
7 Přílohy 

Příloha A: Dotazník - Finanční gramotnost seniorů v Karlovarském kraji 

Dobrý den,  

jmenuji se Kamila Šedivá a studuji 3. ročník oboru Andragogika a personální řízení na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto 

dotazníku, který se zaměřuje na zjištění finanční gramotnosti seniorů v Karlovarském kraji. 

Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku pomáhají porozumět 

financím a správně s nimi zacházet, tak aby se nedostal do tíživé finanční situace. Dotazník 

je anonymní a bude součástí mojí bakalářské práce. 

Děkuji za Váš čas 

1. Vaše pohlaví:  

 Muž 

 Žena 

2. Jaký je Váš věk?  

 55-64 let 

 65-74 let  

 75-84 let 

 85 a více let 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?  

 Základní 

 Střední bez maturity 

 Střední s maturitou 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 

4. Pracujete v současné době? 

 Ano, na plný úvazek 

 Ano, na jiný než plný úvazek (Dohoda o provedení práce, Dohoda o 

provedení činnosti, zkrácený úvazek…) 

 Jsem pracující důchodce 

 Ne, jsem v důchodu 

5. Pokud byste měl/a ohodnotit svojí finanční gramotnost, jakou známku byste si dal/a? 

(Jako ve škole 1 – výborná, 5 – nedostatečná.) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

6. Víte, kolik máte v této chvíli k dispozici našetřených vlastních peněz? 

 Ano 

 Ne 



7. Sestavujete si domácí rozpočet?  

 Ano 

 Ne 

8. Ukládáte si část peněz stranou jako rezervu?  

 Ano  

 Ne 

(Pokud jste odpověděli „Ano“, pokračujte k otázce 9, pokud jste odpověděli „Ne“, 

pokračujte k otázce 10) 

9. Jakým způsobem ukládáte své peníze stranou? (můžete označit více možností) 

 Na běžný účet v bance 

 Na vkladní knížku 

 Mám peníze doma 

 Na spořicí účet do banky 

 Stavební spoření 

 Penzijní připojištění 

 Jinak (uveďte 

jak)……………………………………………………………………………………… 

 

10. Máte běžný účet v bance?  

 Ano 

 Ne 

11. Používáte internetové bankovnictví?  

 Ano 

 Ne 

12. Používáte běžně platební kartu k placení nákupů, nebo k výběru hotovosti z 

bankomatu? 

 Ano k obojímu 

 Ano, pouze k výběru hotovosti 

 Ano, pouze k placení nákupů 

 Ne 

13. Sjednal/a jste si v posledních dvou letech některý z uvedených finančních produktů? 

(můžete označit více odpovědí)  

 Běžný účet v bance 

 Spořicí účet 

 Penzijní připojištění 

 Spotřební úvěr 

 Hypotéka 

 Životní pojištění 

 Úrazové pojištění 

 Stavební spoření 

 Pojištění majetku 

 Kreditní karta 

 Žádný jsem si nesjednal/a 



 Jiný produkt (uveďte 

jaký)…………………………………………………………………………………… 

(pokud jste si sjednal/a nějaký finanční produkt pokračujte k otázce 14, pokud jste 

odpověděli „ne“, pokračujte k otázce 15) 

14. Jak jste si produkt vybíral/a? (můžete označit více odpovědí) 

 Podle doporučení od známých 

 Podle rady rodinných příslušníků 

 Hledal/a jsem informace na internetu 

 Podle reklamy v televizi/novinách/rádiu 

 Produkt mi nabídl pracovník společnosti 

 Jiným způsobem (uveďte 

jakým)……………………………………………………………………………… 

 

15. Víte, jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?  

 Ano  

 Ne 

(pokud jste odpověděli „ano“, pokračujte k otázce 16, pokud jste odpověděli „ne“ 

pokračujte k otázce 17) 

16. Prosím, popište rozdíl mezi debetní a kreditní kartou. 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

17. Než si koupíte nějakou věc, přemýšlíte, zda si jí můžete dovolit? 

 Ano 

 Většinou ano 

 Většinou ne 

 Ne 

 

18. Co se děje při inflaci s penězi, které máte uložené v bance? 

 Nic 

 Zůstane mi stejně peněz, ale koupím si za ně méně věcí 

 Dostanu méně peněz, než jsme uložil/a 

 Dostanu více peněz, než jsem uložil/a 

 Zůstane mi stejně peněz, ale koupím si za ně více věcí 

 

19. Víte, co znamená RPSN? 

 Ano 

 Ne 

(Pokud jste odpověděli „Ano“ pokračujte k otázce 20, pokud jste odpověděli „Ne“ 

pokračujte k otázce 21) 



20. Prosím, napište, co znamená RPSN. 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

21. Pokud podepisujete smlouvu, která z popsaných situací nejlépe odpovídá Vašemu 

chování? 

 Pečlivě si smlouvu přečtu a zeptám se, pokud mi něco není jasné, až pak 

smlouvu podepíšu. 

 Zběžně si smlouvu přečtu, zkontroluju důležité údaje, pak smlouvu podepíšu. 

 Smlouvu si raději vezmu domů, kde jí můžu konzultovat s někým dalším. 

 Smlouvu nečtu a hned jí podepíšu, důvěřuji člověku, který mi jí dává 

podepsat. 

22. Zajímáte se ve svém volném čase o novinky ze světa financí a o finanční produkty?  

 Ano 

 Ne 

23. Co děláte pro zvýšení své finanční gramotnosti? (můžete označit více odpovědí) 

 Čtu knihy a časopisy s finanční tématikou 

 Sleduji v televizi pořady, které se o toto téma zajímají 

 Poslouchám v rádiu pořady s touto tématikou 

 Hledám informace na internetu 

 Chodím na různé kurzy a přednášky o financích 

 Nedělám pro to nic 

 Jiná 

odpověď………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

24. Máte ve svém okolí možnost navštěvovat kurzy finanční gramotnosti? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím, nezajímal/a jsem se o takové kurzy 

25. Pokud by se ve Vašem okolí objevila možnost chodit na kurzy finanční gramotnosti, 

chodil/a byste na ně?  

 Ano 

 Ne 

 


