za správné nebo nesprávné, aby bylo možné veřejně hlásat i jiné než 

socialistické názory?” 

 

(a) rozhodně za správné 

(b) spíše za správné 

(c) záleží na tom, kdo by je hlásal 

(d) spíše za nesprávné 

(e) rozhodně za nesprávné 

(f) nevím, nemohu se rozhodnout 

 

16. Považujete za správne alebo nesprávne, aby občania v našej republike hájili 

svoje občianske práva napríklad aj štrajkom? 

Určite nesprávne 1 

Skôr nesprávne 2 

Niekedy správne, niekedy nesprávne 3 

Skôr správne  4 

Určite správne  5 

Neviem, nemôžem posúdiť  0 

Otázka 16 „Považujete za správné nebo nesprávné, aby občané v naší republice hájili svá 

občanská práva třeba i stávkou?” 

 

(a) rozhodně za nesprávné 

(b) spíše za nesprávné 

(c) někdy za správné, někdy za nesprávné 

(d) spíše za správné 

(e) rozhodně za správné 

(f) nevím, neumím posoudit 

 

17. Niektorí ľudia dnes hovoria, že by sa malo zakročiť proti tým osobám, ktoré 

nesúhlasia s demokratizačným procesom u nás. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s 

týmto názorom? 



Určite nesúhlasím 1 

Skôr nesúhlasím 2 

Záleží na okolnostiach 3 

Skôr súhlasím  4 

Určite súhlasím  5 

Neviem, nemám názor  0 

Otázka 17 „Někteří lidé dnes říkají, že by se mělo zakročit proti těm osobám, které nesouhlasí 

s demokratizačním procesem u nás. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tímto názorem?” 

 

(a) rozhodně nesouhlasím 

(b) spíše nesouhlasím 

(c) záleží na okolnostech 

(d) spíše souhlasím 

(e) rozhodně souhlasím 

(f) nevím, nemám názor 

 

18. Myslíte si, že sa Vás politika nejakým spôsobom osobne týka? 

Určite áno 1 

Skôr áno 2 

Niekedy áno, niekedy nie 3 

Skôr nie  4 

Určite nie 5 

Neviem, nemám názor  0 

Otázka 18 „Myslíte, že se Vás politika nějak osobně týká?” 

 

(a) rozhodně ano 

(b) spíše ano 

(c) někdy ano, někdy ne 

(d) spíše ne 

(e) rozhodně ne 

(f) nevím, nemám názor 

 



19. V súčasnej dobe sa vyskytlo mnoho rôznych, často aj protichodných názorov na 

politické dianie v našom štáte. Akého ste názoru? Je správne, aby v politike bola 

jedna línia záväzná pre všetkých alebo je správne, aby medzi sebou súperilo 

niekoľko skupín, každá s vlastnou líniou? 

V každom prípade jedna línia, ktorá musí byť záväzná pre všetkých 1 

Jedna línia by mala byť záväzná pre všetkých 2 

Záleží na tom, čo ktorá línia chce 3 

Jedna línia nemusí byť záväzná pre všetkých 4 

V žiadnom prípade by nemala byť jedna línia, ktorá musí byť záväzná pre všetkých 5 

Nemôžem posúdiť, neviem  0 

Otázka 19 „V současné době se vyskytlo mnoho různých, mnohdy i protichůdných názorů na 

politické dění v našem státě. Jakého jste názoru? Je správné, aby v politice byla jedna linie 

závazná pro všechny nebo je správné, aby mezi sebou soupeřilo několik skupin, každá s 

vlastní linií?” 

  

(a) v každém případě jedna linie musí být závazná pro všechny 

(b) jedna linie by měla být závazná pro všechny 

(c) záleží na tom, co která linie chce 

(d) jedna linie nemusí být závazná pro všechny 

(e) v žádném případě by neměla být jedna linie závazná pro všechny 

(f) nemohu posoudit, nevím 

 

20. Považujete za účelné vystúpiť verejne na schôdzi proti názoru, s ktorým 

vnútorne nesúhlasíte? 

Určite áno 1 

Skôr áno 2 

Niekedy áno, niekedy nie 3 

Skôr nie  4 

Určite nie 5 

Neviem, nechcem odpovedať  0 

Otázka 20 „Považujete za účelné vystoupit veřejně na schůzi proti názoru, se kterým vnitřně 

nesouhlasíte?” 



 

(a) rozhodně ano 

(b) spíše ano 

(c) někdy ano, někdy ne 

(d) spíše ne 

(e) rozhodně ne 

(f) nevím, nechci odpovědět 

 

21. Myslíte, že je správne tvrdenie: dnes sa svet mení tak rýchlo a je tak zložitý, že 

často možno len s ťažkosťami rozhodnúť, ktoré pravidlá občianskeho a 

spoločenského života máme považovať za správne? 

Určite nie 1 

Skôr nie 2 

Niekedy áno, niekedy nie 3 

Skôr áno  4 

Určite áno  5 

Neviem, nepremýšľal som o tom  0 

Otázka 21 „Myslíte, že je správné tvrzení: dnes se svět mění tak rychle a je tak složitý, že 

často lze jen s obtížemi rozhodnout, která pravidla občanského a společenského života máme 

považovat za správná?” 

 

(a) rozhodně ne 

(b) spíše ne 

(c) někdy ano, někdy ne 

(d) spíše ano 

(e) rozhodně ano 

(f) nevím, nepřemýšlel jsem o tom 

 

22. Súhlasíte s názorom, ktorý žiada, aby občania s iným politickým názorom ako je 

názor väčšiny, boli obmedzovaní v niektorých svojich požiadavkách, napr. ak 

chcú založiť svoje spolky, organizácie, ak chcú vystupovať v rozhlase a pod.? 

Určite nesúhlasím 1 

Skôr nesúhlasím 2 



Záleží na tom, aký politický názor by to bol 3 

Skôr súhlasím  4 

Určite súhlasím  5 

Neviem, nemôžem sa vyjadriť  0 

Otázka 22 „Souhlasíte s názorem, který žádá, aby občané s jiným politickým názorem než je 

názor většiny, byli omezováni v některých svých požadavcích, např. chtějí-li založit své 

spolky, organizace, chtějí-li vystupovat v rozhlase apod.?” 

 

(a) rozhodně nesouhlasím 

(b) spíše nesouhlasím 

(c) záleží na tom, jaký politický názor by to byl 

(d) spíše souhlasím 

(e) rozhodně souhlasím 

(f) nevím, nemohu se vyjádřit 

 

23. Vedúcou silou pri vykonávaní demokratizácie života v našej republike je KSČ. 

Podľa Vášho názoru bola by zaručená demokratizácia dôslednejšie, keby tu 

okrem KSČ boli ešte iné vplyvné politické strany? 

Určite áno 1 

Skôr áno 2 

Ani áno, ani nie 3 

Skôr nie  4 

Určite nie 5 

Neviem, nemôžem posúdiť  0 

Otázka 23 „Vedoucí silou při provádění demokratizace života v naší republice je KSČ. Podle 

Vašeho názoru byla by zaručena demokratizace důsledněji, kdyby zde kromě KSČ byly ještě 

jiné vlivné politické strany?” 

 

(a) rozhodně ano 

(b) spíše ano 

(c) ani ano, ani ne 

(d) spíše ne 

(e) rozhodně ne 



(f) nevím, nemohu posoudit 

 

24. Domnievate sa, že odmeňovanie za vykonanú prácu by malo byť závislé na 

spoločenskej dôležitosti práce a jej kvalite, alebo si myslíte, že za socializmu sa 

máme mať všetci rovnako dobre? 

Určite musí odmena závisieť od dôležitosti a kvality práce 1 

Odmena má závisieť od dôležitosti a kvality práce 2 

Je potrebné hľadať kompromis 3 

Všetci sa máme mať rovnako dobre 4 

Určite sa všetci musia mať rovnako dobre 5 

Neviem, nemôžem posúdiť  0 

Otázka 24 „Domníváte se, že odměňování za vykonanou práci by mělo být závislé na 

společenské důležitosti práce a její kvalitě, nebo si myslíte, že za socialismu se máme míti 

všichni stejně dobře?” 

 

(a) rozhodně musí odměna záviset na důležitosti a kvalitě práce 

(b) odměna má záviset na důležitosti a kvalitě práce 

(c) je třeba hledat kompromis 

(d) všichni se máme mít stejně dobře 

(e) rozhodně se všichni musejí mít stejně dobře 

(f) nevím, nemohu posoudit 

 

25. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s tvrdením: dnes sa veci u nás mení tak rýchlo a sú 

tak zložité, že často človek len s ťažkosťami spozná, ktoré zo súčasných 

opatrení, vyhlásení a programov, môžeme považovať za správne? 

Určite súhlasím 1 

Skôr súhlasím 2 

Možno je to tak, možno nie 3 

Skôr nesúhlasím 4 

Určite nesúhlasím  5 

Neviem, nemôžem sa vyjadriť  0 



Otázka 25 „Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tvrzením: dnes se věci u nás mění tak rychle a jsou 

tak složité, že často člověk jen s obtížemi pozná, která ze současných opatření, prohlášení a 

programů, může považovat za správná?” 

 

(a) rozhodně souhlasím 

(b) spíše souhlasím 

(c) možná je to tak, možná není 

(d) spíše nesouhlasím 

(e) rozhodně nesouhlasím 

(f) nevím, nemohu se vyjádřit 

 

26. Sú u nás občania, ktorí sa nechcú zapojiť do verejného života a radšej sa venujú 

súkromí a rodine. Je správne, ak sú za to spoločnosťou odsudzovaní? 

Určite nie 1 

Skôr nie 2 

Niekedy áno, niekedy nie 3 

Skôr áno  4 

Určite áno  5 

Neviem, nemôžem sa rozhodnúť  0 

Otázka 26 „Jsou u nás občané, kteří se nechtějí zapojit do veřejného života a raději se věnují 

soukromí a rodině. Je správné, jestliže jsou za to společností odsuzováni?” 

 

(a) rozhodně ne 

(b) spíše ne 

(c) někdy ano, někdy ne 

(d) spíše ano 

(e) rozhodně ano 

(f) nevím, nemohu se rozhodnout 

 

27. Vystupujete medzi ľuďmi s vlastným názorom, ak ste si ho vytvorili, alebo len 

počúvate rečníkov s diskutujúci? 

Zásadne len počúvam 1 

Väčšinou počúvam 2 



Niekedy vystupujem, niekedy počúvam 3 

Väčšinou vystupujem s vlastným názorom 4 

Zásadne vystupujem s vlastným názorom 5 

Nechcem odpovedať  0 

Otázka 27 „Vystupujete mezi lidmi s vlastním názorem, pokud jste si jej vytvořil, nebo jen 

posloucháte řečníky s diskutující?” 

 

(a) zásadně jen poslouchám 

(b) většinou poslouchám 

(c) někdy vystupuji, někdy poslouchám 

(d) většinou vystoupím s vlastním názorem 

(e) zásadně vystoupím s vlastním názorem 

(f) nerad bych odpověděl 

 

28. Súčasná politika v našom štáte bola a je podrobovaná hlbokej kritike verejnosti. 

Považujete za správne alebo nesprávne, aby každá skupina občanov mala 

rovnaké možnosti svoje názory a záujmy presadzovať do praktického života? 

Určite nie 1 

Skôr nie 2 

Niekedy áno, niekedy nie 3 

Skôr áno  4 

Určite áno  5 

Neviem, nemôžem sa rozhodnúť  0 

Otázka 28 „Současná politika v našem státě byla a je podrobována hluboké kritice veřejnosti. 

Považujete za správné nebo nesprávné, aby každá skupina občanů měla stejné možnosti své 

názory a zájmy prosazovat do praktického života?” 

 

(a) rozhodně ne 

(b) spíše ne 

(c) někdy ano, někdy ne 

(d) spíše ano 

(e) rozhodně ano 

(f) nevím, nemohu se rozhodnout 

 



29. Domnievate sa, že aj iní ľudia budú na otázky, ktoré Vám boli položené, 

odpovedať pravdivo? 

Určite to považujem za správne 1 

Skôr to považujem za správne 2 

Niekedy je to správne, niekedy nesprávne 3 

Skôr to považujem za nesprávne  4 

Určite to považujem za nesprávne  5 

Neviem, nemôžem posúdiť  0 

Otázka 29 „Domníváte se, že i jiní lidé budou na otázky, které Vám byly položeny, odpovídat 

pravdivě?” 

 

(a) rozhodně to považuji za správné 

(b) spíše to považuji za správné 

(c) někdy je to správné, někdy nesprávné 

(d) spíše to považuji za nesprávné 

(e) rozhodně to považuji za nesprávné 

(f) nevím, nemohu posoudit 

 

30. Domnievate sa, že ľudia budú na otázky, ktoré Vám boli položené, odpovedať 

bez obáv alebo s obavami? 

S obavami 1 

Skôr s obavami 2 

Niektorí s obavami, iní bez obáv 3 

Skôr bez obáv  4 

Bez obáv  5 

Neviem  0 

Otázka 30 „Domníváte se, že lidé budou na otázky, které Vám byly položeny, odpovídat bez 

obav nebo s obavami?” 

 

(a) s obavami 

(b) spíše s obavami 



(c) někteří s obavami, jiní bez obav 

(d) spíše bez obav 

(e) bez obav 

(f) nevím 

 

 

31. Aká veľká je obec, v ktorej bývate? 

100 000 a viac 1 

20 000 až 99 999 2 

5 000 až 19 999 3 

2 000 až 4 999 4 

1 000 až 1 999 5 

500 až 999  6 

Do 499 7 

Neodpovedal 0 

Otázka 31 „Jak velká je obec, v níž bydlíte?” 

 

(a) 100 000 a více 

(b) 20 000 až 99 999 

(c) 5 000 až 19 999 

(d) 2 000 až 4 999 

(e) 1 000 až 1 999 

(f) 500 až 999  

(g) do 499 

(h) neodpověděl 

 

32. Koľko máte rokov? 

18-24 rokov 1 

25-29 rokov 2 

30-34 rokov 3 

35-39 rokov 4 



40-44 rokov 5 

45-49 rokov  6 

50-54 rokov 7 

55-59 rokov 8 

60 rokov a viac 9 

Otázka 32 „Kolik je Vám let?” 

 

(a) 18 - 24 let 

(b) 25 - 29 let 

(c) 30 - 34 let 

(d) 35 - 39 let 

(e) 40 - 44 let 

(f) 45 - 49 let 

(g) 50 - 54 let 

(h) 55 - 59 let 

(i) 60 let a více 

 

33. Aké máte najvyššie ukončenie vzdelanie? 

Vysokoškolské 1 

Vyššie odborné alebo stredné všeobecné 2 

Nižšie odborné 3 

Vyučený a ukončené základné 4 

Ukončené základné a nevyučený alebo vyučený a neukončené základné 5 

Neukončené základné  6 

Neodpovedal 0 

Otázka 33 „Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání?” 

 

(a) vysokoškolské 

(b) vyšší odborné nebo střední všeobecné 

(c) nižší odborné 

(d) vyučen a ukončené základní 

(e) ukončené základní a nevyučen nebo vyučen a neukončené základní 



(f) neukončené základní 

(g) neodpověděl 

 

34. Aké je vaše terajšie zamestnanie? (kódované v ÚVVM z otvorenej otázky podľa 

podrobného zápisu odpovede) 

34.a. 

Veľmi zložitá, tvorivá práca 1 

Zložitá, rôznorodá práca, rámcové ciele 2 

Zložitejšia, rôznorodá práca, presné ciele 3 

Jednoduchá, rôznorodá práca 4 

Jednoduchá, opakujúca sa práca 5 

Najjednoduchšia, opakujúca sa práca  6 

Neodpovedal 0 

Otázka 34 „Jaké je Vaše nynější zaměstnání?” (Kódováno v ÚVVM podle podrobného zápisu 

odpovědí.) 

Složitost zaměstnání: 

 

(a) velmi složitá, tvůrčí práce 

(b) složitá různorodá práce, rámcové cíle 

(c) složitější různorodá práce, přesné cíle 

(d) jednoduchá, různorodá práce 

(e) jednoduchá opakující se práce 

(f) nejjednodušší opakující se práce 

(g) neodpověděl 

 

34.b. Skupiny zamestnaní: 

Kvalifikovaný robotník 1 

Nekvalifikovaný robotník 2 

Pracovník v poľnohospodárstve 3 

Administratívny pracovník 4 

Inžinier / Technik 5 



Duševný pracovník 6 

Pracovník v službách  7 

Dôchodca 8 

Žena v domácnosti 9 

Neodpovedal 0 

Skupiny zaměstnání: 

 

(a) kvalifikovaný dělník 

(b) nekvalifikovaný dělník 

(c) pracovník v zemědělství 

(d) administrativní pracovník 

(e) inženýrsko-technický pracovník 

(f) duševní pracovník 

(g) pracovník ve službách 

(h) důchodce 

(i) žena v domácnosti 

(j) neodpověděl 

 

35. Koľko má organizácia (podnik, závod, ústav, inštitúcia, úrad), v ktorej pracujete, 

zamestnancov? 

5 001 a viac 1 

2 501 – 5 000 2 

1 001 – 2 500 3 

501 – 1 000 4 

101 - 500 5 

Do 100  6 

Neodpovedal 0 

Otázka 35 „Kolik má organizace (podnik, závod, ústav, instituce, úřad), v níž pracujete, 

zaměstnanců?” 

 

(a) 5 001 a více 



(b) 2 501 - 5 000 

(c) 1 001 - 2 500 

(d) 501 - 1 000 

(e) 101 - 500 

(f) do 100 

(g) neodpověděl 

 

36. Ste vedúcim alebo zástupcom vedúceho organizácie, v ktorej pracujete alebo 

vedúcim jej významné zložky - napr. väčšej prevádzky, ústavu alebo 

organizačne vyčlenenej súčasti a pod.? 

Vedúci 1 

Čiastkový vedúci 2 

Podriadený 3 

Neodpovedal 0 

Otázka 36 „Jste vedoucím nebo zástupcem vedoucího organizace, v níž pracujete nebo 

vedoucím její významné složky - např. většího provozu, ústavu nebo organizačně vyčleněné 

součásti apod.?” 

(a) vedoucí 

(b) dílčí vedoucí 

(c) podřízený 

(d) neodpověděl 

 

37. Ak nie, máte aspoň jedného podriadeného? 

Otázka 37 „Jestliže ne, máte alespoň jednoho podřízeného?” 

 

 

38. Ste členom KSČ (KSS)? 

Áno 1 

Nie 2 

Neodpovedal 0 

Otázka 38 „Jste členem KSČ (KSS)?” 

 



(a) ano 

(b) ne 

(c) neodpověděl 

 

39. Ste členom voleného orgánu KSČ alebo jej stálej komisie? 

V celoštátnom alebo ústrednom merítku 1 

V krajskom alebo odborovom merítku 2 

V okresnom alebo podnikovom merítku 3 

V meste alebo na pracovisku (závode) 4 

Vôbec nie 5 

Otázka 39 „Jste členem voleného orgánu KSČ nebo jeho stálé komise?” 

 

(a) v celostátním nebo ústředním měřítku 

(b) v krajském nebo oborovém měřítku 

(c) v okresním nebo podnikovém měřítku 

(d) v místě nebo na pracovišti (závodě) 

(e) vůbec ne 

 

40. Ste členom voleného štátneho orgánu alebo jeho stálej komisie (NV, súdu, NS, 

SNR a pod.)? 

V celoštátnom merítku 1 

V krajskom merítku 2 

V okresnom merítku 3 

V meste  4 

Vôbec nie 5 

Neodpovedal 0 

Otázka 40 „Jste členem voleného státního orgánu nebo jeho stálé komise (NV, soudu, NS, 

SNR apod.)?” 

 

(a) v celostátním měřítku 

(b) v krajském měřítku 

(c) v okresním měřítku 



(d) v místě 

(e) vůbec ne 

(f) neodpověděl 

 

41. Ste členom voleného orgánu alebo stálej komisie ROH, ČSM, alebo iných 

politických strán? 

V celoštátnom alebo ústrednom merítku 1 

V krajskom alebo odborovom merítku 2 

V okresnom alebo podnikovom merítku 3 

V meste alebo na pracovisku (závode) 4 

Vôbec nie 5 

Otázka 41 „Jste členem voleného orgánu nebo jeho stálé komise ROH, ČSM nebo jiných 

politických stran?” 

 

(a) v celostátním nebo ústředním měřítku 

(b) v krajském nebo oborovém měřítku 

(c) v okresním nebo podnikovém měřítku 

(d) v místě nebo na pracovišti (závodě) 

(e) vůbec ne 

 

42. Koľko funkcií (dobrovoľných či volených) vo Vašej organizácii (závode) alebo 

bezprostredne súvisiacich s Vašou pracovnou činnosťou celkovo zastávate? 

5 a viac 1 

2 - 4 2 

1 3 

0 4 

Neodpovedal 0 

Otázka 42 „Kolik funkcí (dobrovolných či volených) ve Vaší organizaci (na závodě) nebo 

bezprostředně souvisejících s Vaší pracovní činností celkově zastáváte?” 

 

(a) 5 a více 

(b) 2 - 4 



(c) 1 

(d) 0 

(e) neodpověděl 

 

43. Aké zamestnanie mal Váš otec v dobe, keď ste si začali samostatne zarábať? 

Zomrel 1 

Kvalifikovaný robotník 2 

Nekvalifikovaný robotník 3 

Pracovník v poľnohospodárstve 4 

Administratívny pracovník 5 

Inžinier / Technik 6 

Duševný pracovník 7 

Pracovník v službách  8 

Dôchodca 9 

Žena v domácnosti 10 

Otázka 43 „Jaké zaměstnání měl Váš otec v době, kdy jste začal samostatně vydělávat?” 

 

(a) zemřel 

(b) kvalifikovaný dělník 

(c) nekvalifikovaný dělník 

(d) pracovník v zemědělství 

(e) administrativní pracovník 

(f) inženýrsko-technický pracovník 

(g) duševní pracovník 

(h) pracovník ve službách 

(i) důchodce 

(j) žena v domácnosti 

 

44. Akú najvyššiu funkciu vôbec ste zastávali vo Vašom zamestnaní? 

Vzostupná 1 

Rovnaká 2 

Zostupná 3 



Bez funkcie 4 

Otázka 44 „Jakou nejvyšší funkci vůbec jste zastával ve Vašem zaměstnání?” 

 

(a) vzestupná 

(b) stejná 

(c) sestupná 

(d) bez funkce 

 

45. Akú najvyššiu dobrovoľnú funkciu (napr. v politickej strane, v iných 

organizáciách) ste v živote zastávali? 

Vzostupná 1 

Rovnaká 2 

Zostupná 3 

Bez funkcie 4 

Otázka 45 „Jakou nejvyšší dobrovolnou funkci (např. v politické straně, v jiných 

organizacích) jste v životě zastával?” 

 

(a) vzestupná 

(b) stejná 

(c) sestupná 

(d) bez funkce 

 

46. Dochádzate do zamestnania mimo obec, v ktorej bývate? 

Áno 1 

Nie 2 

Neodpovedal 0 

Otázka 46 „Dojíždíte do zaměstnání mimo obec, ve které bydlíte?” 

 

(a) ano 

(b) ne 

(c) neodpověděl 

 



47. Do ktorej príjmovej kategórie (v Kčs) by ste zaradili vlastné peňažné i naturálne 

príjmy (prípadne dôchodok)? Berte do úvahy čistý príjem (prípadne výšku 

dôchodku) za mesiac, ktorého ste v r. 1967 priemerne dosahovali, tj. vrátane 

prémií, prídavkov na deti, vedľajších príjmov akéhokoľvek druhu, honorárov, 

naturálnych príjmov z družstva či zo záhumienku, prevedených odhadom na 

peňažnú sumu a pod.? 

Nad 2 500 1 

2 001 – 2 500 2 

1 751 – 2 000 3 

1 501 – 1 750 4 

1 251 – 1 500 5 

Do 1 250  6 

Neodpovedal 0 

Otázka 47 „Do které příjmové kategorie (v Kčs) byste zařadil vlastní peněžní i naturální 

příjem (případně důchod)? Berte v úvahu čistý příjem (případně výši důchodu) za měsíc, 

kterého jste v r. 1967 průměrně dosahoval, tj. včetně prémií, přídavků na děti, vedlejších 

příjmů jakéhokoli druhu, honorářů, naturálních příjmů z družstva či ze záhumenku, 

převedených odhadem na peněžitou sumu apod.” 

 

(a) přes 2 500 

(b) 2 001 - 2 500 

(c) 1 751 - 2 000 

(d) 1 501 - 1 750 

(e) 1 251 - 1 500 

(f) do 1 250 

(g) neodpověděl 

 

48. Odhadnite, prosím, čistý mesačný peňažný aj naturálny príjem Vašej rodiny v 

Kčs, pripadajúci na hlavu. (Ide o súhrnný čistý príjem všetkých členov rodiny, 

delený počtom rodinných príslušníkov, popr. vyživovaných príslušníkov 

domácnosti). 

Nad 1 100 1 

1 001 – 1 100 2 



901 – 1 000 3 

801 – 900 4 

701 – 800 5 

Do 700  6 

Neodpovedal 0 

Otázka 48 „Odhadněte, prosím, čistý měsíční peněžní i naturální příjem Vaší rodiny v Kčs, 

připadající na hlavu. (Jde o souhrnný čistý příjem všech členů rodiny, dělený počtem 

rodinných příslušníků, popř. vyživovaných příslušníků domácnosti.)” 

 

(a) přes 1 100 

(b) 1 001 - 1 100 

(c) 901 - 1 000 

(d) 801 - 900 

(e) 701 - 800 

(f) do 700 

(g) neodpověděl 

 

49. Ktoré z týchto predmetov v súčasnosti vlastníte Vy alebo Vaša rodina, prípadne 

ktoré z týchto predmetov pravidelne používate vo svojej domácnosti alebo pri 

rekreácii? 

Chladnička 1 

Pračka 2 

Žmýkačka 3 

Kuchynský mixér 4 

Auto 5 

Otázka 49 „Které z těchto předmětů vlastníte Vy nebo Vaše rodina v současné době, případně 

které z těchto předmětů pravidelně používáte ve své domácnosti nebo při rekreaci?” 

 

(a) lednička 

(b) pračka 

(c) ždímačka 

(d) kuchyňský mixér 

(e) auto 

 



50. Pohlavie respondenta.  

Muž 1 

Žena 2 

Otázka 50 Pohlaví dotázaného. 

 

(a) muž 

(b) žena 

 

51. Byt respondenta. (Anketár zaradí byt na základe vlastného zistenia) 

Vlastná vila, priestranný rodinný domček alebo komfortne vybavený byt prvej kategórie s 

ústredným kúrením a úplným príslušenstvom 
1 

Priestranný vybavený byt alebo rodinný domček s úplným príslušenstvom (voda a elektrina) 

bez ústredného kúrenia 

2 

Byt so zavedenou elektrinou, so základným príslušenstvom v byte (WC), bez kúpeľne 3 

Byt s vodou a WC mimo vlastný byt 4 

Byt bez príslušenstva, bez zavedenej vody, hygienicky závadný 5 

Núdzové ubytovanie, podnájom, slobodáreň, hromadná ubytovňa, bývanie v maringotke, chate 

a pod. 

6 

Neodpovedal 0 

Otázka 51 Byt dotázaného. (Tazatel zařadil byt na základě vlastního zjištění.) 

 

(a) vlastní vila, prostorný rodinný domek nebo komfortně vybavený byt první 

kategorie s ústředním topením  a úplným příslušenstvím 

(b) prostorný vybavený byt nebo rodinný domek s úplným příslušenstvím (voda a 

elektřina) bez ústředního topení 

(c) byt se zavedenou elektřinou, se základním příslušenstvím v bytě (WC), bez 

koupelny 

(d) byt s vodou a WC mimo vlastní byt 

(e) byt bez příslušenství, bez zavedené vody, hygienicky závadný 

(f) nouzové ubytování, podnájem, svobodárna, hromadná ubytovna, bydlení v 

maringotce, chatě apod. 

(g) neodpověděl 

 

52. Obec, v ktorej respondent býva, patrí do kraja: 



Hlavné mesto Praha 1 

Středočeský 2 

Juhočeský 3 

Západočeský 4 

Severočeský 5 

Východočeský 6 

Juhomoravský 7 

severomoravský 8 

České kraje celkom 9 

Západoslovenský 10 

Stredoslovenský 11 

Východoslovenský 12 

Slovenské kraje celkom 13 

Otázka 52 Obec, v níž dotázaný bydlí, patří do kraje: 

 

(a) hlavní město Praha 

(b) středočeský 

(c) jihočeský 

(d) západočeský 

(e) severočeský 

(f) východočeský 

(g) jihomoravský 

(h) severomoravský 

(i) České kraje celkem 

(j) západoslovenský 

(k) středoslovenský 

(l) východoslovenský 

(m) Slovenské kraje celkem 

 

53. Sociálna skupina respondenta: 

Robotník 1 

Iný zamestnanec 2 



Družstevný roľník 3 

Iný družstevný výrobca 4 

Jednotne hospodáriaci roľník 5 

Súkromný remeselník, živnostník 6 

Príslušník slobodného povolania 7 

Neodpovedal 0 

Otázka 53 Sociální skupina dotázaného. 

 

(a) dělník 

(b) jiný zaměstnanec 

(c) družstevní rolník 

(d) jiný družstevní výrobce 

(e) jednotně hospodařící rolník 

(f) soukromý řemeslník, živnostník 

(g) příslušník svobodného povolání 

(h) neodpověděl 

 

54. Otázka pre anketára: Domnievate sa, že respondent odpovedal na otázky, ktoré 

ste mu položili, s obavami alebo bez obáv? 

S obavami 1 

Skôr s obavami 2 

Nemôžem posúdiť, neprejavil sa 3 

Skôr bez obáv 4 

Bez obáv 5 

Neodpovedal 0 

Otázka 54 Otázka pro tazatele: Domníváte se, že dotázaný odpovídal na otázky, které jste mu 

položil, s obavami nebo bez obav? 

 

(a) s obavami 

(b) spíše s obavami 

(c) nemohu posoudit, neprojevil se 

(d) spíše bez obav 

(e) bez obav 



(f) neodpověděl 

 

55. Otázka pre anketára: Domnievate sa, že respondent odpovedal na otázky, ktoré 

ste mu položili, pravdivo? 

Určite nie 1 

Skôr nie 2 

Nemôžem posúdiť, neprejavil sa 3 

Skôr áno 4 

Určite áno 5 

Neodpovedal 0 

Otázka 55 Otázka pro tazatele: Domníváte se, že dotázaný odpovídal na otázky, které jste mu 

položil, pravdivě? 

 

(a) rozhodně ne 

(b) spíše ne 

(c) nemohu posoudit, neprojevil se 

(d) spíše ano 

(e) rozhodně ano 

(f) neodpověděl 


