IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN001_Intro
Rád/a bych zopak oval/a, že tento rozhovor je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázk u, k terou byste nechtěl/a odpovědět, řek něte a přesk očíme ji. Vaše
odpovědi budou uchovány v tajnosti a budou použity jen pro vědeck é účely. Nyní začněme něk olik a otázk ami, k teré se týk ají Vaší osobní a rodinné historie.
1. Dále
ELSE
DN001a_Intro
Rád/a bych zopak oval/a, že tento rozhovor je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázk u, k terou byste nechtěl/a odpovědět, řek něte a přesk očíme ji. Vaše
odpovědi budou uchovány v tajnosti a budou použity jen pro vědeck é účely. V našem předchozím rozhovoru jsme se ptali na Váš život. Pro zk rácení našeho dnešního
rozhovoru se budeme odk azovat na Vaše předchozí odpovědí místo abychom se ptali na všechno znovu. Je to tak v pořádk u?
1. Ano
5. Ne

DN001b_Intro
Nyní začněme něk olik a otázk ami, k teré se týk ají Vaší osobní a rodinné historie.
1. Dále
ENDIF
LOOP
DN042_Gender
POZOROVÁNÍ
TAZATEL:
Zadejte pohlaví respondenta (v případě nejistoty se zeptejte)
1. Muž
2. Žena

DN043_BirthConf
Jenom pro potvrzení: narodil/a jste se v
[FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]]
[STR (piYear)]?
1. Ano
5. Ne

IF MN101_Longitudinal = 0
DN004_CountryOfBirth
Narodil/a jste se na území dnešní Česk é republik y?
1. Ano
5. Ne

IF DN004_CountryOfBirth = a5
DN005_OtherCountry
Ve k teré zemi jste se narodil/a? Uveďte prosím zemi, k níž patřilo místo Vašeho narození v době Vašeho narození.
STRING
DN006_YearToCountry
V k terém roce jste se přistěhoval/a do Česk é republik y?
1875..2014
ENDIF
DN007_Citizenship
Máte česk é státní občanství?
1. Ano
5. Ne

IF DN007_Citizenship = a1
DN503_NationalitySinceBirth
Narodil/a jste se jak o občan {FL_DN503_1}?
1. Ano
5. Ne

IF DN503_NationalitySinceBirth = a5
DN502_WhenBecomeCitizen
Ve k terém roce jste se stal/a občanem {FL_DN502_1} ?
1900..2014
ENDIF
ELSE
IF DN007_Citizenship = a5
DN008_OtherCitizenship
Jak é státní občanství máte?
STRING

ENDIF
ENDIF
IF (((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a19)) OR (MN001_Country = a22)
DN009_WhereLived
OTÁZKA SE V ČESKÉ REPUBLICE NEPOUŽÍVÁ
TAZATEL:
ZMÁČKNĚTE @bCTRL-R@b

ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 1
DN501_NationalitySinceBirth
V našem prvním rozhovoru jste řek l/a, že máte česk é státní občanství. Narodil/a jste se jak o občan Česk é republik y nebo bývalého Česk oslovensk a?
1. Ano
5. Ne
91. Respondent NEMÁ české státní občanství (uvedená informace je nesprávná)

IF DN501_NationalitySinceBirth = a5
DN502_WhenBecomeCitizen
Ve k terém roce jste se stal/a občanem {FL_DN502_1} ?
1900..2014
ELSE
IF DN501_NationalitySinceBirth = a91
DN008_OtherCitizenship
Jak é státní občanství máte?
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
DN504_CountryOfBirthMother
Ve k teré zemi se narodila Vaše matk a?
STRING
DN505_CountryOfBirthFather
Ve k teré zemi se narodil Váš otec?
STRING
IF MN101_Longitudinal = 0
DN010_HighestEdu
Podívejte se prosím na k artu 2.
Z uvedených druhů šk ol, jak é je Vaše nejvyšší uk ončené zák ladní nebo středošk olsk é vzdělání?
TAZATEL:
Pok ud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej, aby je převedl do jedné z nabízených k ategorií. Nejde-li to, použijte k ategorii 'Jiné vzdělání' a popište jej (v
další obrazovce)
1. Žádné školní vzdělání
2. Nedokončené základní vzdělání
3. Základní vzdělání (8. a 9. třída, měšťanská škola, zvláštní a speciální škola)
4. Učiliště dvouleté bez maturity (Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
5. Učiliště tříleté bez maturity (Střední vzdelání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
6. Střední odborné učiliště tříleté nebo čtyřleté s maturitou (Vyučení s maturitou)
7. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
8. Střední všeobecné, vzdělávací škola s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)
97. Jiné vzdělání

IF DN010_HighestEdu = a97
DN011_OtherHighestEdu
Jak é jiné uk ončené zák ladní nebo středošk olsk é vzdělání máte?
TAZATEL:
Vysok é šk oly a vyšší odborné šk oly následují v další otázce
STRING
ENDIF
DN012_FurtherEdu
Podívejte se prosím na k artu 3.
Jak é vyšší odborné nebo vysok ošk olsk é vzdělání jste uk ončil/a?

TAZATEL:
{CodeAll}
1. Žádné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
2. Nedokončené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání (bez titulu nebo závěrečné zkoušky)
3. Konzervatoř (5. a 6. ročník, absolutorium)
4. Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (titul DiS, nástavba)
5. Vysokoškolské bakalárské vzdělání (titul Bc., BA, BSc)
6. Vysokoškolské magisterské vzdělání (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr.)
7. Vysokoškolské vědecké, postgraduální vzdělání (titul Ph.D., Th.D., CSc.)
95. Stále ve škole
97. Jiné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání

IF 97 IN DN012_FurtherEdu
DN013_WhichOtherEdu
Které jiné vyšší odborné nebo vysok ošk olsk é vzdělání jste uk ončil/a?
STRING
ENDIF
DN041_YearsEdu
Kolik let celk em jste studoval/a? Počítejte prosím jen rok y plné šk olní docházk y.
TAZATEL:
Plná šk olní docházk a
*může zahrnovat: příjem stipendia, vyk onávání praxe nebo studium se šk olitelem nebo sk ládání zk oušek
*vylučuje: současnou práci na plný pracovní úvazek , domácí studium, dálk ové studium, speciální šk olení v zaměstnání, večerní studium, souk romé flexibilní vyšší
odborné studium, nebo flexibilní vysok ošk olsk é studium atd.
0..25
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 1
DN044_MaritalStatus
Změnil se Váš rodinný stav v době od našeho posledního rozhovoru?
1. Ano, změna rodinného stavu
5. Ne, rodinný stav se nezměnil
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN014_MaritalStatus
Podívejte se prosím na k artu 4.
Jak ý je Váš rodinný stav?
1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem
2. Registrované partnerství
3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela
4. Svobodný/á
5. Rozvedený/á
6. Ovdovělý/á

IF DN014_MaritalStatus = a1
IF MN026_FirstResp = 1
DN015_YearOfMarriage
Ve k terém roce jste se oženil/vdala?
1890..2014
ENDIF
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a2
DN016_YearOfPartnership
Ve k terém roce jste zaregistrovali svoje partnerství?
1890..2014
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a3
DN017_YearOfMarriage
Ve k terém roce jste se oženil/vdala?
1890..2014
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a5
DN018_DivorcedSinceWhen
Ve k terém roce jste se rozvedl/a?
TAZATEL:
Při více než jednom rozvodu uvést rok posledního rozvodu
1890..2014
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a6
DN019_WidowedSinceWhen
Ve k terém roce jste [ovdověla/ovdověl]?

TAZATEL:
Uveďte rok úmrtí Vašeho/Vaší manžela/k y nebo partner/a.
1890..2014
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR (DN014_MaritalStatus = a6))
DN020_AgePart
V k terém roce se narodil/a [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [dřívější/dřívější/zesnulý/zesnulá] [manžel/manželk a/manžel/manželk a/manžel/manželk a]?
TAZATEL:
Zanést narození poslední/ho manžela/k y
1875..2014
DN021_HighestEduPart
Podívejte se prosím na k artu 2.
Jak é zde uvedené nejvyšší uk ončené zák ladní nebo středošk olsk é vzdělání [má Váš/má Vaše/má Váš/má Vaše/měl Váš/měla Vaše]
[dřívější/dřívější/zesnulý/zesnulá] [manžel/manželk a/manžel/manželk a/manžel/manželk a]?
1. Žádné školní vzdělání
2. Nedokončené základní vzdělání
3. Základní vzdělání (8. a 9. třída, měšťanská škola, zvláštní a speciální škola)
4. Učiliště dvouleté bez maturity (Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
5. Učiliště tříleté bez maturity (Střední vzdelání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
6. Střední odborné učiliště tříleté nebo čtyřleté s maturitou (Vyučení s maturitou)
7. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
8. Střední všeobecné, vzdělávací škola s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)
97. Jiné vzdělání

IF DN021_HighestEduPart = a97
DN022_OtherHighestEduPart
Jak é jiné uk ončené zák ladní nebo středošk olsk é vzdělání má/měl/a [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [dřívější/dřívější/zesnulý/zesnulá]
[manžel/manželk a/manžel/manželk a/manžel/manželk a]?
STRING
ENDIF
DN023_FurtherEduPart
Podívejte se prosím na k artu 3.
Jak é zde uvedené uk ončené vyšší odborné nebo vysok ošk olsk é vzdělání [má Váš/má Vaše/má Váš/má Vaše/měl Váš/měla Vaše] [dřívější/dřívější/zesnulý/zesnulá]
[manžel/manželk a/manžel/manželk a/manžel/manželk a]?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Žádné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
2. Nedokončené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání (bez titulu nebo závěrečné zkoušky)
3. Konzervatoř (5. a 6. ročník, absolutorium)
4. Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (titul DiS, nástavba)
5. Vysokoškolské bakalárské vzdělání (titul Bc., BA, BSc)
6. Vysokoškolské magisterské vzdělání (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr.)
7. Vysokoškolské vědecké, postgraduální vzdělání (titul Ph.D., Th.D., CSc.)
95. Stále ve škole
97. Jiné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart
DN024_WhichOtherEduPart
Jak ého jiného vyššího odborného nebo vysok ošk olsk ého vzdělání dosáhl/a [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [dřívější/dřívější/zesnulý/zesnulá]
[manžel/manželk a/manžel/manželk a/manžel/manželk a]?
STRING
ENDIF
DN025_LastJobPartner
Jak é bylo poslední zaměstnání [Vašeho/Vaší/Vašeho/Vaší/Vašeho/Vaší] [dřívějšího/dřívější/zemřelého/zemřelé]
[manžela/manželk y/manžela/manželk y/manžela/manželk y]? Uveďte prosím přesné označení.
TAZATEL:
Napřík lad nik oli “zaměstnanec“, ale "referent v účtárně", nik oli "dělník ", ale "nástrojař". U zaměstnanců státní nebo veřejnoprávní organizace oficiální služební
označení napřík lad "vedoucí resortu" nebo "ředitel gymnázia". "žena/muž v domácnosti" uvádět jen tehdy, jestliže daná osoba nik dy žádné povolání nevyk onávala.
STRING
ENDIF
IF DN014_MaritalStatus = a3
DN040_PartnerOutsideHH
Máte partnera/k u, k terý/á žije mimo tuto domácnost?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
LOOP

IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5
LOOP
IF piParentAlive = 1
IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
DN026_NaturalParentAlive
Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matk a/otec]?
1. Ano
5. Ne

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], k dyž [zemřela/zemřel]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní?
18..120
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Jak é bylo zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matk y/otce] v době, k dy Vám bylo 10 let?
Uveďte prosím přesné označení.
TAZATEL:
Napřík lad nik oli ''úředník '', ale ''referent'', nik oli ''dělník '', ale ''nástrojař''. U zaměstnanců státní nebo veřejnoprávní organizace oficiální služební označení napřík lad
''vedoucí resortu'' nebo ''ředitel gymnázia''. ''Žena/muž v domácnosti'' uvádět jen tehdy, jestliže daná osoba nik dy žádné placené zaměstnání nevyk onávala.
STRING
ENDIF
DN051_HighestEduParent
Prosím podívejte se na k artu 2.
Z uvedených druhů šk ol, jak é je nejvyšší uk ončené zák ladní nebo středošk olsk é vzdělání, k terého [Vaše/Váš] [matk a/otec] dosáhl/a?
TAZATEL:
Pok ud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej, aby je převedl do jedné z nabízených k ategorií. Nejde-li to, použijte k ategorii 'Jiné vzdělání' a popište jej (v
další obrazovce)
1. Žádné školní vzdělání
2. Nedokončené základní vzdělání
3. Základní vzdělání (8. a 9. třída, měšťanská škola, zvláštní a speciální škola)
4. Učiliště dvouleté bez maturity (Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
5. Učiliště tříleté bez maturity (Střední vzdelání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
6. Střední odborné učiliště tříleté nebo čtyřleté s maturitou (Vyučení s maturitou)
7. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
8. Střední všeobecné, vzdělávací škola s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)
97. Jiné vzdělání

IF DN051_HighestEduParent = a97
DN052_OtherHighestEduParent
Je nějak é jiné vysvědčení, certifik át, či titul, k teré [Vaše/Váš] [matk a/otec] získ al/a?
STRING
ENDIF
DN053_FurtherEduParent
Prosím, podívejte se na k artu 3.
Jak ého vyššího odborného nebo vysok ošk olsk ého vzdělání [Vaše/Váš] [matk a/otec] dosáhl/a?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Žádné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
2. Nedokončené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání (bez titulu nebo závěrečné zkoušky)
3. Konzervatoř (5. a 6. ročník, absolutorium)
4. Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (titul DiS, nástavba)
5. Vysokoškolské bakalárské vzdělání (titul Bc., BA, BSc)
6. Vysokoškolské magisterské vzdělání (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr.)
7. Vysokoškolské vědecké, postgraduální vzdělání (titul Ph.D., Th.D., CSc.)
95. Stále ve škole
97. Jiné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
DN054_WhichOtherEduParent
Jak é jiné osvědčení, certifik át, či titul, k teré [Vaše/Váš] [matk a/otec] získ al/a?
STRING
ENDIF
IF piParentAlive = 1
IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Podívejte se prosím na k artu 5.
Kde bydlí [Vaše/Váš] [matk a/otec]?
1. Ve stejné domácnosti
2. Ve stejném domě
3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr
4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry
5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry
6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry
7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry
8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Jak častý jste měli k ontak t s [Vaší/Vaším] [matk ou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně, telefonick y, dopisem, emailem nebo pomocí jiného
elek tronick ého prostředk u?
1. Denně
2. Několikrát za týden
3. Přibližně jednou za týden
4. Přibližně jednou za dva týdny
5. Přibližně jednou za měsíc
6. Méně než jednou za měsíc
7. Nikdy
ENDIF
DN033_HealthParent
Jak ý je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matk y/otce]? Řek l/a byste, že je
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Jak ý je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matk y/otce]? Řek l/a byste, že je
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
LOOP
IF piParentAlive = 1
IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
DN026_NaturalParentAlive
Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matk a/otec]?
1. Ano
5. Ne

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], k dyž [zemřela/zemřel]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent

Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní?
18..120
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Jak é bylo zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matk y/otce] v době, k dy Vám bylo 10 let?
Uveďte prosím přesné označení.
TAZATEL:
Napřík lad nik oli ''úředník '', ale ''referent'', nik oli ''dělník '', ale ''nástrojař''. U zaměstnanců státní nebo veřejnoprávní organizace oficiální služební označení napřík lad
''vedoucí resortu'' nebo ''ředitel gymnázia''. ''Žena/muž v domácnosti'' uvádět jen tehdy, jestliže daná osoba nik dy žádné placené zaměstnání nevyk onávala.
STRING
ENDIF
DN051_HighestEduParent
Prosím podívejte se na k artu 2.
Z uvedených druhů šk ol, jak é je nejvyšší uk ončené zák ladní nebo středošk olsk é vzdělání, k terého [Vaše/Váš] [matk a/otec] dosáhl/a?
TAZATEL:
Pok ud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej, aby je převedl do jedné z nabízených k ategorií. Nejde-li to, použijte k ategorii 'Jiné vzdělání' a popište jej (v
další obrazovce)
1. Žádné školní vzdělání
2. Nedokončené základní vzdělání
3. Základní vzdělání (8. a 9. třída, měšťanská škola, zvláštní a speciální škola)
4. Učiliště dvouleté bez maturity (Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
5. Učiliště tříleté bez maturity (Střední vzdelání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
6. Střední odborné učiliště tříleté nebo čtyřleté s maturitou (Vyučení s maturitou)
7. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
8. Střední všeobecné, vzdělávací škola s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)
97. Jiné vzdělání

IF DN051_HighestEduParent = a97
DN052_OtherHighestEduParent
Je nějak é jiné vysvědčení, certifik át, či titul, k teré [Vaše/Váš] [matk a/otec] získ al/a?
STRING
ENDIF
DN053_FurtherEduParent
Prosím, podívejte se na k artu 3.
Jak ého vyššího odborného nebo vysok ošk olsk ého vzdělání [Vaše/Váš] [matk a/otec] dosáhl/a?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Žádné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
2. Nedokončené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání (bez titulu nebo závěrečné zkoušky)
3. Konzervatoř (5. a 6. ročník, absolutorium)
4. Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (titul DiS, nástavba)
5. Vysokoškolské bakalárské vzdělání (titul Bc., BA, BSc)
6. Vysokoškolské magisterské vzdělání (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr.)
7. Vysokoškolské vědecké, postgraduální vzdělání (titul Ph.D., Th.D., CSc.)
95. Stále ve škole
97. Jiné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
DN054_WhichOtherEduParent
Jak é jiné osvědčení, certifik át, či titul, k teré [Vaše/Váš] [matk a/otec] získ al/a?
STRING
ENDIF
IF piParentAlive = 1
IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Podívejte se prosím na k artu 5.
Kde bydlí [Vaše/Váš] [matk a/otec]?
1. Ve stejné domácnosti
2. Ve stejném domě
3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr
4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry
5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry
6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry
7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry
8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Jak častý jste měli k ontak t s [Vaší/Vaším] [matk ou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně, telefonick y, dopisem, emailem nebo pomocí jiného
elek tronick ého prostředk u?
1. Denně
2. Několikrát za týden
3. Přibližně jednou za týden
4. Přibližně jednou za dva týdny
5. Přibližně jednou za měsíc
6. Méně než jednou za měsíc
7. Nikdy
ENDIF
DN033_HealthParent
Jak ý je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matk y/otce]? Řek l/a byste, že je
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Jak ý je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matk y/otce]? Řek l/a byste, že je
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5
LOOP
IF piParentAlive = 1
IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
DN026_NaturalParentAlive
Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matk a/otec]?
1. Ano
5. Ne

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], k dyž [zemřela/zemřel]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní?
18..120
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Jak é bylo zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matk y/otce] v době, k dy Vám bylo 10 let?
Uveďte prosím přesné označení.
TAZATEL:
Napřík lad nik oli ''úředník '', ale ''referent'', nik oli ''dělník '', ale ''nástrojař''. U zaměstnanců státní nebo veřejnoprávní organizace oficiální služební označení napřík lad
''vedoucí resortu'' nebo ''ředitel gymnázia''. ''Žena/muž v domácnosti'' uvádět jen tehdy, jestliže daná osoba nik dy žádné placené zaměstnání nevyk onávala.
STRING

ENDIF
DN051_HighestEduParent
Prosím podívejte se na k artu 2.
Z uvedených druhů šk ol, jak é je nejvyšší uk ončené zák ladní nebo středošk olsk é vzdělání, k terého [Vaše/Váš] [matk a/otec] dosáhl/a?
TAZATEL:
Pok ud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej, aby je převedl do jedné z nabízených k ategorií. Nejde-li to, použijte k ategorii 'Jiné vzdělání' a popište jej (v
další obrazovce)
1. Žádné školní vzdělání
2. Nedokončené základní vzdělání
3. Základní vzdělání (8. a 9. třída, měšťanská škola, zvláštní a speciální škola)
4. Učiliště dvouleté bez maturity (Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
5. Učiliště tříleté bez maturity (Střední vzdelání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
6. Střední odborné učiliště tříleté nebo čtyřleté s maturitou (Vyučení s maturitou)
7. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
8. Střední všeobecné, vzdělávací škola s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)
97. Jiné vzdělání

IF DN051_HighestEduParent = a97
DN052_OtherHighestEduParent
Je nějak é jiné vysvědčení, certifik át, či titul, k teré [Vaše/Váš] [matk a/otec] získ al/a?
STRING
ENDIF
DN053_FurtherEduParent
Prosím, podívejte se na k artu 3.
Jak ého vyššího odborného nebo vysok ošk olsk ého vzdělání [Vaše/Váš] [matk a/otec] dosáhl/a?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Žádné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
2. Nedokončené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání (bez titulu nebo závěrečné zkoušky)
3. Konzervatoř (5. a 6. ročník, absolutorium)
4. Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (titul DiS, nástavba)
5. Vysokoškolské bakalárské vzdělání (titul Bc., BA, BSc)
6. Vysokoškolské magisterské vzdělání (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr.)
7. Vysokoškolské vědecké, postgraduální vzdělání (titul Ph.D., Th.D., CSc.)
95. Stále ve škole
97. Jiné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
DN054_WhichOtherEduParent
Jak é jiné osvědčení, certifik át, či titul, k teré [Vaše/Váš] [matk a/otec] získ al/a?
STRING
ENDIF
IF piParentAlive = 1
IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Podívejte se prosím na k artu 5.
Kde bydlí [Vaše/Váš] [matk a/otec]?
1. Ve stejné domácnosti
2. Ve stejném domě
3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr
4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry
5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry
6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry
7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry
8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Jak častý jste měli k ontak t s [Vaší/Vaším] [matk ou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně, telefonick y, dopisem, emailem nebo pomocí jiného
elek tronick ého prostředk u?
1. Denně
2. Několikrát za týden
3. Přibližně jednou za týden
4. Přibližně jednou za dva týdny
5. Přibližně jednou za měsíc
6. Méně než jednou za měsíc
7. Nikdy
ENDIF
DN033_HealthParent
Jak ý je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matk y/otce]? Řek l/a byste, že je
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý

4. Průměrný
5. Špatný
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Jak ý je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matk y/otce]? Řek l/a byste, že je
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
LOOP
IF piParentAlive = 1
IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
DN026_NaturalParentAlive
Žije ještě [Vaše/Váš] [vlastní/vlastní] [matk a/otec]?
1. Ano
5. Ne

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Kolik let bylo [Vaší/Vašemu] [matce/otci], k dyž [zemřela/zemřel]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Kolik let je [Vaší/Vašemu] [matce/otci] nyní?
18..120
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Jak é bylo zaměstnání [Vaší/Vašeho] [matk y/otce] v době, k dy Vám bylo 10 let?
Uveďte prosím přesné označení.
TAZATEL:
Napřík lad nik oli ''úředník '', ale ''referent'', nik oli ''dělník '', ale ''nástrojař''. U zaměstnanců státní nebo veřejnoprávní organizace oficiální služební označení napřík lad
''vedoucí resortu'' nebo ''ředitel gymnázia''. ''Žena/muž v domácnosti'' uvádět jen tehdy, jestliže daná osoba nik dy žádné placené zaměstnání nevyk onávala.
STRING
ENDIF
DN051_HighestEduParent
Prosím podívejte se na k artu 2.
Z uvedených druhů šk ol, jak é je nejvyšší uk ončené zák ladní nebo středošk olsk é vzdělání, k terého [Vaše/Váš] [matk a/otec] dosáhl/a?
TAZATEL:
Pok ud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej, aby je převedl do jedné z nabízených k ategorií. Nejde-li to, použijte k ategorii 'Jiné vzdělání' a popište jej (v
další obrazovce)
1. Žádné školní vzdělání
2. Nedokončené základní vzdělání
3. Základní vzdělání (8. a 9. třída, měšťanská škola, zvláštní a speciální škola)
4. Učiliště dvouleté bez maturity (Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
5. Učiliště tříleté bez maturity (Střední vzdelání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
6. Střední odborné učiliště tříleté nebo čtyřleté s maturitou (Vyučení s maturitou)
7. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
8. Střední všeobecné, vzdělávací škola s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)
97. Jiné vzdělání

IF DN051_HighestEduParent = a97
DN052_OtherHighestEduParent
Je nějak é jiné vysvědčení, certifik át, či titul, k teré [Vaše/Váš] [matk a/otec] získ al/a?

STRING
ENDIF
DN053_FurtherEduParent
Prosím, podívejte se na k artu 3.
Jak ého vyššího odborného nebo vysok ošk olsk ého vzdělání [Vaše/Váš] [matk a/otec] dosáhl/a?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Žádné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
2. Nedokončené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání (bez titulu nebo závěrečné zkoušky)
3. Konzervatoř (5. a 6. ročník, absolutorium)
4. Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (titul DiS, nástavba)
5. Vysokoškolské bakalárské vzdělání (titul Bc., BA, BSc)
6. Vysokoškolské magisterské vzdělání (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr.)
7. Vysokoškolské vědecké, postgraduální vzdělání (titul Ph.D., Th.D., CSc.)
95. Stále ve škole
97. Jiné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
DN054_WhichOtherEduParent
Jak é jiné osvědčení, certifik át, či titul, k teré [Vaše/Váš] [matk a/otec] získ al/a?
STRING
ENDIF
IF piParentAlive = 1
IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Podívejte se prosím na k artu 5.
Kde bydlí [Vaše/Váš] [matk a/otec]?
1. Ve stejné domácnosti
2. Ve stejném domě
3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr
4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry
5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry
6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry
7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry
8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Jak častý jste měli k ontak t s [Vaší/Vaším] [matk ou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně, telefonick y, dopisem, emailem nebo pomocí jiného
elek tronick ého prostředk u?
1. Denně
2. Několikrát za týden
3. Přibližně jednou za týden
4. Přibližně jednou za dva týdny
5. Přibližně jednou za měsíc
6. Méně než jednou za měsíc
7. Nikdy
ENDIF
DN033_HealthParent
Jak ý je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matk y/otce]? Řek l/a byste, že je
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Jak ý je zdravotní stav [Vaší/Vašeho] [matk y/otce]? Řek l/a byste, že je
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0

DN034_AnySiblings
Máte nebo měl/a jste sourozence?
TAZATEL:
Včetně nevlastních sourozenců
1. Ano
5. Ne

IF DN034_AnySiblings = a1
DN035_OldestYoungestBetweenChild
Mezi Vašimi sourozenci, byl/a jste nejstarší, nejmladší, nebo prostřední dítě?
1. Nejstarší
2. Nejmladší
3. Prostřední
ENDIF
ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR ((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0))
DN036_HowManyBrothersAlive
Kolik máte ještě žijících bratrů?
TAZATEL:
Včetně nevlastních sourozenců
0..20
DN037_HowManySistersAlive
A k olik máte ještě žijících sester?
TAZATEL:
Včetně nevlastních sourozenců
0..20
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN006_NumFamR = 1
CH001_NumberOfChildren
Nyní se budeme ptát na Vaše děti. Kolik máte žijících dětí? Vyjmenujte prosím všechny vlastní děti, děti v pěstounsk é péči, adoptivní děti, nevlastní děti [včetně
dětí/včetně dětí/včetně dětí/včetně dětí] [Vašeho manžela/Vaší manželk y/Vašeho partnera/Vaší partnerk y].
0..20
IF CH001_NumberOfChildren > 0
CH201_ChildByINTRO
Na obrazovce teď mám seznam všech dětí, o k terých jsme [dnes/dnes nebo během předchozího rozhovoru] hovořili.
Něk teré děti mohou být na seznamu dvak rát, jiné mohou chybět nebo u nich může být mylná nebo chybějící informace.
Rád/a bych tento seznam s Vámi prošel/la, abychom měli úplné a správné informace.
TAZATEL:
Pok ud je to nutné, vysvětlete: zajímáme se především o děti, k teré jsou na živu. Zk ontrolujeme seznam, aby obsahoval všechny Vaše vlastní, adoptované, nevlastní a
děti v pěstounsk é péči.
1. Dále

CH201_ChildByEnum

TABLE Section_CH.TChild
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY
LOOP
CH001a_ChildCheck
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounsk é péči, adoptované a nevlastní [Vašeho manžela/Vaší manželk y/Vašeho partnera/Vaší partnerk y]
{FL_CH001a_3}.
TAZATEL:
Pok ud se dítě zobrazí dvak rát, k ódujte 5. Ne
1. Ano
5. Ne

IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Jak é je [správné] k řestní jméno tohoto dítěte?

TAZATEL:
Prosím napište/potvrďte jméno
STRING
CH005_SexOfChildN
Je {CH004_FirstNameOfChild} muž nebo žena?
TAZATEL:
Zeptat se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena

CH006_YearOfBirthChildN
Ve k terém roce se {CH004_FirstNameOfChild} narodil/a?
TAZATEL:
Prosím napište/potvrďte rok narození
1875..2014
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved

TAZATEL:
Proč toto dítě nepatří do seznamu dětí?
1. Dítě partnera/ky respondenta, se kterým již nežije
2. Dítě zemřelo
3. Dítě neznámé
4. Dítě již zmíněno
97. Jiné

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier

TAZATEL:
O k teré již zmíněné dítě se jedná?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <> EMPTY
LOOP
CH001a_ChildCheck
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounsk é péči, adoptované a nevlastní [Vašeho manžela/Vaší manželk y/Vašeho partnera/Vaší partnerk y]
{FL_CH001a_3}.
TAZATEL:
Pok ud se dítě zobrazí dvak rát, k ódujte 5. Ne
1. Ano
5. Ne

IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Jak é je [správné] k řestní jméno tohoto dítěte?
TAZATEL:
Prosím napište/potvrďte jméno

STRING
CH005_SexOfChildN
Je {CH004_FirstNameOfChild} muž nebo žena?
TAZATEL:
Zeptat se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena

CH006_YearOfBirthChildN
Ve k terém roce se {CH004_FirstNameOfChild} narodil/a?
TAZATEL:
Prosím napište/potvrďte rok narození
1875..2014
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved

TAZATEL:
Proč toto dítě nepatří do seznamu dětí?
1. Dítě partnera/ky respondenta, se kterým již nežije
2. Dítě zemřelo
3. Dítě neznámé
4. Dítě již zmíněno
97. Jiné

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier

TAZATEL:
O k teré již zmíněné dítě se jedná?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)
LOOP
CH001a_ChildCheck
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounsk é péči, adoptované a nevlastní [Vašeho manžela/Vaší manželk y/Vašeho partnera/Vaší partnerk y]
{FL_CH001a_3}.
TAZATEL:
Pok ud se dítě zobrazí dvak rát, k ódujte 5. Ne
1. Ano
5. Ne

IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Jak é je [správné] k řestní jméno tohoto dítěte?
TAZATEL:
Prosím napište/potvrďte jméno
STRING
CH005_SexOfChildN

Je {CH004_FirstNameOfChild} muž nebo žena?
TAZATEL:
Zeptat se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena

CH006_YearOfBirthChildN
Ve k terém roce se {CH004_FirstNameOfChild} narodil/a?
TAZATEL:
Prosím napište/potvrďte rok narození
1875..2014
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved

TAZATEL:
Proč toto dítě nepatří do seznamu dětí?
1. Dítě partnera/ky respondenta, se kterým již nežije
2. Dítě zemřelo
3. Dítě neznámé
4. Dítě již zmíněno
97. Jiné

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier

TAZATEL:
O k teré již zmíněné dítě se jedná?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
CH203_Done
{Children_table}
TAZATEL:
Prosím zajistěte, aby byl seznam dětí k ompletní.
1. Dále

ENDTABLE
CH202_ChildInfoByEnum

TABLE Section_CH.TChildInfo
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1
LOOP
IF piPreloadChildIndex = '0'
CH002_NatChild
Je {CH004_FirstNameOfChild} Vaše vlastní dítě [s Vaším současným manželem nebo partnerem/s Vaší současnou manželk ou nebo partnerk ou]?
1. Ano

5. Ne

IF CH002_NatChild = a5
IF MN005_ModeQues = a1
CH010_StepAdopFostChild
Je {CH004_FirstNameOfChild}...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Vlastní dítě
2. Nevlastní dítě
3. Adoptivní dítě
4. Dítě v pěstounské péči
ELSE
CH011_OwnChildN
Je {CH004_FirstNameOfChild}...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Vlastní dítě Vaše a Vašeho současného partnera
2. Vlastní dítě z dřívějšího vztahu
3. Vlastní dítě Vašeho současného partnera z jeho/jejího dřívějšího vztahu
4. Adoptivní dítě
5. Dítě v pěstounské péči
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH012_MaritalStatusChildN
Podívejte se prosím na k artu 4.
Jak ý má {CH004_FirstNameOfChild} rodinný stav?
1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem
2. Registrované partnerství
3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela
4. Svobodný/á
5. Rozvedený/á
6. Ovdovělý/á

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2
CH013_PartnerChildN
Má {CH004_FirstNameOfChild} partnera/partnerk u, k terý/á s [ním/ní] žije?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)
CH015_YrChldMoveHh
V k terém roce se {CH004_FirstNameOfChild} odstěhoval/a z domácnosti rodičů?
TAZATEL:
Počítat poslední odstěhování. "2999" zadat, pok ud dítě dosud žije doma (např. u rozvedené matk y)
1900..2999
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH016_ChildOcc
Podívejte se prosím na k artu 6.
Jak ý je {CH004_FirstNameOfChild} zaměstnaneck ý poměr?
1. Zaměstnán/a na plný úvazek
2. Zaměstnán/a na částečný úvazek
3. Osoba samostatně činná nebo zaměstnaný v rodinném podniku
4. Nezaměstnaný/á
5. Ve školním nebo učebním vzdělávacím procesu vč. rekvalifikace
6. Čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
7. V důchodu nebo v předčasném důchodu
8. Dlouhodobě práce neschopen/a v důsledku nemoci nebo postižení
9. V domácnosti nebo pečuje o člena rodiny
97. Jiné

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY
CH017_EducChild
Podívejte se prosím na k artu 2.
Jak é nejvyšší zák ladní nebo středošk olsk é vzdělání na této k artě {CH004_FirstNameOfChild} uk ončil/a?
TAZATEL:
Pok ud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej, aby je převedl do jedné z nabízených k ategorií. Nejde-li to, použijte k ategorii 'Jiné vzdělání' a popište
jej (v další obrazovce)
1. Žádné školní vzdělání
2. Nedokončené základní vzdělání
3. Základní vzdělání (8. a 9. třída, měšťanská škola, zvláštní a speciální škola)

4. Učiliště dvouleté bez maturity (Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
5. Učiliště tříleté bez maturity (Střední vzdelání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
6. Střední odborné učiliště tříleté nebo čtyřleté s maturitou (Vyučení s maturitou)
7. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
8. Střední všeobecné, vzdělávací škola s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)
97. Jiné vzdělání

CH018_EdInstChild
Podívejte se prosím na k artu 3.
Jak é vyšší odborné nebo vysok ošk olsk é vzdělání uk ončil/a {CH004_FirstNameOfChild}?
TAZATEL:
^CodeAll
Pok ud respondent uvede <>, zeptejte se, zda již má uk ončené vzdělání z těch, co jsou uvedeny na k artě.
1. Žádné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
2. Nedokončené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání (bez titulu nebo závěrečné zkoušky)
3. Konzervatoř (5. a 6. ročník, absolutorium)
4. Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (titul DiS, nástavba)
5. Vysokoškolské bakalárské vzdělání (titul Bc., BA, BSc)
6. Vysokoškolské magisterské vzdělání (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr.)
7. Vysokoškolské vědecké, postgraduální vzdělání (titul Ph.D., Th.D., CSc.)
95. Stále ve škole
97. Jiné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání

CH019_NoChildren
Kolik dětí má {CH004_FirstNameOfChild}?
TAZATEL:
Za děti počítáme: vlastní děti, děti v pěstounsk é péči, nevlastní děti, včetně dětí manžela/manželk y nebo partnera /partnerk y.
0..25
IF CH019_NoChildren > 0
CH020_YrBrthYCh
V k terém roce se narodilo [nejmladší] dítě {CH004_FirstNameOfChild}?
1875..2014
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1
IF numberofcheck edpreloadchildren > 0
CH507_IntroCheckChildren
Rádi bychom upřesnili naše informace o [Vašem dítěti/Vašich dětech].
1. Dále

CH524_LocationCheckChildren
V době od rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], změnilo [Vaše dítě/něk teré z Vašich dětí/Vaše dítě/něk teré z Vašich dětí] bydliště?
1. Ano
5. Ne

IF CH524_LocationCheck Children = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH525_LocationWhom
Které dítě změnilo bydliště?
TAZATEL:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH525_LocationWhom))
LOOP
CH526_LocationChanged
Podívejte se prosím na KARTU 5.
Kde {FL_CH526_1} bydlí?
1. Ve stejné domácnosti
2. Ve stejném domě
3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr
4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry
5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry
6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry
7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry
8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH526_LocationChanged
Podívejte se prosím na KARTU 5.
Kde {FL_CH526_1} bydlí?
1. Ve stejné domácnosti
2. Ve stejném domě
3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr
4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry
5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry
6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry
7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry
8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1
CH508_SchoolCheckChildren
Prosím podívejte se na k artu 2.
V době od rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], dok ončilo [Vaše dítě/něk teré z Vašich dětí/Vaše dítě/něk teré z Vašich dětí] něk teré
vzdělání uvedené na této k artě?
1. Ano
5. Ne

IF CH508_SchoolCheck Children = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH509_SchoolWhom
Které to bylo dítě?
TAZATEL:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH509_SchoolWhom))
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Jak ého zák ladního nebo středošk olsk ého vzdělání {FL_CH510_1} dosáhl/a?

TAZATEL:
^CodeAll
Pok ud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej, aby je převedl do jedné z nabízených k ategorií. Nejde-li to, použijte k ategorii 'Jiné vzdělání' a popište
jej (v další obrazovce)
1. Žádné školní vzdělání
2. Nedokončené základní vzdělání
3. Základní vzdělání (8. a 9. třída, měšťanská škola, zvláštní a speciální škola)
4. Učiliště dvouleté bez maturity (Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
5. Učiliště tříleté bez maturity (Střední vzdelání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
6. Střední odborné učiliště tříleté nebo čtyřleté s maturitou (Vyučení s maturitou)
7. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
8. Střední všeobecné, vzdělávací škola s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)
97. Jiné vzdělání
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Jak ého zák ladního nebo středošk olsk ého vzdělání {FL_CH510_1} dosáhl/a?
TAZATEL:
^CodeAll
Pok ud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej, aby je převedl do jedné z nabízených k ategorií. Nejde-li to, použijte k ategorii 'Jiné vzdělání' a popište
jej (v další obrazovce)
1. Žádné školní vzdělání
2. Nedokončené základní vzdělání
3. Základní vzdělání (8. a 9. třída, měšťanská škola, zvláštní a speciální škola)
4. Učiliště dvouleté bez maturity (Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
5. Učiliště tříleté bez maturity (Střední vzdelání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity)
6. Střední odborné učiliště tříleté nebo čtyřleté s maturitou (Vyučení s maturitou)
7. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
8. Střední všeobecné, vzdělávací škola s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)
97. Jiné vzdělání
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1
CH511_DegreeCheckChildren
Prosím podívejte se na KARTU 3.
V době od rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], dok ončilo [Vaše dítě/něk teré z Vašich dětí/Vaše dítě/něk teré z Vašich dětí] něk teré
zde uvedené vyšší odborné nebo vysok ošk olsk é vzdělání?
1. Ano
5. Ne

IF CH511_DegreeCheck Children = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH512_DegreeWhom
Které dítě?
TAZATEL:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR (CH001_NumberOfChildren = 1))

LOOP
CH513_DegreeObtained
Jak ého vyššího odborného nebo vysok ošk olsk ého vzdělání {FL_CH513_1} dosáhl/a?
TAZATEL:
^CodeAll
Pok ud respondent uvede <>, zeptejte se, zda již má uk ončené vzdělání z těch, co jsou uvedeny na k artě.
1. Žádné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
2. Nedokončené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání (bez titulu nebo závěrečné zkoušky)
3. Konzervatoř (5. a 6. ročník, absolutorium)
4. Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (titul DiS, nástavba)
5. Vysokoškolské bakalárské vzdělání (titul Bc., BA, BSc)
6. Vysokoškolské magisterské vzdělání (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr.)
7. Vysokoškolské vědecké, postgraduální vzdělání (titul Ph.D., Th.D., CSc.)
95. Stále ve škole
97. Jiné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH513_DegreeObtained
Jak ého vyššího odborného nebo vysok ošk olsk ého vzdělání {FL_CH513_1} dosáhl/a?
TAZATEL:
^CodeAll
Pok ud respondent uvede <>, zeptejte se, zda již má uk ončené vzdělání z těch, co jsou uvedeny na k artě.
1. Žádné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
2. Nedokončené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání (bez titulu nebo závěrečné zkoušky)
3. Konzervatoř (5. a 6. ročník, absolutorium)
4. Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (titul DiS, nástavba)
5. Vysokoškolské bakalárské vzdělání (titul Bc., BA, BSc)
6. Vysokoškolské magisterské vzdělání (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr.)
7. Vysokoškolské vědecké, postgraduální vzdělání (titul Ph.D., Th.D., CSc.)
95. Stále ve škole
97. Jiné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1
CH514_MaritalStatusCheckChildren
V době od našeho rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], změnil se rodinný stav [Vašeho dítěte/něk terého z Vašich dětí/Vašeho
dítěte/něk terého z Vašich dětí]?
1. Ano
5. Ne

IF CH514_MaritalStatusCheck Children = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH515_MaritalStatusWhom
U k terého dítěte se změnil rodinný stav?
TAZATEL:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH515_MaritalStatusWhom))

LOOP
CH516_MaritalStatus
Prosím podívejte se na Kartu 4. Jak ý je rodinný stav {FL_CH516_1}?
1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem
2. Registrované partnerství
3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela
4. Svobodný/á
5. Rozvedený/á
6. Ovdovělý/á
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH516_MaritalStatus
Prosím podívejte se na Kartu 4. Jak ý je rodinný stav {FL_CH516_1}?
1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem
2. Registrované partnerství
3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela
4. Svobodný/á
5. Rozvedený/á
6. Ovdovělý/á
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
CH517_BecomeParent
V době od našeho rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], narodilo se [Vašemu dítěti/něk terému z Vašich dětí/Vašemu dítěti/něk terému z
Vašich dětí] nové dítě?
TAZATEL:
Prosím uveďte vlastní děti, adoptované děti, děti v pěstounsk é péči, nevlastní děti včetně dětí partnerů nebo manželů.
1. Ano
5. Ne

IF CH517_BecomeParent = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH518_ParentWhom
Které dítě se stalo rodičem novému dítěti? (Kterému dítěti se narodilo toto dítě?)
TAZATEL:
Uveďte všechny tak ové děti
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH518_ParentWhom))
LOOP
CH519_NewK
Kolik dětí má {FL_CH519_1} celk em?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
V k terém roce se [toto dítě/nejmladší z těchto dětí] narodilo?
1900..2014
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH519_NewK
Kolik dětí má {FL_CH519_1} celk em?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
V k terém roce se [toto dítě/nejmladší z těchto dětí] narodilo?
1900..2014
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CH021_NoGrandChild
Kolik vnoučat máte Vy [a Váš/a Vaše/a Váš/a Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] dohromady?
TAZATEL:
Zahrnout vnoučata manžela/k y nebo partnera/k y z minulých vztahů
INTEGER
IF CH021_NoGrandChild > 0
CH022_GreatGrChild
Máte Vy [nebo Váš/nebo Vaše/nebo Váš/nebo Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] pravnoučata?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
CH023_IntCheck

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
PH001_Intro
Nyní mám něk olik otázek k Vašemu zdraví.
1. Dále

LOOP
PH003_HealthGen2
Řek l/a byste, že Vaše zdraví je...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Výborné
2. Velmi dobré
3. Dobré
4. Průměrné
5. Špatné

PH004_LStIll
Něk teří lidé trpí chronick ými nebo dlouhodobými zdravotními problémy. Dlouhodobými myslíme, že Vás trápí po určitou dobu nebo ovlivňují Váš život po dlouhou dobu.
Máte nějak é dlouhodobé zdravotní problémy, nemoci, invaliditu nebo postižení?
TAZATEL:
Počítejte i mentální problémy
1. Ano
5. Ne

PH005_LimAct
Za posledních šest měsíců, do jak é míry jste byl/a omezen/a v k onání běžných činností vinou zdravotního stavu?
TAZATEL:

{ReadOut}
1. Vážně omezen/a
2. Omezen/a, ale nijak vážně
3. Neomezen/a

IF MN808_AgeRespondent <= 75
PH061_LimPaidWork
Máte nějak ý zdravotní problém nebo invaliditu, k terá omezuje druh nebo množství placené práce, k terou byste mohl/a vyk onávat?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
PH006_DocCond
Podívejte se prosím na k artu 7.
[Řek l Vám už něk dy lék ař, že trpíte Trpíte v současné době] něk terou z chorob na této k artě ? [Tím myslíme, že Vám lék ař řek l, že trpíte touto chorobou a že se s
touto chorobou v současné době léčíte nebo že Vás tato choroba sužuje.] Prosím, řek něte mi číslo nebo čísla chorob.
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Srdeční infarkt včetně infarktu myokardu nebo koronární trombózy nebo jakékoli jiné problémy se srdcem, včetně srdečního selhání
2. Vysoký krevní tlak nebo hypertenze
3. Vysoká haldina cholesterolu
4. Cévní mozková příhoda (mrtvice) nebo mozková cévní onemocnění
5. Cukrovka, nebo vysoká hladina krevního cukru
6. Chronické plicní onemocnění, jako je rozedma plic nebo chronická bronchitida
10. Rakovina nebo zhoubný nádor, včetně leukémie a rakoviny lymfatických žláz, s výjimkou drobných kožních nádorů
11. Žaludeční vřed, vřed dvanácterníku, peptický vřed
12. Parkinsonova nemoc
13. Šedý zákal
14. Zlomenina kyčelního krčku nebo kyčle
15. Jiné zlomeniny
16. Alzheimerova choroba, demence, senilita nebo jiná vážná porucha paměti
18. Jiné citové nebo emoční poruchy, včetně úzkostí, nervových a psychiatrických problémů
19. Revmatoidní artritida
20. Artróza, nebo jiný druh revmatismu
96. Žádná
97. Jiná, neuvedená

IF a97 IN PH006_DocCond
PH007_OthCond
Které jiné nemoci to byly?
TAZATEL:
Zeptejte se
STRING
ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF cnt IN PH006_DocCond
LOOP
IF piIndexSub = 10
PH008_OrgCan
Který Váš orgán nebo část těla byl nebo je postižen rak ovinou?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Jícen
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Zažívací trubice
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břišní
12. Ledviny
13. Prostata
14. Varlata
15. Vaječníky a vejcovody
16. Děložní hrdlo
17. Sliznice dělohy
18. Tlusté střevo nebo konečník
19. Močový měchýř
20. Kůže
21. Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom)
22. Leukemie
97. Jiný orgán
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH009_AgeCond
V k olik a letech Vám lék ař poprvé řek l, že máte [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/vysok ý k revní tlak /vysok ou hladinu cholesterolu/záchvat mrtvice nebo

mozk ové cevní onemocnění/cuk rovk u nebo vysok ou hladinu k revního cuk ru/chronick é onemocnění plic/rak ovinu/žaludeční nebo dvanácterník ový vřed/Park insonovu
chorobu/šedý zák al/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle/jiné zlomeniny/Alzheimerovu nemoc'''', demenci nebo jiné závažné poruchy paměti/afek tivní nebo
emocionální poruchu/revmatoidní artritidu/Artrózu, nebo jiný druh revmatismu/''''' + piDefault' + piDefault]?
0..125
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF 97 IN PH006_DocCond
LOOP
IF piIndexSub = 10
PH008_OrgCan
Který Váš orgán nebo část těla byl nebo je postižen rak ovinou?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Jícen
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Zažívací trubice
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břišní
12. Ledviny
13. Prostata
14. Varlata
15. Vaječníky a vejcovody
16. Děložní hrdlo
17. Sliznice dělohy
18. Tlusté střevo nebo konečník
19. Močový měchýř
20. Kůže
21. Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom)
22. Leukemie
97. Jiný orgán
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH009_AgeCond
V k olik a letech Vám lék ař poprvé řek l, že máte [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/vysok ý k revní tlak /vysok ou hladinu cholesterolu/záchvat mrtvice nebo
mozk ové cevní onemocnění/cuk rovk u nebo vysok ou hladinu k revního cuk ru/chronick é onemocnění plic/rak ovinu/žaludeční nebo dvanácterník ový vřed/Park insonovu
chorobu/šedý zák al/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle/jiné zlomeniny/Alzheimerovu nemoc'''', demenci nebo jiné závažné poruchy paměti/afek tivní nebo
emocionální poruchu/revmatoidní artritidu/Artrózu, nebo jiný druh revmatismu/''''' + piDefault' + piDefault]?
0..125
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
V době od našeho posledního rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], měl/a jste [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat
mrtvice nebo prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle]?
1. Ano
5. Ne

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Který Váš orgán nebo část těla byl nebo je postižen rak ovinou?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Jícen
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Zažívací trubice
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břišní
12. Ledviny
13. Prostata
14. Varlata
15. Vaječníky a vejcovody
16. Děložní hrdlo
17. Sliznice dělohy

18.
19.
20.
21.
22.
97.

Tlusté střevo nebo konečník
Močový měchýř
Kůže
Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom)
Leukemie
Jiný orgán

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Naše záznamy uk azují, že v rozhovoru v roce {FL_PH073_5} jste uvedl/a, že jste už měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo
prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle].
1. Ano
5. Ne

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason

TAZATEL:
Kódujte důvod proč respondent nesouhlasil se záznamem, že měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prok rvení
mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle].
Respondent řík al, že ...
1. Nikdy neměl
3. Diagnóza se nepotvrdila
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Znamená to, že jste měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle] od
doby rozhovoru (v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Ano, měl/a jsem další ^FL_PH075_5
2. Ne, neměl/a jsem další ^FL_PH075_5 od doby posledního rozhovoru
3. Není si jist/a, zda měl/a další ^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
V k terém roce jste měl/a poslední [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo mozk ové cévní onemocnění/rak ovinu/zlomeninu k yčelního
k rčk u nebo k yčle]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition
V jak ém měsíci to bylo?
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Kolik [srdečních infark tů včetně infark tu myok ardu/mrtvic včetně poruch prok rvení v mozk u/rak ovin/zlomenin k yčelního k rčk u nebo k yčle] jste měl/a od našeho
rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. 1
2. 2
3. 3 a více
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP

PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
V době od našeho posledního rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], měl/a jste [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat
mrtvice nebo prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle]?
1. Ano
5. Ne

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Který Váš orgán nebo část těla byl nebo je postižen rak ovinou?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Jícen
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Zažívací trubice
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břišní
12. Ledviny
13. Prostata
14. Varlata
15. Vaječníky a vejcovody
16. Děložní hrdlo
17. Sliznice dělohy
18. Tlusté střevo nebo konečník
19. Močový měchýř
20. Kůže
21. Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom)
22. Leukemie
97. Jiný orgán
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Naše záznamy uk azují, že v rozhovoru v roce {FL_PH073_5} jste uvedl/a, že jste už měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo
prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle].
1. Ano
5. Ne

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason

TAZATEL:
Kódujte důvod proč respondent nesouhlasil se záznamem, že měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prok rvení
mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle].
Respondent řík al, že ...
1. Nikdy neměl
3. Diagnóza se nepotvrdila
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Znamená to, že jste měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle] od
doby rozhovoru (v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Ano, měl/a jsem další ^FL_PH075_5
2. Ne, neměl/a jsem další ^FL_PH075_5 od doby posledního rozhovoru
3. Není si jist/a, zda měl/a další ^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
V k terém roce jste měl/a poslední [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo mozk ové cévní onemocnění/rak ovinu/zlomeninu k yčelního
k rčk u nebo k yčle]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012

8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition
V jak ém měsíci to bylo?
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Kolik [srdečních infark tů včetně infark tu myok ardu/mrtvic včetně poruch prok rvení v mozk u/rak ovin/zlomenin k yčelního k rčk u nebo k yčle] jste měl/a od našeho
rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. 1
2. 2
3. 3 a více
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
V době od našeho posledního rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], měl/a jste [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat
mrtvice nebo prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle]?
1. Ano
5. Ne

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Který Váš orgán nebo část těla byl nebo je postižen rak ovinou?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Jícen
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Zažívací trubice
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břišní
12. Ledviny
13. Prostata
14. Varlata
15. Vaječníky a vejcovody
16. Děložní hrdlo
17. Sliznice dělohy
18. Tlusté střevo nebo konečník
19. Močový měchýř
20. Kůže
21. Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom)
22. Leukemie
97. Jiný orgán
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Naše záznamy uk azují, že v rozhovoru v roce {FL_PH073_5} jste uvedl/a, že jste už měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo
prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle].
1. Ano
5. Ne

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason

TAZATEL:
Kódujte důvod proč respondent nesouhlasil se záznamem, že měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prok rvení
mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle].
Respondent řík al, že ...
1. Nikdy neměl
3. Diagnóza se nepotvrdila
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Znamená to, že jste měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle] od
doby rozhovoru (v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Ano, měl/a jsem další ^FL_PH075_5
2. Ne, neměl/a jsem další ^FL_PH075_5 od doby posledního rozhovoru
3. Není si jist/a, zda měl/a další ^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
V k terém roce jste měl/a poslední [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo mozk ové cévní onemocnění/rak ovinu/zlomeninu k yčelního
k rčk u nebo k yčle]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition
V jak ém měsíci to bylo?
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Kolik [srdečních infark tů včetně infark tu myok ardu/mrtvic včetně poruch prok rvení v mozk u/rak ovin/zlomenin k yčelního k rčk u nebo k yčle] jste měl/a od našeho
rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. 1
2. 2
3. 3 a více
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
V době od našeho posledního rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], měl/a jste [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat
mrtvice nebo prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle]?
1. Ano
5. Ne

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Který Váš orgán nebo část těla byl nebo je postižen rak ovinou?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Jícen
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Zažívací trubice

9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břišní
12. Ledviny
13. Prostata
14. Varlata
15. Vaječníky a vejcovody
16. Děložní hrdlo
17. Sliznice dělohy
18. Tlusté střevo nebo konečník
19. Močový měchýř
20. Kůže
21. Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom)
22. Leukemie
97. Jiný orgán
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Naše záznamy uk azují, že v rozhovoru v roce {FL_PH073_5} jste uvedl/a, že jste už měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo
prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle].
1. Ano
5. Ne

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason

TAZATEL:
Kódujte důvod proč respondent nesouhlasil se záznamem, že měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prok rvení
mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle].
Respondent řík al, že ...
1. Nikdy neměl
3. Diagnóza se nepotvrdila
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Znamená to, že jste měl/a [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prok rvení mozk u/rak ovinu/zlomeninu k yčelního k rčk u nebo k yčle] od
doby rozhovoru (v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Ano, měl/a jsem další ^FL_PH075_5
2. Ne, neměl/a jsem další ^FL_PH075_5 od doby posledního rozhovoru
3. Není si jist/a, zda měl/a další ^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
V k terém roce jste měl/a poslední [srdeční infark t nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo mozk ové cévní onemocnění/rak ovinu/zlomeninu k yčelního
k rčk u nebo k yčle]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition
V jak ém měsíci to bylo?
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Kolik [srdečních infark tů včetně infark tu myok ardu/mrtvic včetně poruch prok rvení v mozk u/rak ovin/zlomenin k yčelního k rčk u nebo k yčle] jste měl/a od našeho
rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?

1. 1
2. 2
3. 3 a více
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms
Podívejte se prosím na k artu 10.
Za posledních šest měsíců, pocítil/a jste něk terou z těchto událostí? Prosím, řek něte mi její číslo nebo čísla.
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Upadnutí
2. Strach z upadnutí
3. Zamotání hlavy, mdloby nebo zatmění před očima
4. Slabost
96. Žádný

PH084_TroubledPain
Trápí Vás bolest?
1. Ano
5. Ne

IF PH084_TroubledPain = a1
PH085_PainLevel
Jak velk á je bolest po většinu času?
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Mírná
3. Střední
5. Velká

PH087_PainJointLoc
Podívejte se na k artu 9.
V k terých částech těla pociťujete bolest?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Záda
2. Kyčle
3. Kolena
4. Ostatní klouby
5. Ústa/Zuby
6. Jiné části těla
7. Po celém těle

IF (((1 IN PH087_PainJointLoc) OR (2 IN PH087_PainJointLoc)) OR (3 IN PH087_PainJointLoc)) OR (4 IN PH087_PainJointLoc)
PH088_PainJointSixM
Zmínil/a jste, že Vás trápí bolest zad, k olen, k yčlí nebo jiných k loubů. Trpěl/a jste touto bolestí během posledních šesti měsíců?
TAZATEL:
Tato otázk a se týk á POUZE bolesti k loubů
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
PH011_CurrentDrugs
Naše další otázk a se týk á lék ů, k teré možná užíváte. Podívejte se prosím na k artu 8. Užíváte v současné době alespoň jednou týdně lék y na něk terou chorobu
uvedenou na k artě?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Léky na vysokou hladinu cholesterolu
2. Léky na vysoký krevní tlak
3. Léky na infarkt nebo mozkovou mrtvici
4. Léky na jiná srdeční onemocnění
6. Léky na cukrovku
7. Léky na bolest kloubů a zánětu kloubů
8. Léky na jiné bolesti (např. bolesti hlavy, zad apod.)
9. Léky na problémy se spánkem
10. Léky na úzkost nebo depresi
11. Léky na řídnutí kostí (osteoporéza)
13. Léky na pálení žaludku, žáhy nebo zánět žaludeční sliznice (gastritida)
14. Léky na chronickou bronchitidu nebo astma
15. Léky na potlačení imunitního systému , jako jsou glukokortikoidy / steroidy
96. Žádné
97. Jiné, neuvedené

PH012_Weight
Odhadem, k olik vážíte?

TAZATEL:
Váha v k ilogramech
0..250
PH065_CheckLossWeight
Zhubl/a jste za posledních 12 měsíců?
1. Ano
5. Ne

IF PH065_Check LossWeight = a1
PH095_HowMuchLostWeight
Kolik k ilo jste ztratil/a na váze?
TAZATEL:
Kódujte celé k ilogramy, např. 1k g, 2k g, 3k g apod.
1..50
PH066_ReasonLostWeight
Z jak ého důvodu jste ztratil/a na váze?
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Z důvodu nemoci
2. Držel/a speciální dietu
3. Z důvodu nemoci a speciální diety
97. Ztráta váhy z jiných důvodů
ENDIF
PH013_HowTall
Jak jste vysok ý/á?
TAZATEL:
Výšk a je v centimetrech
0..230
ENDLOOP
LOOP
PH041_UseGlasses
Nosíte obvyk le brýle nebo k ontak tní čočk y?
TAZATEL:
Všechny druhy brýlí, včetně brýlí na čtení
1. Ano
5. Ne

IF PH041_UseGlasses = a1
PH090_BifocGlasLenses
Nosíte bifok ální nebo multifok ální brýle nebo čočk y?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
PH043_EyeSightDist
Jak dobrý je Váš zrak na dálk u, např. jste schopen/na poznat známého přes ulici [s brýlemi nebo k ontak tními čočk ami jak o obvyk le]? Řek l/a byste, že je...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Výborný
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný

PH044_EyeSightPap
Jak dobrý je váš zrak na blízk o, jak o je čtení běžných novin [s Vašimi brýlemi nebo k ontak tními čočk ami jak o obvyk le] ?
Řek l/a byste, že je ...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Výborný
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný

PH045_UseHearingAid
Používáte obvyk le naslouchací přístroj (naslouchadlo)?
1. Ano
5. Ne

PH046_Hearing
Je Váš sluch [s naslouchadlem jak o obvyk le]...

TAZATEL:
{ReadOut}
1. Výborný
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný

PH091_AllNaturTeeth
Jsou VŠECHNY zuby stále Vaše vlastní (k romě zubů moudrosti)?
TAZATEL:
Normálně má člověk 28 zubů + 4 zuby moudrosti. Na zuby moudrosti se NEptáme.
1. Ano
5. Ne

IF PH091_AllNaturTeeth = a5
PH092_MissingNatTeeth
Kolik vlastních zubů Vám chybí?
TAZATEL:
Normálně má člověk 28 zubů + 4 zuby moudrosti. Na zuby moudrosti se NEptáme.
1..30
PH094_ArtificialTeeth
Do jak é míry jsou Vaše chybějící vlastní zuby nahrazeny umělými (k orunk a, můstek , nebo implantát)?
TAZATEL:
{CodeAll}
Umělý zub nebo zuby mohou být můstk y, k orunk y nebo implantáty.
1. Plně
2. Částečně
3. Vůbec
ENDIF
PH048_HeADLa
Podívejte se prosím na k artu 12.
Řek něte mi prosím, zda máte potíže při výk onu něk teré z k aždodenních činností uvedených na k artě 12.
Neuvádějte ty, o k terých oček áváte, že budou trvat méně než tři měsíce.
TAZATEL:
Zeptejte se: Nějak é další?
{CodeAll}
1. Ujít 100 metrů
2. Sedět přibližně dvě hodiny
3. Po delším sezení vstát ze židle nebo křesla
4. Vyjít několik pater bez přestávky
5. Vyjít jedno patro bez přestávky
6. Sklonit se, kleknout si, udělat dřep
7. Natáhnout se pro něco nebo zvednout ruce nad výši ramen
8. Táhnout nebo posunout větší předměty jako např. křeslo
9. Zvednout nebo nést předměty o váze víc než 5 kilogramů (např. těžkou nákupní tašku)
10. Sebrat prsty se stolu minci
96. Nic z uvedeného

PH049_HeADLb
Podívejte se prosím na k artu 13.
Řek něte mi prosím, pok ud máte nějak é potíže s těmito činnostmi z důvodu tělesného, duševního, emocionálního, nebo k vůli problémům s pamětí. Opět neuvádějte
problémy, o k terých oček áváte, že budou trvat méně než tři měsíce.
TAZATEL:
Ptejte se: nějak é jiné?
{CodeAll}
1. Oblékání, včetně oblékání ponožek a obouvání bot
2. Přecházení po pokoji
3. Koupaní nebo sprchování
4. Stravování, např. při krájení soust
5. Vstávání nebo uléhání
6. Používání toalety, včetně usedání a vstávání
7. Používání mapy pro orientaci v cizím prostředí
8. Příprava teplých jídel
9. Nakupování
10. Telefonování
11. Užívání léků
12. Práce v domě či na zahradě
13. Zacházení s penězi, např. placení účtu nebo při kontrola výdajů
96. Žádná z uvedených
ENDLOOP
PH054_IntCheck

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce

3. Jen zástupce
ENDLOOP
ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
BR001_EverSmokedDaily
Následující otázk y se týk ají k ouření a pití alk oholick ých nápojů. Ve svém životě, k ouřil/a jste v průběhu alespoň jednoho rok u cigarety, doutník y nebo dýmk u?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (BR001_EverSmok edDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)
BR002_StillSmoking
[Následující otázk y jsou o k ouření a pití alk oholick ých nápojů.]
Kouříte v současné době?
1. Ano
5. Ne

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmok ing">PRELOAD_BR002_StillSmok ing = a1)) AND (BR002_StillSmok ing = a5)
BR022_StoppedSmoking
Přestal/a jste k ouřit od doby našeho rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. Ano, přestal/a jsem kouřit po posledním rozhovoru
2. Ne, nekouřil/a jsem v době posledního rozhovoru
3. Ne, stále kouřím

IF BR022_StoppedSmok ing = a1
BR031_YearStopped
Ve k terém roce jste naposledy přestal/a k ouřit?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

BR032_MonthStopped
Ve k terém měsíci to bylo?
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
BR003_HowManyYearsSmoked
Kolik let v životě jste v životě celk em k ouřil/a (nebo k ouříte)?
TAZATEL:
Období, k dy jste nek ouřil/a, nezapočítávat.
Napište 1 pok ud respondent k ouřil méně než jeden rok
1..150
ENDIF
ENDIF
BR010_AlcBevLastThreeMonth
Nyní se zeptáme něk olik otázek na pití alk oholu - pok ud jej pijete.
Podívejte se prosím na k artu 14.
Jak často jste v posledních třech měsících pil/a alk oholick é nápoje (pivo, víno, lihoviny)?
1. Každý den nebo téměř každý den
2. Pět nebo šest dnů v týdnu
3. Tři nebo čtyři dny v týdnu
4. Jednou nebo dvakrát týdně
5. Jednou nebo dvakrát měsíčně
6. Méně než jednou měsíčně
7. Vůbec za poslední 3 měsíce

IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7

BR019_DrinksInADay
Během posledních tří měsíců, ve dnech k dy jste pil/a, k olik sk lenic jste asi vypil/a?
TAZATEL:
Počítejte jak o jednu sk lenici:
1 láhev/plechovk a piva (třetink a), 1 sk lenice stolního vína (asi 1 deci), 1 sk lenice vína (asi 1 deci), nebo 1 tvrdý alk ohol (4cl)
1..70
BR023_SixOrMoreDrinks
Podívejte se prosím na Kartu 14.
V posledních 3 měsících, jak často jste měl/a 6 a více drink ů v rámci jedné příležitosti?
(Počítejte jak o jednu sk lenici:
1 láhev/plechovk a piva (třetink a), 1 sk lenice stolního vína (asi 1 deci), 1 sk lenice vína (asi 1 deci), nebo 1 tvrdý alk ohol (4cl))
1. Každý den nebo téměř každý den
2. Pět nebo šest dnů v týdnu
3. Tři nebo čtyři dny v týdnu
4. Jednou nebo dvakrát týdně
5. Jednou nebo dvakrát měsíčně
6. Méně než jednou měsíčně
7. Vůbec za poslední 3 měsíce

IF MN101_Longitudinal = 0
BR024_ProbDrink
Představovalo nadměrné pití něk dy problém ve Vašem životě?
1. Ano
5. Ne
ELSE
BR035_ProbDrink
Od našeho posledního rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], měl/a jste něk dy problém s nadměrným požíváním alk oholu?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)
BR021_EverDrunkAlcBev
Pil/a jste něk dy alk oholick é nápoje?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
BR015_PartInVigSprtsAct
Rádi bychom se zeptali na tělesné ak tivity ve vašem běžném denním životě. Jak často vyk onáváte @Bnamáhavou tělesnou činnost@B (sport, fyzick y namáhavé práce v
domácnosti nebo v zaměstnání)?
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Více než jednou týdně
2. Jednou týdně
3. Jednou až třikrát za měsíc
4. V podstatě nikdy

BR016_ModSprtsAct
Jak často vyk onáváte @Bstředně@B namáhavou činnost jak o je práce na zahradě, mytí auta nebo procházk a?
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Více než jednou týdně
2. Jednou týdně
3. Jednou až třikrát za měsíc
4. V podstatě nikdy

BR026_DairyProd
Podívejte se prosím na Kartu 15.
V obvyk lém @btýdnu@b, jak často máte mléčné potraviny jak o sk lenici mlék a, sýr na chlebu, jogurt nebo doplněk stravy s vysok ým obsahem proteinu?
1. Každý den
2. 3-6 krát týdně
3. Dvakrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně

BR027_LegumesEggs
(Podívejte se prosím na Kartu 15.)
V obvyk lém týdnu, jak často jíte porci luštěnin, fazolí nebo vajec?
1. Každý den
2. 3-6 krát týdně
3. Dvakrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně

BR028_MeatWeek
(Podívejte se prosím na Kartu 15.)
Během obvyk lého týdne, jak často jíte maso, rybu nebo k uře?
1. Každý den
2. 3-6 krát týdně
3. Dvakrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně

IF (BR028_MeatWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)
BR033_MeatAfford
Řek l/a byste, že nejíte maso, ryby nebo k uře častěji protože ...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Nemohu si dovolit jíst tyto potraviny častěji
2. Jiné důvody
ENDIF
BR029_FruitsVegWeek
(Podívejte se prosím na KARTU 15.)
V obvyk lém týdnu, jak často jíte porci ovoce nebo zeleniny?
1. Každý den
2. 3-6 krát týdně
3. Dvakrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně

IF (BR029_FruitsVegWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)
BR034_FruitAfford
Řek l/a byste, že nejíte ovoce nebo zeleninu častěji protože ...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Nemohu si dovolit jíst tyto potraviny častěji
2. Jiné důvody
ENDIF
BR017_IntCheck

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDLOOP
ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
CF019_CFInstruct

TAZATEL:
V tomto modulu se testují k ognitivní schopnosti. Zajistěte, aby při vyplňování tohoto modulu nebyla přítomna žádná jiná osoba.
Začátek modulu, v němž @bnení dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce@b. Pok ud respondent není schopen sám zodpovědět následující otázk y, zadejte při
k aždé otázce @bCTRL-K@b.
1. Dále

IF MN101_Longitudinal = 0
CF001_SRRead
Nyní se budeme věnovat k ognitivním schopnostem. Jak byste sám/sama zhodnotil/a Vaši schopnost číst pro potřeby běžného života? Řek l/a byste, že je...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Výborná
2. Velmi dobrá
3. Dobrá
4. Průměrná
5. Špatná

CF002_SRWrite
Jak byste sám/sama zhodnotil/a Vaši schopnost psát pro své k aždodenní potřeby? Řek l/a byste, že je...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Výborná
2. Velmi dobrá
3. Dobrá

4. Průměrná
5. Špatná
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
CF003_DateDay
Nyní se budeme zabývat pamětí a schopností přemýšlet o věcech. Nejprve se zeptám na dnešní datum: Kolik átého dnes je?
TAZATEL:
Kódujte zda byl den ( {FLDAY}) v měsíci uveden správně
1. Datum v měsíci je uvedeno správně
2. Datum v měsíci není uvedeno správně/neví, kolikátého dnes je

CF004_DateMonth
Jak ý je měsíc?
TAZATEL:
Kódovat, zda byl měsíc ( {FLMONTH}) uveden správně
1. Měsíc byl uveden správně
2. Měsíc nebyl uveden správně /neví, který je měsíc

CF005_DateYear
Jak ého letopočtu je letošní rok ?
TAZATEL:
Kódovat, zda byl letošní rok ( [STR (Year)]) uveden správně
1. Rok uveden správně
2. Rok nebyl uveden správně / neví, který je rok

CF006_DayWeek
Jak ý je den v týdnu?
TAZATEL:
Správná odpověď ( {FLTODAY})
1. Den uveden správně
2. Den nebyl uveden správně / neví, který je den
ENDIF
CF103_Memory
Jak byste ohodnotil/a svoji paměť v současné době? Řek l/a byste, že je výborná, velmi dobrá, dobrá, průměrná, nebo špatná?
1. Výborná
2. Velmi dobrá
3. Dobrá
4. Průměrná
5. Špatná

CF007_Learn1Intro
Nyní Vám přečtu záměrně dlouhý seznam slov a poté Vás poprosím o zopak ování těch slov, k teré si budete pamatovat v jak émk oli pořadí. Poslouchejte pozorně, protože
ten seznam nemohu zopak ovat. Rozuměl/a jste zadání?
TAZATEL:
Připravte si testovací protok ol
1. Dále

IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE
IF CF009_VerbFluIntro = EMPTY
CF101_Learn1
Připraven/a?
TAZATEL:
Počk at, až se na obrazovce začnou objevovat slova, k terá budete číst.
Vyjmenovaná slova pak pište do protok olu tazatele.
Na zopak ování slov dejte čas 1 minutu.
Správně vyjmenovaná slova zadejte do počítače.
1. Začít test

IF CF101_Learn1 <> REFUSAL
CF102_Learn1
1. Dále

IF MN025_RandomCF102 = 1
CF104_Learn1
Řek něte mi teď prosím všechna slova, na k terá si můžete vzpomenout.
1. Hotel
2. Řeka
3. Strom
4. Kůže
5. Zlato
6. Trh

7. Papír
8. Dítě
9. Král
10. Kniha
96. Nic z uvedeného
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 2
CF105_Learn1
Řek něte mi teď prosím všechna slova, na k terá si můžete vzpomenout.
1. Nebe
2. Moře
3. Vlajka
4. Koruna
5. Manželka
6. Stroj
7. Dům
8. Země
9. Škola
10. Máslo
96. Nic z uvedeného
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 3
CF106_Learn1
Řek něte mi teď prosím všechna slova, na k terá si můžete vzpomenout.
1. Žena
2. Kámen
3. Krev
4. Roh
5. Boty
6. Dopis
7. Dívka
8. Dům
9. Údolí
10. Motor
96. Nic z uvedeného
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 4
CF107_Learn1
Řek něte mi teď prosím všechna slova, na k terá si můžete vzpomenout.
1. Voda
2. Kostel
3. Lékař
4. Palác
5. Oheň
6. Zahrada
7. Moře
8. Vesnice
9. Dítě
10. Stůl
96. Nic z uvedeného
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF009_VerbFluIntro
Teď bych Vás chtěl/a poprosit, abyste vyjmenoval/a tolik různých zvířat, na k olik si jen vzpomenete. Máte na to minutu čas.
Připravte se, začněte teď!
TAZATEL:
Dejte čas přesně minutu. Pok ud respondent přestane, než vyprší čas, povzbuďte jej, aby pok račoval. Pok ud mlčí déle než 15 sek und, zopak ujte zadání. (''Vyjmenujte
prosím co nejvíce různých zvířat''). Časový limit se neprodlužuje ani k dyž musí být zadání zopak ováno.
1. Dále

IF CF009_VerbFluIntro = RESPONSE
IF CF011_IntroNum = EMPTY
CF010_Animals

TAZATEL:
Výsledek vyplyne z celk ového množství všech ak ceptovatelných pojmenování zvířat. Za správné považujeme všechny zástupce říše zvířat, reálně existující i
mytologick á zvířata, ne však opak ování a vlastní jména. Znamená to tak é, že za správná jsou považována všechna označení zvířecích druhů a ras v rámci jednoho
druhu, označení pro samce i samice a jejich potomk y uvnitř jednoho druhu. Zanést počet zvířat (0..100)
0..100
ENDIF
ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0
CF011_IntroNum
Nyní bychom Vám rádi položili něk olik otázek , k de půjde o to, jak lidé v běžném životě zacházejí s čísly.
TAZATEL:
Pok ud to bude nutné, povzbudit respondenta, aby zodpověděl všechny otázk y.
1. Dále

CF012_NumDis
Jestliže pravděpodobnost dostat určitou nemoc činí 10 procent, k olik lidí z 1000 (tisíce) tuto nemoc pravděpodobně dostane?
TAZATEL:
Odpovědi nečíst
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Jiné odpovědi

IF CF012_NumDis <> a1
CF013_NumHalfPrice
Při výprodeji stojí všechno zboží v obchodě jen polovinu ceny. Před výprodejem stála pohovk a 300 [FLDefault[9]]. Kolik stojí ve výprodeji?
TAZATEL:
Odpovědi nečíst
1. 150 ^FLCurr
2. 600 ^FLCurr
97. Jiné odpovědi
ENDIF
IF CF012_NumDis = a1
CF014_NumCar
Obchodník s ojetými vozy prodává jedno auto za 60.000 [FLDefault[9]]. To jsou dvě třetiny toho, co stojí nový vůz. Kolik stojí nový vůz?
TAZATEL:
Odpovědi nečíst
1. 90.000 ^FLCurr
2. 40.000 ^FLCurr
3. 80.000 ^FLCurr
4. 120.000 ^FLCurr
5. 180.000 ^FLCurr
97. Jiné odpovědi

IF CF014_NumCar = a1
CF015_Savings
Předpok ládejme, že máte uloženo v bance 2.000 [FLDefault[9]] a dostanete za to k aždý rok 10 procent úrok ů. Kolik peněz budete mít na účtu po dvou letech?
TAZATEL:
Odpovědi nečíst
1. 2.420 ^FLCurr
2. 2.020 ^FLCurr
3. 2.040 ^FLCurr
4. 2.100 ^FLCurr
5. 2.200 ^FLCurr
6. 2.400 ^FLCurr
97. Jiné odpovědi
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF108_Serial
Teď zk usíme odečítání čísel. Sto mínus 7 rovná se k olik ?
TAZATEL:
Pok ud respondent 7 přičte, můžete otázk u zopak ovat.
0..9999999
IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))
CF109_Serial
A mínus 7 od toho je
TAZATEL:
Toto je druhé odečítání
0..9999999
IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))
CF110_Serial
A mínus 7 od toho je...
TAZATEL:
Toto je třetí odečítání
0..9999999

IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))
CF111_Serial
A mínus 7 od toho je...
TAZATEL:
Toto je čtvrté odečítání
0..9999999
IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))
CF112_Serial
A mínus 7 od toho je ...
TAZATEL:
Toto je páté odečítání
0..9999999
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE
IF MN025_RandomCF102 = 1
CF113_Learn4
Před chvílí jsem Vám přečetl/a seznam slov a vy jste opak ova/a ta, na k terá jste si vzpomněl/a. Řek nete mi prosím ta slova, na k terá si vzpomenete ještě teď?
TAZATEL:
Vyjmenovaná slova napsat do protok olu tazatele. Nechte čas 1 minutu. Správná slova zapsat.
1. Hotel
2. Řeka
3. Strom
4. Kůže
5. Zlato
6. Trh
7. Papír
8. Dítě
9. Král
10. Kniha
96. Nic z uvedeného
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 2
CF114_Learn4
Před chvílí jsem Vám přečetl/a seznam slov a vy jste opak ova/a ta, na k terá jste si vzpomněl/a. Řek nete mi prosím ta slova, na k terá si vzpomenete ještě teď?
TAZATEL:
Vyjmenovaná slova napsat do protok olu tazatele. Nechte čas 1 minutu. Správná slova zapsat.
1. Nebe
2. Moře
3. Vlajka
4. Koruna
5. Manželka
6. Stroj
7. Dům
8. Země
9. Škola
10. Máslo
96. Nic z uvedeného
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 3
CF115_Learn4
Před chvílí jsem Vám přečetl/a seznam slov a vy jste opak ova/a ta, na k terá jste si vzpomněl/a. Řek nete mi prosím ta slova, na k terá si vzpomenete ještě teď?
TAZATEL:
Vyjmenovaná slova napsat do protok olu tazatele. Nechte čas 1 minutu. Správná slova zapsat.
1. Žena
2. Kámen
3. Krev
4. Roh
5. Boty
6. Dopis
7. Dívka
8. Dům
9. Údolí
10. Motor
96. Nic z uvedeného
ELSE
CF116_Learn4
Před chvílí jsem Vám přečetl/a seznam slov a vy jste opak ova/a ta, na k terá jste si vzpomněl/a. Řek nete mi prosím ta slova, na k terá si vzpomenete ještě teď?
TAZATEL:
Vyjmenovaná slova napsat do protok olu tazatele. Nechte čas 1 minutu. Správná slova zapsat.
1. Voda
2. Kostel

3. Lékař
4. Palác
5. Oheň
6. Zahrada
7. Moře
8. Vesnice
9. Dítě
10. Stůl
96. Nic z uvedeného
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF017_Factors

TAZATEL:
Vysk ytly se nějak é fak tory, k teré by byly mohly negativně ovlivnit výsledek testu?
1. Ano
5. Ne

IF CF017_Factors = a1
CF217_Impaired

TAZATEL:
Co ovlivnilo respondentův test?
STRING
ENDIF
CF018_IntCheck
KONTROLA TAZATELE: KDO BYL BĚHEM TOHOTO MODULU PŘÍTOMEN?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Pouze respondent
2. Partner/ka přítomen/a
3. Dítě/děti přítomno/přítomny
4. Jiná osoba/osoby
ENDLOOP
ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
MH001_Intro
Předtím jsme mluvili o Vašem tělesném zdraví a nyní se budeme zabývat Vaší psychick ou pohodou - jak se cítíte, k dyž vezmete v úvahu vše, co se k olem Vás děje.
1. Dále

MH002_Depression
Byl/a jste v posledním měsíci smutný/á nebo zničený/a?
TAZATEL:
Pok ud bude třeba vysvětlení, řek něte prosím ''Smutný/á nebo zničený/a znamená, že se cítíte mizerně, sk líčeně nebo deprimovaně''.
1. Ano
5. Ne

MH003_Hopes
S jak ou nadějí hledíte do budoucnosti?
TAZATEL:
Zaznamenejte, jen, zda byly uvedeny naděje či nik oli
1. Nějaká naděje zmíněna
2. Žádná naděje nezmíněna

MH004_WishDeath
Přál/a jste si něk dy v posledním měsíci, abyste tady raději nebyl/a (abyste byl/a mrtvý/á)?
1. Nějaké vyjádření sebevražedných přání nebo být mrtev/a
5. Žádné takové pocity nevyjádřeny

MH005_Guilt
Máte sk lon dělat sám/sama sobě výčitk y nebo cítit se za něco vinen/na?
1. Zjevně těžký pocit viny a výčitky vůči vlastní osobě
5. Žádné takové pocity
9. Vyjadřuje pocit viny a výčitky vůči vlastní osobě, ale není jasné, jestli jde o zjevné popř. přehnané pocity viny nebo výčitky

IF MH005_Guilt = a9
MH006_BlameForWhat
Čím se cítíte být vinný/vinna?
TAZATEL:
Kódujte prosím 1 jen pro přehnané pocity viny, k teré jasně neodpovídají ok olnostem. Většinou je tato chyba jen velmi malá, pok ud k ní vůbec dojde.

Oprávněné nebo přiměřené pocity viny k ódovat prosím jak o 5.
1. Uvedené příklady představují jasně přehnané pocity viny nebo výčitky vůči vlastní osobě
5. Uvedené příklady nepředstavují jasně přehnané pocity viny nebo výčitky vůči vlastní osobě
ENDIF
MH007_Sleep
Měl/a jste v poslední době poruchy spánk u?
1. Poruchy spánku nebo změny spánkového chování v poslední době
5. Se spánkem žádné problémy

MH008_Interest
Jak jste na tom byl/a v posledním měsíci, pok ud jde o Váš zájem o ok olní svět?
1. Popisuje méně zájmu než obvykle
5. Neuvádí žádnou změnu v míře zájmu
9. Nespecifická nebo nekódovatelná odpověď

IF MH008_Interest = a9
MH009_KeepUpInt
Tedy, udržujete si svůj zájem o ok olní svět?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
MH010_Irritability
Jste v poslední době podrážděný/á?
1. Ano
5. Ne

MH011_Appetite
Jak ou máte v poslední době chuť k jídlu?
1. Snížení potřeby jídla
5. Žádné snížení potřeby jídla
9. Nespecifická nebo nekódovatelná odpověď

IF MH011_Appetite = a9
MH012_EatMoreLess
Jedl/a jste více nebo méně než obvyk le?
1. Méně
2. Více
3. Ani více ani méně
ENDIF
MH013_Fatigue
Měl/a jste v posledním měsíci příliš málo energie, abyste mohl/a dělat věci, k teré byste dělat chtěl/a?
1. Ano
5. Ne

MH014_ConcEnter
Jak jste na tom se soustředěním? Můžete se např. soustředit na televizní program, film nebo vysílání rádia?
1. Zmiňuje potíže se soustředěním
5. Žádné takové potíže nezmiňuje

MH015_ConcRead
Můžete se soustředit na čtení?
1. Zmiňuje potíže se soustředěním
5. Žádné takové potíže nezmiňuje

MH016_Enjoyment
Co jste v poslední době dělal/a rád/a?
1. Nevyjadřuje žádnou radost z jakékoli aktivity
5. Vyjadřuje radost z JAKÉKOLI aktivity

MH017_Tear
Plak al/a jste něk dy v posledním měsíci?
1. Ano
5. Ne

MH023_HDA1
Přečtu Vám nyní něk olik hodnocení, pomocí nichž lidé popisují své pocity.
Řek něte prosím, jak často jste měl/a tak ové pocity BĚHEM POSLEDNÍHO TÝDNE: nik dy, téměř nik dy, něk dy, často (téměř vždy).
Nejlepší odpověď je většinou ta, k terá Vás napadne jak o první, je lepší, budete-li odpovídat rychle.
Měl/a jsem strach, že se přihodí to nejhorší.
TAZATEL:
Přečíst nahlas jen je-li to nutné.
1. Nikdy
2. Téměř nikdy
3. Někdy

4. Často, téměř vždy

MH024_HDA2
Byl/a jsem nervózní.
TAZATEL:
Přečíst nahlas jen je-li to nutné.
1. Nikdy
2. Téměř nikdy
3. Někdy
4. Často, téměř vždy

MH025_HDA3
Třásly se mi ruce.
TAZATEL:
Přečíst nahlas jen je-li to nutné.
1. Nikdy
2. Téměř nikdy
3. Někdy
4. Často, téměř vždy

MH026_HDA4
Bál/a jsem se, že zemřu.
TAZATEL:
Přečíst nahlas jen je-li to nutné.
1. Nikdy
2. Téměř nikdy
3. Někdy
4. Často, téměř vždy

MH027_HDA5
Cítil/a jsem, že omdlím.
TAZATEL:
Přečíst nahlas jen je-li to nutné.
1. Nikdy
2. Téměř nikdy
3. Někdy
4. Často, téměř vždy

MH033_Intro
Nyní Vám přečtu něk olik výrok ů a zeptám se Vás, jak často se tak tak é cítíte: často, něk dy, nebo téměř nik dy.
1. Dále

MH034_companionship
Jak často se cítíte osamocen/a?
TAZATEL:
Přečtěte v případě potřeby
1. Často
2. Občas
3. Téměř nikdy nebo nikdy

MH035_LeftOut
Jak často cítíte, že se věci ok olo Vás dějí bez Vaší účasti?
TAZATEL:
Přečtěte pok ud potřeba
1. Často
2. Občas
3. Téměř nikdy nebo nikdy

MH036_Isolated
Jak často se cítíte izolován/a od ostatních?
TAZATEL:
Přečtěte pok ud nutno
1. Často
2. Občas
3. Téměř nikdy nebo nikdy

MH037_lonely
Jak často se cítíte sám/sama?
TAZATEL:
Přečtěte pok ud nutno
1. Často
2. Občas
3. Téměř nikdy nebo nikdy

MH032_EndNonProxy

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem)
ENDLOOP
ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
HC001_Intro
Nyní máme něk olik otázek týk ajících se zdravotní péče za posledních 12 měsíců, návštěvy lék aře, pobyty v nemocnici, užívání lék ů. Je tak é důležité, abychom se
dozvěděli o tom, k olik jste za tuto péči Vy sám/sama zaplatil/a. Máme na mysli hotovostní platby u lék aře, v nemocnici, v lék árně, bez využití pozdějšího proplacení
zdravotním pojištěním, státním systémem zdravotní péče, nebo plátcem třetí strany. To zahrnuje i spoluúčast při zdravotním pojištění, státní příspěvk y, nebo spoluúčast
třetí strany.
1. Dále

HC125_Satisfaction_with_Insurance
Pojd'me k Vašemu zdravotnímu pojištění. Jak jste celk ově spok ojen/a s rozsahem pok rytí Vašeho zák ladního zdravotního pojištění / státní zdravotní péče? Jste
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Velmi spokojen/a
2. Celkem spokojen/a
3. Celkem nespokojen/a
4. Velmi nespokojen/a

HC111_Deductible_YesNo
Má Vaše zák ladní zdravotní / sociální pojištění spoluúčast, tj. musíte si zaplatit péči do určité částk y sám/sama a teprve až vyšší částk y jsou hrazeny pojišťovnou?
1. Ano
5. Ne

IF HC111_Deductible_YesNo = a1
HC112_Deductible_Amount
Jak vysok á byla Vaše spoluúčast v roce [STR (Year - 1)]?
TAZATEL:
Pok ud má respondent různé výše spoluúčastí za různé služby (např. ambulantní péče, pobyt v nemocnici a zubní péče) sečtěte je všechny @Bdo celk ové částk y@B.
INTEGER
ENDIF
HC113_SuppHealthInsurance
Máte doplňk ové zdravotního pojištění nebo připojištění, tedy doplňk ové zdravotní pojištění, k teré platí za služby, na něž se nevztahuje Vaše ? Tyto služby mohou
zahrnovat ambulantní služby, prohlídk y, návštěvy, stomatologick ou péči, jiná ošetření nebo lék y.
1. Ano
5. Ne

HC116_LongTermCareInsurance
Máte státní nebo souk romé pojištění pro případ dlouhodobé péči?
TAZATEL:
^ReadOut
{CodeAll}
Vysvětlete pok ud potřeba: pojištění pro případ dlouhodobé péče nebo onemocnění většinou k ryje nák lady na domácí péči, ošetřovatelk u, pobyt v hospicu, pobyt v léčebně
pro dlouhodbě nemocné, nebo v domech pro seniory.

HC002_STtoMDoctor
V posledních dvanácti měsících, k olik rát jste navštívil/a lék aře nebo mluvil/a s lék ařem o svém zdraví? Počítejte prosím i pohotovostní nebo ambulantní ošetření, ne však
hospitalizace v nemocnici nebo návštěvy u zubního lék aře.
TAZATEL:
Počítejte tak é telefonní a podobné k ontak ty.
0..98
IF HC002_STtoMDoctor > 0
HC082_OOPDocsYesNo
Platil/a jste něco z vlastní k apsy za Vaše návštěvy u lék aře [nad částk u Vaší spoluúčasti] (během posledních 12 měsíců)? Prosím zahrňte tak é nák lady na diagnostick é
testy, jak o jsou scany a laboratorní vyšetření.
1. Ano
5. Ne

IF HC082_OOPDocsYesNo = a1
HC083_OOPDocsAmount
Kolik jste celk em zaplatil/a za návštěvy u lék aře během posledních 12 měsíců?
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HC088_OOPDRUGSYesNo
Dříve jsme mluvili o lécích, k teré užíváte. Během posledních 12 měsíců, platil/a jste si sám/sama za lék y [nad částk u Vaší spoluúčasti]? Zahrňte prosím lék y na předpis i
bez předpisu.
1. Ano
5. Ne

IF HC088_OOPDRUGSYesNo = a1
HC089_OOPDRUGSAmount
Kolik jste celk em zaplatil/a za lék y [nad částk u Vaší spoluúčasti] (během posledních 12 měsíců)?
TAZATEL:
Zahrnuje lék y na předpis i bez předpisu
INTEGER
IF HC089_OOPDRUGSAmount = DONTKNOW
HC130_OOPDRUGSAmountMonth
Kolik prosím platíte průměrně za Vaše lék y v jednom typick ém měsíci?
TAZATEL:
Zahrnuje lék y na předpis i bez předpisu
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HC010_SNaDentist
Za posledních 12 měsíců, navštívil/a jste @Bzubaře@B nebo dentálního hygienik a?
TAZATEL:
Běžná k ontrolní prohlídk a, nebo prohlídk a k vůli stomatologick ým náhradám, včetně k onzultace
1. Ano
5. Ne

IF HC010_SNaDentist = a1
HC092_OOPDentistYesNo
Během posledních 12 měsíců, platil/a jste si sám/sama cok oli ohledně zubní péče [nad částk u Vaší spoluúčasti]? Uveďte prosím platby za diagnostik u, léčbu a zubní
náhrady.
1. Ano
5. Ne

IF HC092_OOPDentistYesNo = a1
HC093_OOPDentistAmount
Kolik jste celk ově zaplatil/a u zubaře [nad částk u Vaší spoluúčasti] (během posledních 12 měsíců)?
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HC114_UnmetNeedCost
Stalo se Vám během posledních 12 měsíců, že jste potřeboval/a navštívit lék aře, ale nemohl/a jste, protože to bylo příliš drahé?
TAZATEL:
Započítejte k aždý druh lék aře nebo k valifik ované sestry, pohotovost nebo návštěvu lék aře u Vás.
1. Ano
5. Ne

HC115_UnmetNeedWait
Stalo se Vám během posledních 12 měsíců, že jste potřeboval/a navštívit lék aře, ale nemohl/a jste protože ček ací doba byla příliš dlouhá?
TAZATEL:
Započítejte jak ýk oliv druh lék aře, k valifik ované sestry, pohotovosti, nebo návštěvy lék aře u Vás.
1. Ano
5. Ne

HC012_PTinHos
Byl/a jste během posledních dvanácti měsíců hospitalizován/a v nemocnici přes noc? Týk á se pobytu jak ve všeobecné nemocnici, tak i na psychiatrick é k linice nebo ve
specializovaných nemocnicích.
1. Ano
5. Ne

IF HC012_PTinHos = a1
HC013_TiminHos
Kolik rát jste byl/a během posledních dvanácti měsíců hospitalizován/a v nemocnici přes noc?

TAZATEL:
Počítat jen časově oddělené pobyty. Zadejte 10 pok ud bylo uvedeno 10 nebo více pobytů.
1..10
HC014_TotNightsinPT
Kolik nocí jste celk em strávil/a v nemocnici za posledních dvanáct měsíců?
1..365
ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon
Za posledních dvanáct měsíců, zůstal/a jste přes noc v jiném zdravotním zařízení než v nemocnici (např. místa pro zdravotní rehabilitaci nebo rek onvalescenci apod.?
Prosím, nezahrnujte pobyty v domech s pečovatelsk ou službou / rezidentní péčí.
1. Ano
5. Ne

IF HC064_InOthInstLast12Mon = a1
HC066_TotNightStayOthInst
Kolik nocí jste strávil/a celk em v jiném zařízení než v nemocnici nebo pečovatelsk ém domě během posledních 12 měsíců?
1..365
ENDIF
IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1) OR (HC012_PTinHos = a1)
HC094_PayedOutOfPocketHospital
Platil/a jste sám/sama z vlastních peněz za [pobyt v nemocnici nebo jiném zdravotnick ém zařízení/pobyt v nemocnici/pobyt v jiném zdravotnick ém zařízení než
nemocnice/pobyt v nemocnici nebo jiném zdravotnick ém zařízení/pobyt v nemocnici/pobyt v jiném zdravotnick ém zařízení než nemocnice] (během posledních 12
měsíců)?
1. Ano
5. Ne

IF HC094_PayedOutOfPock etHospital = a1
HC095_HowMuchPayedHospital
Kolik jste celk ově zaplatil/a za pobyty v nemocnici (během posledních 12 měsíců)?
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HC127_AtHomeCare
Už jsme mluvili o potížích, k teré máte s různými činnostmi, a to k vůli zdravotním problémům. Podívejte se prosím na k artu 40. Během posledních 12 měsíců, využil/a jste
u Vás doma něk terou domácí odbornou nebo placenou službu uvedenou na této k artě, k vůli svým fyzick ým, zdravotním, duševním, emocionálním problémům nebo
problémům s pamětí?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Pomoc při @bosobní péči@b (např. nastupování a vystupování z postele, oblékání, koupání a sprchování)
2. Pomoc s @bdomácími pracemi@b (např. úklid, žehlení, vaření)
3. @bDovoz jídla domů@b (tj. hotová jídla poskytovaná obcí nebo soukromou firmou)
4. Pomoc s dalšími činnostmi (např. plnění dávkovače léků)
96. Nic z uvedeného

IF NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare)
HC128_OOP_AtHomeCareYesNo
Během posledních 12 měsíců, musel/a jste platit z vlastních peněz za {FL_HC128_2}?
1. Ano
5. Ne

IF HC128_OOP_AtHomeCareYesNo = a1
HC129_OOP_AtHomeCareAmount
Kolik jste zaplatil/a celk ově za domácí osobní péči, pomoc v domácnosti, donášk u jídla nebo jinou pomoc za posledních 12 měsíců? Prosím nezahrnujte platby, k teré
jsou hrazeny zdravotním nebo sociálním pojištěním.
INTEGER
ENDIF
ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1
HC029_NursHome
Byl/a jste během posledních dvanácti měsíců přes noc v domově s pečovatelsk ou službou?
TAZATEL:
Pok ud se respondent odstěhoval do domova s pečovatelsk ou službou před méně než 12 měsíci, k ódujte 1 (ano, dočasně)
1. Ano, dočasně
3. Ano, trvale
5. Ne

IF HC029_NursHome = a1
HC031_WksNursHome
Během posledních dvanácti měsíců - k olik týdnů jste celk em strávil/a v domově s pečovatelsk ou službou?
TAZATEL:
Za jeden celý měsíc počítat 4 týdny, za započatý týden počítat 1
1..52
ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1) OR (HC029_NursHome = a3)

HC096_OOP_NursingHomeYesNo
Musel/a jste platit z vlastních peněz za Vaše pobyty v domě s pečovatelsk ou službou během posledních 12 měsíců? [Platbou z vlastních peněz rozumíme platby
neproplácené Vaším zdravotním nebo sociálním pojištěním]
1. Ano
5. Ne

IF HC096_OOP_NursingHomeYesNo = a1
HC097_OOP_NursingHomeAmount
Kolik jste celk em zaplatil/a za Váš pobyt v domě s pečovatelsk ou službou během posledních 12 měsíců?
INTEGER
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (MC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN031_michi = 1
MC001_Intro
V této části rozhovoru bychom se rádi zeptali pár otázek týk ajících se Vašeho dětství. Prosím, soustřed'te se na dobu, k dy Vám bylo asi 10 let.
TAZATEL:
Pro pok račování zmáčk něte 1 a
1. Dále

MC002_actyp
Rád bych se vás zeptat na místo jste žil/a, k dyž Vám bylo 10 let. Byl to dům nebo byt vlastněný nebo pronajímaný Vaší rodinou nebo opatrovník y?
TAZATEL:
Ptáme se na byt nebo dům, k de R žil. Tento mohl být dům nebo byt vlastní nebo pronajatý.
1. Ano
5. Ne

MC003_csesrms
Rádi bychom se dozvěděli více o bydlišti, k de jste žil/a k dyž Vám bylo 10 let. Kolik místností jste obývali, včetně ložnic, avšak nepočítaje k uchyň, k oupelnu a chodbu?
TAZATEL:
Nepočítejte šatnu, spíž, podk roví atp.
0..50
MC004_csespeop
V době k dy Vám bylo 10 let, k olik lidí žilo celk em v této domácnosti (k dyž počítáte i sebe)?
0..50
MC005_csesbook
Podívejte se prosím na k artu 41. Kolik k nih jste měli doma, k dyž Vám bylo 10? Nepočítejte časopisy, noviny, nebo vaše šk olní učebnice.
1. Žádné nebo jen velmi málo (0-10 knih)
2. Dost na zaplnění jedné police (11-25 knihy)
3. Dost na zaplnění jedné knihovny (26-100 knih)
4. Dost vyplnit dvě knihovny (101-200 knihy)
5. Dost na zaplnění dvou nebo více knihoven (více než 200 knih)

MC006_csesgrmt
Vzpomeňte si na dobu ve šk ole, k dyž Vám bylo 10 let. Jak Vám šla matematik a ve srovnání s ostatními dětmi ve třídě? Byl/a jste výrazně lepší, lepší, zhruba jak o
ostatní, horší, nebo výrazně horší?
1. Výrazně lepší
2. Lepší
3. Jako ostatní
4. Horší
5. Výrazně horší
9. Jiné: Nechodil/a jsem do školy

IF MC006_csesgrmt <> a9
MC007_csesgrlan
Jak Vám šla čeština ve srovnání s jinými dětmi? Byl/a jste výrazně lepší, lepší, stejná/ý jak o ostatní, horší, výrazně horší?
1. Výrazně lepší
2. Lepší
3. Stejný/á jako ostatní
4. Horší
5. Výrazně horší
ENDIF
MC008_Health_Intro
Nyní bychom se rádi zeptali na dětství, na dobu svého života od narození do 15-ti let věk u.
TAZATEL:
Pro pok račování stisk něte tlačítk o 1 a
1. Dále

MC009_HRS_ChildhoodSES
Přemýšlejte o své rodině v době od narození do 15 let včetně. Mohl/a byste říci, že Vaše rodina na tom v té době byla velmi dobře finančně, nebo spíše průměrně, či byla

chudá?
1. Velmi doře
2. Zhruba průměrně
3. Chudá
4. Měnilo se to (pouze spontánní odpovědi)

MC010_chstatus
Řek l/a byste, že Vaše zdraví během dětství bylo vynik ající, velmi dobré, dobré, průměrné, nebo špatné?
1. Vynikající
2. Velmi dobré
3. Dobré
4. Průměrné
5. Špatné
6. POUZE SPONTÁNNÍ ODPOVĚDI: Moje zdraví se velmi měnilo

MC011_chmiss
Chyběl/a jste během dětství něk dy ve šk ole na měsíc nebo více ze zdravotních důvodů (ptáme se na dobu od narození do 15 let včetně)?
1. Ano
5. Ne

MC012_chilness1
Podívejte se prosím na k artu 42. Měl/a jste něk terou z nemocí na k artě během svého dětství (od narození do 15-tého rok u věk u včetně)?
TAZATEL:
{CodeAll}
Pok ud je to nezbytné, v příští otázce zvolte 'ostatní'.
1. Infekční onemocnění (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, příušnice, záškrt, spála)
2. Obrna
3. Astma
4. Jiné dýchací onemocnění než astma
5. Alergie (jiné než astma)
6. Vážné průjmy
7. Zánět mozkových blan / zánět mozku encefalitida
8. Chronické ušní problémy
9. Vady řeči
10. Vady zraku i při používání brýlí
11. Tuberkulóza
96. Nic z uvedeného

MC013_chilness2
Podívejte se prosím na k artu 43. Měl/a jste něk terou z nemocí na této k artě během svého dětství (v době od narození do věk u 15 let včetně)?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Těžké bolesti hlavy nebo migrény
2. Epilepsie, záchvaty nebo křeče
3. Emoční, nervové, nebo psychiatrické problémy
4. Zlomeniny
5. Zánět slepého střeva
6. Dětská cukorvka nebo vysoká hladina cukru v krvi
7. Srdeční onemocnění
8. Leukémie nebo lymfom
9. Rakovina nebo zhoubný nádor (s výjimkou drobných kožních nádorů)
96. Žádné z uvedených
97. Jiné vážné zdravotní problémy

IF a97 IN MC013_chilness2
MC014_chilness3
Prosím upřesněte
STRING
ENDIF
MC015_chhvacc
Byl jste očk ován/a za dobu od narození do 15-ti let včetně?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF MN029_link age = 1
LOOP
IF (MN001_Country = a2) OR (MN001_Country = a5)
LI006_consent
NOT APPLICABLE TO CZECH REPUBLIC

IF (MN001_Country = a2) AND (LI006_consent = a1)
LI007_SSN
NOT APPLICABLE TO CZECH REPUBLIC
STRING[10]
ENDIF
ELSE
IF (((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a19)
LI004_Intro
NOT APPLICABLE TO CZECH REPUBLIC
TAZATEL:
ČR NEMÁ TUTO OTÁZKU
Vložte "1" DÁLE.
1. Dále

IF ((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a7)
LI001_Number
NOT APPLICABLE TO CZECH REPUBLIC
TAZATEL:
Otázk a se v ČR nepoužívá. Vložte CTRL-R.
STRING[6]
LI002_Number_Check

TAZATEL:
ČR NEMÁ TUTO OTÁZKU
Vložte "0" a ENTER.
STRING[12]
ENDIF
LI003_Consent
NOT APPLICABLE TO CZECH REPUBLIC
TAZATEL:
ČR NEMÁ TUTO OTÁZKU
Vložte "0" a ENTER.

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
EP001_Intro
Děk uji za zodpovězení otázek v této náročné části dotazník u.
Nyní bych rád/a přešel/a na jiné téma. Budu se ptát na Vaši současnou výdělečnou situaci.
1. Dále

EP005_CurrentJobSit
Podívejte se prosím na Kartu 19.
Co nejlépe vystihuje Vaši @bsoučasnou@b výdělečnou situaci?
TAZATEL:
Kódovat jen jednu možnost.
Pouze pok ud má respondent pochybnosti, vysvětlete:
1. V důchodu (v důchodu po své vlastní výdělečné činnosti, včetně částečného a předčasného důchodu);
2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (placená práce, včetně práce pro rodinnou firmu bez platu, tak é zaměstnanci firmy bez současného přijmu);
3. Nezaměstnaný/á (i k rátk odobě, tak é dočasné propuštění);
4. Trvale práce neschopný/á v důsledk u nemoci nebo zdravotního postižení (včetně částečné invalidity nebo postižení);
5. V domácnosti (zahrnuje hlídání domu, rodinných příslušník ů, dětí nebo vnuk ů)
V důchodu znamená v důchodu po své vlastní výdělečné činnosti. Příjemci vdovsk ých/vdoveck ých důchodů, k teří nemají vlastní důchod ze své bývalé výdělečné činnosti

nek ódovat jak o v důchodu.
Pok ud nepatří do k ategorií 2 až 5, k ódovat jak o jiné.
1. V důchodu
2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (včetně práce v rodinném podniku)
3. Nezaměstnaný/á
4. Trvale práce neschopný/á v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení
5. V domácnosti
97. Jiné (rentier, žijící z majetku, student, dobrovolnická práce)

IF EP005_CurrentJobSit = a1
EP329_RetYear
V k terém roce jste šel/šla do důchodu?
1900..2014
IF EP329_RetYear > 2008
EP328_RetMonth
Pamatujete si, v k terém to bylo měsíci?
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))
EP064_ResForRet
Podívejte se prosím na k artu 18.
Z jak ých důvodů jste šel/šla do důchodu?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Splnění požadavků na státní starobní důchod
2. Splnění požadavků na soukromý zaměstnanecký důchod
3. Splnění požadavků na soukromý důchod
4. Dostal/a jsem nabídku na předčasný důchod s mimořádným odstupným
5. Dostal/a jsem výpověď (např. odchod do předčasného důchodu)
6. Můj špatný zdravotní stav
7. Špatný zdravotní stav členů rodiny nebo přátel
8. Abych šel/šla do důchodu ve stejnou dobu jako manžel/ka, partner/ka
9. Abych mohl/a trávit víc času s rodinou
10. Abych si užil/a života
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP337_LookingForJob
Hledáte si v současné době práci?
1. Ano
5. Ne

EP067_HowUnempl
Řek l/a byste nám, jak jste se stal/a nezaměstnaným/ou? Došlo k tomu ...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Protože Váš podnik nebo Vaše místo bylo zrušeno
2. Protože jste dal/a výpověď
3. Protože jste dostal/a výpověď
4. Po vzájemné dohodě mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem
5. Protože skončil pracovní poměr na dobu určitou
6. Protože jste se přestěhoval/a do jiného místa nebo města
97. Jiný důvod
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2
EP002_PaidWork
[Zajímá nás Vaše pracovní činnost v době od našeho posledního rozhovoru.] Věnoval/a jste se [od našeho posledního rozhovoru v/v posledních čtyřech týdnech] nějak é
výdělečné činnosti, jak zaměstnání tak i podnik ání, i k dyž se při tom jednalo jen o pár hodin?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 97)) AND (EP002_PaidWork = a5)
EP006_EverWorked
Vyk onával/a jste něk dy placenou práci?
1. Ano

5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)
EP125_ContWork
Rádi bychom věděli o vešk eré Vaší výdělečné činnosti v období mezi naším posledním rozhovorem v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] a
současností. Pracoval/a jste po celé toto období?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF EP125_ContWork = a1
EP141_ChangeInJob
Prosím podívejte se na k artu 20. Ačk oli jste po celou dobu od našeho posledního rozhovoru v [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] pracoval/a,
nastala u Vás něk terá z uvedených změn?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Změna v druhu zaměstnání (např. ze zaměstnance v osobu samostatně výdělečně činnou)
2. Změna zaměstnavatele
3. Pracovní postup
4. Změna místa (lokality) Vašeho zaměstnání
5. Změna v délce smlouvy (z doby určité na dobu neurčitou nebo naopak)
96. Nic z uvedeného
ENDIF
IF EP125_ContWork = a5
EP331_Intro
V k terém období jste pracoval/a? Prosím uveďte všechna data začátk ů a k onců Vašich pracovních poměrů, pok ud jich bylo více.
1. Dále

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Od k terého @bměsíce@b a rok u [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
@bMĚSÍC@b:
ROK:
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

EP128_PeriodFromYear
Od k terého měsíce a @brok u@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
MĚSÍC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP129_PeriodToMonth
Do k terého @bměsíce@b a rok u [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
@bMĚSÍC@b:
ROK:
TAZATEL:
Pok ud stav stále trvá, zadejte 13. Dnes
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září

10.
11.
12.
13.

Říjen
Listopad
Prosinec
Dnes

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Do k terého měsíce a @brok u@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?

MĚSÍC: {EP129_PeriodToMonth}
@bROK@b:
TAZATEL:
Do rok u
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Byla v době od [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] ještě jiná období, k dy {FL_EP133_2} [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
1. Ano
5. Ne
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Od k terého @bměsíce@b a rok u [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
@bMĚSÍC@b:
ROK:
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

EP128_PeriodFromYear
Od k terého měsíce a @brok u@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
MĚSÍC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP129_PeriodToMonth
Do k terého @bměsíce@b a rok u [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
@bMĚSÍC@b:
ROK:
TAZATEL:
Pok ud stav stále trvá, zadejte 13. Dnes
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen

7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec
13. Dnes

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Do k terého měsíce a @brok u@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?

MĚSÍC: {EP129_PeriodToMonth}
@bROK@b:
TAZATEL:
Do rok u
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Byla v době od [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] ještě jiná období, k dy {FL_EP133_2} [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
1. Ano
5. Ne
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWork ed = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR ((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5))
AND (EP002_PaidWork = a1)) AND (EP335_Today = a5))
EP069_ResStopWork
Řík al/a jste, že jste nyní v domácnosti, ale v minulosti jste měl/a placenou práci. Proč jste přestal/a pracovat?
TAZATEL:
{ReadOut}
{CodeAll}
1. Kvůli zdravotním problémům
2. Bylo to příliš namáhavé
3. Bylo příliš drahé, zaměstnávat někoho na práci v domácnosti a péči o rodinu
4. Protože jste se chtěl/a starat o děti nebo vnoučata
5. Protože jste byl/a propuštěna z práce, nebo vaše pracovní místo bylo zrušeno
6. Protože příjmy v rodině byly dostatečné
97. Jiný důvod
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND (EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <=
75)
EP325_UnEmpl
Nyní se budeme ptát na dobu, k dy jste nebyl/a výdělečně činný/á. Byl/a jste nezaměstnaný/á a @Bhledal/a jste si práci@B v době od našeho posledního rozhovoru v
[((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP332_Intro
Nyní se budeme ptát na období od našeho rozhovoru, ve k terých jste byl/a nezaměstnaný/á a hledal/a jste si práci.
1. Dále
ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)
EP333_Intro
V k terých obdobích jste byl/a nezaměstnaný/á a hledal/a jste si práci? Prosím uveďte všechna data začátk ů a k onců těchto období, pok ud jich bylo více.
1. Dále

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Od k terého @bměsíce@b a rok u [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?

@bMĚSÍC@b:
ROK:
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

EP128_PeriodFromYear
Od k terého měsíce a @brok u@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
MĚSÍC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP129_PeriodToMonth
Do k terého @bměsíce@b a rok u [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
@bMĚSÍC@b:
ROK:
TAZATEL:
Pok ud stav stále trvá, zadejte 13. Dnes
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec
13. Dnes

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Do k terého měsíce a @brok u@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?

MĚSÍC: {EP129_PeriodToMonth}
@bROK@b:
TAZATEL:
Do rok u
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Byla v době od [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] ještě jiná období, k dy {FL_EP133_2} [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
1. Ano
5. Ne
ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP

EP127_PeriodFromMonth
Od k terého @bměsíce@b a rok u [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
@bMĚSÍC@b:
ROK:
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

EP128_PeriodFromYear
Od k terého měsíce a @brok u@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
MĚSÍC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP129_PeriodToMonth
Do k terého @bměsíce@b a rok u [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
@bMĚSÍC@b:
ROK:
TAZATEL:
Pok ud stav stále trvá, zadejte 13. Dnes
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec
13. Dnes

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Do k terého měsíce a @brok u@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?

MĚSÍC: {EP129_PeriodToMonth}
@bROK@b:
TAZATEL:
Do rok u
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Byla v době od [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] ještě jiná období, k dy {FL_EP133_2} [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
1. Ano
5. Ne
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

EP110_RecPubBen
Rádi bychom tak é věděli, zda jste v době od našeho posledního rozhovoru pobíral/a státní podporu, třeba ve formě starobního důchodu, předčasného starobního
důchodu nebo podpory v nezaměstnanosti. Podívejte se prosím na k artu 21. V době od {FL_EP110_2}, obdržel/a jste něk terou z uvedených státních podpor?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Starobní důchod
2. Předčasný starobní důchod
3. Podpora v nezaměstnanosti
4. Dávky nemocenského pojištění
5. Dávky invalidního důchodu
6. Dávky sociální pomoci
7. Dávky státního pojištění pro dlouhodobou péči
96. Nic z jmenovaného

LOOP cnt2:= 1 TO 7
IF cnt2 IN EP110_RecPubBen
LOOP
EP334_Intro
V k terých obdobích jste pobíral/a [starobní důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávk y nemocensk ého pojištění/dávk y invalidního
důchodu/dávk y sociální pomoci/dávk y státního pojištění pro dlouhodobou péči]? Prosím uveďte všechna data začátk ů a k onců těchto období, pok ud jich bylo víc.
1. Dále

LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Od k terého @bměsíce@b a rok u jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávk y nemocensk ého pojištění/dávk y invalidního
důchodu/dávk y sociální podpory/dávk y státního pojištění pro dlouhodobou péči]?
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Od k terého měsíce a @brok u@b jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávk y nemocensk ého pojištění/dávk y invalidního
důchodu/dávk y sociální podpory/dávk y státního pojištění pro dlouhodobou péči]?
MĚSÍC: ^EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
@bROK@b:
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Do k terého @bměsíce@b a rok u jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávk y nemocensk ého pojištění/dávk y invalidního
důchodu/dávk y sociální podpory/dávk y státního pojištění pro dlouhodobou péči]?
TAZATEL:
Pok ud stav stále trvá, zadejte 13. Dnes
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec
13. Dnes

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Do k terého měsíce a @brok u@b jste dostával/a [starobní důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávk y nemocensk ého pojištění/dávk y
invalidního důchodu/dávk y sociální podpory/dávk y státního pojištění pro dlouhodobou péči]?

MĚSÍC: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bROK@b:
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Byla něk terá další období od [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] k dy jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v
nezaměstnanosti/dávk y nemocensk ého pojištění/dávk y invalidního důchodu/dávk y sociální podpory/dávk y státního pojištění pro dlouhodobou péči]?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1
LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Od k terého @bměsíce@b a rok u jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávk y nemocensk ého pojištění/dávk y
invalidního důchodu/dávk y sociální podpory/dávk y státního pojištění pro dlouhodobou péči]?
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Od k terého měsíce a @brok u@b jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávk y nemocensk ého pojištění/dávk y
invalidního důchodu/dávk y sociální podpory/dávk y státního pojištění pro dlouhodobou péči]?
MĚSÍC: ^EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
@bROK@b:
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Do k terého @bměsíce@b a rok u jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávk y nemocensk ého pojištění/dávk y
invalidního důchodu/dávk y sociální podpory/dávk y státního pojištění pro dlouhodobou péči]?
TAZATEL:
Pok ud stav stále trvá, zadejte 13. Dnes
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec
13. Dnes

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Do k terého měsíce a @brok u@b jste dostával/a [starobní důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávk y nemocensk ého
pojištění/dávk y invalidního důchodu/dávk y sociální podpory/dávk y státního pojištění pro dlouhodobou péči]?
MĚSÍC: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bROK@b:
1. 2005 nebo dříve

2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Byla něk terá další období od [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] k dy jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v
nezaměstnanosti/dávk y nemocensk ého pojištění/dávk y invalidního důchodu/dávk y sociální podpory/dávk y státního pojištění pro dlouhodobou péči]?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP326_ReceivedSeverancePayment
V době od posledního rozhovoru v {FL_EP326_3}, obdržel/a jste odstupné nebo finanční k ompenzaci po uk ončení pracovního poměru?
1. Ano
5. Ne

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1
EP123_ReceiveSeveranceYear
V k terém měsíci a ROCE jste obdržel/a odstupné nebo finanční k ompenzaci po uk ončení pracovního poměru?
TAZATEL:
Pok ud jich bylo více, zaneste poslední
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
ENDIF
ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))
EP008_Intro1
Následující otázk y se týk ají Vašeho současného hlavního pracovního poměru.
TAZATEL:
Včetně sezonní práce. Hlavní pracovní poměr je ten, v k terém respondent stráví nejvíce pracovních hodin. Pok ud respondent pracuje v různých zaměstnáních stejně
dlouho, zvolte zaměstnání s nejvyšším výdělk em.
1. Dále

EP009_EmployeeOrSelf
Byl/a jste v tomto pracovním poměru jak o zaměstnanec, zaměstnanec ve státním služebním poměru, nebo jak o samostatně výdělečně činná osoba?
1. Zaměstnanec
2. Zaměstnanec ve státním služebním poměru
3. Samostatně výdělečně činná osoba

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)
EP010_CurJobYear
V k terém roce jste začal/a pracovat v tomto pracovním poměru?
1900..2014
EP016_NTofJob
Podívejte se prosím na Kartu 16. Co nejlépe vystihuje tento pracovní poměr?
1. Zákonodárce, řídící pracovník
2. Vědec, odborník
3. Technik, odborný provozní pracovník
4. Úředník, nižší administrativní pracovník
5. Provozní pracovník ve službách a v obchodě
6. Kvalifikovaný dělník v zemědělství, lesnictví apod.
7. Řemeslník, kvalifikovaný dělník
8. Dělník - obsluha strojů a zařízení
9. Nekvalifikovaný, pomocný pracovník
10. Armáda, vojsko

EP018_WhichIndustry
Podívejte se prosím na Kartu 17. V jak ém oboru nebo odvětví nebo službách pracujete?
1. Zemědělství, lesnictví, rybářství
2. Hornictví, těžební průmysl

3. Průmysl
4. Energetika, plynárenství a vodárenství
5. Stavebnictví
6. Obchod, prodej, opravny automobilů, motocyklů a domácích spotřebičů
7. Ubytovací a stravovací služby (hotely, restaurace)
8. Doprava a komunikace
9. Finanční služby
10. Reality, pronájmy a prodej
11. Veřejná správa a obrana
12. Školství
13. Zdravotnictví a sociální služby
14. Jiné společenské, sociální a osobní služby

IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3
EP024_NrOfEmployees
Kolik zaměstnanců máte v tomto pracovním poměru?
TAZATEL:
Kromě osoby respondenta
0. Žádné
1. 1 až 5
2. 6 až 15
3. 16 až 24
4. 25 až199
5. 200 až 499
6. 500 nebo více
ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)
EP011_TermJob
V tomto pracovním poměru, máte smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou?
TAZATEL:
Krátk odobá smlouva na dobu určitou znamená na dobu k ratší než 3 rok y
1. Na dobu určitou
2. Na dobu neurčitou
ENDIF
ENDIF
EP013_TotWorkedHours
[Bez ohledu na Vaši smluvně sjednanou pracovní dobu] [k olik /Kolik ] hodin týdně obvyk le pracujete v tomto pracovním poměru, nepočítaje přestávk y na jídlo [ale včetně
placených nebo neplacených přesčasů]?
0.0..168.0
EP014_NumberMPerYear
Kolik měsíců v roce obvyk le pracujete v tomto pracovním poměru (včetně placených dovolených)?
1..12
EP301_DaysFromWork
Zamešk al/a jste v posledních 12 měsících ze zdravotních důvodů alespoň jeden pracovní den?
1. Ano
5. Ne

IF EP301_DaysFromWork = a1
EP302_HowManyDays
Kolik dní jste zamešk al/a?
1..365
ENDIF
ENDIF
IF ((((a1 IN EP141_ChangeInJob) OR (a2 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a3 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a4 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a5 IN EP141_ChangeInJob)
EP025_Intro
Podívejte se prosím na Kartu 22.
Přečtu Vám teď něk olik výpovědí, k terými lidé popisují svou práci. Rádi bychom věděli, jestli byste svou současnou práci popsal/a tak é tak . Řek něte prosím, jestli s
k aždou z těchto výpovědí plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte.
1. Dále

EP026_SatJob
Se svou prací jsem vcelk u spok ojen/a. Řek l/a byste,že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?
TAZATEL:
Předložit Kartu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP027_JobPhDem
Moje práce je tělesně namáhavá. Řek l/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?
TAZATEL:
Předložit Kartu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím

4. Vůbec nesouhlasím

EP028_TimePress
Vzhledem k velk ému množství práce jsem často ve velk é časové tísni. (Řek l/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?)
TAZATEL:
Uk ažte k artu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP029_LitFreeWork
Mám velmi malou možnost sám/sama rozhodnout, jak svou práci udělám. (Řek l/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?)
TAZATEL:
Předložit Kartu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP030_NewSkill
Mám možnost naučit se nové dovednosti. (Řek l/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?)
TAZATEL:
Předložit Kartu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP031_SuppDiffSit
V obtížných situacích se mi dostane přiměřené podpory. (Řek l/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?)
TAZATEL:
Předložit Kartu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP032_RecognWork
Za svou práci se mi dostává uznání, jak é si zasloužím. (Řek l/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?)
TAZATEL:
Předložit Kartu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP033_SalAdequate
Když vezmu v úvahu své úsilí a výsledk y, můj [plat/příjem/salary is] je přiměřený. (Řek l/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?)
TAZATEL:
Předložit Kartu 22.
V případě pochybností vysvětlit že jde o přiměřenost k vyk onané práci
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP034_JobPromPoor
Moje [šance na povýšení/šance dostat se v zaměstnání dál/šance na povýšení] jsou malé. (Řek l/a byste,že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec
nesouhlasíte?)
TAZATEL:
Předložit Kartu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP035_JobSecPoor
Mé pracovní místo je nejisté. (Řek l/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?)
TAZATEL:
Předložit Kartu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

ENDIF
ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP036_LookForRetirement
Kartu [SHOWCARD] už nebudeme používat. Když myslíte na svůj současný pracovní poměr --- šel/šla byste nejraději do penze, jak nejdříve by to bylo možné?
1. Ano
5. Ne

EP037_AfraidHRet
Máte obavy, že své současné zaměstnání nebudete moci ze zdravotních důvodů vyk onávat až do dosažení řádného důchodového věk u?
1. Ano
5. Ne

EP007_MoreThanOneJob
Kromě Vašeho hlavního pracovního poměru, máte v současné době ještě druhý pracovní poměr?
1. Ano
5. Ne

IF EP007_MoreThanOneJob = a1
EP321_TotWorkedHrsSecJob
[Bez ohledu na Vaši smluvně sjednanou pracovní dobu,] [k olik /Kolik ] hodin týdně obvyk le pracujete v tomto pracovním poměru, nepočítaje přestávk y na jídlo [ale
včetně placených nebo neplacených přesčasů].
0.0..168.0
EP322_NumMPerYearSecJob
Kolik měsíců v roce obvyk le pracujete v tomto pracovním poměru (včetně placených dovolených)?
1..12
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWork ed = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (EP005_CurrentJobSit = a3))
EP048_IntroPastJob
Promluvíme si teď o Vašem posledním pracovním poměru [než jste šel/šla do důchodu/než jste se stal/a nezaměstnaným/ou].
1. Dále

EP050_YrLastJobEnd
V k terém roce sk ončil Váš poslední pracovní poměr?
1900..2014
EP049_YrsInLastJob
Kolik let jste pracoval/a v tomto posledním pracovním poměru?
0..99
EP051_EmployeeORSelf
Byl/a jste v tomto pracovním poměru jak o zaměstnanec v souk romém sek toru, jak o zaměstnanec ve státním sek toru, nebo jak o samostatně výdělečně činná osoba?
1. Zaměstnanec v soukromém sektoru
2. Zaměstnanec ve státním sektoru
3. Samostatně výdělečně činná osoba

EP052_NTofJob
Podívejte se prosím na Kartu 16. Co nejlépe vystihuje tento pracovní poměr?
TAZATEL:
Zanést odpovědi 1 ... 10
1. Zákonodárce, řídící pracovník
2. Vědec, odborník
3. Technik, odborný provozní pracovník
4. Úředník, nižší administrativní pracovník
5. Provozní pracovník ve službách a v obchodě
6. Kvalifikovaný dělník v zemědělství, lesnictví apod.
7. Řemeslník, kvalifikovaný dělník
8. Dělník - obsluha strojů a zařízení
9. Nekvalifikovaný, pomocný pracovník
10. Armáda, vojsko

EP054_WhichIndustry
Podívejte se prosím na Kartu 17. Ve k terém oboru nebo odvětví jste pracoval/a?
TAZATEL:
Zanést odpovědi 1 ... 14
1. Zemědělství, lesnictví, rybářství
2. Hornictví, těžební průmysl
3. Průmysl
4. Energetika, plynárenství a vodárenství
5. Stavebnictví
6. Obchod, prodej; opravny automobilů, motocyklů a domácích spotřebičů
7. Ubytovací a stravovací služby (hotely, restaurace)
8. Doprava a komunikace
9. Finanční služby
10. Reality, pronájmy a prodej
11. Veřejná správa a obrana

12. Školství
13. Zdravotnictví a sociální služby
14. Jiné společenské, sociální a osobní služby

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3
EP061_NrOfEmployees
Kolik zaměstnanců jste měl/a?
TAZATEL:
Nahlas přečíst
0. Žádného
1. 1 až 5
2. 6 až 15
3. 16 až 24
4. 25 až199
5. 200 až 499
6. 500 nebo více
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EP203_IntroEarnings
Nyní bychom se rádi dozvěděli něco o Vašich příjmech v posledním roce, tj. v roce [STR (Year - 1)].
1. Dále

EP204_AnyEarnEmpl
Pobíral/a jste v roce [STR (Year - 1)] mzdy, výplaty nebo jiné příjmy jak o zaměstnanec/zaměstnank yně?
1. Ano
5. Ne

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1
EP205_EarningsEmplAT
Jak vysok ý byl Váš čistý roční příjem ze zaměstnání v roce [STR (Year - 1)], to jest po odečtení všech daní a jiných příspěvk ů?
Prosím zahrňte všechny další výplaty nebo odměny jak o bonusy, třinácté důchody nebo výplaty, vánoční nebo prázdninové odměny.
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
REAL[10]
ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl
Měl/a jste v roce [STR (Year - 1)] nějak é příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nebo z práce v rodinné firmě?
1. Ano
5. Ne

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1
EP207_EarningsSelfAT
Jak vysok ý byl Váš čistý roční příjem ze samostatné pracovní činnosti v roce [STR (Year - 1)], to jest po odečtení daní, jiných příspěvk ů, a po odečtení Vašich výdajů za
pracovní materiál, stroje nebo jiné provozní prostředk y?
TAZATEL:
Obnos V [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
EP303_Intro
Nyní se budeme ptát na Vaše příjmy z různých státních důchodů a příspěvk ů. I k dyž jsme se mohli na něk teré věci již ptát, je velmi důležité znát všechny podrobnosti.
Nejprve se zeptáme na částk y, pak na časování těchto příjmů, a nak onec na to, jak dlouho je pobíráte.
1. Dále

EP071_IncomeSources
Podívejte se prosím na k artu 23.
Obdržel/a jste v [STR (Year - 1)] příjem z něk terého ze zdrojů, k teré tam jsou uvedeny?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Státní starobní důchod
3. Státní předčasný starobní důchod
4. Státní invalidní důchod, nemocenské dávky
6. Státní podpora v nezaměstnanosti
7. Státní vdovský nebo vdovecký důchod
9. Důchod/dávka pro účastníky odboje nebo válečné oběti
10. Státní pojištění pro dlouhodobou péči
96. Nic z uvedeného

LOOP cnt:= 1 TO 10
IF cnt IN EP071_IncomeSources
LOOP
EP078_AvPaymPens
Po odečtení daní, jak vysok á byla v roce [STR (Year - 1)] jedna obvyk lá platba [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního

invalidního důchodu nebo nemocensk ých dávek /státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovsk ého nebo vdoveck ého důchodu/důchodu/dávk y pro účastník y odboje
nebo válečné oběti/státního pojištění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneck ého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního
důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneck ého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneck ého invalidního důchodu/zaměstnaneck ého vdoveck ého nebo vdovsk ého důchodu]?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
Obvyk lá částk a nezahrnuje dodatečné, bonusové částk y jak o 13. výplatu apod.
Druh období bude tázán v další otázce (může to být měsíčně, čtvrtletně, týdně apod.)
Respondent by měl říci obvyk lou částk u pro tak ové období v příslušném roce.
REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
Jak ého období se tato platba týk ala?
1. Jeden týden
2. Dva týdny
3. Jeden kalendářní měsíc/4 týdny
4. Tři měsíce/13 týdnů
5. Šest měsíců/26 týdnů
6. Celý jeden rok/12 měsíců/52 týdnů
97. Jiné období (uveďte prosím)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits

TAZATEL:
Jiné období zaznamenat
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Kolik měsíců celk em jste v roce [STR (Year - 1)] pobíral/a platby [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního invalidního důchodu
nebo nemocensk ých dávek /státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovsk ého nebo vdoveck ého důchodu/státního důchodu/dávk y pro účastník y odboje nebo
válečné oběti/státního pojištění pro případ dlouhodobé nemoci/zaměstnaneck ého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního
důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneck ého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneck ého invalidního důchodu/zaměstnaneck ého vdovsk ého nebo vdoveck ého důchodu]?
TAZATEL:
Nik oli k olik plateb bylo vyplaceno, ale doba po k terou byly vypláceny. Přík lad: penze byla vyplácena celý rok , odpověď je 12. Pok ud začala v listopadu, odpověď je 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
V k terém roce jste poprvé dostal/a [tento státní starobní důchod/tento státní předčasný starobní důchod/tento státní invalidní důchod nebo nemocensk é dávk y/tuto
státní podporu v nezaměstnanosti/tento státní vdovsk ý nebo vdoveck ý důchod/tento státní důchod/dávk a pro účastník y odboje nebo válečné oběti/toto státní pojištění
pro dlouhodobou péči/tento zaměstnaneck ý starobní důchod z posledního pracovního poměru/tento zaměstnaneck ý starobní důchod z druhého pracovního
poměru/tento zaměstnaneck ý starobní důchod z třetího pracovního poměru/tento zaměstnaneck ý předčasný starobní důchod/tento zaměstnaneck ý invalidní
důchod/tento zaměstnaneck ý vdovsk ý nebo vdoveck ý důchod]?
1900..2013
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Dostal/a jste v roce [STR (Year - 1)] ještě nějak é další nebo jednorázové platby [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního
invalidního důchodu nebo nemocensk ých dávek /státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovsk ého nebo vdoveck ého důchodu/důchodu/dávk y pro účastník y odboje
nebo válečné oběti/státního pojištění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneck ého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního
důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneck ého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneck ého invalidního důchodu/zaměstnaneck ého vdoveck ého nebo vdovsk ého důchodu]?
TAZATEL:
Prosím zajistěte, aby respondent zahrnul všechny další nebo jednorázové platby (jak o vánoční nebo prázdninové odměny apod.)
1. Ano
5. Ne

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Jak ou celk ovou částk u jste dostala čistého, to jest po odečtení daní, z těchto dalších nebo jednorázových plateb v posledním roce [státního starobního
důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního invalidního důchodu nebo nemocensk ých dávek /státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovsk ého
nebo vdoveck ého důchodu/důchodu/dávk y pro účastník y odboje nebo válečné oběti/státního pojištění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneck ého starobního důchodu z
posledního pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního důchodu z třetího pracovního
poměru/zaměstnaneck ého předčasného starobního důchodu/zaměstnaneck ého invalidního důchodu/zaměstnaneck ého vdovsk ého nebo vdoveck ého důchodu]?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
Zahrňte všechny dodatečné platby
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP324_OccPensInc
Kromě státních starobních, důchody mohou být tak é vypláceny zaměstnavetelem.
Podívejte se prosím na k artu 24. Obdržel/a jste příjem z něk terého ze zde uvedených zdrojů v roce [STR (Year - 1)]?
TAZATEL:

{CodeAll}
1. Zaměstnanecký starobní důchod z posledního pracovního poměru
2. Zaměstnanecký starobní důchod z druhého pracovního poměru
3. Zaměstnanecký starobní důchod z třetího pracovního poměru
4. Zaměstnanecký starobní předčasný důchod
5. Zaměstnanecký invalidní důchod
6. Zaměstnanecký vdovský nebo vdovecký důchod
96. Nic z uvedeného

LOOP cnt:= 11 TO 16
IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc
LOOP
EP078_AvPaymPens
Po odečtení daní, jak vysok á byla v roce [STR (Year - 1)] jedna obvyk lá platba [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního
invalidního důchodu nebo nemocensk ých dávek /státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovsk ého nebo vdoveck ého důchodu/důchodu/dávk y pro účastník y odboje
nebo válečné oběti/státního pojištění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneck ého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního
důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneck ého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneck ého invalidního důchodu/zaměstnaneck ého vdoveck ého nebo vdovsk ého důchodu]?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
Obvyk lá částk a nezahrnuje dodatečné, bonusové částk y jak o 13. výplatu apod.
Druh období bude tázán v další otázce (může to být měsíčně, čtvrtletně, týdně apod.)
Respondent by měl říci obvyk lou částk u pro tak ové období v příslušném roce.
REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
Jak ého období se tato platba týk ala?
1. Jeden týden
2. Dva týdny
3. Jeden kalendářní měsíc/4 týdny
4. Tři měsíce/13 týdnů
5. Šest měsíců/26 týdnů
6. Celý jeden rok/12 měsíců/52 týdnů
97. Jiné období (uveďte prosím)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits

TAZATEL:
Jiné období zaznamenat
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Kolik měsíců celk em jste v roce [STR (Year - 1)] pobíral/a platby [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního invalidního důchodu
nebo nemocensk ých dávek /státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovsk ého nebo vdoveck ého důchodu/státního důchodu/dávk y pro účastník y odboje nebo
válečné oběti/státního pojištění pro případ dlouhodobé nemoci/zaměstnaneck ého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního
důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneck ého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneck ého invalidního důchodu/zaměstnaneck ého vdovsk ého nebo vdoveck ého důchodu]?
TAZATEL:
Nik oli k olik plateb bylo vyplaceno, ale doba po k terou byly vypláceny. Přík lad: penze byla vyplácena celý rok , odpověď je 12. Pok ud začala v listopadu, odpověď je 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
V k terém roce jste poprvé dostal/a [tento státní starobní důchod/tento státní předčasný starobní důchod/tento státní invalidní důchod nebo nemocensk é dávk y/tuto
státní podporu v nezaměstnanosti/tento státní vdovsk ý nebo vdoveck ý důchod/tento státní důchod/dávk a pro účastník y odboje nebo válečné oběti/toto státní pojištění
pro dlouhodobou péči/tento zaměstnaneck ý starobní důchod z posledního pracovního poměru/tento zaměstnaneck ý starobní důchod z druhého pracovního
poměru/tento zaměstnaneck ý starobní důchod z třetího pracovního poměru/tento zaměstnaneck ý předčasný starobní důchod/tento zaměstnaneck ý invalidní
důchod/tento zaměstnaneck ý vdovsk ý nebo vdoveck ý důchod]?
1900..2013
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Dostal/a jste v roce [STR (Year - 1)] ještě nějak é další nebo jednorázové platby [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního
invalidního důchodu nebo nemocensk ých dávek /státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovsk ého nebo vdoveck ého důchodu/důchodu/dávk y pro účastník y odboje
nebo válečné oběti/státního pojištění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneck ého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního
důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneck ého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneck ého invalidního důchodu/zaměstnaneck ého vdoveck ého nebo vdovsk ého důchodu]?
TAZATEL:
Prosím zajistěte, aby respondent zahrnul všechny další nebo jednorázové platby (jak o vánoční nebo prázdninové odměny apod.)
1. Ano
5. Ne

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Jak ou celk ovou částk u jste dostala čistého, to jest po odečtení daní, z těchto dalších nebo jednorázových plateb v posledním roce [státního starobního
důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního invalidního důchodu nebo nemocensk ých dávek /státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovsk ého
nebo vdoveck ého důchodu/důchodu/dávk y pro účastník y odboje nebo válečné oběti/státního pojištění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneck ého starobního důchodu z

posledního pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneck ého starobního důchodu z třetího pracovního
poměru/zaměstnaneck ého předčasného starobního důchodu/zaměstnaneck ého invalidního důchodu/zaměstnaneck ého vdovsk ého nebo vdoveck ého důchodu]?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
Zahrňte všechny dodatečné platby
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP089_AnyRegPay
Podívejte se prosím na k artu 25.
Dostával/a jste pravidelně v roce [STR (Year - 1)] platby z něk terého z uvedených zdrojů?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Životní pojištění
2. Soukromé penzijní spoření (připojištění)
3. Platby výživného
4. Pravidelné platby z dobročinných organizací nebo nadací
5. Platby soukromého pojištění na dlouhodobou péči
96. Nic z uvedeného

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP089_AnyRegPay
LOOP
EP094_TotalAmountBenLP
Jak vysok á byla v roce [STR (Year - 1)] průměrná čistá platba [z životního pojištění/ze souk romého penzijního spoření (připojištění)/výživného/z dobrovolných
organizací nebo nadací/z pojištění na dlouhodobou péči], po odečtu daní a dalších příspěvk ů?
TAZATEL:
Obnos V [FLDefault[9]]
REAL[10]
EP090_PeriodPaym
Jak ého období se tato platba týk ala?
1. Jeden týden
2. Dva týdny
3. Jeden kalendářní měsíc/4 týdny
4. Tři měsíce/13 týdnů
5. Šest měsíců/26 týdnů
6. Celý jeden rok/12 měsíců/52 týdnů
97. Jiné období (uveďte prosím)

IF EP090_PeriodPaym = a97
EP091_OthPeriodPaym

TAZATEL:
Zaznamenejte jiné období
STRING
ENDIF
EP096_MonthsRegPaym
Kolik měsíců celk em jste v roce [STR (Year - 1)] dostával/a platby [z životního pojištění/ze souk romého penzijního spoření (připojištění)/výživného/od dobročinných
organizací nebo nadací/z pojištění na dlouhodobou péči]?
1..12
EP092_AddPayments
Dostal/a jste [z životního pojištění/ze souk romého penzijního spoření (připojištění)/z výživného/od dobročinných organizací nebo nadací/z pojištění na dlouhodobou
péči] v roce [STR (Year - 1)] další dodatečné nebo jiné jednorázové platby?
1. Ano
5. Ne

IF EP092_AddPayments = a1
EP209_AddPaymAT
Kolik jste dostal/a z dodatečných plateb po odečtení daní a jiných příspěvk ů?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)
EP097_PensClaim
Nyní budeme mluvit o budoucích nárocích na důchod. Podívejte se prosím na k artu 26.
Máte v budoucnosti nárok alespoň na jeden z druhů důchodu, k teré tam jsou uvedeny a k teré nepobíráte nyní?
1. Ano
5. Ne

IF EP097_PensClaim = a1
EP098_TypeOfPension
Na jak ý druh důchodu budete mít nárok ?
TAZATEL:
{CodeAll}
Respondent nesmí tyto důchody pobírat v současné době
1. Státní starobní důchod
2. Státní předčasný starobní důchod
3. Státní úrazové pojištění nebo invalidní důchod
4. Soukromý (zaměstnanecký) starobní důchod
5. Soukromý (zaměstnanecký) předčasný starobní důchod

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP098_TypeOfPension
LOOP
EP101_NameFund
Jak se jmenuje instituce (penzijní fond nebo plán), k terá posk ytne [státní starobní důchod/státní předčasný starobní důchod/státní úrazové pojištění nebo invalidní
důchod/souk romý (zaměstnaneck ý) starobní důchod/souk romý (zaměstnaneck ý) předčasný starobní důchod]?
STRING
EP102_CompVolun
Je Vaše účast na tomto [státním starobním důchodu/státním předčasném starobním důchodu/státním úrazovém pojištění nebo invalidním důchodu/souk romém
(zaměstnaneck ém) starobním důchodu/souk romém (zaměstnaneck ém) předčasném starobním důchodu] povinná nebo dobrovolná?
1. Povinná
2. Dobrovolná

EP103_YrsContrToPlan
Kolik let už platíte příspěvk y na [státní starobní důchod/státní předčasný starobní důchod/státní úrazové pojištění nebo invalidní důchod/souk romý (zaměstnaneck ý)
starobní důchod/souk romý (zaměstnaneck ý) předčasný starobní důchod]?
0..120
EP106_ExpRetAge
V k olik a letech se domníváte, že poprvé obdržíte dávk y z tohoto důchodu?
30..75
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP109_PWExpPensStatAge
Když myslíte na rok , ve k terém poprvé začnete pobírat dávk y [ze státního starobního důchodu/ze státního předčasného starobního důchodu/ze státního úrazového
pojištění nebo invalidního důchodu/ze souk romého (zaměstnaneck ého) starobního důchodu/ze souk romého (zaměstnaneck ého) předčasného starobního
důchodu], k olik procent Vašeho posledního příjmu budou asi činit?
TAZATEL:
Poslední příjem před výplatou důchodových dávek
0..150
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
EP210_IntCheck

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDLOOP
ENDIF
IF (IT IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IT005_Continue
Nyní budeme mluvit o počítačích.
1. Dále

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
IT001_PC_work
Vyžaduje Vaše současná práce používání počítače?
TAZATEL:
Počítač může být PC (Personal Computer), notebook , nebo tablet (I- Pad a podobně)
1. Ano
5. Ne
ELSE

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1
IT002_PC_work
Vyžadovalo Vaše poslední zaměstnání před odchodem do důchodu využívání počítače?
TAZATEL:
Počítač může být PC (Personal Computer), notebook nebo tablet (I- Pad a podobně)
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IT003_PC_skills
Jak byste ohodnotil/a Vaše počítačové dovednosti? Řek l/a byste, že jsou...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Výborné
2. Velmi dobré
3. Dobré
4. Průměrné
5. Špatné
6. Nikdy jsem nepoužil/a počítač (POUZE SPONTÁNNÍ ODPOVĚDI)

IT004_UseWWW
Během posledních 7 dnů, použil/a jste alespoň jednou internet k e-mailování, vyhledávání informací, nák upům, či za jiným účelem?
1. Ano
5. Ne
ENDLOOP
ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
GS001_Willingness
Nyní bychom chtěli pomocí cvik ů stisk u ruk ou změřit, jak silné máte ruce. Budu počítat do tří a pak Vás požádám abyste tento měřící přístroj stisk l/a tak silně, jak to
bude možné - jen pár vteřin, pak ho budete moci zase uvolnit. Budu měřit střídavě Vaši pravou a levou ruk u, obě ruce dvak rát. Souhlasíte s tím, že změřím sílu Vašich
ruk ou?
TAZATEL:
Demonstrovat funk ce měřicího přístroje.
Začátek @Bmodulu bez zástupce respondenta@B. Zástupce respondenta není povolen.
Pok ud respondent není schopen provést samostatně měření, stisk něte @BCTRL-K@B pří k aždé otázce.
1. Respondent souhlasí s měřením
2. Respondent odmítl měření
3. Respondent není schopen provést měření

IF GS001_Willingness <> a1
GS010_WhyNotCompl

TAZATEL:
Proč respondent neprovedl test síly ruk ou?
{CodeAll}
1. Respondent cítil, že to není bezpečné
2. Tazatel cítil, že by to nebylo bezpečné
3. Respondent odmítl bez udání důvodu
4. Respondent se pokusil, ale nebyl schopen test dokončit
5. Respondent nepochopil instrukce
6. Respondent měl operaci, opuchnutí atd. na obou rukou v posledních 6 měsících
97. Jiné důvody (prosíme uvést)

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl
GS011_OthReason

TAZATEL:
Uvést jiný důvod
STRING
ENDIF
ENDIF
GS002_RespStatus

TAZATEL:
Zanést stav respondenta
1. Respondent může používat obě ruce
2. Respondent nemůže používat pravou ruku
3. Respondent nemůže používat levou ruku

IF GS001_Willingness <> a1
GS003_StopTest

TAZATEL: PŘERUŠENÍ TESTU
TAZATEL:
Měření síly se neprovede
1. Dále
ENDIF
IF GS001_Willingness = a1
IF GS002_RespStatus = a1
GS004_DominantHand
Jste levák nebo pravák ?
1. Pravák
2. Levák
ENDIF
GS005_IntroTest

TAZATEL:
Respondenta uvést do správné pozice. Dynamometer nastavit otočením pák y na velik ost ruk y, šipk u nastavit na nulu a ještě jednou respondentovi vysvětlit postup
měření, nechat udělat pok us s jednou ruk ou. Pro zjištění výsledk ů použít výsledk ovou k artu, po uk ončení testu přenést výsledk y do počítače.
1. Dále

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)
GS006_FirstLHand
LEVÁ RUKA, PRVNÍ MĚŘENÍ.
TAZATEL:
Zanést výsledk y zaok rouhlené na nejbližší celé číslo
0..100
GS007_SecondLHand
LEVÁ RUKA, DRUHÉ MĚŘENÍ
TAZATEL:
Zanést výsledk y zaok rouhlené na nejbližší celé číslo
0..100
ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)
GS008_FirstRHand
PRAVÁ RUKA, PRVNÍ MĚŘENÍ.
TAZATEL:
Zanést výsledk y zaok rouhlené na nejbližší celé číslo
0..100
GS009_SecondRHand
PRAVÁ RUKA, DRUHÉ MĚŘENÍ
TAZATEL:
Zanést výsledk y zaok rouhlené na nejbližší celé číslo
0..100
ENDIF
GS012_Effort

TAZATEL:
Kolik úsilí vložil respondent do provedení měření?
1. Respondent vložil plnou sílu
2. Respondent nemohl vložit plnou sílu kvůli nemoci, bolesti, jiným příznakům nebo nepohodlí
3. Respondent nevložil plnou sílu ale z ne zcela jasných důvodů

GS013_Position

TAZATEL:
Jak á byla pozice respondenta při testu?
1. Stojící
2. Sedící
3. Ležící

GS014_RestArm

TAZATEL:
Měl respondent během testu něčím podepřenou ruk u?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF MN028_bio = 1

LOOP
BS001_introduction
V posledních letech nám mnozí účastníci SHARE umožnili změřit sílu stisk u, k apacitu plic a další věci. Tento rok bych chtěl odebrat malý vzorek Vaší k rve vpichem do
prstu. Je to stejné, jak o k dyž si diabetici odebírají k rev doma, aby zjistili hladinu cuk ru.
Byli bychom Vám velmi vděční, k dybyste svolil/a k odběru k revního vzork u.
Je to důležitá součást studie, protože analýza k rve nám řek ne mnoho o zdraví obyvatel.
Než začneme, rád bych, abyste si přečetl/a a podepsal/a souhlas.
TAZATEL:
Vezměte příručk u 'Test suchých k revních k apek 2012', vyplňte respondentovo ID na titulní strámce a předejte brožuru respondentovi. Nechte R brožuru přečíst a podepsat
formulář o souhlasu. Dejte R dostatek času na čtení.
1. Dále

BS002_consent

TAZATEL:
Prosím označte
1. R podepsal souhlas
5. R NEPODEPSAL souhlas

IF BS002_consent = a5
BS003_EndDBS
Děk uji. Budeme pok račovat v rozhovoru.
1. Dále
ELSE
BS004_ForbiddenAnalyses

TAZATEL:
Prosím, zadejte druh analýz, k teré respondent nedovoluje. Pok ud respondent nevylučuje žádné typy analýz, napište "žádné"
STRING
BS005_ExplainDBSS
Jak jsem již zmínil, rád bych odebral/a malý vzorek Vaší k rve. Vyčistím Váš prst tampónem namočeným v alk oholu, posléze malým nástrojem píchnu do prstu a
odeberu množství k rve postačující k zaplnění alespoň tří malých k ruhů na k artě. Jsem speciálně vyšk olen k tomuto odběru. Pok ud chcete, můžete provést vpich
sám/sama. Rozumíte pok ynům?
1. Ano
5. Ne

IF BS005_ExplainDBSS = a1
BS006_MedicalReasons
Měřění je dobrovolná záležitost. Z vašeho pohledu: existují jak ék oli důvody, k teré brání v měření, napřík lad zdravotní důvody?
1. Ano
5. Ne

IF BS006_MedicalReasons = a5
BS007_StartDBSS
Můžeme nyní začít?
1. Ano
5. Ne

IF BS007_StartDBSS = a1
BS008_DBSSinstruction

TAZATEL:
Vezměte příručk u Suché k revní k apk y a následujte instruk ce 1 až 15
1. Dále

BS009_BarcodeFirst

TAZATEL:
Zadejte do CAPI čárový k ód z nálepk y čárového k ódu
STRING[8]
BS010_BarcodeSecond

TAZATEL:
Opak ujte čárový k ód
STRING[8]
BS011_Thanks
Děk uji Vám za spolupráci. Tímto sk ončila část rozhovoru 'Test suchých k revních k apek '. Než budeme pok račovat, potřebuji zadat pár údajů do počítače.
1. Dále

BS012_Problems
NOT APPLICABLE IN CZECH REPUBLIC
TAZATEL:
Které, pok ud vůbec, problémy se objevily v průběhu odběru vzork u k rve?
{CodeAll}
1. R dostal/a závrať, omdlel/a, nebo pocítil/a nevolnost
2. R měl/a problémy zastavit krvácení z prstu
3. Nedostatečný vzorek krve
4. Problém s vybavením nebo pomůckami
96. Žádný
97. Jiný

BS013_WhoPricked

TAZATEL:
Kdo provedl vpich do prstu?
1. Respondent
2. Tazatel

BS014_HowManyPricks

TAZATEL:
Kolik rát došlo k píchnutí do prstu, aby se naplnily k ruhy?
1. Jednou
2. Dvakrát
3. Dvakrát, ale nestačilo to na zaplnění všech čtyřech kruhů

BS015_Circles

TAZATEL:
Kolik k ruhů na k artách mohlo být vyplněno?
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. Žádný

BS016_Compliance

TAZATEL:
Jak spolupracoval R během měření?
1. R plně spolupracoval
2. R nemohl plně spolupracovat z důvodu nemoci, bolesti, nebo jiných příznaků nebo problémů.
3. R nespolupracoval, ale bez zjevného důvodu
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF ((BS005_ExplainDBSS = a5) OR (BS006_MedicalReasons = a1)) OR (BS007_StartDBSS = a5)
BS017_NoMeasurement
NOT APPLICABLE IN CZECH REPUBLIC
TAZATEL:
Proč se nedok ončil odběr k rve?
{CodeAll}
1. R měl pocit, že by to nebylo bezpečné
2. IWER měl pocit, že by to nebylo bezpečné
3. R odmítl nebo nebyl ochoten dokončit odběr
4. R nerozuměl instrukcím
5. R má poruchu krvácení a/ nebo užívá léky na ředění krve
6. Rozhovor se zástupcem
97. Jiné důvody
ELSE
BS018_Compliance

TAZATEL:
Chce být respondent informován o výsledk ách k revního testu v případě, že se budou vymyk at normě?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP

CS001_Intro
Následující test měří sílu a výdrž Vašich nohou. Poprosíme Vás, abyste si zk řížil/a ruce přes hrudník a sedl/a si tak , aby Vaše nohy byly na podlaze. Potom prosím
vstaňte, stále se zk říženýma ruk ama. Uk ážu Vám jak ...
TAZATEL:
Předveďte test
Začátek modulu, v němž @bnení dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce@b. Zástupce není povolen. Pok ud respondent není schopen sám zodpovědět
následující otázk y, zadejte při k aždé otázce @bCTRL-K@b.
1. Dále

CS002_Safe
Myslíte, že je pro Vás bezpečné vstát ze židle bez pomocí Vašich ruk ou?
1. Ano
5. Ne

IF CS002_Safe = a1
CS003_SetUpTest

TAZATEL:
Připravte test and postupujte podle protok olu
1. Dále

CS004_SingleCSRes

TAZATEL:
Zaneste výsledek testu jednoho vstání ze židle
1. Respondent vstal bez pomoci rukou
2. Respondent použil při vstávání rukou
3. Test nedokončen

IF CS004_SingleCSRes = a3
CS005_WhyNotComplTest

TAZATEL:
Proč respondent neprovedl test jednoho vstání ze židle?
{CodeAll}
1. Respondent se pokusil ale nebyl schopen test provést
2. Respondent nebyl schopen vstát bez cizí pomoci
3. Respondent se domníval, že by to bylo nebezpečné
4. TAZATEL se domníval, že by to bylo nebezpečné
5. Respondent odmítl nebo nebyl ochoten provést test
6. Respondent neporozuměl pokynům
97. Jiný důvod (uvést)

IF a97 IN CS005_WhyNotComplTest
CS006_OthReas

TAZATEL:
Vložit jiný důvod
STRING
ENDIF
ELSE
IF CS004_SingleCSRes = a1
CS007_SafeFive
Myslíte, že je pro Vás bezpečné vstát ze židle pětk rát za sebou bez pomocí Vašich ruk ou?
1. Ano
5. Ne

IF CS007_SafeFive = a1
CS008_TimeFive
Prosím vstaňte jak NEJRYCHLEJI můžete, bez zastavení mezi jednotlivými pok usy. Po k aždém vstání si sedněte a vstaňte znova. Držte ruce zk řížené na prsou.
Budu měřit čas na stopk ách. Měření času začne jak mile řek nu "Připravte se, vstaňte".
TAZATEL:
Zaneste čas 5 vstání v sek undách. Vložte 99 pok ud respondent nebyl schopen vstát pětk rát během jedné minuty
0..99
IF CS008_TimeFive = 99
CS009_WhyNotCompl5

TAZATEL:
Proč respondent neprovedl test pěti vstání ze židle?
{CodeAll}
1. Respondent se pokusil ale nebyl schopen test provést

2. Respondent nebyl schopen vstát bez cizí pomoci
3. Respondent se domníval, že by to bylo nebezpečné
4. TAZATEL se domníval, že by to bylo nebezpečné
5. Respondent odmítl nebo nebyl ochoten provést test
6. Respondent neporozuměl pokynům
97. Jiný důvod (uvést)

IF a97 IN CS009_WhyNotCompl5
CS010_OthReas5

TAZATEL:
Vložit jiný důvod
STRING
ENDIF
ENDIF
CS011_EffortR

TAZATEL:
Kolik úsilí vložil respondent do testu?
1. Plné úsilí
2. Nemohl vložit plné úsilí kvůli nemoci, bolesti nebo jiným potížím a obtížím
3. Nevložil plné úsilí bez zjevného důvodu
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
SP001_Intro
Zajímáme se o to, jak si lidé navzájem pomáhají. U následujících otázek jde o pomoc, k terou jste posk ytl/a lidem ve svém ok olí a o pomoc, k teré se Vám od lidí ve
Vašem ok olí dostalo.
1. Dále

IF MN006_NumFamR = 1
SP002_HelpFrom
Prosím podívejte se na Kartu 27.
Když myslíte na posledních 12 měsíců, dostalo se Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vašemu/Vaší/Vašemu/Vaší] [manželovi/manželce/partneru/partnerce] během této doby
od něk terého rodinného příslušník a mimo Vaši domácnost, od přátel nebo od sousedů osobní péče nebo prak tick é pomoci v domácnosti?
1. Ano
5. Ne

IF SP002_HelpFrom = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
Který [jiný] rodinný příslušník mimo Vaši domácnost, přítel nebo soused Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vašemu/Vaší/Vašemu/Vaší]
[manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] v posledních 12 měsících [nejčastěji] pomáhal?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]

^FLDefault[58]

IF SP003_FromWhoHelp = a19
SP023_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenat jméno dítěte
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
V posledních 12 měsících, jak často jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] obdržel/a pomoc od této osoby? Bylo
to ...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Asi denně
2. Asi jednou týdně
3. Asi jednou měsíčně
4. Méně často

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Prosím podívejte se na Kartu 27.)
Jsou ještě jiní členové rodiny mimo Vaši domácnost nebo jiní přátelé nebo sousedé, k teří Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vašemu/Vaší/Vašemu/Vaší]
[manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] posk ytli osobní péči nebo prak tick ou pomoc v domácnosti?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
Který [jiný] rodinný příslušník mimo Vaši domácnost, přítel nebo soused Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vašemu/Vaší/Vašemu/Vaší]
[manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] v posledních 12 měsících [nejčastěji] pomáhal?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF SP003_FromWhoHelp = a19
SP023_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenat jméno dítěte
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
V posledních 12 měsících, jak často jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] obdržel/a pomoc od této osoby?
Bylo to ...

TAZATEL:
{ReadOut}
1. Asi denně
2. Asi jednou týdně
3. Asi jednou měsíčně
4. Méně často

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Prosím podívejte se na Kartu 27.)
Jsou ještě jiní členové rodiny mimo Vaši domácnost nebo jiní přátelé nebo sousedé, k teří Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vašemu/Vaší/Vašemu/Vaší]
[manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] posk ytli osobní péči nebo prak tick ou pomoc v domácnosti?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
SP008_GiveHelp
(Prosím podívejte se na Kartu 27.)
Nyní bych Vám rád/a položil/a něk olik otázek k pomoci, k terou jste @bposk ytl/a Vy ostatním@b.
V posledních 12 měsících, posk ytl/a jste Vy @bosobně@b něk terému rodinnému příslušník u žijícímu mimo Vaši domácnost, příteli nebo sousedovi osobní péči nebo
prak tick ou pomoc v domácnosti? Prosím nezahrnujte péči o vnoučata.
TAZATEL:
Pok ud nutno, oznamte respondentovi, že na vnoučata se budeme ptát později.
1. Ano
5. Ne

IF SP008_GiveHelp = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
Kterému [jinému] členu rodiny žijícímu mimo Vaši domácnost, příteli nebo sousedovi jste v posledních 12 měsících pomohl/a [nejčastěji]?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a19
SP024_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenat jméno dítěte
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
V posledních 12 měsících, jak často jste této osobě posk ytl/a tak ovou pomoc? Bylo to...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Asi denně

2. Asi jednou týdně
3. Asi jednou měsíčně
4. Méně často

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Prosím podívejte se na Kartu 27.)
Je ještě nějak ý jiný člen rodiny nežijící ve Vaší domácnosti nebo jiní přátelé nebo sousedé, k terým jste v posledních 12 měsících posk ytl/a osobní péči nebo
prak tick ou pomoc v domácnosti?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
Kterému [jinému] členu rodiny žijícímu mimo Vaši domácnost, příteli nebo sousedovi jste v posledních 12 měsících pomohl/a [nejčastěji]?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a19
SP024_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenat jméno dítěte
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
V posledních 12 měsících, jak často jste této osobě posk ytl/a tak ovou pomoc? Bylo to...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Asi denně
2. Asi jednou týdně
3. Asi jednou měsíčně
4. Méně často

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Prosím podívejte se na Kartu 27.)
Je ještě nějak ý jiný člen rodiny nežijící ve Vaší domácnosti nebo jiní přátelé nebo sousedé, k terým jste v posledních 12 měsících posk ytl/a osobní péči nebo
prak tick ou pomoc v domácnosti?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0
SP014_LkAftGrCh
V posledních 12 měsících, hlídal/a jste pravidelně nebo příležitostně [Vaše vnouče/Vaše vnoučata] v nepřítomnosti rodičů?
1. Ano
5. Ne

IF SP014_Lk AftGrCh = a1
SP015_ParentLkAftGrChild
Od k terého z Vašich dětí [pochází/pocházejí] [toto vnouče/tato vnoučata]?
TAZATEL:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP cnt3:= 1 TO 20
IF cnt3 IN SP015_ParentLk AftGrChild
LOOP
SP016_HowOftGrCh
Jak často jste v posledních 12 měsících obvyk le hlídal/a dítě/děti od {FLChildName[i]}? Bylo to ...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Asi denně
2. Asi jednou týdně
3. Asi jednou měsíčně
4. Méně často
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN013_HHSize > 1
SP018_GiveHelpInHH
Nyní budeme hovořit o pomoci uvnitř Vaší domácnosti. Žije v této domácnosti něk do, k omu jste pravidelně pomáhal/a v posledních 12 měsících s osobní péčí, např. při
mytí, vstávání nebo oblék ání?
TAZATEL:
Pod výrazem pravidelně chápeme denní nebo sk oro denní pomoc po dobu nejméně tří měsíců. Pomoc při k rátk odobé nemoci nebudeme zaznamenávat.
1. Ano
5. Ne

IF SP018_GiveHelpInHH = a1
SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Kdo to je?
TAZATEL:
{CodeAll}
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]

^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF a19 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH
SP025_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenat jméno dítěte
STRING
ENDIF
ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)
SP020_RecHelpPersCareInHH
A žije v této domácnosti něk do, k do Vám v posledních 12 měsících pravidelně pomáhal při osobní péči, např. při mytí, vstávání nebo oblék ání?
TAZATEL:
Pod výrazem pravidelně chápeme denní nebo sk oro denní pomoc po dobu nejméně třech měsíců. Pomoc při k rátk odobé nemoci nebudeme zaznamenávat.
1. Ano
5. Ne

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1
SP021_FromWhomHelpInHH
Kdo to je?
TAZATEL:
{CodeAll}
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF a19 IN SP021_FromWhomHelpInHH
SP026_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenat jméno dítěte
STRING

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SP022_IntCheck

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDLOOP
ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
FT001_Intro
Něk teří lidé dávají věcné a peněžní dary nebo podporují jiné, např. své rodiče, děti, vnoučata, jiné příbuzné nebo přátele a sousedy, a něk teří lidé to nedělají.
1. Dále

FT002_GiveFiGift250
Myslete teď na posledních 12 měsíců. Když nebudete brát v úvahu stravu a ubytování, @Bpodporoval/a jste Vy@B [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše]
[manžel/manželk a/partner/partnerk a] v tomto období nějak ou osobu uvnitř Vaší domácnosti nebo mimo ni penězi nebo věcnými dary v hodnotě [FLDefault[32]]
[FLDefault[9]] a více?
TAZATEL:
Vedle finanční podpory v hotovosti je nutné jak o peněžní dary chápat i převzetí určitých nák ladů, např. Na zdravotní péči nebo pojištění, na vzdělání, na pořízení bytu
nebo domu. Úvěry a dary charitativním organizacím se nepočítají.
1. Ano
5. Ne

IF FT002_GiveFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
Komu [jinému] jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaše/Váš/Vaše/Váš] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] posk ytl/a tak ovou finanční pomoc nebo dar [v posledních
dvanácti měsících]?
[Prosím uveďte člověk a, k terému jste pomohl/a nejvíce.]
TAZATEL:
Počítač umožňuje procházet ok ruh 'posk ytnutí' až třik rát.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a19
FT022_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenejte jméno dítěte

STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Zůstaneme v posledních 12 měsících. Je ve Vaší domácnosti nebo mimo ni nějak á další osoba, k terou jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše]
[manžel/manželk a/partner/partnerk a] v tomto období obdaroval/a penězi nebo věcnými dary v hodnotě [FLDefault[32]] {FLCURR} a více?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
Komu [jinému] jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaše/Váš/Vaše/Váš] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] posk ytl/a tak ovou finanční pomoc nebo dar [v posledních
dvanácti měsících]?
[Prosím uveďte člověk a, k terému jste pomohl/a nejvíce.]
TAZATEL:
Počítač umožňuje procházet ok ruh 'posk ytnutí' až třik rát.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a19
FT022_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenejte jméno dítěte
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Zůstaneme v posledních 12 měsících. Je ve Vaší domácnosti nebo mimo ni nějak á další osoba, k terou jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše]
[manžel/manželk a/partner/partnerk a] v tomto období obdaroval/a penězi nebo věcnými dary v hodnotě [FLDefault[32]] {FLCURR} a více?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT008_Intro2
Právě jsme se ptali na dary nebo peníze, k teré jste Vy dal/a jiným lidem. Nyní se naopak budeme ptát na dary nebo peníze, k teré jste dostal/a Vy sám/sama.
1. Dále

FT009_RecFiGift250
Myslete teď na posledních 12 měsíců. Když nebudete brát v úvahu společnou stravu nebo společné bydlení, dostal/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo]
[Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] v tomto období od nějak é osoby žijící nebo nežijící ve Vaší domácnosti peníze nebo věcné dary v hodnotě
[FLDefault[32]] [FLDefault[9]] a více?

TAZATEL:
Vedle finanční podpory v hotovosti je nutné jak o peněžní dary chápat i převzetí určitých nák ladů, např. na zdravotní péči nebo pojištění, na vzdělání, na pořízení bytu
nebo domu. Půjčk y nebo dědictví se nepočítají.
1. Ano
5. Ne

IF FT009_RecFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Kdo [další] dal Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vašemu/Vaší/Vašemu/Vaší] [manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] dar nebo posk ytl pomoc [v posledních dvanácti
měsících]? [Prosím uveďte jméno osoby, k terá Vám dala nebo pomohla nejvíce.]
TAZATEL:
Počítač umožňuje procházet ok ruh 'obdržel' až třik rát.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a19
FT023_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenejte jméno dítěte
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
(Zůstaneme stále v posledních 12 měsících). Je ve Vaší domácnosti nebo mimo ni nějak á další osoba, k terá Vás [nebo/nebo/nebo/nebo]
[Vašeho/Vaši/Vašeho/Vaši] [manžela/manželk u/partnera/partnerk u] obdarovala penězi nebo věcnými dary v hodnotě [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] nebo více?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Kdo [další] dal Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vašemu/Vaší/Vašemu/Vaší] [manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] dar nebo posk ytl pomoc [v posledních dvanácti
měsících]? [Prosím uveďte jméno osoby, k terá Vám dala nebo pomohla nejvíce.]
TAZATEL:
Počítač umožňuje procházet ok ruh 'obdržel' až třik rát.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]

^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a19
FT023_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenejte jméno dítěte
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
(Zůstaneme stále v posledních 12 měsících). Je ve Vaší domácnosti nebo mimo ni nějak á další osoba, k terá Vás [nebo/nebo/nebo/nebo]
[Vašeho/Vaši/Vašeho/Vaši] [manžela/manželk u/partnera/partnerk u] obdarovala penězi nebo věcnými dary v hodnotě [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] nebo více?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT015_EverRecInh5000
[Nehledě na větší dary, o nichž jsme již mohli hovořit/V době od našeho posledního rozhovoru v], [dostal/a darem nebo/{Uložený měsíc a rok }] zdědil/a jste Vy
[nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] peníze, věci nebo majetek v hodnotě vyšší než [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
TAZATEL:
Bez darů, k teré už byly zmíněny
1. Ano
5. Ne

IF FT015_EverRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
[Myslete teď prosím na největší obdržený dar nebo dědictví.] V k terém roce jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše]
[manžel/manželk a/partner/partnerk a] obdržel/a?
1890..2014
FT017_FromWhomRecInh5000
Od k oho jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] tento dar nebo toto dědictví obdržel/a?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]

^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a19
FT024_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenejte jméno dítěte
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Dostal/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [{rok dřívějšiho rozhovoru}/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] [v době od rozhovoru] [((' ' +
peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] ještě nějak ý další dar nebo dědictví, jehož hodnota byla vyšší než [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5
IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
[Myslete teď prosím na největší obdržený dar nebo dědictví.] V k terém roce jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše]
[manžel/manželk a/partner/partnerk a] obdržel/a?
1890..2014
FT017_FromWhomRecInh5000
Od k oho jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] tento dar nebo toto dědictví obdržel/a?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a19
FT024_NameOthChild

TAZATEL:
Zaznamenejte jméno dítěte
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Dostal/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [{rok dřívějšiho rozhovoru}/Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] [v době od rozhovoru] [((' ' +
peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] ještě nějak ý další dar nebo dědictví, jehož hodnota byla vyšší než [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
1. Ano

5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
[Nepočítaje větší dary, o k terých jsme již mluvili/Od doby posledního rozhovoru v], @bdal/a jste@b [něk dy] Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše]
[manžel/manželk a/partner/partnerk a] {FL_FT025_7} něk dy dar nebo majetek v hodnotě vyšší než [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
TAZATEL:
Nezapočítávejte dary, k teré jste již zmínil/a.
1. Ano
5. Ne

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Myslete na největší dar, k terý jste dal/a.] V k terém roce jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] dal/a?
1890..2014
FT027_ToWhomGivInh5000
Komu jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] dal/a?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a19
FT028_NameOthChild

TAZATEL:
Zapište jméno dítěte
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Dal/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] ještě nějak ý další dar v hodnotě vyšší než [FLDefault[33]]
[FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5
IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Myslete na největší dar, k terý jste dal/a.] V k terém roce jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] dal/a?
1890..2014
FT027_ToWhomGivInh5000

Komu jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] dal/a?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a19
FT028_NameOthChild

TAZATEL:
Zapište jméno dítěte
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Dal/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] ještě nějak ý další dar v hodnotě vyšší než [FLDefault[33]]
[FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT021_IntCheck

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a2
HO061_YrsAcc
Kolik let žijete ve Vašem současném bydlišti?
TAZATEL:
Zaok rouhlit na celé rok y
1..120
HO062_PayNursHome
Musíte platit za Vaše bydlení v domě pro seniory z Vašich vlastních peněz?
1. Ano
5. Ne

IF HO062_PayNursHome = a1
HO063_Period
Za jak dlouhé období byla Vaše poslední platba nájemného? Bylo to za ...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Jeden týden
2. Jeden měsíc
3. Tři měsíce
4. Šest měsíců
5. Jeden rok
97. Jiné období

IF HO063_Period = a97
HO064_OthPer
Za jak é jiné období?
STRING
ENDIF
HO065_LastPayment
Kolik byla tato poslední Vaše platba?
TAZATEL:
Částk a v [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99
HO066_PayCoverNursHome
Co tato platba všechno zahrnovala?
TAZATEL:
{CodeAll}
{ReadOut}.
1. Bydlení (pokoj)
2. Jídlo
3. Zdravotní a pečovatelské služby
4. Rehabilitace a jiné zdravotní služby

IF (((a1 IN HO066_PayCoverNursHome) OR (a2 IN HO066_PayCoverNursHome)) OR (a3 IN HO066_PayCoverNursHome)) OR (a4 IN HO066_PayCoverNursHome)
HO071_LastPayIncl
Zahrnovala tato platba všechny poplatk y a služby, jak o je voda, elek třina, plyn, nebo topení?
1. Ano
5. Ne

IF HO071_LastPayIncl = a5
HO008_ExtRentIncl
Kolik jste přibližně zaplatil [minulý týden/minulý měsíc/minulé tři měsíce/minulých šest měsíců/piHO004_OthPer] za vedlejší nák lady, k teré nejsou v nájemném
obsaženy (voda, elek třina, plyn apod.)?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
ENDIF
ENDIF
HO075_OwnRealEstate
Vlastníte další domy, chatu, chalupu, či jiné nemovitosti, pozemk y nebo lesy, včetně domů, k de jste žil/a před přestěhováním do domova pro seniory / s pečovatelsk ou
službou?
TAZATEL:
Prosím neuvádějte: místa určené k podnik ání, nebo místa, v jejichž obývání se R střídal/a s něk ým jiným
1. Ano
5. Ne

IF HO075_OwnRealEstate = a1
HO076_ValueRE
Jak á myslíte je tržní hodnota těchto nemovitostí, k dybyste je prodal/a?
TAZATEL:
Jestliže R je vlastník em nemovitosti v zahraničí, zadejte [FLDefault[9]]
INTEGER
HO077_RecIncRe
Obdržel/a jste minulý rok z těchto nemovitostí nejak ý příjem nebo nájemné [STR (Year - 1)] ?
1. Ano
5. Ne

IF HO077_RecIncRe = a1
HO078_AmIncRe
Jak ý byl Váš příjem nebo nájemné z těchto nemovitostí za [STR (Year - 1)], po zdanění ?
TAZATEL:

Částk a v [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN024_NursingHome = a1
HO001_Place

TAZATEL:
Koná se rozhovor v domě nebo bytě respondenta?
1. Ano
5. Ne

IF MN101_Longitudinal = 1
HO044_ChangeResidence
Nyní máme něk olik otázek k Vašemu bydlišti. V době od [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], přestěhoval jste se do jiného bydliště, domu, nebo
bytu?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
HO002_OwnerTenant
Prosím podívejte se na KARTU 28.
Vaše domácnost je v tomto objek tu jak o ...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Vlastník
2. Člen bytového družstva
3. Nájemce
4. Podnájemník
5. Bez nájemného

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)
HO067_PaymSimDwel
Kolik myslíte, že byste musel/a zaplatit měsíčně nájemného, k dybyste si pronajal/a podobné bydlení na trhu s nemovitostmi (bez nábytk u a podobného vybavení)?
TAZATEL:
Nezahrnovat platby za elek třinu, topení a podobné služby.
Obnost v [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)
HO003_Period
[Když se vrátíme k vašemu současnému nájemnému a jeho poslední platbě,/Když myslíte na Vaši poslední platbu nájemného,], jak ého nájemního období se týk ala?
Byl to ...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Jeden týden
2. Jeden měsíc
3. Tři měsíce
4. Šest měsíců
5. Jeden rok
97. Jiné období

IF HO003_Period = a97
HO004_OthPer
Jak é jiné období?
STRING
ENDIF
HO005_LastPayment
Jak vysok á byla Vaše poslední platba nájemného?
TAZATEL:
Obnos V [FLDefault[9]]
INTEGER
IF HO002_OwnerTenant = a3
HO079_SocialHousing
Bydlíte v domě, nebo bytě, přidělém na zák ladě nízk ého přijmu, těžk ých sociálních podmínek a podobně?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)
HO007_LastPayIncl
Obsahovala Vaše poslední platba nájemného všechny vedlejší nák lady jak o je vodné, elek třina, plyn, odvoz odpadk ů nebo topení?

1. Ano
5. Ne

IF HO007_LastPayIncl = a5
HO008_ExtRentIncl
Kolik jste přibližně zaplatil [minulý týden/minulý měsíc/minulé tři měsíce/minulých šest měsíců/piHO004_OthPer] za vedlejší nák lady, k teré nejsou v nájemném
obsaženy (voda, elek třina, plyn apod.)?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)
HO010_BehRent
Byl/a jste v posledních dvanácti měsících s placením nájemného něk dy více než dva měsíce v prodlení?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)
HO070_PercHouseOwn
Kolik procent nebo jak ý díl tohoto bydliště vlastníte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a]?
TAZATEL:
Napište procenta
0 je povolena jestliže žádný z partnerů nevlastní žádnou část
0..100
IF HO070_PercHouseOwn > 0
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO011_AcqProp
Jak ým způsobem jste tuto nemovitost pořídil/a? Byla ...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. postavena nebo koupena výhradně z vlastních prostředků
2. postavena nebo koupena s pomocí rodiny
3. získána dědictvím
4. získána jako dar
5. získána jinými prostředky

HO012_YearHouse
Ve k terém roce to bylo?
1900..2014
ENDIF
HO013_MortLoanProp
Je tato nemovitost zatížena hypoték ami či úvěry?
1. Ano
5. Ne

IF HO013_MortLoanProp = a1
HO014_YrsLMortLoan
Kolik let ještě hypoték y či úvěry na tento majetek poběží?
TAZATEL:
Pok ud méně než jeden rok vložte 1, pok ud více než 50 let nebo nemá-li pevný k onec, vložte 51
1..51
HO015_AmToPayMortLoan
Kolik peněz byste musel/a Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] ještě zaplatit, aby úvěry na bydlení a hypoték y
byly úplně splaceny, nepočítaje úrok y?
TAZATEL:
Celk ový obnos v [FLDefault[9]]
INTEGER
HO017_RepayMortgLoans
Splácíte pravidelně Vaše hypoték y nebo úvěry na bydlení?
1. Ano
5. Ne

IF HO017_RepayMortgLoans = a1
HO020_RegRepayMortLoan
Kolik jste v posledních dvanácti měsících zaplatil/a za všechny hypoték y a úvěry, jimiž je Vaše nemovitost zatížena?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
INTEGER
HO022_BehRepayMortLoan

Byl/a jste s těmito splátk ami v posledních dvanácti měsících něk dy více než dva měsíce v prodlení?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5
HO023_SuBLAcc
[Pronajímáte/Pronajímáte] části těchto prostor?
1. Ano
5. Ne

IF HO023_SuBLAcc = a1
HO074_IncSuBLAcc
Jak vysok ý byl čistý příjem z tohoto pronájmu pro Vás [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vašeho/Vaši/Vašeho/Vaši] [manžela/manželk u/partnera/partnerk u] v [STR (Year 1)], po odečtení všech daní?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)
HO024_ValueH
Co myslíte - k dybyste svou nemovitost prodal/a, k olik byste za ni dostal/a?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO032_NoRoomSqm
Kolik místností je k dispozici členům Vaší domácnosti -- včetně ložnic, ale bez k uchyně, toalet nebo předsíní [a bez místností k teré pronajímáte]?
TAZATEL:
Sk lep, spíž a k omoru apod. nepočítat
1..25
HO033_SpecFeat
Má Vaše bydliště zvláštní zařízení, k terá pomáhají lidem s tělesným postižením nebo se zdravotními problémy?
TAZATEL:
Např. Rozšířené chodby, rampy, automatick é dveře, schodištní výtah, tlačítk a poplachu, zvláštní zařízení v k uchyni a v k oupelně?
1. Ano
5. Ne

HO034_YrsAcc
Kolik let už bydlíte ve Vašem současném bydlišti?
TAZATEL:
Zaok rouhlit na celé rok y
0..120
IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY
HO060_PartnerYrsAcc
Kolik let [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] bydlí v tomto současném bydlišti?
TAZATEL:
Zaok rouhlit na celé rok y
0..120
ENDIF
IF HO001_Place = a5
HO036_TypeAcc
V jak ém druhu domu bydlíte?
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Venkovské stavení
2. Volně stojící rodinný domek pro jednu nebo dvě rodiny
3. Rodinný domek nebo dvojdomek jako půlka domu nebo řadový domek
4. Budova se 3 až 8 byty
5. Budova s více než 9 byty, ale ne více než 8 pater
6. Výškový dům s více než 9 patry
7. Dům se službami pro seniory
8. Speciální bydlení pro seniory s nepřetržitou péčí

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc = a5)
HO042_NumberFloorsBldg
Včetně přízemí, k olik poschodí má dům ve k terém žijete?
1..99
ENDIF

IF HO036_TypeAcc > a3
HO043_StepstoEntrance
Kolik schodů musíte vyjít (nahoru nebo dolů), abyste se dostal/a k e dveřím Vašeho bytu?
TAZATEL:
Nepočítejte schody, k teré nemusíte použít, protože tam jezdí výtah.
1. Do 5
2. 6 až 15
3. 16 až 25
4. Více než 25
ENDIF
ENDIF
HO054_Elevator
Má Váš dům výtah?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
HO026_OwnSecHome
Vlastníte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] další byty, domy, chalupy, jiné nemovitosti, půdu nebo lesy?
TAZATEL:
Prosím nepočítejte nemovitosti, při jejichž využívání se střídáte s dalšími lidmi, vlastní firmy
1. Ano
5. Ne

IF HO026_OwnSecHome = a1
HO027_ValueRE
Co myslíte - k dybyste tuto nemovitost/tyto nemovitosti dnes prodal/a - co byste za ni/ně dostal/a?
TAZATEL:
Pok ud se nemovitost nachází v zahraničí uvést obnos v [FLDefault[9]]
INTEGER
HO029_RecIncRe
Měl/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] v [STR (Year - 1)] příjmy z nájemného nebo jiné příjmy z těchto
nemovitostí?
1. Ano
5. Ne

IF HO029_RecIncRe = a1
HO030_AmIncRe
Jak vysok é jste měl/a Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] v [STR (Year - 1)] příjmy z těchto nemovitostí po
odečtení daní?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
HO041_IntCheck

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
HH001_OtherContribution
Ačk oli jsme se Vás [nebo jiných členů Vaší domácnosti] možná už ptali, chtěli bychom se ještě jednou vrátit k ek onomick é situaci Vaší domácnosti, abychom všemu
správně porozuměli. Přispíval v minulém roce [STR (Year - 1)] k příjmům Vaší domácnosti nějak ý člen domácnosti, k terý se tohoto rozhovoru neúčastní?
TAZATEL:
Pok ud nutno, přečíst jména platných respondentů. Tohoto rozhovoru se účastní {MN015_ELIGIBLES}
1. Ano
5. Ne

IF HH001_OtherContribution = a1

HH002_TotIncOth
Můžete nám uvést přibližnou celk ovou částk u všech příjmů ostatních členů domácnosti v roce [STR (Year - 1)] po odečtení daní a dalších příspěvk ů?
TAZATEL:
Nejsou-li žádné příjmy, k ódovat 0; obnos v ^FLCurr
Pok ud respondent nezná příjmy ostatních členů domácnosti, zapište k olik tito ostatní členové domácnosti přispívají do příjmů domácnosti
INTEGER
ENDIF
HH010_OtherIncome
Mnoho domácností dostává státní příspěvek např. na bydlení, na děti, nebo sociální podporu. Dostala Vaše domácnost nebo nějak á osoba v této domácnosti v roce
[STR (Year - 1)] tak ové platby?
1. Ano
5. Ne

IF HH010_OtherIncome = a1
HH011_TotAddHHinc
Řek něte nám prosím, k olik dostala Vaše domácnost v roce [STR (Year - 1)] celk em čistého z těchto zdrojů, po odečtení daní a jiných příspěvk ů.
TAZATEL:
Obnos V [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99
ENDIF
IF MN032_socex = 1
HH021_Intro
Podívejte se prosím na k artu 22. Budu tedˇpředčítat výrok y, k teré se týk ají Vašeho ok olí, což je k dek oliv do vzdálenosti 20 minut chůze, nebo jednoho k ilometru od
Vašeho domu. Prosím, řek něte mi, zda zcela souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte s k aždým výrok em.
1. Dále

HH022_LocalFeelPart
Opravdu se cítím jak o část této oblasti. Mohl/a byste říct, že zcela souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte?
TAZATEL:
Uk ažte k artu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

HH023_LocalVandalism
Vandalismus nebo k riminalita jsou velk ým problémem v této oblasti. (Mohl/a byste říct, že zcela souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte?)
TAZATEL:
Uk ažte 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

HH024_LocalClean
Tato oblast je velmi čistá. (Mohl/a byste říct, že zcela souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo velmi nesouhlasíte?)
TAZATEL:
Uk ažte k artu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

HH025_LocalPeopleHelpful
Kdybych byl/a v potížích, v této oblasti jsou lidé, k teří by mi pomohli. (Mohl/a byste říct, že zcela souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte?)
TAZATEL:
Uk ažte k artu 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

HH026_Intro
Podívejte se prosím na k artu 35. Budu Vám číst seznam míst, k am lidé něk dy musí jít. Prosím, řek něte mi, jak snadné je pro Vás dostat se na k aždé z těchto míst.
Je to velmi snadné, snadné, obtížné nebo velmi obtížné?
1. Dále

HH027_LocalBank
Jak snadné je dostat se do nejbližší bank y nebo bank omatu? Řek l/a byste, že je to velmi snadné, jednoduché, obtížné nebo velmi obtížné?
TAZATEL:
Uk ažte k artu 35
1. Velmi jednoduché
2. Jednoduché
3. Obtížné
4. Velmi obtížné

HH028_LocalGroceryShop
Jak snadné je dostat se do nejbližšího obchodu s potravinami nebo do supermark etu? (Mohl/a byste říct, že je velmi snadné, jednoduché, obtížné nebo velmi
obtížné?)
TAZATEL:
Uk ažte k artu 35
1. Velmi jednoduché
2. Jednoduché
3. Obtížné
4. Velmi obtížné

HH029_LocalGeneralPractitioner
Jak snadné je dostat k e svému prak tick ému lék aři? (Mohl/a byste říct, že je to velmi snadné, jednoduché, obtížné nebo velmi obtížné?)
TAZATEL:
Uk ažte k artu 35
1. Velmi jednoduché
2. Jednoduché
3. Obtížné
4. Velmi obtížné

HH030_LocalPharmacy
Jak snadné je dostat se do nejbližší lék árny? (Mohl/a byste říct, že je velmi snadné, jednoduché, obtížné nebo velmi obtížné?)
TAZATEL:
Uk ažte k artu 35
1. Velmi jednoduché
2. Jednoduché
3. Obtížné
4. Velmi obtížné
ENDIF
HH014_IntCheck

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
CO001_Intro1
Nyní bychom Vám chtěli položit něk olik otázek týk ajících se obvyk lých výdajů a toho, jak finančně vycházíte.
1. Dále

CO002_ExpFoodAtHome
Když myslíte na posledních 12 měsíců:
jak ou průměrnou měsíční částk u utratila Vaše domácnost za jídlo, k teré bylo spotřebováno doma?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
REAL[10]
CO003_ExpFoodOutsHme
Stále mluvíme o posledních dvanácti měsících:
Jak ou průměrnou měsíční částk u utratila Vaše domácnost za potraviny, k teré nebyly spotřebovány doma?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
REAL[10]
CO010_HomeProducedFood
Jíte Vy [a ostatní členové Vaší domácnosti] zeleninu, ovoce nebo maso, k teré jste sami vypěstovali, vyrobili, ulovili nebo nasbírali?
1. Ano
5. Ne

IF CO010_HomeProducedFood = a1
CO011_ValHomeProducedFood
V posledních 12 měsících, jak á byla hodnota potravin, k teré jste si vypěstovali doma, vyrobili, nebo ulovili nebo nasbírali, v typick ém měsíci za poslední rok ? Neboli,
k olik byste v minulém roce musel/a měsíčně zaplatit, pok ud byste tyto potraviny k upoval/a v obchodě?
REAL[10]
ENDIF

HH017_TotAvHHincMonth
Jak ý byl celk ový čistý příjem celé Vaší domácnosti, po odečtení všech daní, v průměrném měsíci v roce [STR (Year - 1)]?
0.99..999999999999999.99
CO007_AbleMakeEndsMeet
Když myslíte na celý měsíční příjem Vaší domácnosti - jak to finančně s Vaší domácností zvládáte?
TAZATEL:
{ReadOut}
1. S velkými potížemi
2. S jistými potížemi
3. Celkem jednoduše
4. Jednoduše

IF ((CO007_AbleMak eEndsMeet = a1) OR (CO007_AbleMak eEndsMeet = a2)) OR (CO007_AbleMak eEndsMeet = a3)
CO020_HowMuchNeeded
Kolik nejméně peněz na měsíc byste potřebovali ve Vaší domácnosti, abyste bez problémů vyšli?
INTEGER
ENDIF
IF MN032_socex = 1
CO201_AffordGroceries
Může si Vaše domácnost dovolit pravidelně nak upovat nezbytné potraviny a věci do domácnosti?
1. Ano
5. Ne

CO202_AffordHoliday
Může si Vaše domácnost dovolit jet alespoň jednou ročně na týdenní dovolenou?
1. Ano
5. Ne

CO206_AffordExpense
Zvládne Vaše domácnost neček aný finanční výdaj ve výši {AffordExpenseAmount} Kč bez půjčk y?
1. Ano
5. Ne

CO207_PovertyWornOutClothing
Prosím přemýšlejte o své finanční situaci za posledních 12 měsíců. Abyste snížili své životní nák lady za posledních dvanáct měsíců, tak jste... Nosil/a obnošené
šatstvo, protože jste si nemohl/a dovolit k oupit nové?
1. Ano
5. Ne

CO208_PovertyWornOutShoes
(Abyste snížili své životní nák lady za posledních 12 měsíců, tak jste...) Nosil/a obnošené boty, protože jste si nemohl/a dovolit k oupit nové?
1. Ano
5. Ne

CO209_PovertyPutUpWithCold
( Abyste snížili Vaše životní nák lady za dobu 12 dvanácti měsícu, udělali jste...) Snášel/a jste pocity chladu a zimy, abyste ušetřil/a za topení?
1. Ano
5. Ne

CO211_PovertyPostponedDentist
(Abyste snížili své životní nák lady za posledních 12 měsíců, tak jste...) Odk ládal/a návštěvu u zubaře?
1. Ano
5. Ne

CO213_PovertyGlasses
(Abyste snížili své životní nák lady za posledních 12 měsíců, tak jste...) Chodil/a bez brýlí, nebo bez potřebných nových brýlí, protože jste si nemohl/a dovolit k oupit
nové?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
CO009_IntCheck

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP

IF MN007_NumFinR = 1
AS001_Intro1
Nyní se budeme věnovat úsporám, k teré máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a].
1. Dále

AS065_HasIndRetAcc
Máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] v současné době uloženy peníze v osobním penzijním připojištění nebo
spoření?
TAZATEL:
Penzijní připojištění nebo spoření je dlouhodobé spoření, k teré se čerpá (třeba i jen částečně) po odchodu do důchodu
1. Ano
5. Ne

IF AS065_HasIndRetAcc = a1
IF MN005_ModeQues <> a1
AS020_IndRetAcc
Kdo má osobní penzijní připojištění nebo spoření? Vy, [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] [nebo/nebo/nebo/nebo] [oba/oba/oba/oba]?
1. Jen respondent
2. Jen ^FL_AS020_5
3. Oba
ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))
AS021_AmIndRet
Kolik peněz v současné době máte uloženo v osobním penzijním připojištění nebo spoření?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]] pouze za respondenta
REAL[10]
AS023_IndRetStockBo
Sestává se toto penzijní připojištění nebo spoření převážně z ak cií nebo z dluhopisů?
1. Převážně z akcií
2. Půl na půl akcie a dluhopisy
3. Převážně dluhopisy
ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)
AS024_PAmIndRet
Kolik peněz má v současné době [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] uloženo v osobním penzijním připojištění nebo spoření?
TAZATEL:
Obnos v ^FLCurr
Pouze za manžela/manželk u nebo partnera/partnerk u
REAL[10]
AS026_PIndRetStockBo
Sestává se toto osobní penzijní připojištění nebo spoření převážně z ak cií nebo z dluhopisů?
1. Převážně z akcií
2. Půl na půl akcie a dluhopisy
3. Převážně dluhopisy
ENDIF
ENDIF
AS066_HasContSav
Máte v současné době Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] stavební spoření?
TAZATEL:
Stavební spoření je určeno (převážně) pro budoucí pořízení domu nebo bytu
1. Ano
5. Ne

IF AS066_HasContSav = a1
AS027_AmContSav
Kolik peněz máte v současné době Vy [a/a/a/a] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] uloženo na stavebním spoření?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]] dohromady za oba partnery
REAL[10]
ENDIF
AS067_HasLifeIns
Máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] v současné době životní pojištění?
1. Ano
5. Ne

IF AS067_HasLifeIns = a1
AS029_LifeInsPol
Jedná se u Vašich životních pojištění o pojištění termínované, celoživotní, nebo o oba druhy?

TAZATEL:
Termínované životní pojištění posk ytuje pojištění na pevně stanovenou dobu a vyplácí předem sjednanou částk u pouze v případě, k dy pojištěnec v této době zemře.
Naproti tomu celoživotní životní pojištění obsahuje tak é spořící část, k terá v průběhu pojištění narůstá a může být vyplacena najednou nebo v něk olik a platbách.
1. Životní pojištění termínované
2. Životní pojištění celoživotní
3. Oba druhy
97. Jiná

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)
AS030_ValLifePol
Jak vysok á je jmenovitá hodnota vašich celoživotních pojištění, k teré Vy [a/a/a/a] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] vlastníte?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]] dohromady za oba partnery
REAL[10]
ENDIF
ENDIF
AS064_HasMutFunds
Máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] v současné době uloženy peníze v investičních fondech nebo spravovaných
investičních účtech?
TAZATEL:
Podílový fond je druhem investice nabízené finančními institucemi, do k teré vk ládají různí investoři peníze a svěřují je správci fondu, k terý je za ně investuje do ak cií,
dluhopisů a jiných finančních produk tů
1. Ano
5. Ne

IF AS064_HasMutFunds = a1
AS017_AmMutFunds
Kolik peněz v současné době máte Vy [a/a/a/a] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] uloženo v podílových fondech a spravovaných investičních
účtech?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]] dohromady za oba partnery
REAL[10]
AS019_MuFuStockBo
Sestávají se tyto podílové fondy a spravované investiční účty převážně z ak cií nebo z dluhopisů?
1. Převážně z akcií
2. Půl na půl akcie a dluhopisy
3. Převážně dluhopisy
ENDIF
AS063_HasStocks
Máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] v současné době uloženy peníze v ak ciích (obchodovaných nebo
neobchodovaných na burze)?
TAZATEL:
Ak cie je druh investice, k terá umožňuje osobám vlastnit část podnik u a dává jim právo na obdržení dividend ze zisk u podnik u
1. Ano
5. Ne

IF AS063_HasStock s = a1
AS011_AmStocks
Kolik peněz v současné době máte Vy [a/a/a/a] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] uloženo v ak ciích (obchodovaných nebo neobchodovaných
na burze)?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]] dohromady za oba partnery
REAL[10]
ENDIF
AS062_HasBonds
Máte v současné době Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] uložené peníze ve státních nebo podnik ových
dluhopisech?
TAZATEL:
Dluhopis je dluh vydaný státem nebo souk romým podnik em za účelem získ ání k apitálu půjčením si
1. Ano
5. Ne

IF AS062_HasBonds = a1
AS007_AmBonds
Kolik peněz v současné době máte Vy [a/a/a/a] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] uloženo ve státních nebo podnik ových dluhopisech?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]] dohromady za oba partnery
REAL[10]
ENDIF
AS060_HasBankAcc
Máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] v současné době alespoň jeden bank ovní či žirový účet nebo spořící k onto?
1. Ano

5. Ne

IF (AS060_HasBank Acc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)
AS061_ReaNoBankAcc
Podívejte se prosím na k artu 29.
Z jak ého nejdůležitějšího důvodu Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] v současné době nemáte bank ovní, žirové
nebo spořící k onto?
1. Nerad/a jednám s bankami
2. Minimální vklad/bankovní poplatky jsou příliš vysoké
3. Žádná banka nemá vhodnou otevírací dobu nebo polohu
4. Nepotřebuji/nechci bankovní konto
5. Nemám dostatek peněz
6. O úspory se starají děti nebo jiní příbuzní (v nebo mimo domácnost)
95. Vlastně mám/e konto
97. Jiný důvod
ENDIF
IF (AS060_HasBank Acc = a1) OR (AS061_ReaNoBank Acc = a95)
AS003_AmBankAcc
Jak ou celk ovou částk u máte Vy [a/a/a/a] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] v současné době uloženou na bank ovních, žirových nebo
spořících k ontech?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]] dohromady za oba partnery
REAL[10]
ENDIF
IF (((AS060_HasBank Acc = a1) OR (AS062_HasBonds = a1)) OR (AS063_HasStock s = a1)) OR (AS064_HasMutFunds = a1)
AS070_IntIncome
Kolik příjmů z úrok ů nebo dividend jste Vy [a/a/a/a] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] obdržel/a z Vašich úspor na bank ovních účtech, z
dluhopisů, ak cií nebo podílových fondů v [STR (Year - 1)]? Prosím uveďte čistý příjem po odečtení daní.
REAL[10]
ENDIF
AS041_OwnFirm
Patří Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vašemu/Vaší/Vašemu/Vaší] [manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] v současné době nějak á firma, podnik nebo obchod?
1. Ano
5. Ne

IF AS041_OwnFirm = a1
AS042_AmSellFirm
V případě, že byste tuto firmu prodal/a, k olik peněz by Vám po splacení všech možných pohledávek či dluhů zůstalo?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]] dohromady za oba partnery
REAL[10]
AS044_ShareFirm
Jak á část nebo k olik procent této firmy patří Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vašemu/Vaší/Vašemu/Vaší] [manželovi/manželce/partnerovi/partnerce]?
TAZATEL:
Zadejte procenta. Pok ud je to méně než 1 procento, zadejte 1
1..100
ENDIF
AS049_NumCars
Kolik aut máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a]? Firemní auta prosím nepočítat.
0..10
IF AS049_NumCars > 0
AS051_AmSellingCars
Kdybyste [toto/tato] [auto/auta] prodal/a, k olik peněz byste dostal/a?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]] dohromady za oba partnery
REAL[10]
ENDIF
AS054_OweMonAny
Tato otázk a bude o Vašich možných dluzích, k romě hypoték (máte-li je).
Podívejte se prosím na k artu 30.
Jak é dluhy máte v současné době Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a]?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Dluhy na autech nebo jiných vozidlech (motorky, čluny atd.)
2. Úvěrové (kreditní) karty po splatnosti
3. Úvěry nebo půjčky (u banky, spořitelny nebo jiného peněžního ústavu)
4. Dluhy u příbuzných a přátel
5. Úvěry na financování studia
6. Účty po splatnosti (telefon, proud, topení, nájem)
96. Nic z uvedeného
97. Jiné

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)

AS055_AmOweMon
Nepočítaje hypoték y, dluhy za nemovitosti a firmy, jak ou částk u celk em Vy [a/a/a/a] [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] dlužíte?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]] dohromady za oba partnery
REAL[10]
ENDIF
AS057_IntCheck

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
AC011_Intro
Zajímá nás tak é, co si lidé myslí o svém životě.
TAZATEL:
Začátek modulu, v němž @Bnení dovoleno@B uvádět údaje prostřednictvím zástupce. Zístupce není povolen. Pok ud by respondent nebyl schopen odpovídat na
následující otázk y sám, zadejte při k aždé otázce @BCTRL+K@B.
1. Dále

AC012_HowSat
Na stupnici mezi 0 a 10, k de 0 znamená zcela nespok ojen/a a 10 znamená zcela spok ojen/a, jak spok ojen/a jste se svým životem?
0..10
AC013_Intro
Podívejte se prosím na k artu 31. Přečtu Vám nyní něk olik hodnocení, pomocí nichž lidé popisují svůj život a pocity. Řek něte prosím, jak často pok ud vůbec jste měl/a
tak ové pocity a myšlenk y: často, něk dy, málok dy, nebo nik dy.
1. Dále

AC014_AgePrev
Jak často si myslíte, že Vám Váš věk zamezuje dělat to, co byste chtěl/a dělat? Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC015_OutofContr
Jak často Vám připadá, že to, co se Vám děje, je mimo Vaši k ontrolu? (Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC016_LeftOut
Jak často cítíte, že se věci ok olo Vás dějí bez Vaší účasti? (Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC017_DoWant
Jak často si myslíte, že můžete dělat ty věci, k teré byste chtěl/a dělat? (Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC018_FamRespPrev
Jak často si myslíte, že Vám rodinné povinnosti zamezují dělat to, co byste chtěl/a dělat? (Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC019_ShortMon
Jak často si myslíte, že Vám nedostatek peněz nedovoluje dělat to, co byste chtěl/a dělat? (Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC020_EachDay

Jak často se těšíte na k aždý den? (Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC021_LifeMean
Jak často cítíte, že Váš život má smysl? (Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC022_BackHapp
Jak často se v průměru díváte zpátk y na Váš život s pocitem štěstí? (Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC023_FullEnerg
Jak často se v těchto dnech cítíte plný/á energie? (Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC024_FullOpport
Jak často Vám připadá, že život je plný příležitostí? (Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC025_FutuGood
Jak často cítíte, že Vaše budoucnost vypadá dobře? (Často, něk dy, málok dy, nebo nik dy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

IF MN024_NursingHome = a1
AC001_Intro
Nyní se budeme ptát na Vaše ak tivity.
1. Dále

AC035_ActPastTwelveMonths
Podívejte se prosím na Kartu 32. Vyk onával/a jste se v posledních 12 měsících něk terou z ak tivit, k teré tam jsou uvedeny, nebo žádnou?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Dobrovolná neplacená nebo charitativní činnost
4. Účast na vzdělávacím kurzu
5. Účast na sportovních, společenských aktivitách (v nějakém spolku či klubu)
7. Účast na aktivitách nějaké politické organizace nebo občanské iniciativy
8. Četba knih, časopisů nebo novin
9. Luštění křížovek, číselných hádanek, hraní slovních her nebo sudoku
10. Hraní karet nebo her jako šachy
96. Nic z uvedeného

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths
AC038_HowSatisfiedNoAct
Řek l/a jste, že neděláte žádné ak tivity uvedené na k artě 32. Jak jste s tímto spok ojen/a?
Prosím odpovězte na šk ále od 0 do 10, k de 0 značí zcela nespok ojen/a a 10 naprostou spok ojenost.
0..10
ELSE
LOOP cnt1:= 1 TO 10
IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths
LOOP
AC036_HowOftAct
Jak často [jste/jste/jste/jste/jste/jste/jste/jste/jste] v posledních 12 měsících
[vyk onával/a/vyk onával/a/vyk onával/a/vyk onával/a/vyk onával/a/vyk onával/a/vyk onával/a/vyk onával/a/vyk onával/a] [dobrovolnou neplacenou nebo charitativní
činnost/péči o nemocného nebo tělesně postiženého dospělého/pomoc přátelům nebo sousedům/účast na vzdělávacím k urzu/účast na sportovních, společensk ých
ak tivitách v nějak ém spolk u či k lubu/účast na círk evních ak tivitách (v k ostele, synagoze, mešitě apod.)/účast na ak tivitách nějak é politick é organizace nebo
občansk é iniciativy/četbu k nih, časopisů nebo novin/luštění k řížovek , číselných hádanek , hraní slovních her nebo sudok u/hraní k aret nebo her jak o šachy]?
TAZATEL:
{ReadOut}.
1. Téměř denně

2. Téměř každý týden
3. Téměř každý měsíc
4. Méně často
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
AC037_HowSatisfied
Na stupnici mezi 0 a 10, k de 0 znamená zcela nespok ojen/a a 10 znamená zcela spok ojen/a, jak spok ojen/a jste se svými ak tivitami, k teré jste právě zmínil/a?
0..10
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
EX029_FreqPrayer
Nyní bych se rád zeptal/a na modlení. Jak často se v současné době modlíte?
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Více než jednou denně
2. Jednou denně
3. Několikrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně
6. Nikdy

EX001_Introtxt
Nyní bychom se rádi dozvěděli, za jak pravděpodobné považujete, že dojde k určitým událostem. Přečtu Vám něk olik výrok ů a Vy mi řek nete, jak je pravděpodobné, že
nastanou: rozmezí je mezi 0 a 100.
Zk usíme si to na přík ladu - třeba na počasí.
Podívejte se prosím na k artu 37 a řek něte mi pak , za jak pravděpodobné považujete, že zítra bude slunečný den. Když řek nete např. '90' bude to znamenat, že zítra bude
slunečný den s pravděpodobností 90 procent. Můžete použít všechna čísla mezi 0 a 100.
0..100
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
EX007_GovRedPens
(Podívejte se prosím na k artu 37.)
S jak ou pravděpodobností sníží vláda penzi, na k terou máte nárok , než půjdete do důchodu.
0..100
IF MN808_AgeRespondent < 61
EX025_ChWrkA65
(Podívejte se prosím na k artu 37.)
Uvažujete-li obecně o Vaší pracovní činnosti, za jak pravděpodobné považujete, že budete pracovat na plný úvazek až Vám bude 63 let?
0..100
ENDIF
EX008_GovRaisAge
(Podívejte se prosím na k artu 37.)
S jak ou pravděpodobností vláda zvýší důchodový věk , než půjdete do důchodu?
0..100
ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101
EX009_LivTenYrs
(Podívejte se prosím na k artu 37.)
S jak ou pravděpodobností se dožijete [75/80/85/90/95/100/105/110/120] nebo více let?
0..100
ENDIF
EX026_Trust
Nedívejte se již na k artu číslo 37, prosím, a ohodnoťte na stupnici 0 až 10, jak Vy osobně důvěřujete ostatním lidem.
0 znamená, že při styk u s ostatními lidmi musíte být nanejvýš opatrný/á a 10 znamená, že většině lidí můžete důvěřovat.
0..10
EX110_RiskAv
Podívejte se prosím na k artu 34. Když lidé investují své úspory, mohou si vybrat, jestli uloží své peníze do projek tů s nízk ým výnosem a nízk ou mírou rizik a, jak o je
napřík lad bank ovní k onto nebo vládní dluhopis, nebo do projek tů s vysok ým výnosem ale tak é s vyšším rizik em ztráty, jak o jsou napřík lad ak cie. Z možností uvedených
na k artě, k terá nejlépe odpovídá Vaší ochotě podstoupit rizik a během investování?
TAZATEL:
Přečtěte nahlas odpovědi pok ud nutno. Bude-li více odpovědí, zaneste první možnost, k terá byla zmíněna
1. Velmi vysoké finanční riziko s očekáváním velmi vysokých výnosů
2. Vyšší než průměrné finanční riziko s očekáváním vyšších než průměrných výnosů
3. Průměrné finanční riziko s očekáváním průměrných výnosů
4. Nejsem ochoten/ochotna podstoupit žádné finanční riziko

EX111_XYZ_Planning_Horizon
Při plánování svých úspor a výdajů, k teré z následujících období je pro Vás nejdůležitější?
TAZATEL:
{ReadOut}
Kategorie 'Příštích něk olik měsíců' tak é zahrnuje 'Příštích něk olik dnů' a 'Příštích něk olik týdnů'

1.
2.
3.
4.
5.

Příštích několik měsíců
Příští rok
Příštích pár let
Příštích 5 - 10 let
Období delší než 10 let

EX028_LeftRight
V politice lidé hovoří o “levici” a “pravici”. Na stupnici mezi 0 a 10, k de 0 znamená levici a 10 pravici, k am byste zařadil/a sebe?
0..10
EX023_Outro

TAZATEL:
KONTROLA:
Kdo zodpověděl otázk y v tomto modulu?
1. Respondent
2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem)

IF MN005_ModeQues = a2
EX100_PartInterv

TAZATEL:
Je partner/k a respondenta přítomen/na a ochoten/na k rozhovoru nyní nebo právě děláte rozhovor se zástupcem pro partnera/k u respondenta?
1. Ano, partner/ka je přítomen/a a ochoten/na k rozhovoru (se zástupcem) nyní
5. Ne, partner/ka není přítomen/na nebo ochoten/na k rozhovoru (se zástupcem) nyní

IF EX100_PartInterv = a5
EX101_IntroPartInfo
Před tím, než sk ončíme, rád/a bych Vás poprosila o pár informací o [Vašem/Vaší] [manželovi/manželce/partnerovi/partnerce], k terý dnes rozhovor nedělá.
1. Dále

EX102_PartYrsEduc
Kolik let uk ončené šk olní docházk y má [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] ?
TAZATEL:
Plná šk olní docházk a
*zahrnuje příjem stipendia, vyk onávání pracovní činnosti, studium se šk olitelem, sk ládání zk oušek
*vylučuje: práci na plný pracovní úvazek , domácí studium, dálk ové studium, speciální šk olení při práci, večerní studium, flexibilní nebo externí vysok ošk olsk é studium
atd.
0..21
EX103_PartJobSit
Prosím podívejte se na KARTU 38.
Jak byste popsal/a současnou pracovní situaci [Vašeho/Vaší] [manžela/manželk y/partnera/partnerk y]?
TAZATEL:
{ReadOut}
1. V důchodu
2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (včetně práce v rodinné firmě)
3. Nezaměstnaný/á a hledající si zaměstnání
4. Trvale práce neschopný/á v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení
5. V domácnosti
6. Jiná

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)
EX104_PartEvWork
Vyk onával/a [Váš/Vaše/Váš/Vaše] [manžel/manželk a/partner/partnerk a] něk dy placenou práci?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)
EX105_PartEmp
V [jeho/jejím] [posledním/současném/posledním] pracovním poměru, [pracoval/a/pracuje/pracoval/a] [Váš/Vaše/Váš] [manžel/manželk a/partner] jak o zaměstnanec v
souk romém sek toru, zaměstnanec ve státním sek toru, nebo jak o samostatně výdělečně činná osoba?
1. Zaměstnanec v soukromém sektoru
2. Zaměstnanec ve státním sektoru
3. Samostatně výdělečně činná osoba
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN001_Country = a1
EX123_Consent
Tento výzk um má pok račovat i za další dva rok y dalším, podobným a tak é k ratším rozhovorem. Rádi bychom si pro tento důvod uchovali Vaši adresu v našich datech,
abychom Vás mohli zase k ontak tovat. Je to v pořádk u?
TAZATEL:
Pok ud respondent dotazuje nebo váhá, řek něte, že může rozhovor odmítnout i v době, k dy bude znova k ontak tován.
1. Souhlasí s dalším kontaktem
5. Nesouhlasí s dalším kontaktem

ELSE
IF ((MN001_Country = a7) OR (MN001_Country = a3)) AND (MN101_Longitudinal = 0)
EX123_Consent
Tento výzk um má pok račovat i za další dva rok y dalším, podobným a tak é k ratším rozhovorem. Rádi bychom si pro tento důvod uchovali Vaši adresu v našich datech,
abychom Vás mohli zase k ontak tovat. Je to v pořádk u?
TAZATEL:
Pok ud respondent dotazuje nebo váhá, řek něte, že může rozhovor odmítnout i v době, k dy bude znova k ontak tován.
1. Souhlasí s dalším kontaktem
5. Nesouhlasí s dalším kontaktem
ENDIF
ENDIF
EX024_Outro2
Velice Vám děk uji. To byla poslední otázk a. Chtěli bychom Vám ještě jednou poděk ovat za Vaši účast na tomto výzk umném projek tu. Víme, že to byl dlouhý a obtížný
dotazník , ale Vaše pomoc byla opravdu velice cenná. Vaše účast pomůže výzk umník ům lépe pochopit jak stárnutí evropsk é populace ovlivňuje naši budoucnost.
1. Dále

IF MN028_bio = 1
EX121_Temp

TAZATEL:
Prosím zapište přibližnou venk ovní teplotu ve stupních Celsia.
Pok ud je teplota pod nulou, napište '0'. Pok ud je teplota více jak 60 stupňů, zapište '60'
0..60
EX122_EndDBSInstruction

TAZATEL:
Vezměte DBS brožuru a následujte pok yny od 16 do k once.
1. Dále
ENDIF
EX106_HandOutA
Pobíráte v současné době starobní důchod (plný, částečný,´nebo předčasný)?
TAZATEL:

@B Pok ud ANO@B
Dejte respondentovi @B písemný dotazník A@B k samostatnému vyplnění.
Na dotazník napište k řestní jméno a číslo respondenta @B {RespondentID}@B. Napiště seriové číslo písemného dotazník u A do počítače. Dejte respondentovi písemný
dotazník

@B Pok ud NE@B (nebo jiná odpověď)
Dejte respondentovi @B písemný dotazník B@B k samostatnému vyplnění.
Na dotazník napište k řestní jméno a číslo respondenta @B {RespondentID}@B. Napiště seriové číslo písemného dotazník u B do počítače. Dejte respondentovi písemný
dotazník
STRING
ENDLOOP
ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IV001_Intro
V TOMTO MODULU JDE O VAŠE POZOROVÁNÍ BĚHEM DOTAZOVÁNÍ, KTERÉ JE TŘEBA ZANÉST AŽ PO KAŽDÉM UZAVŘENÉM ROZHOVORU.
1. Dále

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)
IV020_RelProxy
Zástupce zodpověděl něk teré nebo všechny otázk y pro {FLRespondentName}. V jak ém vztahu je zástupce k {FLRespondentName}?
1. Manžel/manželka nebo partner/partnerka
2. Dítě/nevlastní dítě
3. Rodič/tchýně, tchán
4. Sourozenec
5. Vnuk/vnučka
6. Jiný příbuzný
7. Pečovatel/ka v domě pro seniory / s pečovatelskou službou
8. Pomocník/pomocnice v domácnosti
9. Přítel/přítelkyně nebo známý/á
10. Jiný vztah
ENDIF
IV002_PersPresent

Byla během dotazování (nebo jeho části) s {FLRespondentName} přítomna ještě třetí osoba - k romě zástupce?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Nikdo
2. Manžel/manželka nebo partner
3. Rodič nebo oba rodiče
4. Dítě nebo děti
5. Jiní příbuzní
6. Jiné osoby přítomny

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))
IV003_PersIntervened
Zasahovaly tyto osoby do rozhovoru?
1. Ano, často
2. Ano, občas
3. Ne
ENDIF
IV004_WillingAnswer
Jak byste popsal/a ochotu {FLRespondentName} odpovídat?
1. Velmi dobrá
2. Dobrá
3. Průměrná
4. Špatná
5. Na začátku dobrá, během rozhovoru horší
6. Na začátku špatná, během rozhovoru lepší

IF IV004_WillingAnswer = a5
IV005_WillingnessWorse
Proč se respondentova ochota odpovídat během rozhovoru zhoršila?
TAZATEL:
{CodeAll}
1. Respondent ztrácel zájem
2. Koncentrace respondenta se snížila nebo osoba byla unavenější
3. Jiné důvody, uveďte prosím

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse
IV006_OthReason
Jak é jiné důvody?
STRING
ENDIF
ENDIF
IV007_AskClarification
Žádal/a {FLRespondentName} při něk terých otázk ách vysvětlení?
1. Nikdy
2. Skoro nikdy
3. Občas
4. Často
5. Velmi často
6. Stále

IV008_RespUnderstoodQst
Měl/a jste pocit, že {FLRespondentName} otázk ám rozuměl/a?
1. Nikdy
2. Skoro nikdy
3. Občas
4. Často
5. Velmi často
6. Stále

IV018_HelpShowcards
Potřeboval respondent během rozhovoru pomoc při čtení k aret?
1. Ano, kvůli problémům s očima
2. Ano, kvůli nedostatečné schopnosti čtení
3. Ne

IF MN008_NumHHR = 1
IF (Sec_HO.HO001_Place = a1) OR (MN024_NursingHome = a2)
IV009_AreaLocationBldg
V jak ém druhu zástavby se bydliště nachází?
1. Velkoměsto
2. Předměstí nebo vnější okruh města
3. Větší město
4. Malé město
5. Venkov / vesnice

IV010_TypeBuilding

V jak ém typu budovy bydlí tato domácnost?
1. Chalupa, vesnické stavení
2. Volně stojící rodinný dům pro jednu nebo dvě rodiny
3. Rodinný dům jako část dvojdomu nebo řadový domek
4. Budova se 3 až 8 byty
5. Budova s 9 nebo více byty,ale ne víc než 8 pater
6. Výškový dům s více než 9 patry
7. Dům se službami pro seniory
8. Speciální bydlení pro seniory s nepřetržitou péčí

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)
IV011_NumberFloorsBldg
Kolik pater má ta budova včetně přízemí?
1..99
ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3
IV012_StepstoEntrance
Kolik schodů se musí jít nahoru nebo dolů, aby se člověk dostal k e vchodu do bytu domácnosti?
TAZATEL:
Nepočítejte schody, k teré nemusíte použít, protože tam jezdí výtah.
1. Do 5
2. 6 až 15
3. 16 až 25
4. Více než 25
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IV019_InterviewerID
Vaše identifik ační číslo (ID tazatele):
STRING
IV017_Outro
Děk ujeme Vám za vyplnění tohoto modulu.
1. Dále
ENDLOOP
ENDIF
IF XT_active = 1
LOOP
XT104_SexDec

TAZATEL:
Zaznamenejte pohlaví zesnulé/ho (zeptejte se, pok ud není zřejmé)
1. Muž
2. Žena

XT001_Intro
Pan/í [{Jméno zemřelé osoby}] se před svou smrtí zúčastnil/a výzk umu SHARE 50+ v Evropě. [Jeho/Její] účast byla velmi důležitá a hodnotná. Byli bychom velmi vděčni
za informace o posledním roce [jeho/jejího] života. Všechny tyto informace budou přísně důvěrné a budou drženy v tajnosti.
1. Dále

XT006_ProxSex

TAZATEL:
Zaznamenejte pohlaví zástupce za zemřelého respondenta
1. Muž
2. Žena

XT002_Relation
Než se začneme ptát na poslední rok pana/í [{Jméno zemřelé osoby}], mohl/a byste nám prosím říci, jak ý byl Váš vztah k zesnulé/mu?
1. Manžel/manželka nebo partner/partnerka
2. Syn nebo dcera
3. Zeť nebo snacha
4. Syn nebo dcera manžela, manželky nebo partnera
5. Vnouče
6. Sourozenec
7. Jiný příbuzenský vztah (uvést)
8. Jiný nepříbuzenský vztah (uvést)

IF XT002_Relation = a7
XT003_OthRel

TAZATEL:
Uveďte příbuzensk ý vztah
STRING
ENDIF
IF XT002_Relation = a8

XT004_OthNonRel

TAZATEL:
Uveďte nepříbuzensk ý vztah
STRING
ENDIF
XT005_HowOftCont
V posledních dvanácti měsících k dy pan/paní {FL_XT005_2} žil/a, jak často jste se s [ním/ní] stýk ala osobně, telefonick y, dopisem, emailem nebo pomocí jiných
elek tronick ých prostředk ů?
1. Denně
2. Několikrát týdně
3. Asi jednou týdně
4. Asi jednou za čtrnáct dní
5. Asi jednou za měsíc
6. Méně než jednou za měsíc
7. Nikdy

IF XT002_Relation <> a1
XT007_YearBirth
Ve k terém roce jste se narodila?
1900..1992
ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth
Budeme teď hovořit o zemřelé/m. Abychom ověřili, že máme o [{Jméno zemřelé osoby}] správné údaje, můžete prosím potvrdit, že se [narodil/narodila] v {FL_XT101_3}?
1. Ano
5. Ne

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5
XT102_DecMonthBirth
V k terém měsíci a roce se [{Jméno zemřelé osoby}] narodil/a?
@bMĚSÍC@b:
ROK:
TAZATEL:
Měsíc
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

XT103_DecYearBirth
V k terém měsíci a roce se [{Jméno zemřelé osoby}] narodil/a?

MĚSÍC: ^XT102_DecMonthBirth
@bROK@b:
TAZATEL:
Rok
1900..2008
ENDIF
XT008_MonthDied
Rádi bychom věděli více o ok olnostech smrti [{Jméno zemřelé osoby}]. V k terém @bměsíci@b a roce [zemřel/zemřela]?

@bMĚSÍC@b:
ROK:
TAZATEL:
Měsíc
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

XT009_YearDied
V k terém měsíci a @bROCE@b [zemřel/zemřela]?

MĚSÍC: ^XT008_MonthDied
@bROK@b:
TAZATEL:
Rok
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013

XT010_AgeDied
Když pan/í [{Jméno zemřelé osoby}] [zemřel, k olik mu/zemřela, k olik jí] bylo let?
TAZATEL:
Věk vyjádřit v letech
20..120
XT109_DecMarried
Byl/a [{Jméno zemřelé osoby}] vdaný/á v době [jeho/jejího] úmrtí?
TAZATEL:
Zemřelý/á se oženil/vdala v době úmrtí
1. Ano
5. Ne

XT039_NumChild
Kolik žijících dětí [měl pan/měla paní] [{Jméno zemřelé osoby}] na k onci svého života, včetně adoptivních?
INTEGER
XT011_CauseDeath
Co bylo hlavní příčinou [jeho/její] smrti?
TAZATEL:
Pok ud nutno přečíst nahlas.
1. Rakovina
2. Srdeční infarkt
3. Mrtvice
4. Jiná kardiovaskulární choroba jako srdeční zástava, arytmie
5. Onemocnění dýchacích cest
6. Onemocnění zažívacího ústrojí jako žaludeční vředy, zánět střev apod.
7. Vážná infekční choroba jako zápal plic, otrava krve nebo chřipka
8. Nehoda
97. Jiná příčina (prosím uveďte)

IF XT011_CauseDeath = a97
XT012_OthCauseDeath

TAZATEL:
Uveďte jinou příčinu smrti.
STRING
ENDIF
IF XT011_CauseDeath <> a8
XT013_HowLongIll
Jak dlouho byl/a pan/í [{Jméno zemřelé osoby}] nemocný/á před tím, než zemřel/a?
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Méně než jeden měsíc
2. Více než jeden ale méně než 6 měsíců
3. Více než 6 měsíců ale méně než rok
4. Více než rok

XT014_WhereDied
[Zemřel/Zemřela] ...
TAZATEL:
{ReadOut}
1. ve ^FL_XT014_2 vlastním bydlišti
2. v bydlišti u jiné osoby
3. v nemocnici
4. v domě s pečovatelskou službou, domově důchodců
5. v rezidenčním bydlení nebo nouzovém ubytování
6. v hospici
97. v jiném místě (prosíme uvést)

IF XT014_WhereDied = a97
XT045_DiedOthPlace

TAZATEL:
Uveďte v jak ém jiném místě zemřel/a.
STRING
ENDIF
XT015_TimesInHosp
V posledním roce před svou smrtí, k olik rát [byl pan/byla paní] [{Jméno zemřelé osoby}] v nemocnici, hospici nebo v domě s pečovatelsk ou službou?
TAZATEL:
Nečíst možnosti nahlas
1. Ani jednou
2. Jednou nebo dvakrát
3. 3 až 5 krát
4. Více než 5 krát

IF XT015_TimesInHosp > a1
XT016_TotalTimeHosp
V posledním roce života, jak dlouho [byl pan/byla paní] [{Jméno zemřelé osoby}] celk em v nemocnici, v hospici nebo v domě s pečovatelsk ou službou?
TAZATEL:
Nečíst možnosti nahlas
1. Méně než jeden týden
2. Více než jeden týden ale méně než jeden měsíc
3. Více než jeden měsíc ale méně než tři měsíce
4. Více než tři měsíce ale méně než 6 měsíců
5. Více než 6 měsíců ale méně než rok
6. Celý rok
ENDIF
ENDIF
XT017_IntroMedCare
Nyní bychom se rádi zeptali na nák lady na zdravotní péči [pan/paní] [{Jméno zemřelé osoby}] v posledních 12 měsících života. Uveďte prosím pro k aždou zdravotní péči,
k terou Vám přečtu, jestli tuto péči obdržel/a a Váš nejlepší odhad nák ladů na tuto péči. @bProsím uveďte jenom nák lady, k teré nebyly hrazeny zdravotním pojištěním
nebo zaměstnavatelem.@b
1. Dále

LOOP cnt:= 1 TO 8
IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)
LOOP
XT018_TypeMedCare
[Měl pan/Měla paní] [{Jméno zemřelé osoby}] [vyšetření od obvodního nebo prak tick ého lék aře/vyšetření od odborného lék aře/léčení při pobytech v nemocnici/zdravotní
péči v domě s pečovatelsk ou službou/zdravotní péči při pobytech v hospicích/lék y/léčebné pomůck y a přístroje/domácí zdravotní péči nebo pomoc v důsledk u
nemohoucnosti nebo invalidity] (v posledních 12 měsících života)?
1. Ano
5. Ne

IF XT018_TypeMedCare = a1
XT019_CostsMedCare
Kolik [musel/musela] zaplatit [za vyšetření od obvodního nebo prak tick ého lék aře/za vyšetření od odborného lék aře/za léčení při pobytech v nemocnici/za zdravotní
péči v domě s pečovatelsk ou službou/za zdravotní péči při pobytech v hospicích/za lék y/za léčebné pomůck y a přístroje/za domácí zdravotní péči nebo pomoc v
důsledk u nemohoucnosti nebo invalidity] (v posledních 12 měsících života)?
TAZATEL:
Pok ud byla jednotlivá péče zcela placena nebo zpětně zaplacena zdravotním pojištěním, napište částk u "0". Obnos v [FLDefault[9]]
0..980000
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
XT105_DiffWhere
Rádi bychom se dozvěděli více o tom, jak é mají lidé v posledním roce svého života zdravotní, duševní, psychick é nebo paměťové problémy. Během posledního rok u
[{Jméno zemřelé osoby}] [měl/měla] potíže s pamatováním si, k de je?
Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.
1. Ano
5. Ne

XT106_DiffYear
Během posledního rok u [jeho/jejího], měl/a [{Jméno zemřelé osoby}] potíže s pamatováním si, k terý je rok ?
(Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.)
1. Ano
5. Ne

XT107_DiffRecogn
Během posledního rok u svého života, [měl/měla] [{Jméno zemřelé osoby}] potíže s rozeznáváním rodinných příslušník ů nebo dobrých přátel?

(Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.)
1. Ano
5. Ne

XT020_IntroDiffADL
[Měl pan/Měla paní] [{Jméno zemřelé osoby}] v posledních 12 měsících života potíže s prováděním něk teré z následujících činností z důvodů problémů fyzick ých,
mentálních, psychick ých nebo s pamětí? Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.
TAZATEL:
^ReadOut
{CodeAll}
1. Obléknout se včetně ponožek a obutí bot
2. Chodit po pokoji
3. Koupat se nebo sprchovat
4. Jíst (například při krájení, dělání soust)
5. Vstávání nebo lehání do postele
6. Použít toaletu včetně sednout si a vstát
96. Nic z uvedeného

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)
XT022_HelpADL
Pomáhal [mu/ji] něk do pravidelně s těmito činnostmi v posledních dvanácti měsících života?
1. Ano
5. Ne

IF XT022_HelpADL = a1
XT023_WhoHelpedADL
Kdo, včetně Vás, hlavně pomáhal s těmito činnostmi? Uveďte nejvýše tři osoby
TAZATEL:
Nečíst nahlas!
Uvést nejvýše tři odpovědi.
Kódovat vztah k zesnulé osobě.
1. Vy osobně (zástupce respondenta)
2. Manžel/ka nebo partner/ka zesnulé/ho
3. Matka nebo otec zesnulé/ho
4. Syn zesnulé/ho zesnulé/ho
5. Zeť zesnulé/ho
6. Dcera zesnulé/ho
7. Snacha zesnulé/ho
8. Vnuk zesnulé/ho
9. Vnučka zesnulé/ho
10. Sestra zesnulé/ho
11. Bratr zesnulé/ho
12. Jiný příbuzný/á zesnulé/ho
13. Neplacený dobrovolník zesnulé/ho
14. Profesionální pomocník (tj. zdravotní sestra) zesnulé/ho
15. Přítel nebo soused zesnulé/ho
16. Jiná osoba

XT024_TimeRecHelp
Jak dlouho celk em v posledních 12 měsících života [dostával/dostávala] tuto pomoc?
TAZATEL:
{ReadOut}
1. Méně než jeden měsíc
2. Více než jeden ale méně než 3 měsíce
3. Více než 3 měsíce ale méně než 6 měsíců
4. Více než 6 měsíců ale méně než rok
5. Celý rok

XT025_HrsNecDay
Kolik hodin bylo nutno tuto pomoc posk ytovat během jednoho typick ého dne?
0..24
ENDIF
ENDIF
XT026a_Intro
Následující otázk y jsou o jmění a životním pojištění, k teré [{Jméno zemřelé osoby}] mohl/a mít a co se s nimi stalo po jeho/jejím úmrtí. Chápu, že tato témata jsou citlivá a
mohou Vás rozrušit, ale finanční otázk y ok olo k once života jsou velmi důležité. Než budeme pok račovat, rádi bychom Vás ubezpečili, že všechno co jste nám dosud
řek l/a a co nám řek nete bude uchováno v přísné tajnosti.
1. Dále

XT026b_HadWill
Něk teří lidé napíší během svého života závěť, k terá určí dědice pozůstalého majetk u. Zanechal/a [{Jméno zemřelé osoby}] závěť?
1. Ano
5. Ne

XT027_Benefic
Kdo byl dědicem pozůstalosti, včetně Vás?
TAZATEL:
^ReadOut

{CodeAll}
1. Vy (zástupce)
2. Manžel/ka nebo partner/ka
3. Děti
4. Vnoučata
5. Sourozenci
6. Jiní příbuzní (uvést)
7. Jiní nepříbuzní (uvést)
8. Církev, nadace nebo dobročinná organizace
9. Zemřelý/á nezanechal žádnou pozůstalost (SPONTÁNNÍ ODPOVĚĎ)

IF a6 IN XT027_Benefic
XT028_OthRelBen

TAZATEL:
Uvést jiného příbuzného
STRING
ENDIF
IF a7 IN XT027_Benefic
XT029_OthNonRelBen

TAZATEL:
Uvést jiného nepříbuzného
STRING
ENDIF
XT030_OwnHome
[Vlastnil zemřelý/Vlastnila zemřelá] dům nebo byt - jak celý nebo i jen část?
1. Ano
5. Ne

IF XT030_OwnHome = a1
XT031_ValHome
Po odečtení hypoték , jak á byla hodnota domu nebo bytu nebo jejich části, k teré zemřelý/á vlastnil/a?
TAZATEL:
Obnos v ^FLCurr
Pok ud zesnulá osoba zanechala dluh, vložte zápornou částk u (se znaménk em minus).
-50000000..50000000
XT032_InhHome
Kdo zdědil dům nebo byt zemřelé/ho, včetně Vás?
TAZATEL:
Uveďte vztah k zemřelé/mu
{CodeAll}
1. Vy (zástupce respondenta)
2. Manžel/ka nebo partner/ka
3. Synové a dcery (UVÉST KŘESTNÍ JMÉNA)
4. Vnoučata
5. Sourozenci
6. Jiní příbuzní (uvést)
7. Jiní nepříbuzní (uvést)

IF a6 IN XT032_InhHome
XT051_OthRel

TAZATEL:
Uvést jiného příbuzného
STRING
ENDIF
IF a7 IN XT032_InhHome
XT052_OthNonRel

TAZATEL:
Uvést jiného nepříbuzného
STRING
ENDIF
IF a3 IN XT032_InhHome
XT053_FrstNme

TAZATEL:
Uvést k řestní jména dětí, k teré zdědily dům nebo byt
STRING
ENDIF
ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol
Měl/a zemřelý/á životní pojištění?

1. Ano
5. Ne

IF XT033_OwnLifeInsPol = a1
XT034_ValLifeInsPol
Jak á byla celk ová hodnota životního pojištění, k terou měl/a zemřelý/á?
TAZATEL:
Obnos v [FLDefault[9]]
1000..50000000
XT035_BenLifeInsPol
Komu bylo vyplaceno toto životní pojištění, včetně Vás?
TAZATEL:
Uveďte vztah k zemřelé/mu
{CodeAll}
1. Vy (zástupce respondenta)
2. Manžel/ka nebo partner/ka
3. Synové a dcery (UVÉST KŘESTNÍ JMÉNA)
4. Vnoučata
5. Sourozenci
6. Jiní příbuzní (uvést)
7. Jiní nepříbuzní (uvést)

IF a6 IN XT035_BenLifeInsPol
XT054_OthRel

TAZATEL:
Uvést jiného příbuzného
STRING
ENDIF
IF a7 IN XT035_BenLifeInsPol
XT055_OthNonRel

TAZATEL:
Uvést jiného nepříbuzného
STRING
ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol
XT056_FrstNme

TAZATEL:
Uvést k řestní jména dědících dětí
STRING
ENDIF
ENDIF
XT036_IntroAssets
Nyní Vám přečtu něk olik druhů spoření a jmění. Ke k aždému prosím uveďte, jestli je [zemřelý měl/zemřelá měla] a pok ud ano, Váš nejlepší odhad jeho hodnoty po
odečtení možných dluhů.
1. Dále

LOOP cnt:= 1 TO 5
LOOP
XT037_OwnAss
[Vlastnil zemřelý/Vlastnila zemřelá] [firmu, včetně pozemk ů a zařízení/jiné nemovitosti/automobily/finanční jmění, tj. peníze, dluhopisy nebo ak cie/šperk y nebo
starožitnosti]?
1. Ano
5. Ne

IF XT037_OwnAss = a1
XT038_ValAss
Jak á byla hodnota [firmy, včetně pozemk ů a zařízení, k terou/jiných nemovitosti, k teré/automobilů, k teré/finančního jmění, tj. peněz, dluhopisů nebo ak cií, k teré/
šperk ů nebo starožitností, k teré] [pan/paní] [{Jméno zemřelé osoby}] vlastnil/a v době své smrti?
TAZATEL:
Obnos v ^FLCurr
V případě dluhu zapište zápornou částk u
-50000000..50000000
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)
XT040a_EstateDiv
Jak byste řek l/a, že byl celk ový majetek rozdělen mezi děti zesnulé/ho?
TAZATEL:

{ReadOut}
1. Některé děti dostaly více než jiné
2. Téměř stejně mezi všechny děti
3. Rovným dílem mezi všechny děti
4. Děti nic nezdědily

IF XT040a_EstateDiv = a1
XT040b_MoreForCare
Řek l/a byste, že děti, k teré zdědily více než jiné proto, že v minulosti dostaly méně?
1. Ano
5. Ne

XT040c_MoreFinSupp
Řek l/a byste, že něk teré děti zdědily více než jiné z důvodů finanční podpory?
1. Ano
5. Ne

XT040d_MoreForCare
Řek l/a byste, že něk teré děti zdědily více než jiné, protože pomáhaly zemřelé/mu před k oncem [jeho/jejího] života?
1. Ano
5. Ne

XT040e_MoreOthReas
Řek l/a byste, že něk teré děti zdědily více než jiné z jiných důvodů?
1. Ano
5. Ne

IF XT040e_MoreOthReas = a1
XT040f_ReasMore
Které důvody to byly?
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDIF
XT041_Funeral
Nak onec bychom se rádi zeptali na pohřební obřad. Byl to círk evní obřad?
1. Ano
5. Ne

XT108_AnyElse
Ptali jsme se mnoho otázek o zdraví a financích [{Jméno zemřelé osoby}] a rádi bychom Vám za Vaši pomoc a informace poděk ovali. Je ještě něco, co byste rád/a řek la
o životních ok olnostech [{Jméno zemřelé osoby}] v posledním roce [jeho/jejího] života?
TAZATEL:
Pok ud nic neřík á, napište NIC a stisk něte ENTER
STRING
XT042_Outro
Toto je k onec našeho rozhovoru. Děk ujeme Vám ještě jednou za Vaše informace. Jsou velmi důležité pro pochopení toho, jak se vede lidem k e k onci jejich života.
1. Dále

XT043_IntMode

TAZATEL:
Prosíme uveďte, jak rozhovor proběhl
1. Osobně
2. Telefonicky

XT044_IntID

TAZATEL:
Vaše identifik ační číslo tazatele
STRING
ENDLOOP
ENDIF

