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CAA001_ 

Před nějakou dobou jsme Vám zaslali dopis s pozváním, který obsahoval i prohlášení o ochraně 
osobních dat. Obdržel/a jste tento dopis?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAA002_ 

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 
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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.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano, R souhlasil s účastí. 

2. Ne, R účast odmítl. Rozhovor není možný. 
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CAA003_ 

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.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano, R požaduje opětovné zaslání prohlášení o ochraně dat. 

2. Ne, R obdržel uspokojivé informace. 
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CAA004_ 

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. 
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Prohlášení o ochraně dat bylo poskytnuto; R s účastí souhlasil. 

2. Prohlášení o ochraně dat bylo poskytnuto; R  účast odmítl. Rozhovor není možný. 

 
Page 5 

CAA005_ 

TAZATEL: Jste si jistý/á, že se respondent odmítl zúčastnit?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano, R odmítl. Ukončit rozhovor. 

2. Ne, R souhlasil. Pokračovat v rozhovoru. 

 
Page 6 

CADN042_ 

TAZATEL: Zadejte pohlaví respondenta (v případě nejasnosti se zeptejte).  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Muž 

2. Žena 
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CADN002_ 

 V kterém měsíci jste se narodil/a?  
  
Answer type: Integer 
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CADN003_ 

Ve kterém roce jste se narodil/a?  
  
Answer type: Integer 
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CAA006_ 

Bydlíte nyní ve Vašem obvyklém domově, nebo jste se kvůli koronaviru přestěhoval/a jinam?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Obvyklý domov 

2. Dočasně bydlí jinde 
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CAA010_ 

Nyní mám několik otázek ohledně toho, jak koronavirus ovlivnil Váš život.  
  
Answer type: None 
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CAPH003_ 

Před vypuknutím epidemie řekl/a byste, že Váš zdravotní stav byl výborný, velmi dobrý, dobrý, 
ucházející nebo špatný?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Výborný 

2. Velmi dobrý 

3. Dobrý 

4. Ucházející 

5. Špatný 
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CAH002_ 

Srovnáte-li svůj zdravotní stav před a po vypuknutím epidemie, řekl/a byste, že se Váš zdravotní 
stav zlepšil, zhoršil nebo zůstal přibližně stejný?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Zlepšil se 
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2. Zhoršil se 

3. Zůstal přibližně stejný 
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CAH003_ 

Byla Vám od našeho posledního rozhovoru diagnostikována nějaká vážná choroba nebo 
zdravotní obtíž?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAH004_ 

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.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH004_1 Zlomenina kyčelního krčku nebo kyčle? 
CAH004_2 Cukrovka nebo vysoká hladina krevního cukru? 
CAH004_3 Vysoký krevní tlak nebo hypertenze? 
CAH004_4 Srdeční infarkt včetně infarktu myokardu nebo koronární trombózy nebo jakékoli 
jiné problémy se srdcem, včetně srdečního selhání? 
CAH004_5 Chronické plicní onemocnění, jako je rozedma plic nebo chronická bronchitida? 
CAH004_6 Rakovina nebo zhoubný nádor, včetně leukémie a rakoviny lymfatických žláz, s 
výjimkou drobných kožních nádorů? 
CAH004_7 Jiná choroba nebo zdravotní obtíž. 
Categories: 
1.  Ano 

5.  Ne 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 
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CAPH089_ 

Po dobu nejméně šesti měsíců, trpěl/a jste některou z uvedených zdravotních obtíží? Prosím, 
odpovězte ano nebo ne.  
 
TAZATEL: PŘEČTĚTE NAHLAS.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAPH089_1 Upadnutí 
CAPH089_2 Strach z upadnutí 
CAPH089_3 Zamotání hlavy, mdloby nebo zatmění před očima. 
CAPH089_4 Vyčerpanost, slabost 
Categories: 
1.  Ano 

5.  Ne 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 
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CAH006_ 

Užíváte pravidelně léky na předpis?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAH007_ 

Užíváte některé z následujících léků? Odpovězte prosím ano nebo ne: Léky na ...  
 
TAZATEL: PŘEČTĚTE NAHLAS.  
  
Question type: Table 
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Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH007_1 Vysokou hladinu cholesterolu? 
CAH007_2 Vysoký krevní tlak? 
CAH007_3 Ischemické choroby srdeční nebo cévní choroby mozku? 
CAH007_4 Jiná srdeční onemocnění? 
CAH007_5 Cukrovku? 
CAH007_6 Chronickou bronchitidu? 
Categories: 
1.  Ano 

5.  Ne 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 
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CAH010_ 

V době od vypuknutí koronaviru, vyšel/a jste ven ze svého domova?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAH011_ 

Jak často od vypuknutí epidemie jste prováděl/a následující činnosti v porovnání s dobou před 
vypuknutím? Již vůbec ne, méně často, asi tak stejně často nebo častěji?  
 
TAZATEL: Přečtěte každou činnost a zaškrtněte příslušnou odpověď.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH011_1 Chození na nákupy? 
CAH011_2 Chození na procházky? 
CAH011_3 Setkávání se s více než 5 lidmi, kteří nepatří do Vaší domácnosti? 
CAH011_4 Navštěvování jiných členů rodiny? 
Categories: 
1.  Již vůbec ne 
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2.  Méně často 

3.  Asi tak stejně často 

4.  Častěji 

5.  Nehodí se 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 
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CAH012_ 

Jak často jste nosil/a roušku, když jste vyšel/a ven z domova na veřejné prostranství? Bylo to 
vždy, často, někdy nebo nikdy?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Vždy 

2. Často 

3. Někdy 

4. Nikdy 
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CAH013_ 

Jak často jste si držel/a odstup od ostatních, když jste vyšel/la ven z domova? Bylo to vždy, 
často, někdy nebo nikdy?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Vždy 

2. Často 

3. Někdy 

4. Nikdy 
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CAH014_ 

Myl/a jste si ruce častěji než obvykle?  
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAH015_ 

Používal/a jste speciální hygienický prostředek na ruce nebo dezinfekci častěji než obvykle?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAH016_ 

Zakrýval/a jste si pečlivěji obličej při kašlání a kýchání?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAH017_ 

Bral/a jste nějaké léky nebo léčiva jako prevenci proti koronaviru?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAH020_ 

Cítil/a jste se během uplynulého měsíce nervózně, úzkostně nebo ne ve své kůži?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAH021_ 

Bylo tomu tak více, méně, nebo asi tak stejně jako před vypuknutím epidemie?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Více 

2. Méně 

3. Asi tak stejně 
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CAMH002_ 

Byl/a jste v posledním měsíci smutný/á nebo depresivní?  
 
TAZATEL: Požádá-li R o upřesnění, řekněte: ''Smutný/á nebo depresivní znamená, že se cítíte 
mizerně, sklíčeně nebo deprimovaně''.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAMH802_ 

Bylo tomu tak více, méně, nebo asi tak stejně jako před vypuknutím epidemie?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Více 

2. Méně 
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3. Asi tak stejně 
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CAMH007_ 

Měl/a jste v poslední době poruchy spánku?  
 
TAZATEL: NEČTĚTE NAHLAS.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Poruchy spánku nebo změny spánkového chování v poslední době 

2. Se spánkem nebyly žádné problémy 
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CAMH807_ 

Bylo tomu tak více, méně, nebo asi tak stejně jako před vypuknutím epidemie?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Více 

2. Méně 

3. Asi tak stejně 
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CAMH037_ 

Jak často se cítíte sám/sama? Často, občas, nebo téměř nikdy nebo nikdy  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Často 

2. Občas 

3. Téměř nikdy nebo nikdy 
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CAMH837_ 



12 
 

Bylo tomu tak více, méně nebo asi tak stejně jako před vypuknutím epidemie?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Více 

2. Méně 

3. Asi tak stejně 
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CAC001_ 

Nyní se Vás zeptám, zda jste Vy nebo někdo z Vaší rodiny, sousedů a přátel byli postiženi 
koronavirovým onemocněním.  
  
Answer type: None 
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CAC002_ 

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.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAC003 

Kdo to byl? Řekněte prosím, jaký je jeho nebo její vztah k Vám.  
 
TAZATEL: Zaškrtněte platná označení a zapište počet osob do políčka vpravo.  
TAZATEL: ZEPTEJTE SE: 'Ještě někdo další?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
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1.  Respondent 

2.  Manžel/ka nebo partner/ka 

3.  Otec nebo matka 

4.  Dítě 

5.  Jiný člen domácnosti 

6.  Jiný příbuzný mimo domácnost 

7.  Soused/ka, přítel/kyně nebo spolupracovník/ce 

8.  Pečovatel/ka 

97. Jiná osoba 

CAC003_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC003" 

CAC003_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC003" 

CAC003_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC003" 

CAC003_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC003" 

CAC003_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC003" 

CAC003_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC003" 

CAC003_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC003" 
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CAC004_ 
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Byl/a jste Vy nebo byl někdo z Vašich blízkých testován na koronavirus s pozitivním výsledkem, 
tj. dotyčný měl onemocnění COVID?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAC005 

Kdo byl testován s pozitivním výsledkem? Uveďte prosím vztah dotyčné osoby k Vám.  
 
TAZATEL: Zaškrtněte platná označení a zapište počet osob do políčka vpravo.  
TAZATEL: ZEPTEJTE SE: 'Ještě někdo další?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent 

2.  Manžel/ka nebo partner/ka 

3.  Otec nebo matka 

4.  Dítě 

5.  Jiný člen domácnosti 

6.  Jiný příbuzný mimo domácnost 

7.  Soused/ka, přítel/kyně nebo spolupracovník/ce 

8.  Pečovatel/ka 

97. Jiná osoba 

CAC005_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC005" 

CAC005_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC005" 

CAC005_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC005" 

CAC005_6b 
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Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC005" 

CAC005_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC005" 

CAC005_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC005" 

CAC005_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC005" 
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CAC007_ 

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?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAC008 

Kdo byl testován s negativním výsledkem? Uveďte prosím jeho nebo její vztah k Vám.  
 
TAZATEL: Zaškrtněte platná označení a zapište počet osob do políčka vpravo.  
TAZATEL: ZEPTEJTE SE: 'Ještě někdo další?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent 

2.  Manžel/ka nebo partner/ka 

3.  Otec nebo matka 

4.  Dítě 

5.  Jiný člen domácnosti 

6.  Jiný příbuzný mimo domácnost 
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7.  Soused/ka, přítel/kyně nebo spolupracovník/ce 

8.  Pečovatel/ka 

97. Jiná osoba 

CAC008_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC008" 

CAC008_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC008" 

CAC008_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC008" 

CAC008_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC008" 

CAC008_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC008" 

CAC008_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC008" 

CAC008_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC008" 
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CAC010_ 

Byl/a jste Vy nebo byl někdo z Vašich blízkých hospitalizován v důsledku koronavirové 
infekce?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAC011 

Kdo by hospitalizován? Uveďte prosím jeho nebo její vztah k Vám.  
 
TAZATEL: Zaškrtněte platná označení a zapište počet osob do políčka vpravo.  
TAZATEL: ZEPTEJTE SE: 'Ještě někdo další?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent 

2.  Manžel/ka nebo partner/ka 

3.  Otec nebo matka 

4.  Dítě 

5.  Jiný člen domácnosti 

6.  Jiný příbuzný mimo domácnost 

7.  Soused/ka, přítel/kyně nebo spolupracovník/ce 

8.  Pečovatel/ka 

97. Jiná osoba 

CAC011_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC011" 

CAC011_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC011" 

CAC011_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC011" 

CAC011_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC011" 

CAC011_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC011" 

CAC011_8b 
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Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC011" 

CAC011_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC011" 
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CAC013_ 

Zemřel někdo z Vašich blízkých na koronavirovou infekci?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAC014 

To je mi moc líto. Můžete mi říct, kdo to byl?  
 
TAZATEL: Zaškrtněte platná označení a zapište počet osob do políčka vpravo.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
2.  Manžel/ka nebo partner 

3.  Rodič 

4.  Dítě 

5.  Jiný člen domácnosti 

6.  Jiný příbuzný mimo domácnost 

7.  Soused/ka, přítel/kyně nebo spolupracovník/ce 

8.  Pečovatel/ka 

97. Jiná osoba 

CAC014_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC014" 

CAC014_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC014" 
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CAC014_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC014" 

CAC014_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC014" 

CAC014_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC014" 

CAC014_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC014" 

CAC014_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC014" 
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CAQ001_ 

Nyní mám několik otázek ohledně Vašich návštěv lékaře a zdravotnických zařízení v době od 
vypuknutí epidemie.  
  
Answer type: None 
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CAQ005_ 

Vynechal/a jste v době od vypuknutí epidemie nějakou léčbu, protože jste se obával/a, že se 
nakazíte koronavirem?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAQ006_ 
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Který druh léčby jste vynechal/a? Odpovězte prosím ano nebo ne. Vynechal/a jste...  
 
TAZATEL: PŘEČTĚTE NAHLAS.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ006_1 Kontrolu u praktického nebo obvodního lékaře? 
CAQ006_2 Prohlídku u odborného lékaře, včetně zubaře? 
CAQ006_3 Naplánovanou léčbu, včetně operace? 
CAQ006_4 Fyzioterapii, psychoterapii, rehabilitaci? 
CAQ006_97 Nějaký jiný druh léčby? 
Categories: 
1.  Ano 

5.  Ne 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 
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CAQ010_ 

Měl/a jste naplánovanou návštěvu lékaře, kterou se lékař či zdravotnické zařízení rozhodli kvůli 
epidemii odložit?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAQ011_ 

Který typ lékařské péče musel být odložen? Odpovězte prosím ano nebo ne:  
 
TAZATEL: PŘEČTĚTE NAHLAS.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ011_1 Kontrola u praktického nebo obvodního lékaře? 
CAQ011_2 Kontrola u odborného lékaře, včetně zubaře? 
CAQ011_3 Plánovaná léčba, včetně operace? 
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CAQ011_4 Fyzioterapie, psychoterapie, rehabilitace? 
CAQ011_97 Nějaký jiný druh léčby? 
Categories: 
1.  Ano 

5.  Ne 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 
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CAQ015_ 

Požádal/a jste v době od vypuknutí epidemie o návštěvu lékaře nebo léčbu a nedostalo se Vám 
jí?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAQ016_ 

Který typ léčby Vám byl odepřen? Odpovězte prosím ano nebo ne. Byla Vám odepřena ...  
 
TAZATEL: PŘEČTĚTE NAHLAS.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ016_1 Kontrola u praktického lékaře? 
CAQ016_2 Kontrola u odborného lékaře, včetně zubaře? 
CAQ016_3 Plánovaná léčba, včetně operace? 
CAQ016_4 Fyzioterapie, psychoterapie, rehabilitace? 
CAQ016_97 Nějaký jiný druh léčby? 
Categories: 
1.  Ano 

5.  Ne 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 

 
Page 52 
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CAQ025_ 

Byl/a jste v době od vypuknutí epidemie léčen/a v nemocnici?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAQ027_ 

Nakolik spokojen/a jste byl/a s poskytnutou léčbou? Velmi spokojen/a, spíše spokojen/a, spíše 
nespokojen/a nebo velmi nespokojen/a?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Velmi spokojen/a 

2. Spíše spokojen/a 

3. Spíše nespokojen/a 

4. Velmi nespokojen/a 
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CAQ028 

Proč jste byl/a nespokojen/a?  
 
TAZATEL: Nechte R zmínit všechny důvody a zaškrtněte všechny možnosti.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Dlouhá čekací doba 

2.  Příliš mnoho lidí 

3.  Lékař nebo sestry na mě neměli čas 

4.  Nedostatek vybavení nebo materiálů 

5.  Nedostatečná bezpečnostní opatření proti infekcím 

97. Jiné 
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CAQ020_ 

Navštívil/a jste v době od vypuknutí epidemie lékařskou ordinaci nebo zdravotnické zařízení jiné 
než nemocnici?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAQ021_ 

Bylo to v souvislosti s koronavirem?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAQ022_ 

Nakolik spokojen/a jste byl/a s poskytnutou léčbou? Velmi spokojen/a, spíše spokojen/a, spíše 
nespokojen/a nebo velmi nespokojen/a?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Velmi spokojen/a 

2. Spíše spokojen/a 

3. Spíše nespokojen/a 

4. Velmi nespokojen/a 
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CAQ023 

Proč jste byl/a nespokojen/a?  
 
TAZATEL: Nechte R zmínit všechny důvody a zaškrtněte všechny možnosti.  



24 
 

  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Dlouhá čekací doba 

2.  Příliš mnoho lidí 

3.  Lékař nebo sestry na mě neměli čas 

4.  Nedostatek vybavení nebo materiálů 

5.  Nedostatečná bezpečnostní opatření proti infekcím 

97. Jiné 
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CAW001_ 

Nyní přejděme k ekonomickým důsledkům koronavirové krize, nejprve k Vaší pracovní situaci.  
  
Answer type: None 
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CAEP805_ 

V době, kdy vypukla koronavirové krize, byl/a jste zaměstnaný/á nebo samostatně výdělečně 
činný/á, včetně práce v rodinné firmě?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAW002_ 

Ztratil/a jste v důsledku koronavirové krize práci, byl/a jste propuštěn/a nebo jste musel/a zavřít 
svou firmu?  
 
TAZATEL: Firma může být zavřena dočasně nebo trvale.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 
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5. Ne 
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CAW003_ 

Jak dlouho jste byl/a nezaměstnaný/á, propuštěn/a z práce nebo na jak dlouho jste musel/a zavřít 
svou firmu?  
 
TAZATEL: Počet týdnů.  
  
Answer type: Integer 
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CAW010_ 

Někteří lidé od vypuknutí epidemie pracovali z domova, někteří na obvyklém pracovišti mimo 
domov, někteří na obou. Jak byste popsal/a svou situaci?  
 
TAZATEL: Pokud R ztratil práci, byl propuštěn nebo musel zavřít svou firmu v době od 
vypuknutí epidemie, nechť R uvažuje o zbývajícím čase během krize, kdy ještě pracoval. 
"Nic z uvedeného" znamená, že R vůbec nepracoval, ani na obvyklém pracovišti, ani z domova.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Pracoval/a jsem pouze z domova 

2. Pracoval/a jsem na obvyklém pracovišti 

3. Pracoval/a jsem z domova a na obvyklém pracovišti 

4. Nic z uvedeného 
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CAW012_ 

Naučil/a jste se nějaké nové počítačové dovednosti?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 

9. Pracuje bez počítače 
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CAW013_ 

Bylo Vaše internetové připojení dostatečné? Odpovězte prosím ano nebo ne:  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 

9. Pracuje bez počítače 
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CAW016_ 

Dostal/a jste na pracovišti nějaké ochranné pomůcky, jako např. roušky, rukavice, ochranné štíty, 
dezinfekci?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAW017_ 

Nakolik bezpečně jste se cítil/a na svém pracovišti co se týče zdraví? Bylo velmi bezpečné, spíše 
bezpečné, spíše nebezpečné nebo velmi nebezpečné?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Velmi bezpečné 

2. Spíše bezpečné 

3. Spíše nebezpečné 

4. Velmi nebezpečné 
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CAW020_ 
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Kolik hodin týdně jste normálně pracoval/a před vypuknutím epidemie? Prosím počítejte i 
přesčasy.  
  
Answer type: Integer 
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CAW021_ 

Snížil/a jste v době od vypuknutí epidemie svůj počet pracovních hodin?  
 
TAZATEL: Kódujte 'Ano' pokud R ztratil práci, byl propuštěn nebo musel zavřít svou firmu.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAW022_ 

Jaký byl nejnižší počet hodin v jednom týdnu?  
 
TAZATEL: Vložte 0 hodin pokud R ztratil práci, byl propuštěn nebo musel zavřít svou firmu.  
  
Answer type: Integer 
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CAW023_1 

Kdy to bylo?  
  
Answer type: Integer 

CAW023_2 

Ve kterém týdnu tohoto měsíce to bylo?  
  
Answer type: Integer 
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CAW024_ 

Zvýšil/a jste v době od vypuknutí epidemie svůj počet pracovních hodin? Započítejte prosím 
přesčasy.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAW025_ 

Jaký byl nejvyšší počet hodin v jednom týdnu?  
  
Answer type: Integer 
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CAW026_1 

Kdy to bylo?  
  
Answer type: Integer 

CAW026_2 

Ve kterém týdnu tohoto měsíce to bylo?  
  
Answer type: Integer 
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CAE001_ 

TAZATEL: Provádíte rozhovor s prvním respondentem v této domácnosti?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAE002_ 

Nyní Vás chci požádat, abyste finanční situaci své domácnosti srovnal/a se situací před a po 
vypuknutí epidemie.  
  
Answer type: None 
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CAHH017_ 

Kolik činil celkový čistý měsíční příjem, po odečtení daní a odvodů, který Vaše celá domácnost 
obvykle měla v době před vypuknutím epidemie?  
 
TAZATEL: Zadejte částku v Kč.  
  
Answer type: Integer 
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CAE003_ 

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?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAE004 

Kdo Vám tuto finanční podporu poskytl?  
 
TAZATEL: Zaškrtněte všechny možnosti.  
TAZATEL: Zeptejte se: "Někdo další?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Zaměstnavatel 



30 
 

2.  Vláda nebo stát 

3.  Příbuzní 

4.  Přátelé 

97. Někdo další 
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CAE005_ 

Kolik činil nejnižší celkový měsíční příjem, 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.  
  
Answer type: Integer 
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CACO007_ 

Když vezmete celkový měsíční příjem 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?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. S velkými obtížemi 

2. S jistými obtížemi 

3. Celkem bez problémů 

4. Bez problémů 
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CAE011_ 

V době od vypuknutí epidemie, musel/a jste odložit pravidelné platby jako je nájem, hypotéka, 
splátky půjček a/nebo účty za služby?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAE012_ 

V době od vypuknutí epidemie, musel/a jste sáhnout do svých úspor, abyste pokryl/a své 
každodenní výdaje?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAS001_ 

Nyní bych se rád/a něco dozvěděl/a o druhu a frekvenci kontaktů, které máte se svou rodinou a 
přáteli mimo domov.  
  
Answer type: None 

 
Page 85 

CAS003_ 

Jak často v době od vypuknutí epidemie jste měl/a osobní kontakt s následujícími lidmi mimo 
Váš domov? Bylo to každý den, několikrát týdně, asi jednou týdně, méně často nebo nikdy?  
 
TAZATEL: Přečtěte nahlas každý vztah a zapište vhodnou odpověď.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS003_1 Vlastní děti: 
CAS003_2 Vlastní rodiče: 
CAS003_3 Jiní příbuzní: 
CAS003_4 Jiné nepříbuzné osoby, například sousedé, přátelé nebo spolupracovníci: 
Categories: 
1.  Denně 

2.  Několikrát týdně 

3.  Asi jednou týdně 

4.  Méně často 
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5.  Nikdy 

99. Nehodí se 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 
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CAS004_ 

Jak často v době od vypuknutí epidemie jste měl/a kontakt prostřednictvím telefonu, e-mailu 
nebo jiného elektronického prostředku s následujícími lidmi mimo Váš domov? (Bylo to každý 
den, několikrát týdně, asi jednou týdně, méně často nebo nikdy?)  
 
TAZATEL: Přečtěte nahlas každý vztah a zapište vhodnou odpověď.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS004_1 Vlastní děti: 
CAS004_2 Vlastní rodiče: 
CAS004_3 Jiní příbuzní: 
CAS004_4 Jiné nepříbuzné osoby, například sousedé, přátelé nebo spolupracovníci: 
Categories: 
1.  Denně 

2.  Několikrát týdně 

3.  Asi jednou týdně 

4.  Méně často 

5.  Nikdy 

99. Nehodí se 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 
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CAS010_ 

Pomáhal/a jste v době od vypuknutí koronaviru jiným osobám mimo svůj domov se 
zajišťováním nezbytných věcí, např. jídla, léků nebo naléhavých oprav v domácnosti?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 
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5. Ne 
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CAS011_ 

V porovnání se situací před vypuknutím epidemie, jak často jste pomáhal/a následujícím 
lidem mimo svůj domov se zajištěním nezbytných věcí: méně často, asi tak stejně často, nebo 
častěji?  
 
TAZATEL: Přečtěte nahlas každý vztah a zapište vhodnou odpověď.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS011_1 Vlastní děti: 
CAS011_2 Vlastní rodiče: 
CAS011_3 Jiní příbuzní: 
CAS011_4 Jiné nepříbuzné osoby, například sousedé, přátelé nebo spolupracovníci: 
Categories: 
1.  Méně často 

2.  Asi tak stejně často 

3.  Častěji 

99. Nehodí se 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 
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CAS012_ 

Poskytoval/a jste v době od vypuknutí epidemie osobní péči jiným osobám mimo svůj domov?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAS013_ 
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Jak často jste poskytoval/a osobní péči následujícím osobám mimo Váš domov v porovnání s 
obdobím před vypuknutím koronaviru: méně často, asi tak stejně často nebo častěji?  
 
TAZATEL: Přečtěte nahlas každý vztah a zapište vhodnou odpověď.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS013_1 Vlastní děti: 
CAS013_2 Vlastní rodiče: 
CAS013_3 Jiní příbuzní: 
CAS013_4 Jiné nepříbuzné osoby, například sousedé, přátelé nebo spolupracovníci: 
Categories: 
1.  Méně často 

2.  Asi tak stejně často 

3.  Častěji 

99. Nehodí se 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 
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CAS015_ 

Vykonával/a jste v době od vypuknutí epidemie jakoukoli jinou dobrovolnickou činnost?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAS016_ 

Bylo tomu tak méně často, asi tak stejně často, nebo častěji než dobrovolnickou činnost, kterou 
jste vykonával/a před vypuknutím koronaviru?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Méně často 

2. Asi tak stejně často 

3. Častěji 
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CAS020_ 

V době od vypuknutí epidemie, pomáhali Vám jiní lidé mimo Váš domov se zajištěním 
nezbytných věcí, například jídla, léků nebo naléhavých oprav v domácnosti?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAS021_ 

Jak často Vám následující lidé mimo Váš domov pomáhali se zajištěním nezbytných věcí ve 
srovnání s dobou před vypuknutím epidemie? Méně často, asi tak stejně často, nebo častěji?  
 
TAZATEL: Přečtěte nahlas každý vztah a zapište vhodnou odpověď.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS021_1 Vlastní děti: 
CAS021_2 Vlastní rodiče: 
CAS021_3 Jiní příbuzní: 
CAS021_4 Nepříbuzné osoby jako například sousedé, přátelé nebo spolupracovníci: 
Categories: 
1.  Méně často 

2.  Asi tak stejně často 

3.  Častěji 

99. Nehodí se 

-1. Nevím 

-2. Odmítnutí odpovědi 
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CAS025_ 

Byl/a jste před vypuknutím koronaviru příjemcem pravidelné domácí péče?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAS026_ 

Měl/a jste v době od vypuknutí epidemie větší potíže se získáním domácí péče v potřebném 
rozsahu?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ano 

5. Ne 
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CAS027 

Jaké to byly potíže?  
 
TAZATEL: Nechte R zmínit všechny obtíže a zaškrtněte všechny možnosti.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1. Musel/a jsem za potřebnou péči víc zaplatit 

2. Moji pečovatelé nemohli přijít ke mně domů 

3. Jiné potíže 
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CAS028_ 

Měli na sobě Vaši pečovatelé ochranné pomůcky, například roušky nebo rukavice?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1.  Ano 

5.  Ne 

99. Žádný pečovatel mě od vypuknutí koronaviru doma nenavštívil. 
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CAF001_ 

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.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Označil/a něco okamžitě 

2. Váhal/a něco označit 

3. Nic neoznačil/a 
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CAF002_ 

A konečně, na co se nejvíc těšíte, že budete dělat, jakmile koronavirus ustoupí?  
 
TAZATEL: NEČTĚTE NAHLAS. Nechte respondenta odpovědět a zvolte vhodnou možnost.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Označil/a něco okamžitě 

2. Váhal/a něco označit 

3. Nic neoznačil/a 
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CAF003_ 

Velmi děkujeme za Vaši laskavou spolupráci. Zůstaňte zdrávi!  
  
Answer type: None 
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CAF004_ 
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TAZATEL: Zadejte prosím jakékoli poznámky o rozhovoru, které nám chcete sdělit.  
  
Answer type: Text 
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CAF005_ 

TAZATEL KONTROLA: Kdo odpovídal na otázky?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Pouze respondent 

2. Respondent a zástupce 

3. Pouze zástupce 

 

Variables 

home 

Assign variable: String 

 

Routing 

if (1 = 1) { 
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/members/') 
} 
CAA001_  
if (CAA001_ = 5) { 
   CAA002_  
   if (CAA002_ = 1) { 
      CAA003_  
   } 
} elseif (CAA001_ = 1) { 
   CAA004_  
} 
if (CAA002_ = 2 || CAA004_ = 2) { 
   CAA005_  
} 
if (CAA002_ = 1 || CAA004_ = 1 || CAA005_ = 2) { 
   CADN042_  
   CADN002_ (dk,rf) 
   CADN003_ (dk,rf) 
   CAA006_ (dk,rf) 
   CAA010_ (response) 
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   CAPH003_ (dk,rf) 
   CAH002_ (dk,rf) 
   CAH003_ (dk,rf) 
   if (CAH003_ = 1) { 
      CAH004_  
   } 
   CAPH089_  
   CAH006_ (dk,rf) 
   if (CAH006_ = 1) { 
      CAH007_  
   } 
   CAH010_ (dk,rf) 
   if (CAH010_ = 1) { 
      CAH011_  
      CAH012_ (dk,rf) 
      CAH013_ (dk,rf) 
   } 
   CAH014_ (dk,rf) 
   CAH015_ (dk,rf) 
   CAH016_ (dk,rf) 
   CAH017_ (dk,rf) 
   CAH020_ (dk,rf) 
   if (CAH020_ = 1) { 
      CAH021_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH002_ (dk,rf) 
   if (CAMH002_ = 1) { 
      CAMH802_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH007_ (dk,rf) 
   if (CAMH007_ = 1) { 
      CAMH807_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH037_ (dk,rf) 
   if (CAMH037_ = 1 || CAMH037_ = 2) { 
      CAMH837_ (dk,rf) 
   } 
   CAC001_ (response) 
   CAC002_ (dk,rf) 
   if (CAC002_ = 1) { 
      CAC003 (dk,rf) 
   } 
   CAC004_ (dk,rf) 
   if (CAC004_ = 1) { 
      CAC005 (dk,rf) 
   } 
   CAC007_ (dk,rf) 
   if (CAC007_ = 1) { 
      CAC008 (dk,rf) 
   } 
   CAC010_ (dk,rf) 
   if (CAC010_ = 1) { 
      CAC011 (dk,rf) 
   } 
   CAC013_ (dk,rf) 
   if (CAC013_ = 1) { 
      CAC014 (dk,rf) 
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   } 
   CAQ001_ (response) 
   CAQ005_ (dk,rf) 
   if (CAQ005_ = 1) { 
      CAQ006_  
   } 
   CAQ010_ (dk,rf) 
   if (CAQ010_ = 1) { 
      CAQ011_  
   } 
   CAQ015_ (dk,rf) 
   if (CAQ015_ = 1) { 
      CAQ016_  
   } 
   CAQ025_ (dk,rf) 
   if (CAQ025_ = 1) { 
      CAQ027_ (dk,rf) 
      if (CAQ027_ = 3 || CAQ027_ = 4) { 
         CAQ028 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAQ020_ (dk,rf) 
   if (CAQ020_ = 1) { 
      CAQ021_ (dk,rf) 
      CAQ022_ (dk,rf) 
      if (CAQ022_ = 3 || CAQ022_ = 4) { 
         CAQ023 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAW001_ (response) 
   CAEP805_ (dk,rf) 
   if (CAEP805_ = 1) { 
      CAW002_ (dk,rf) 
      if (CAW002_ = 1) { 
         CAW003_ (dk,rf) 
      } 
      CAW010_ (dk,rf) 
      if (CAW010_ != 4) { 
         if (CAW010_ = 1 || CAW010_ = 3) { 
            CAW012_ (dk,rf) 
            CAW013_ (dk,rf) 
         } 
         if (CAW010_ = 2 || CAW010_ = 3) { 
            CAW016_ (dk,rf) 
            CAW017_ (dk,rf) 
         } 
         CAW020_ (dk,rf) 
         CAW021_ (dk,rf) 
         if (CAW021_ = 1) { 
            CAW022_ (dk,rf) 
            if (CAW022_ is response) { 
               CAW023_1 CAW023_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
         CAW024_ (dk,rf) 
         if (CAW024_ = 1) { 
            CAW025_ (dk,rf) 
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            if (CAW025_ is response) { 
               CAW026_1 CAW026_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
      } 
   } 
   CAE001_ (dk,rf) 
   if (CAE001_ = 1) { 
      CAE002_ (response) 
      CAHH017_ (dk,rf) 
      CAE003_ (dk,rf) 
      if (CAE003_ = 1) { 
         CAE004 (dk,rf) 
      } 
      CAE005_ (dk,rf) 
      CACO007_ (dk,rf) 
      if (CACO007_ = 1 || CACO007_ = 2) { 
         CAE011_ (dk,rf) 
         CAE012_ (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAS001_ (response) 
   CAS003_  
   CAS004_  
   CAS010_ (dk,rf) 
   if (CAS010_ = 1) { 
      CAS011_  
   } 
   CAS012_ (dk,rf) 
   if (CAS012_ = 1) { 
      CAS013_  
   } 
   CAS015_ (dk,rf) 
   if (CAS015_ = 1) { 
      CAS016_ (dk,rf) 
   } 
   CAS020_ (dk,rf) 
   if (CAS020_ = 1) { 
      CAS021_  
   } 
   CAS025_ (dk,rf) 
   if (CAS025_ = 1) { 
      CAS026_ (dk,rf) 
      if (CAS026_ = 1) { 
         CAS027 (dk,rf) 
      } 
      CAS028_ (dk,rf) 
   } 
   CAF001_ (dk,rf) 
   CAF002_ (dk,rf) 
   CAF003_ (response) 
} 
CAF004_  
CAF005_  

 
 


