SHAREw8 CATI2 CZ Fall 2020
CAA201_ Před nějakou dobou jsme Vám zaslali dopis s pozváním k rozhovoru, který obsahoval i prohlášení o ochraně osobních dat. Obdržel/a
jste tento dopis?
1) Ano
2) Ne
CAA202_ V tomto případě pro Vás shrnu nejdůležitější body tohoto prohlášení. Dále rád/a nyní odpovím na jakékoli Vaše dotazy týkající se
ochrany Vašich dat. Národohospodářský ústav České akademie věd ve spolupráci s SHARE-ERIC zodpovídají za realizaci tohoto průzkumu. My v
agentuře SCaC jsme pověřeni vedením těchto rozhovorů. Cílem této studie je poskytnout vědcům data o zdraví, socio-ekonomickém postavení,
společenských a rodinných sítích, která by jim umožnila řešit výzkumné otázky ohledně procesu stárnutí populace. Účast na tomto rozhovoru je
dobrovolná a poskytnuté informace jsou důvěrné. Rozhovor nebudeme nahrávat. Během rozhovoru zadám Vaše odpovědi do počítače, kde
budou uloženy pouze pod číselným kódem. To znamená, že Vaše kontaktní údaje a jméno jsou důsledně uložena odděleně od informací, které
nám poskytnete během rozhovoru. Vaše kontaktní údaje a jméno budou uložena pouze do poslední vlny sběru dat studie SHARE. Po ukončení
sběru dat budou jednotlivé rozhovory dány dohromady tak, aby mohly být využity pouze k výzkumným účelům v různých analýzách, aniž by
jednotliví výzkumníci znali Vaši identitu. Výsledky analýz budou prezentovány pouze v anonymizované podobě. Pokud se dostaneme k nějaké
otázce, na kterou nebudete chtít odpovědět, upozorníte mne a já přejdu k další otázce. Neúčast Vás žádným způsobem neznevýhodní. Kdykoli
můžete také vzít svůj souhlas zpět s účinkem do budoucnosti. Kromě toho máte několik dalších práv na ochranu Vašich osobních dat. V
následujícím kroku Vám řeknu, jak můžete získat další informace o svých právech.
Souhlasíte s účastí na této studii?
TAZATEL: Odpovězte na všechny otázky R.
1) Ano, R souhlasil s účastí.
2) Ne, R účast odmítl. Rozhovor není možný. -> KONEC ROZHOVORU
CAA203_ Děkujeme Vám za rozhodnutí studie se zúčastnit. Pro více informací nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 739 690 490. Dále
Vám můžeme znovu zaslat prohlášení o ochraně dat. Chcete, abychom Vám ho znovu poslali?
TAZATEL: Poskytněte R dostatek času na poznamenání telefonního čísla.
1) Ano, R požaduje opětovné zaslání prohlášení o ochraně dat.
2) Ne, R obdržel uspokojivé informace.
CAA204_ Máte-li otázky ohledně prohlášení o ochraně dat, rád/a na ně odpovím. Zdůrazňuji, že účast na tomto rozhovoru je dobrovolná a
poskytnuté informace jsou důvěrné. Rozhovor nebudeme nahrávat. Místo toho během rozhovoru zadám Vaše odpovědi do počítače. Vaše
odpovědi budou využity pouze k výzkumným účelům v rámci různých analýz, přičemž jednotliví výzkumníci nebudou nikdy znát Vaši identitu.
Pokud se dostaneme k nějaké otázce, na kterou nebudete chtít odpovědět, upozorníte mne a já přejdu k další otázce.
Souhlasíte s účastí na této studii?
TAZATEL: Odpovězte na všechny otázky R.
1) Prohlášení o ochraně dat bylo poskytnuto; R s účastí souhlasil.
2) Prohlášení o ochraně dat bylo poskytnuto; R účast odmítl. Rozhovor není možný.
CAA205_ TAZATEL: Jste si jistý/á, že se respondent odmítl zúčastnit?
1) Ano, R odmítl. Ukončit rozhovor
2) Ne, R souhlasil. Pokračovat v rozhovoru.
CADN242_ TAZATEL: Zadejte pohlaví respondenta (v případě nejasnosti se zeptejte).
1) Muž
2) Žena
CADN202_ V [měsíc z DTB] jsme s Vámi dělali první telefonický rozhovor na téma koronaviru. Pro a pochopení vlivu epidemie na naše životy se
dnes zeptám na to, jak se Vám vede v současné době, konkrétně během posledního týdne. Některé otázky budou stejné nebo podobné těm z
našeho posledního rozhovoru, abychom mohli pochopit působení pandemie v čase. Nejdříve musím ověřit pár základních informací, abychom
Vás mohli správně zařadit do databáze SHARE.
V kterém měsíci jste se narodil/a? Měsíc (1-12):
CADN203_ Ve kterém roce jste se narodil/a?
CAA206_ Bydlíte nyní ve Vašem obvyklém domově, nebo jste se kvůli koronaviru přestěhoval/a jinam?
1) Obvyklý domov
2) Dočasně bydlí jinde
CAA207_ Ve kterém kraji bydlíte? (vyrolovat možnosti)
CAA208_ Ve kterém okrese bydlíte? (vyrolovat možnosti, dle vybraného kraje)
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CAA210_ Nyní mám několik otázek ohledně toho, jak koronavirus ovlivnil Váš život.
CAH202_ Od našeho posledního rozhovoru v [měsíc a rok z DTB], řekl/a byste, že se Váš zdravotní stav zlepšil, zhoršil nebo zůstal přibližně
stejný?
1) Zlepšil se
2) Zhoršil se
3) Zůstal přibližně stejný
CAH203_ Byla Vám od našeho posledního rozhovoru diagnostikována nějaká vážná choroba nebo zdravotní obtíž?
1) Ano
2) Ne
CAH204_ Trpíte jakoukoli z následujících chorob nebo zdravotních obtíží? Odpovězte prosím ano nebo ne:
TAZATEL: Tím myslíme, že Vám lékař řekl, že trpíte touto chorobou a že se s touto chorobou v současné době léčíte nebo že Vás tato choroba sužuje.
TAZATEL: PŘEČTĚTE NAHLAS.
1) Zlomenina kyčelního krčku nebo kyčle?
2) Cukrovka nebo vysoká hladina krevního cukru?
3) Vysoký krevní tlak nebo hypertenze?
4) Srdeční infarkt včetně infarktu myokardu nebo koronární trombózy nebo jakékoli jiné problémy se srdcem, včetně srdečního selhání?
5) Chronické plicní onemocnění, jako je rozedma plic nebo chronická bronchitida?
6) Rakovina nebo zhoubný nádor, včetně leukémie a rakoviny lymfatických žláz, s výjimkou drobných kožních nádorů?
7) Jiná choroba nebo zdravotní obtíž.
CAH206_ Užíváte pravidelně léky na předpis?
1) Ano
2) Ne
CAH207_ Užíváte některé z následujících léků? Odpovězte prosím ano nebo ne: Léky na ...
TAZATEL: PŘEČTĚTE NAHLAS.
1) Vysokou hladinu cholesterolu?
2) Vysoký krevní tlak?
3) Ischemické choroby srdeční nebo cévní choroby mozku?
4) Jiná srdeční onemocnění?
5) Cukrovku?
6) Chronickou bronchitidu?
CAH212_ S ohledem na probíhající epidemii koronaviru, která z následujících preventivních opatření jste během posledního uplynulého týdne
[pondělí až neděle datum z DTB] dodržoval/a? (Ano / Ne u každé otázky)
1) Vyhýbám se lidem, kteří kašlou nebo kýchají
2) Vyhýbám se místům, kde je hodně lidí
3) Nosím roušku nebo respirátor
4) Omezuji osobní kontakt s lidmi (podávání ruky apod.)
5) Používám dezinfekci nebo speciální hygienický prostředek na ruce
6) Vyhýbám se lidem, kteří jsou v kontaktu s nakaženým člověkem
7) Vyhýbám se veřejné dopravě
8) Beru vitamíny na posílení imunity
9) Beru léky nebo léčiva jako prevenci proti koronaviru
10) Snažím se nesahat si do očí, úst nebo na nos
12) Téměř nevycházím z domu
13) Častěji než obvykle si pečlivě myji ruce (tzn. vodou a mýdlem, alespoň 20 vteřin)
14) Pečlivě si myji ruce po kýchání nebo kašlání
15) Pečlivě si myji ruce po použití hromadné dopravy
CAMH201_ Cítil/a jste se během uplynulého měsíce nervózně, úzkostně nebo ne ve své kůži?
1) Ano
2) Ne
CAMH202_ Byl/a jste v posledním uplynulém týdnu [pondělí až neděle datum z DTB] smutný/á nebo depresivní?
TAZATEL: Požádá-li R o upřesnění, řekněte: "Smutný/á nebo depresivní znamená, že se cítíte mizerně, sklíčeně nebo deprimovaně".
1) Ano
2) Ne
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CAMH207_ Máte v poslední době poruchy spánku?
TAZATEL: Nečtěte nahlas.
1) Ano
2) Ne
CAMH237_ Jak často se cítíte sám/sama? Často, občas, nebo téměř nikdy nebo nikdy?
1) Často
2) Občas
3) Téměř nikdy nebo nikdy
CAMH251_ Změnilo se v době koronaviru vaše stravování?
1) Ano, jím víc
2) Ano, jím méně
3) Ne, jím stále stejně
4) Nevím (nenabízejte)
CAMH252_ Změnila se v době koronaviru nějak vaše spotřeba alkoholu?
1) Ano, vzrostla
2) Ano, snížila se
3) Ne, je stále stejná
4) Nevím (nenabízejte)
CAC201_ Nyní se Vás zeptám, zda jste Vy nebo někdo z Vaší rodiny, sousedů a přátel byli postiženi koronavirovým onemocněním.
CAC202_ V době od vypuknutí epidemie, měl/a jste Vy nebo někdo z Vašich blízkých příznaky, které byste připsal/a koronavirovému
onemocnění, např. kašel, horečku nebo potíže s dýcháním?
TAZATEL: Respondent může uvažovat o lidech, kteří bydlí blízko a o lidech, ke kterým má emočně blízko, jako jsou rodinní příslušníci.
1) Ano
2) Ne --> CAC204_
CAC203 Kdo to byl? Řekněte prosím, jaký je jeho nebo její vztah k Vám.
TAZATEL: Zaškrtněte platná označení a zapište počet osob do políčka vpravo. ZEPTEJTE SE: 'Ještě někdo další?'
1) Respondent
2) Manžel/ka nebo partner/ka
3) Otec nebo matka
4) Dítě
5) Vnouče
6) Jiný člen domácnosti
7) Jiný příbuzný mimo domácnost
8) Soused/ka
9) Přítel/kyně nebo kamarád/ka
10) Spolupracovník/ce
11) Pečovatel/ka
12) Jiná osoba
CAC204_ Byl/a jste Vy nebo byl někdo z Vašich blízkých testován na koronavirus s pozitivním výsledkem, tj. dotyčný měl onemocnění COVID?
1) Ano
2) Ne -> CAC207
CAC205 Kdo byl testován s pozitivním výsledkem? Uveďte prosím vztah dotyčné osoby k Vám.
Stejné možnosti odpovědi jako v CAC203
CAC207_ Byl/a jste Vy nebo byl někdo z Vašich blízkých testován na koronavirus s negativním výsledkem, tj. dotyčný neměl onemocnění COVID
nebo se z něj uzdravil?
1) Ano
2) Ne -> CAC210
CAC208 Kdo byl testován s negativním výsledkem? Uveďte prosím jeho nebo její vztah k Vám.
Stejné možnosti odpovědi jako v CAC203
CAC210_ Byl/a jste Vy nebo byl někdo z Vašich blízkých hospitalizován v důsledku koronavirové infekce?
1) Ano
2) Ne -> CAC213
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CAC211 Kdo by hospitalizován? Uveďte prosím jeho nebo její vztah k Vám.
Stejné možnosti odpovědi jako v CAC203
CAC213_ Zemřel někdo z Vašich blízkých na koronavirovou infekci?
1) Ano
2) Ne --> CAQ201_
CAC214 To je mi moc líto. Můžete mi říct, kdo to byl?
Stejné možnosti odpovědi jako v CAC203 (kromě osoby respondenta)
CAQ201_ Nyní mám několik otázek ohledně Vašich návštěv lékaře a zdravotnických zařízení v době od vypuknutí epidemie.
CAQ205_ Vynechal/a jste v době od vypuknutí epidemie nějakou léčbu, protože jste se obával/a, že se nakazíte koronavirem?
1) Ano
2) Ne
CAQ206_ Který druh léčby jste vynechal/a? Odpovězte prosím ano nebo ne. Vynechal/a jste... (Ano / Ne)
TAZATEL: PŘEČTĚTE NAHLAS.
1) Kontrolu u praktického nebo obvodního lékaře?
2) Prohlídku u odborného lékaře, včetně zubaře?
3) Naplánovanou léčbu, včetně operace?
4) Fyzioterapii, psychoterapii, rehabilitaci?
97) Nějaký jiný druh léčby?
CAQ210_ Měl/a jste naplánovanou návštěvu lékaře, kterou se lékař či zdravotnické zařízení rozhodli kvůli epidemii odložit?
1) Ano
2) Ne --> CAQ215_
CAQ211_ Který typ lékařské péče musel být odložen? Odpovězte prosím ano nebo ne:
TAZATEL: PŘEČTĚTE NAHLAS.
Stejné možnosti odpovědi jako v CAQ206
CAQ215_ Požádal/a jste v době od našeho posledního rozhovoru [měsíc a rok z DTB] o návštěvu lékaře nebo léčbu a nedostalo se Vám jí?
1) Ano
2) Ne --> CAQ225_
CAQ216_ Který typ léčby Vám byl odepřen? Odpovězte prosím ano nebo ne. Byla Vám odepřena ... (Ano / Ne)
TAZATEL: PŘEČTĚTE NAHLAS.
Stejné možnosti odpovědi jako v CAQ206
CAQ225_ Byl/a jste v době od našeho posledního rozhovoru [měsíc a rok z DTB] léčen/a v nemocnici?
1) Ano
2) Ne
CAW201_ Nyní přejděme k ekonomickým důsledkům koronavirové krize, nejprve k Vaší pracovní situaci. V době od našeho posledního
rozhovoru [v měsíc a rok z DTB], působil/a jste jako OSVČ, nebo byl/a jste v zaměstnaneckém poměru?
1) Ano
2) Ne -> CAM203
POUZE PRO RESPONDENTY, KTEŘÍ OPOVĚDĚLI ANO V OTÁZCE CAW201_
CAW220_ Kolik hodin jste pracoval/a během obvyklého pracovního týdne před vypuknutím epidemie koronaviru (včetně přesčasů)?
CAW251_ PAQ: Došlo od doby našeho posledního rozhovoru ve vašem zaměstnání k nějaké změně? Vyberte jednu odpověď.
1) Ne, pořád pracuji na stejné pozici
2) Ano, změnila se mi pracovní pozice
3) Ano, ztratil/a jsem zaměstnání, ale našel/la jsem si nové
4) Ano, ztratil/a jsem zaměstnání a novou jsem ještě nenašel/la / nemůžu vůbec vykonávat svou původní podnikatelskou činnost
5) Krátkodobě jsem ztratil/a práci, ale vrátil/a jsem se na stejné místo / znovu vykonávám svou podnikatelskou činnost
CAW261_ Kolik hodin jste pracoval/a během posledního uplynulého týdne [pondělí až neděle datum z DTB] (včetně přesčasů)?
CAW262_PAQ_ Došlo u Vás od vypuknutí epidemie ke snížení pracovní aktivity či příjmů z následujících důvodů?
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TAZATEL: Možnost vybrat více odpovědí.
1) Zkrácení pracovního úvazku zaměstnavatelem
2) Přechod na ošetřovné
3) Nucená dovolená
4) Snížení mzdy
5) Ztráta jiných pracovních příjmů – DPP, platby na ruku apod.
6) Ztráta jiných nepracovních příjmů – výživné, pronájmy, dávky apod.
CAW271_ PAQ Nakolik se momentálně obáváte ztráty zaměstnání?
Škála Vůbec 0-10 Velmi
CAW210_ PAQ Někdo pracoval v průběhu posledního týdne z domova, někdo na obvyklém pracovišti mimo domov, někdo na obou. Jak byste
popsal/a svou situaci?
1) Pracoval/a jsem pouze z domova
2) Pracoval/a jsem na obvyklém pracovišti
3) Pracoval/a jsem z domova a také na obvyklém pracovišti
4) Nic z uvedeného
CAW212_ Naučil/a jste se nějaké nové počítačové dovednosti?
1) Ano
2) Ne
CAM201_ Jak dlouho Vám obvykle trvá cesta do práce? (počet minut)
CAM202_ Jaký dopravní prostředek obvykle používáte při cestě do práce?
1) MHD
2) Auto
3) Vlak
4) Kolo
5) Pěšky
6) Jiné
CAM203_ Kolik minut strávíte cestováním během jednoho obvyklého všedního dne?
CAM204_ Kolik minut strávíte cestováním během jednoho obvyklého víkendu?
CAM205_ Ve kterých krajích ČR jste byl/a v době od vypuknutí epidemie? (seznam krajů)
CAM206_ Byl/a jste v době od vypuknutí epidemie v zahraničí?
1. Ano
2. Ne
(Pokud ano) Ve kterém měsíci? Ve které zemi? (měsíc číslo, země a/také vypsat)
1) Německo
2) Rakousko
3) Polsko
4) Slovensko
5) Itálie
6) Španělsko
7) Řecko
8) Chorvatsko
9) Jiná:________________
CAE202_Nyní Vás chci požádat o informace o tom, jak pandemie ovlivnila finanční situaci Vaší domácnosti.
CAE203_ Získala/a jste Vy nebo jakýkoli jiný člen domácnosti, v době od vypuknutí epidemie, dodatečnou finanční podporu od zaměstnavatele,
vlády, příbuzných a/nebo někoho jiného?
1) Ano
2) Ne --> CAHH217_
CAE204 Kdo Vám tuto finanční podporu poskytl?
TAZATEL: Zaškrtněte všechny možnosti. TAZATEL: Zeptejte se: "Někdo další?"
1) Zaměstnavatel
2) Vláda nebo stát
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3)
4)
5)

Příbuzní
Přátelé
Někdo další

CAHH217_ Kolik činil celkový příjem v POSLEDNÍM UPLYNULÉM MĚSÍCI [měsíc z DTB], po odečtení daní a odvodů, která Vaše celá domácnost od
vypuknutí koronaviru měla, včetně finanční podpory, kterou jste případně získali?
TAZATEL: Zadejte částku v Kč.
CACO007_ Když vezmete celkové příjmy své domácnosti v době od vypuknutí epidemie, řekl/a byste, že to Vaše domácnost finančně zvládá s
velkými obtížemi, s jistými obtížemi, celkem bez problémů, nebo bez problémů?
1) S velkými obtížemi
2) S jistými obtížemi
3) Celkem bez problémů
4) Bez problémů
CAE211_ V době od vypuknutí epidemie, musel/a jste odložit pravidelné platby jako je nájem, hypotéka, splátky půjček a/nebo účty za služby?
1) Ano
2) Ne
CAE212_ V době od vypuknutí epidemie, musel/a jste sáhnout do svých úspor, abyste pokryl/a své každodenní výdaje?
1) Ano
2) Ne
CAE214_ Některým domácnostem se kvůli epidemii změnily příjmy. Na kolik procent běžné částky se od vypuknutí epidemie změnil příjem celé
Vaší domácnosti? Srovnávejte prosím vaši současnou situaci s obdobím před vypuknutím krize. V případě zvýšení příjmů uveďte číslo vyšší než
100 %.
Nezůstaly nám žádné příjmy = 0 % Škála 0-200 % Zůstaly nám všechny příjmy = 100 %, Máme dvojnásbné příjmy = 200 %
CAE215_ V případě, že by ve vaší domácnosti došlo k úplnému výpadku příjmů, na kolik MĚSÍCŮ odhadujete, že by vám vystačily vaše úspory?
CAE217_ Přistoupil/a jste v době od vypuknutí epidemie na některé z následujících opatření, abyste vyřešil/a svou současnou finanční situaci?
[Ano / Ne u všech otázek]
1) Půjčka od rodiny nebo známých
2) Půjčka od banky nebo úvěrové společnosti
3) Prodej majetku
4) Výrazné omezení výdajů za nákup potravin
5) Výrazné omezení výdajů za nákup spotřebních věcí (oblečení, vybavení domácnosti)
6) Hledání levnějšího bydlení
7) Hledání jiné nebo další práce
8) Výrazné omezení výdajů za návštěvy restaurací, za kulturu a cestování
9) Nic z uvedeného
CAS250_ Pro pochopení šíření koronaviru je velmi důležité mapovat pohyb osob a jejich kontakty. Budeme se ptát na Vaše aktivity a kontakty
BĚHEM POSLEDNÍHO TÝDNE. Vykonával/a jste během celého posledního týdne následující aktivity? [Ano / Ne u všech otázek]
1) Jízda MHD
2) Jízda vlakem nebo autobusem
3) Jízda taxi
4) Nakupování v obchodě
5) Nakupování v obchodním domě nebo nákupním centru obchodě
6) Návštěva pošty, banky, nebo úřadu
7) Návštěva restaurace nebo hospody
8) Návštěva lékaře či zdravotních institucí (klinika, nemocnice, zubař apod.)
9) Návštěva sociálních institucí (domovy důchodců, stacionáře apod.)
10) Návštěva rodiny (u nich či u vás doma)
11) Návštěva přátel (u nich či u vás doma)
12) Společná dovolená či výlet s více lidmi
13) Návštěva fitness, sportovišť, hraní týmových sportů
14) Chození do parku, po městě apod. ve více než dvou lidech
15) Ježdění na chatu/chalupu
16) Účast na společenské události za přítomnosti více než pěti lidí (např. svatba, oslava, pohřeb, křtiny)
17) Návštěva sportovních utkání
18) Návštěva koncertů či kulturních akcí
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CAS251_ Zkuste se prosím na základě tohoto popisu aktivit BĚHEM POSLEDNÍHO UPLYNULÉHO TÝDNE [pondělí až neděle datum z DTB] zamyslet
nad tím, s kolika různými lidmi jste se osobně potkal/a v práci, při společném sportování, na výletech a podobně. S kolika lidmi odhadujete, že
jste se bavil/a minimálně 5 minut? Odhadněte alespoň přibližně:
CAS252_ Nyní se pokusíme srovnat počty Vašich kontaktů s ostatními lidmi během jednoho obvyklého týdne před vypuknutím epidemie
koronaviru a nyní, to jest během posledního uplynulého týdne. Myslíme tím osobní setkání, při kterém společně strávíte alespoň pět minut.
[Počet osob: Před / Nyní]
1) S kolika osobami se potkáte v práci?
2) S kolika přáteli se setkáte?
3) S kolika příbuznými a rodinnými příslušníky, kteří s Vámi nebydlí, se obvykle setkáte?
4) S kolika jinými lidmi se obvykle setkáte (např. při společenských akcích, sportování, výletech a podobně)?
5) Kolik různých osob obvykle navštíví Váš domov?
CAS260_ Nyní bych se rád/a něco dozvěděl/a o druhu kontaktů, které jste měl/a během uplynulého posledního týdne [pondělí až neděle datum
z DTB]. Kolikrát jste se setkal/a během posledního uplynulého týdne osobně s: [Odpověď Ano, kolikrát ... / Ne]
1) Vlastními dětmi
2) Vlastními vnoučaty
3) Vlastními rodiči
4) Jinými příbuznými
5) Se spolupracovníky v práci
6) S přáteli nebo kamarády
7) S jinými nepříbuznými osobami, které pečují o Vaše zdraví nebo poskytují jinou péči (např. lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé apod.)
8) S jinými nepříbuznými osobami, se kterými máte nějaké úřední jednání (např. úředníci apod.)
9) S jinými nepříbuznými osobami jako jsou sousedé apod.
CAS261_ Komunikoval/a jste s následujícími lidmi mimo Váš domov prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiného elektronického prostředku v
posledním uplynulém týdnu [pondělí až neděle datum z DTB]? [Odpověď Ano / Ne]
Stejné možnosti odpovědí jako v CAS250
CAS210_ Pomáhal/a jste v průběhu posledního uplynulého týdne [pondělí až neděle datum z DTB] následujícím osobám mimo svůj domov se
zajišťováním nezbytných věcí, např. jídla, léků nebo naléhavých oprav v domácnosti? [Odpověď Ano / Ne]
1) Vlastním dětem
2) Vlastním vnoučatům
3) Vlastním rodičům
4) Jiným příbuzným
5) Přátelům nebo kamarádům
6) Jiným nepříbuzným osobám (např. sousedům, spolupracovníkům apod.)
CAS212_ Poskytoval/a jste v průběhu poseldního uplynulého týdne [pondělí až neděle datum z DTB] osobní péči jiným osobám mimo svůj
domov? [Odpověď Ano / Ne]
Stejné možnosti odpovědí jako v CAS210
CAS215_ Vykonával/a jste v posledním týdnu jakoukoli jinou dobrovolnickou činnost?
1) Ano
2) Ne
CAS220_ Během posledního uplynulého týdne [pondělí až neděle datum z DTB], pomáhali Vám jiní lidé mimo Váš domov se zajištěním
nezbytných věcí, například jídla, léků nebo naléhavých oprav v domácnosti? Byli to: [Odpověď Ano / Ne]
Stejné možnosti odpovědí jako v CAS210
CAS225_ Byl/a jste v průběhu posledního uplynulého týdne [pondělí až neděle datum z DTB] příjemcem pravidelné domácí péče?
1) Ano
2) Ne --> CAX201_
CAS226_ Měl/a jste v průběhu posedního uplynulého týdne [pondělí až neděle datum z DTB] větší potíže se získáním domácí péče v potřebném
rozsahu?
1) Ano
2) Ne --> CAS228_
CAS227 Jaké to byly potíže?
TAZATEL: Nechte R zmínit všechny obtíže a zaškrtněte všechny možnosti.
1) Musel/a jsem za potřebnou péči víc zaplatit
2) Moji pečovatelé nemohli přijít ke mně domů
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3) Jiné potíže
CAS228_ Měli na sobě Vaši pečovatelé ochranné pomůcky, například roušky nebo rukavice?
1) Ano
2) Ne
3) Žádný pečovatel mě od vypuknutí koronaviru doma nenavštívil.
CAX201_ Jaké jsou vaše pocity ohledně probíhající epidemie koronaviru? Jste...
Velmi klidný Škála 0-10 Velmi ustaraný
CAX202_ Nyní se budeme ptát na Vaše názory na společenské dění. Prosím řekněte, zda souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky:
[Odpověď Ano / Ne]
1) Opozice pouze brání vládě v přijímání důležitých rozhodnutí
2) Vláda by měla přijmout opatření ke snížení příjmových rozdílů mezi lidmi.
3) Hlasováním ve volbách mohu ovlivnit vývoj v našem státě.
4) Člověku jako jsem já nezáleží na tom, zda žije v demokracii, či nikoliv.
5) Za určitých okolností může být autoritativní způsob vládnutí lepší než demokratický.
6) Prezident České republiky by měl mít větší pravomoce.
7) Česká republika přispívá do Evropské unie více, než z ní získává.
8) Díky členství v EU jsme na tom lépe.
9) Ekonomičtí migranti berou práci českým pracovníkům.
10) Přistěhovalectví obohacuje kulturní život.
11) Přistěhovalectví dělá z našeho státu horší místo pro život.
CAX203_1 Považujete nošení roušek za něco, co omezuje osobní svobodu?
1) Ano
2) Ne
CAX219_ Kolik si myslíte, že byl počet NOVĚ pozitivně testovaných lidí na koronavir COVID19 během VČEREJŠÍHO DNE [měsíc a rok z DTB] v celé
České republice?
CAX220_ Považujete současné rozhodování vlády České republiky ohledně karanténních opatření za správné a adekvátní?
1) Ano
2) Ne
CAX221_ Považujete komunikaci vlády ohledně ochranných opatření za správnou a adekvátní?
1) Ano
2) Ne
CAV201_ Nechal/a jste se letos očkovat proti chřipce?
1) Ano --> CAV203_
2) Ne
CAV202_ Pokud ne, máte v plánu nechat se letos očkovat proti chřipce?
1) Ano
2) Ne
CAV203_ Kdyby byla v ČR dostupná vakcína proti koronaviru, nechal/a byste se očkovat?
1) Ano -> CAF201
2) Ne
CAV204_ Pokud ne, jaký je hlavní důvod?
1) Nevyhovující zdravotní stav
2) Rizika jsou větší než benefity
3) Výhrady proti jakémukoliv očkování
4) Žádná nebo nízká důvěra v účinku
5) Žádná nebo nízká důvěra ve výrobce
6) Jiná odpověď
CAF201_ Nyní jsme došli na konec rozhovoru. Odpovídal/a jste na spoustu otázek o nelehké době. Avšak i za těžkých časů se v životě vyskytnou
pozitivní věci. Co pro Vás bylo v době od vypuknutí epidemie nejvíce povznášejícím zážitkem, tedy něčím, co ve Vás probudilo naději nebo
štěstí?
TAZATEL: NEČTĚTE NAHLAS. Nechte respondenta odpovědět a zvolte vhodnou možnost.
1) Označil/a něco okamžitě
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2)
3)

Váhal/a něco označit
Nic neoznačil/a

CAF202_ A konečně, na co se nejvíc těšíte, že budete dělat, jakmile koronavirus ustoupí?
TAZATEL: NEČTĚTE NAHLAS. Nechte respondenta odpovědět a zvolte vhodnou možnost.
1) Označil/a něco okamžitě
2) Váhal/a něco označit
3) Nic neoznačil/a
CAF203_ Velmi děkujeme za Vaši laskavou spolupráci. Zůstaňte zdrávi!
CAF204_ TAZATEL: Zadejte prosím jakékoli poznámky o rozhovoru, které nám chcete sdělit.
CAF205_ TAZATEL KONTROLA: Kdo odpovídal na otázky?
1) Pouze respondent
2) Respondent a zástupce
3) Pouze zástupce
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