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PRŮVODCE PRO RESPONDENTY 

PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM 

OKOLÍ 

 

Vážená paní, Vážený pane,  

Vaše domácnost byla náhodným výběrem zařazena do rozsáhlého sociologického výzkumu, který 

se týká dopravního chování obyvatel Litoměřicka – tedy obyvatel Litoměřic a jeho přilehlého okolí. 

Zadavatelem tohoto výzkumu je Městský úřad Litoměřice, který výsledky výzkumu využije při 

optimalizaci dopravy v Litoměřicích a jeho okolí. 

Děkujeme Vám za účast na průzkumu dopravního chování! Informace, které nám o cestování vaší 

domácnosti poskytnete, budou využity pro lepší plánování dopravy ve vašem městě.  

Vaše domácnost byla do průzkumu vybrána náhodně a účast je dobrovolná. Úspěšnost 

průzkumu však závisí na počtu zapojených domácností a kvalitě vyplnění dotazníků. Prosíme Vás 

o přečtení pokynů k vyplnění dotazníku. Zajímají nás několik informací k Vaší domácnosti a poté 

cestování každého člena domácnosti staršího šesti let během jednoho vybraného dne. 

Všechny získané informace budou považovány za důvěrné a budou vyhodnoceny anonymně, 

bez vazby na vaše jméno. 

V případě dotazů či nejasností kontaktujte koordinátorku sběru dat: 

Gabrielu MARKOVOU, tel.: 777 939 713, email: markova@focus-agency.cz ze společnosti 

FOCUS, Centrum pro sociální a marketingovou analýzy, spol. s r.o.  

Více informací naleznete na: goo.gl/ZuUJ1y.  

 

 

 

 

 

 

  

Jako poděkování za Vaši ochotu se výzkumu zúčastnit a čas strávený vyplňováním 

dotazníku obdržíte od našeho tazatele drobný dárek. 

 

 

 

mailto:markova@focus-agency.cz
https://goo.gl/ZuUJ1y
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VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ 

Tento průvodce slouží pro snadnou orientaci v dotaznících. Průvodce obsahuje také vzory 

dotazníků, dle kterých se můžete řídit, co se týká formy vyplňování. Součástí jsou i příběhy, 

myšlenkové pochody fiktivních respondentů při vyplňování dotazníků. 

Od tazatele jste obdržel/la desky, které obsahují: 

• průvodce pro respondenty 

• vzory pro vyplnění dotazníku spokojenosti [D] a cestovního deníku [C] 

• dotazník spokojenosti [D] – určen pro osoby v domácnosti starších 15 let 

• cestovní deník [C] – určen pro osoby starších 6 let 

 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI [D]  

Dotazník spokojenosti [D] s dopravou vyplňují všechny osoby v domácnosti starších 15 let. 

Dotazníky budou ukládány pomocí dokumentového skeneru, proto Vás prosíme o dodržení těchto 

pravidel: 

• Celý dotazník je nutné vyplnit černým nebo modrým perem, který nepropíše na druhou 

stranu, případně černou fixou, kterou jste obdržel/a od tazatele/ky. Nelze používat čínské 

pero, protože po naskenování jeho stopa není v počítači vidět. 

 

• U většiny otázek jsou nabídnuty možnosti odpovědí – stačí vybarvit příslušný kroužek /viz 

obr./. Pokud mezi nabízenými možnostmi nenajdete odpověď, která by přesně vystihovala Váš 

názor nebo zkušenosti, vyberte odpověď, která je významově nejblíže. 

 

• Lépe je kolečko mírně přetáhnout, než vybarvit nedostatečně /viz obr./. V žádném případě 

odpovědi nekřížkujte či jinak neoznačujte. Přípustné je pouze vybarvení příslušného 

kolečka. 

 

• Chybnou odpověď zakřížkujte a u nové správné odpovědi vyplňte kolečko /viz obr./. 

 

• Do rámečků pište čísla, kódy, vždy jednu číslici do jednoho rámečku, na vytečkovaná místa 

vypisujte názvy, slova, volné odpovědi. 

 

V dotaznících se setkáte se symboly pro vyplnění: 

ᴑ = vyberte jednu možnost a vybarvěte kroužek 

[ _ _ _] = vypište odpověď 
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CESTOVNÍ DENÍK [C]  

V rámci projektu je třeba zmapovat dopravní chování obyvatel co nejpodrobněji. Za tímto účelem 

Vás poprosíme, abyste uvedl, jak jste cestoval/a v tzv. rozhodných dnech. 

Cestovní deníky [C] vyplňují osoby starší 6 let. Za osoby ve věku 6-15 let vyplní cestovní deník 

zákonný zástupce. Cestovní deníky vyplňují pouze osoby, které budou v rozhodný den doma 

(nebudou např. na VŠ kolejích, internátě, dovolené apod.). 

Aby výsledky výzkumu bylo možné využít pro plánování dopravy, je nutné, abyste nám uvedl/a 

všechny cesty, které jste tento den uskutečnil/a. 

- CESTU chápeme jako přesun za nějakým ÚČELEM, který trvá alespoň pět minut (Cesta je Vaše 

doprava za určitým účelem. Např. cesta do práce, cesta do školy, do kroužku, na nákup).  

- U každé CESTY prosím uveďte, kdy jste ji zahájili, ÚČEL cesty (vždy jen jeden), čas strávený ve 

všech použitých dopravních prostředcích (může být více za jedním účelem), místo, kam jste 

cestovali a nakonec čas příchodu. 

- Vyplňte prosím VŠECHNY CESTY, které jste během sledovaného dne uskutečnili. Důležité jsou i 

PĚŠÍ CESTY a CESTY ZPĚT DOMŮ. 

- Jaký byl CÍL CESTY? Prosím uveďte adresu co nejpřesněji. POKUD ADRESU NEZNÁTE, 

napište zažitý název místa do pole MÍSTNÍ OZNAČENÍ (např. Tesco, Hlavní nádraží, Hlavní pošta) 

Potřebujeme znát opravdu přesné místo, protože následně se budou získané údaje vykreslovat v 

mapách, takže všechny dotazníky s nepřesně zadanými údaji budeme muset při zpracování 

vyřadit. 

- Na konci prosím zkontrolujte vyplněný dotazník. Nezapomněli jste na nějakou cestu? Pokud ano, 

můžete ji doplnit na konec dotazníku. Uvedli jste i poslední cestu, která většinou míří zpět do 

bydliště? 

Specifikace nejasných kategorií účelů cest: 

Cesta v rámci práce - jakákoliv pracovní cesta, cesta, jejímž účelem je zařízení pracovní 

záležitosti, pracovní schůzka, cesty za klienty/zákazníky 

Doprovod jiné osoby - cesta bez účelu pro respondenta, účelem je doprovod člena domácnosti 

za jeho aktivitou (např. doprovod dítěte do školy, doprovod nemocného k lékaři apod.) 

Úřad/pošta/banka - jakékoliv vyřizovaní administrativních záležitostí 

 

 

Děkujeme Vám předem za Vaši účast.  

Prosím, můžete začít. 

 


