












číslo dotazníku .............. č.tazatele ..................

46) Jaké je Vaše zaměstnání?
T: dotisk dotazníků již tuto otázku obsahuje. V tom případě otázku přeskočte.

1) dělník
2) zaměstnanec státní správy
3) ostatní zaměstnanci
4) rolník (družstevní, soukromý)
5) podnikatel, živnostník

6) důchodce
7) žena v domácnosti
8) student, žák, učeň
9) nezaměstnaný
10) ostatní

Dovolte mi nakonec ještě připojit několik otázek na nejnovější vývoj událostí.

47) Pan místopředseda vlády Josef Lux oznámil v televizi, že byl sledován bezpečnostní informační
službou (BIS). Slyšel jste o této aféře?

1) ne, neslyšel
2) slyšel, ale nevěnuji tomu pozornost
3) ano slyšel a sleduji její vývoj

48) Který z těchto výroků odpovídá Vašemu názoru? Vyberte jeden.
A) Takovéto aféry mě nezajímají
B) Je to jen součást předvolebního boje
C) Takovýchto afér je mnoho a nemají velký význam
D) Nevěřím, že by se to mohlo stát
E) Zpráva je velmi závažná a mění obrázek o naší politice

49) Bude mít podle Vašeho názoru tato aféra nějaký vliv na ochotu lidí přijít k volbám do Senátu?
0) nevím
1) ne
2) ano

50) Ovlivnila nějak tato zpráva Vaše vlastní rozhodnutí přijít k volbám do Senátu?
1) ne, tato zpráva na moje původní rozhodnutí neměla vliv
2) ano, původně jsem nechtěl jít, ale asi půjdu
3) ano, původně jsem chtěl jít volit, ale asi nepůjdu

51) Bude mít podle Vašeho názoru tato aféra nějaký vliv na to, koho budou lidé do Senátu volit?
0) nevím
1) rozhodně ne
2) spíše ne
3) spíše ano
4) rozhodně ano

52) Ovlivnila nějak tato zpráva Vaše vlastní rozhodnutí, kterému kandidátovi dáte svůj hlas?
1) ne
2) ano

53) Které straně podle Vašeho názoru tato zpráva nejvíce prospěje?
T: zapište odpověď z kartičky pol. stran (odpověď „žádné“ zapište kód 34)

straně číslo ...................

54) Které straně podle Vašeho názoru tato zpráva naopak nejvíce ublíží?
T: zapište odpověď z kartičky pol. stran (odpověď „žádné“ zapište kód 34)

straně číslo ...................


