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Jak má být dotazník vyplněn? 
 
Většinu otázek můžete vyplnit tak, že uděláte křížek do čtverečku vedle odpovídající 
odpovědi. 
 

 

    Zakřížkovat prosím vždy jen jeden čtvereček: 

  správně:          nebo při opravách  

  chybně:  

 

 

Zodpovídejte prosím jednu otázku po druhé. Otázky můžete přeskočit, jen když je  
k tomu dán výslovný pokyn. 

 
Příklad: 

 
Máte děti? 

 

1 Ano 5 Ne  Dále s otázkou č. ... 

1  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jak dotazník vrátit? 
V případě, že budete vyplňovat dotazník v přítomnosti tazatele, dotazník mu odevzdejte. 
Pokud Vám tazatel dotazník ponechal, zašlete nám prosím vyplněný dotazník v přiložené 
předplacené obálce co nejdříve zpět. Pokud budete potřebovat náhradní obálku, prosím 
zavolejte agentuře SC&C na telefonní číslo 222 511 221 nebo pošlete email na 
share@scac.cz 

 

ZAČNĚTE PROSÍM S OTÁZKOU ČÍSLO 1 NA DALŠÍ STRÁNCE. 

 
S VAŠIMI ODPOVĚĎMI SE BUDE NAKLÁDAT JAKO S VĚCÍ DŮVĚRNOU.  

 

JEŠTĚ JEDNOU MNOHOKRÁT DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI! 

 
 
 

Když  zde 
zakřížkujete  „Ano” 
pokračujte hned  
s následující otázkou! 

Když  zde zakřížkujete 
„Ne” pokračujte  
s otázkou uvedenou  
v rámečku! 
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CZ 1. Nejprve bychom se rádi zeptali na Vaše rodiče. Prosím zaškrtněte nejvyšší 
dosažené vzdělání Vašeho otce a Vaší matky: 

 

 
Vzdělání rodičů 

Otec Matka 

 3  

a) Žádné ukončené vzdělání 1 2 

b) Základní vzdělání 1 2 

c) Učební obor 1 2 

d) Středoškolské vzdělání (s maturitou) 1 2 

e) Vyšší nebo vysokoškolské vzdělání 1 2 

f) Jiné 1 2 

 

 

CZ 2. Prosím napište první zaměstnání, které nejlépe odpovídá původnímu  

zaměstnání nebo profesi Vaší, Vašeho otce a Vaší matky: 

 

 
Původní zaměstnání Vaše a rodičů 

 

a) Vaše původní zaměstnání  

b) Původní zaměstnání otce  

c) Původní zaměstnání matky  

 
 

CZ 3. Prosím napište poslední zaměstnání (před odchodem do důchodu) 

Vašeho otce a Vaší matky: 

 

 
Poslední zaměstnání rodičů 

 

a) Poslední zaměstnání otce  

b) Poslední zaměstnání matky  
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Velmi nás zajímají důsledky historické situace minulého století na životní osudy 
našich respondentů. Otázky číslo 4 až 15 se zaměřují na důsledky politické situace  
v Československu od 2. světové války do roku 1989. 
 

CZ 4. Prosím zaškrtněte všechna odpovídající políčka v případech, kdy Vy osobně 
nebo Vaši blízcí příbuzní zažili některou z následujících událostí během 2. světové 
války v letech 1938 až 1945: 
 

 Perzekuce 

1938-1945 

Osobně  

 
Manžel/ka  
Partner/ka 

 

Otec Matka Dítě 
Bratr/ 
Sestra 

 
Jiný 

příbuzný 

 1 2 3  4 4  

a) Úmrtí ---- 2 3 4 5 6 7 

b) Koncentrační tábor 1 2 3 4 5 6 7 

c) Věznění 1 2 3 4 5 6 7 

d) Nucené práce 1 2 3 4 5 6 7 

e) 
Vystěhování, 
násilné přesídlení 

1 2 3 4 5 6 7 

f) Emigrace 1 2 3 4 5 6 7 

g) 
Ztráta zaměstnání, 
kariéry, studia 

1 2 3 4 5 6 7 

h) 
Zabrání majetku, 
jmění, firmy, statku 

1 2 3 4 5 6 7 

i) Jiná událost 1 2 3 4 5 6 7 

j) 

Prosím upřesněte 
(událost, rok nebo 
délka věznění, 
místo, jiný příbuzný 
apod.): 

      

 

k) Netýká se nikoho        

l) Odmítám odpovědět        

 

CZ 5. Osídlování Sudet  
 

  Ano (v roce) Ne 

a) 
Přistěhovala se Vaše rodina na území bývalých Sudet 
v průběhu jejich osídlování po 2. světové válce? 

1  (..........) 2 
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CZ 6. Prosím zaškrtněte všechna odpovídající políčka v případech, kdy Vy osobně 
nebo Vaši blízcí příbuzní zažili některou z následujících událostí během období 
komunismu v Československu v letech 1948 až 1968: 
 
 

 Perzekuce 

1948-1968 

Osobně  

 
Manžel/ka  
Partner/ka 

 

Otec Matka Dítě 
Bratr/ 
Sestra 

 
Jiný 

příbuzný 

 1 2 3  4 4  

a) Úmrtí ---- 2 3 4 5 6 7 

b) Věznění/Pracovní tábor 1 2 3 4 5 6 7 

c) 
Vystěhování, násilné 
přesídlení 

1 2 3 4 5 6 7 

d) Emigrace 1 2 3 4 5 6 7 

e) 
Ztráta zaměstnání, 
kariéry 

1 2 3 4 5 6 7 

f) 
Zabavení majetku, 
jmění, firmy 

1 2 3 4 5 6 7 

g) 
Zabavení statku/půdy 
během kolektivizace 

1 2 3 4 5 6 7 

h) Nemožnost studia  1 2 3 4 5 6 7 

i) Vojenská služba PTP 1 2 3 4 5 6 7 

j) 
Násilná psychiatrická 
hospitalizace  

1 2 3 4 5 6 7 

k) Jiná událost 1 2 3 4 5 6 7 

l) 

Prosím upřesněte 
(událost, rok nebo délka 
věznění, místo, jiný 
příbuzný apod.): 

      

 

m) Netýká se nikoho        

n) Odmítám odpovědět        
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CZ 7. Prosím zaškrtněte všechna odpovídající políčka pro důvody těchto událostí 
během  období komunismu v Československu v letech 1948 až 1968: 
 
 

 
Důvody 

perzekuce 

1948-1968 

Osobně  

 
Manžel/ka  
Partner/ka 

 

Otec Matka Dítě 
Bratr/ 
Sestra 

 
Jiný 

příbuzný 

 1 2 3  4 4  

a) 

 
Vlastní politické názory  
a přesvědčení 
 

1 2 3 4 5 6 7 

b) 
 
Náboženství, víra 
 

1 2 3 4 5 6 7 

c) 
 
Národnost 
 

1 2 3 4 5 6 7 

d) 
 
Třídní původ 
 

1 2 3 4 5 6 7 

e) 
Politické přesvědčení, 
náboženství nebo 
národnost v rodině  

1 2 3 4 5 6 7 

f) 
 
Jiný důvod 
 

1 2 3 4 5 6 7 

g) Prosím upřesněte:       

 

h) Netýká se nikoho        

i) Odmítám odpovědět        
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CZ 8. Prosím zaškrtněte všechna odpovídající políčka pro následky těchto událostí z 
období komunismu v Československu v letech 1948 až 1968: 
 
 
 

 
Následky 

perzekuce 

1948-1968 

Osobně  

 
Manžel/ka  
Partner/ka 

 

Otec Matka Dítě 
Bratr/ 
Sestra 

 
Jiný 

příbuzný 

 1 2 3  4 4  

a) 

 
Zdravotní problémy 
fyzické a/nebo 
psychické 
 

1 2 3 4 5 6 7 

b) 
 
Rodinné problémy 
 

1 2 3 4 5 6 7 

c) 
 
Finanční problémy 
 

1 2 3 4 5 6 7 

d) 
 
Jiné problémy 
 

1 2 3 4 5 6 7 

e) Prosím upřesněte:       

 

f) Netýká se nikoho        

g) Odmítám odpovědět        
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CZ 9. Prosím zaškrtněte všechna odpovídající políčka v případech, kdy Vy osobně 
nebo Vaši blízcí příbuzní zažili některou z následujících událostí během období 
komunismu v Československu v letech 1969 až 1989: 
 
 

 Perzekuce 

1969-1989 

Osobně  

 
Manžel/ka  
Partner/ka 

 

Otec Matka Dítě 
Bratr/ 
Sestra 

 
Jiný 

příbuzný 

 1 2 3  4 4  

a) Úmrtí ---- 2 3 4 5 6 7 

b) Věznění 1 2 3 4 5 6 7 

c) 
Vystěhování, násilné 
přesídlení 

1 2 3 4 5 6 7 

d) Emigrace 1 2 3 4 5 6 7 

e) 
Ztráta zaměstnání, 
kariéry 

1 2 3 4 5 6 7 

f) 
Zabavení majetku, 
jmění, firmy 

1 2 3 4 5 6 7 

g) 
Zabavení statku a půdy 
během kolektivizace 

1 2 3 4 5 6 7 

h) Nemožnost studia  1 2 3 4 5 6 7 

i) Vojenská služba PTP 1 2 3 4 5 6 7 

j) 
Násilná psychiatrická 
hospitalizace  

1 2 3 4 5 6 7 

k) Jiná událost 1 2 3 4 5 6 7 

l) 

Prosím upřesněte 
(událost, rok nebo délka 
věznění, místo, jiný 
příbuzný apod.): 

      

 

m) Netýká se nikoho        

n) Odmítám odpovědět        
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CZ 10. Prosím zaškrtněte všechna odpovídající políčka pro důvody těchto událostí z 
období komunismu v Československu v letech 1969 až 1989: 
 
 

 
Důvody 

perzekuce 

1969-1989 

Osobně  

 
Manžel/ka  
Partner/ka 

 

Otec Matka Dítě 
Bratr/ 
Sestra 

 
Jiný 

příbuzný 

 1 2 3  4 4  

a) 

 
Vlastní politické názory  
a přesvědčení 
 

1 2 3 4 5 6 7 

b) 
 
Náboženství, víra 
 

1 2 3 4 5 6 7 

c) 
 
Národnost 
 

1 2 3 4 5 6 7 

d) 
 
Třídní původ 
 

1 2 3 4 5 6 7 

e) 
Politické přesvědčení, 
náboženství nebo 
národnost v rodině 

1 2 3 4 5 6 7 

f) 
 
Jiný důvod 
 

1 2 3 4 5 6 7 

g) Prosím upřesněte:       

 

h) Netýká se nikoho        

i) Odmítám odpovědět        
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CZ 11. Prosím zaškrtněte všechna odpovídající políčka pro následky těchto událostí z 
období komunismu v Československu v letech 1969 až 1989: 
 

 
 
 
 
 
 

Následky 

perzekuce 

1969-1989 

Osobně  

 
Manžel/ka  
Partner/ka 

 

Otec Matka Dítě 
Bratr/ 
Sestra 

 
 

Jiný 
příbuzný 

 1 2 3  4 4  

a) 

 
Zdravotní problémy 
fyzické a/nebo 
psychické 
 

1 2 3 4 5 6 7 

b) 
 
Rodinné problémy 
 

1 2 3 4 5 6 7 

c) 
 
Finanční problémy 
 

1 2 3 4 5 6 7 

d) 
 
Jiné problémy 
 

1 2 3 4 5 6 7 

e) Prosím upřesněte:       

 

f) Netýká se nikoho        

g) Odmítám odpovědět        



11 
 

Prosím zaškrtněte všechna odpovídající políčka v případech, kdy jste se Vy osobně 
nebo Vaši blízcí příbuzní účastnili v následujících organizacích, hnutích nebo 
stranách v Československu v letech 1938 až 1989: 
 

CZ 12. Během 2. světové války (1938-1945): 

 
1938-1945 

Osobně  

 
Manžel/ka  
Partner/ka 

 

Otec Matka Dítě 
Bratr/ 
Sestra 

 
Jiný 

příbuzný 

 1 2 3  4 4  

a) Odboj 1 2 3 4 5 6 7 

b) Jiná organizace 1 2 3 4 5 6 7 

c) Prosím upřesněte:        

d) Netýká se nikoho        

e) Odmítám odpovědět        

 

CZ 13. V demokratických letech po 2. světové válce do roku 1948: 

 
1945-1948 

Osobně  

 
Manžel/ka  
Partner/ka 

 

Otec Matka Dítě 
Bratr/ 
Sestra 

 
Jiný 

příbuzný 

 1 2 3  4 4  

a) KSČ 1 2 3 4 5 6 7 

b) ČSSD 1 2 3 4 5 6 7 

c) Strana lidová 1 2 3 4 5 6 7 

d) 
Strana Národně 
sociální 

1 2 3 4 5 6 7 

e) Demokratická strana 1 2 3 4 5 6 7 

f) Jiná strana 1 2 3 4 5 6 7 

g) Prosím upřesněte:       
 

h) Netýká se nikoho        

i) Odmítám odpovědět        
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… kdy jste se Vy osobně nebo Vaši blízcí příbuzní účastnili v následujících 
organizacích, hnutích nebo stranách v Československu v letech 1938 až 1989: 
 

CZ 14. V období komunismu (1948-1989): 

 
1948-1989 

Osobně  

 
Manžel/ka  
Partner/ka 

 

Otec Matka Dítě 
Bratr/ 
Sestra 

 
Jiný 

příbuzný 

 1 2 3  4 4  

a) KSČ 1 2 3 4 5 6 7 

b) 
Československá strana 
socialistická  

1 2 3 4 5 6 7 

c) Strana lidová  1 2 3 4 5 6 7 

d) Jiná strana 1 2 3 4 5 6 7 

e) Prosím upřesněte:        

f)  Netýká se nikoho        

g) Odmítám odpovědět        

 
 

CZ 15. Disidentské hnutí (1948-1989): 

 
1948-1989 

Osobně  

 
Manžel/ka  
Partner/ka 

 

Otec Matka Dítě 
Bratr/ 
Sestra 

 
Jiný 

příbuzný 

 1 2 3  4 4  

a) Charta 77 1 2 3 4 5 6 7 

b) KAN 231 1 2 3 4 5 6 7 

c) Jiná organizace 1 2 3 4 5 6 7 

d) Prosím upřesněte:        

e) Netýká se nikoho        

f) Odmítám odpovědět        
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1. Nyní bychom se rádi zeptali na Vaše zdraví. Prosím u každé otázky zaškrtněte 
jeden čtvereček, který nejlépe odpovídá Vašemu současnému zdravotnímu stavu 

(prosím zaškrtněte jeden čtvereček u každého problému) 

 

A Nemám žádné problémy s chůzí 1 

 Někdy mám problémy s chůzí 2 

 Jsem upoután/a na lůžko 3 

   

   

B Nemám žádné problémy s osobní péčí  1 

 Někdy mám problémy se sám/sama umýt nebo obléci 2 

 Nejsem schopen/na se sám/sama umýt nebo obléci 3 

   

   

C Nemám žádné problémy s vykonáváním obvyklých činností 1 

 Někdy mám problémy s vykonáváním obvyklých činností 2 

 Nejsem schopen/na vykonávat obvyklé činnosti 3 

   

   

D Nemám žádné bolesti nebo potíže   1 

 Mám mírné bolesti nebo potíže 2 

 Mám veliké bolesti nebo potíže 3 

   

   

E Nemám žádné úzkosti nebo deprese 1 

 Mám mírné úzkosti nebo deprese 2 

 Mám veliké úzkosti nebo deprese 3 
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2. Pro snažší ohodnocení zdravotního stavu jsme připravili stupnici (podobnou 
teploměru), na které nejlepší možný zdravotní stav se rovná 100 a nejhorší 
představitelný zdravotní stav se rovná 0. 

 

Prosím ohodnoťte na této stupnici jak dobrý nebo špatný je Váš současný zdravotní 
stav. Prosím nakreslete na stupnici čáru v místě, které nejlépe vystihuje Váš 
současný zdravotní stav. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Váš 

současný 
zdravotní 

stav  

Nejlepší možný zdravotní stav  

Nejhorší možný zdravotní stav  
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3. Když myslíte na Vaše současné zdravotní pojištění, kdo nakonec platí za náklady 
na následující druh péče: 
 

  Pouze  
já 

Převážně 
já 

Převážně 
zdravotní 
pojišťovna 

 
Pouze 

zdravotní 
pojišťovna 

 

Opravdu 
nevím 

  1 2 3  4 

a) Návštěvy praktického lékaře 1 2 3 4 8 

b) 
Návštěvy odborného lékaře 
předepsané praktickým lékařem 

1 2 3 4 8 

c) 
Návštěvy odborného lékaře, které 
nejsou předepsány praktickým 
lékařem 

1 2 3 4 8 

d) 
Návštěvy jakéhokoli lékaře vaší 
volby 

1 2 3 4 8 

e) Ošetření zubů 1 2 3 4 4 

f) Léky na lékařský předpis 1 2 3 4 8 

g) 
Hospitalizace ve státních 
nemocnicích 

1 2 3 4 8 

h) 
Hospitalizace v soukromých 
nemocnicích 

1 2 3 4 8 

i) 

Pobyty v domech s pečovatelskou 
službou / domácí zdravotní péči  
v případě chronických 
onemocnění nebo invalidity 

1 2 3 4 8 
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4. Nyní bychom se rádi zeptali na příplatky za zdravotní péči, které jste zaplatil/a 
během posledních dvanácti měsíců. 

 

 Příplatky znamenají všechny náklady, které nejsou hrazeny pojišťovnou. To znamená, že  
o příplatek se nejedná, když za péči nejprve zaplatíte Vy a poté dostanete peníze zpátky od 
pojišťovny. O příplatek se ale jedná, pokud pojišťovna péči nejprve zaplatí, ale pak peníze požaduje 
zpátky. Uveďte obnos v Kč. 

 

Nebudeme-li brat zřetel na Vaše příspěvky na zdravotní pojištění a příspěvky od 
Vašeho zaměstnavatele, kolik jste sám/sama zaplatil/a za zdravotní péči za … 

  

1 ... pobyt v nemocnici  ______________ Kč 

2 ... ambulantní ošetření  ______________ Kč 

3 
... předepsané léky (nepočítaje léky, které jste si zvolil/a  

    sám/sama bez předpisu) 
______________ Kč 

4 
... péči ve Vašem domově s pečovatelskou službou nebo  

    v denním pečovatelském zařízení 
______________ Kč 

5 ... domácí zdravotnickou péči ______________ Kč 
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5. Prosím označte, jak často míváte následující pocity.  
Jak často cítíte, že...  
  
(Prosím zaškrtněte jen jeden čtvereček v každé řádce) 

  Často Někdy 

 
Málokdy 

nebo 
 nikdy 

 

  1 2 3 

a) ... máte nedostatek přátel? 1 2 3 

b) ... se věci okolo Vás dějí bez Vaší účasti? 1 2 3 

c) ... jste izolován/a od ostatních lidí? 1 2 3 

d) ... jste osamělá/ý? 1 2 3 

 
 
 

6. A nakonec Vás chceme poprosit, abyste uvedl/a své pohlaví a rok narození: 
 

a) Jsem… 

Muž 1 

Žena 2 

 

b) Narozen/a v roce    

 

 

 

Mnohokrát děkujeme, že jste si udělal/a čas a zodpověděl/a naše otázky.  
Dejte prosím tento vyplněný dotazník buď tazateli, nebo nám ho pošlete poštou 
v přiložené zpáteční obálce. 
 

SC&C - SHARE 
Americká 21 
120 00 Praha 2 
telefon:222 511 221 
email: share@scac.cz 

 

 


