Příloha č. 1: Dotazník výzkumu

DOTAZNÍK
Správa financí v domácnosti

Číslo
dotazníku

Délka
dotazování

Dobrý den,
dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, zabývající se správou
financí v domácnosti. Tento dotazník je určen pouze lidem, kteří žijí spolu se svými
partnery (manžely/manželkami, druhy/družkami) v jedné domácnosti.
Dotazník slouží ke sběru dat pro účely diplomové práce. Jeho vyplnění Vám
nebude trvat déle než 10-15 minut.
Poskytnuté informace jsou anonymní. Nebudou nijak zneužity a poslouží
výhradně ke zpracování diplomové práce.
Před vlastním vyplněním dotazníku si prosím přečtěte následující pokyny:
 Přečtěte si prosím pozorně každou otázku a pokyny; teprve potom
odpovídejte;
 Na otázky odpovídejte tak, že křížkem označíte odpověď, která významově
nejvíce vystihuje Váš názor;
 Pamatujte, že žádná odpověď není správná ani špatná. Proto odpovídejte
vždy pravdivě a tak, jak to skutečně cítíte.

Předem děkujeme za Váš čas a snahu!
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Na začátek odpovězte prosím na otázky týkajících se Vás
a Vašeho rodinného stavu
1. Jste:
1. Muž
2. Žena

2. Kolik je Vám let?
____

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
1. Základní vzdělání
2. Středoškolské vzdělání bez maturity
3. Středoškolské vzdělání s maturitou
4. Vyšší odborné vzdělání
5. Vysokoškolské vzdělání

4. Jaký je Váš aktuální pracovní stav? (Můžete zatrhnout i kombinaci. Například:
studuji + pracuji atd.)
1.

Nepracuji

3.

Studuji

4.

Pracuji

5.

Podnikám

6.

Jsem na mateřské dovolené

7.

Jsem v důchodu

8.

Jiná možnost (prosím popište) ______________________________________

5. Máte partnera/partnerku, s kterým(ou) trvale žijete ve společné
domácnosti?
1. Ano
2. Ne  Přejděte, prosím, k otázce č. 24
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6. Jak dlouho žijete spolu se svým partnerem/partnerkou?
____________________________

7. Žijete s Vaším partnerem/ Vaší partnerkou v uzavřeném sňatku?
1. Ano
2. Ne

A ted’ odpovězte prosím na otázky týkajících se správy financí
Vaší domácnosti
8. Kdo je podle Vás hlavou Vaší domácnosti?
1. Vy
2. Váš partner/Vaše partnerka
3. Hlavu domácnosti nemáme

9. Kolik činí součet všech čistých měsíčních příjmů Vaší domácnosti?
1. 0 až 28 000 Kč
2. 28 001 až 60 000 Kč
3. 60 001 až 80 000 Kč
4. 80 001 až 100 000 Kč
5. 100 001 a více Kč

10. Kdo přináší základní (největší) příjem Vaší domácnosti?
1. Vy
2. Váš partner/Vaše partnerka
4. Vy a Váš partner/Vaše partnerka máte přibližně stejné příjmy
5. Nevím
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11. Jaké tvrzení nejlépe popisuje systém správy financí Vaší domácnosti?
1. Vy samostatně spravujete veškeré financování Vaší domácnosti (hradíte náklady,
řešíte finanční otázky a například dáváte část peněz Vašemu partnerovi/Vaší
partnerce, dětem na osobní výdaje atd.).
2. Váš partner/Vaše partnerka spravuje veškeré financování v domácnosti (hradí
náklady, řeší finanční otázky a například dává část Vám, dětem na osobní výdaje
atd.).
3. Vy předáváte Vašemu partnerovi/Vaší partnerce pevnou částku na náklady
na domácnost a zbytek finančních prostředků zůstává pod Vaší kontrolou a Vy
sám/sama platíte další výdaje.
4. Váš partner/Vaše partnerka Vám předává pevnou částku na náklady na domácnost.
Zbytek finančních prostředků zůstává pod jeho (její) kontrolou a on(a) sám/sama
hradí ostatní náklady.
5. Vy a Váš partner/Vaše partnerka si ukládáte veškeré finance společně a pak si
každý bere, kolik potřebuje.
6. Vy a Váš partner/Vaše partnerka si společně ukládáte nějakou část peněz
dohromady a zbytek necháte na své osobní potřeby. Ze společného fondu odcházejí
peníze na společné výdaje.
7. Vy a Váš partner/Vaše partnerka spravujete samostatně své finance a neukládáte je
do "společného kotle“.
8. Další

12. Kdo má více vlastních peněz?
1. Vy a Váš partner/Vaše partnerka nemáte vlastní peníze
2. Vy máte více vlastních peněz než Váš partner/Vaše partnerka
3. Váš partner/Vaše partnerka má více vlastních peněz než Vy
4. Vy a Váš partner/Vaše partnerka máte přibližně stejnou sumu vlastních peněz
5. Nevím
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13. Jste spokojeni se systémem řízení financí, který existuje ve Vaší
domácnosti?
1. Ne
2. Spíše ne
3. Spíše ano
4. Ano

14. Chtěl(a) byste změnit systém řízení financí, který existuje ve Vaší
domácnosti?
1. Ne
2. Spíše ne
3. Spíše ano
4. Ano
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15. Jaké tvrzení nejlépe popisuje systém správy financí v domácnosti
Vašich rodičů?
1. Vaše matka samostatně spravuje (spravovala) veškeré financování domácnosti
hradí (hradila) náklady, řeší (řešila) finanční otázky a například dává (dávala) část
peněz Vašemu otcovi, dětem na osobní výdaje atd.).
2. Váš otec spravuje (spravoval) veškeré financování v domácnosti hradí (hradil)
náklady, řeší (řešil) finanční otázky a například dává (dával) část Vám, dětem na
osobní výdaje atd.).
3. Vaše matka předává (předávala) Vašemu otcovi pevnou částku na náklady
na domácnost a zbytek finančních prostředků zůstává (zůstával) pod její kontrolou
a ona sama platí (platila) další výdaje.
4. Váš otec předává (předával) Vaší matce pevnou částku na náklady na domácnost.
Zbytek finančních prostředků zůstává (zůstával) pod jeho kontrolou a on sám hradí
(hradil) ostatní náklady.
5. Vaše matka a Váš otec si ukládá (ukládali) veškeré finance společně a pak si každý
bere (bral), kolik potřebuje (potřeboval).
6. Vaše matka a Váš otec si společně ukládá (ukládali) nějakou část peněz dohromady
a zbytek nechá (nechali) na své osobní potřeby. Ze společného fondu odcházejí
(odcházely) peníze na společné výdaje.
7. Vaše matka a Váš otec spravují (spravovali) samostatně své finance a neukládají
(neukládali) je do "společného kotle".
8. Nevím
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A na závěr odpovězte prosím na otázky týkajících se členů Vaší
domácnosti
16. Kolik je Vašemu partneru/Vaší partnerce let?
________

17. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho partnera/Vaší partnerky?
1. Základní vzdělání
2. Středoškolské vzdělání bez maturity
3. Středoškolské vzdělání s maturitou
4. Vyšší odborné vzdělání
5. Vysokoškolské vzdělání

18. Jaký je Váš aktuální pracovní stav Vašeho partnera/Vaší partnerky?
(Můžete zatrhnout i kombinaci. Například: studuje + pracuje atd.)
1. Nepracuje
2. Studuje
3. Pracuje
4. Podniká
5. Je na mateřské dovolené
6. Je v důchodu
7. Jiná možnost (prosím popište) ______________________________________

19. Máte děti?
1. Ne  Přejděte, prosím, k otázce č. 23
1. Ano
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20. Kolik máte dětí?
________

21. Kolik máte dětí mladších 18 let?
________

22. Kolik dětí starších 18 let žije trvale ve Vaší domácnosti?
________

23. Kolik osob starších 18 let (kromě Vás, Vašeho manžela/Vaší
manželky a Vašich dětí) žije trvale ve Vaší domácnosti?
___

24. Uveďte prosím název obce, ve které žijete:
_____________________________________________

Prostor pro slovní vyjádření, doplnění, poznámky, postřehy:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!
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