Expand All

IF (SampID = FirstTime)
SuccesfullyInstalled
Dotazník byl úspěšně nainstalován a spuštěn. Prosím zavřete rozhovor; <button>
1. Dále
ELSE
IF ((XT_Active = Empty OR (XT_Active = 0))
DN801_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS)
Nedávno jsme Vám zaslali pozvánku, která také obsahovala prohlášení o ochraně osobních dat.
Nyní Vám předám toto prohlášení znovu a rád/a zodpovím Vaše případné otázky.
Rád/a bych bych zdůraznil/a, že Vaše účast v tomto rozhovoru je dobrovolná a že všechny informace budou uchovány v tajnosti.
Vaše odpovědi budou použity jen pro vědecké účely v analýzách, při kterých jednotliví výzkumníci nebudou znát Vaši identitu. Jestliže
narazíme na otázku, kterou byste nechtěl/a zodpovědět, řekněte a přeskočíme ji.
Souhlasíte se svou účastí v této studii?
Předejte prohlášení Respondentovi. Zodpovězte všechny respondentovy otázky.
1. Prohlášení o ochraně osobních dat bylo předáno. Respondent souhlasí s účastí ve studii.
2. Prohlášení o ochraně osobních dat bylo předáno. Respondent odmítl účast ve studii. Rozhovor není možný.
IF (DN801_Intro = a2)
DN803_AreYouSure (SURE REFUSE TO PARTICIPATE)
Jste si jist/a, že Respondent odmítl účast ve studii?
1. Ano, Respondent odmítl. Ukončit rozhovor.
2. Ne, Respondent souhlasil. Pokračovat v rozhovoru.
ENDIF
IF (DN801_Intro = a1)
DN001b_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS B)
Nyní začněme několika otázkami, které se týkají Vaší osobní historie.
1. Dále
DN042_Gender (MALE OR FEMALE)
POZOROVÁNÍ
Zaznamenejte pohlaví respondenta (nejste-li si jist/a, zeptejte se)
1. Muž
2. Žena
DN043_BirthConf (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH)
Jenom pro potvrzení: narodil/a jste se v Fill; ^FLYearFill;?
1. Ano
5. Ne
IF (DN043_BirthConf = a5)
DN802_INTRObirth (INTRO BIRTH)
Ve kterém měsíci a roce jste se narodil/a?
1. Dále
ENDIF
IF (DN043_BirthConf = a1)
ELSE
IF (DN043_BirthConf = a5)
DN002_MoBirth (MONTH OF BIRTH)
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
DN003_YearBirth (YEAR OF BIRTH)
ROK:
NUMBER [1900..2020]
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))
DN004_CountryOfBirth (COUNTRY OF BIRTH)
Narodil/a jste se na území dnešní České republiky?
1. Ano
5. Ne
IF (DN004_CountryOfBirth = a5)
DN005_OtherCountry (OTHER COUNTRY OF BIRTH)
Ve které zemi jste se narodil/a? Uveďte prosím zemi, k níž patřilo místo Vašeho narození v době Vašeho narození.
STRING

DN006_YearToCountry (YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY)
Ve kterém roce jste se přistěhoval/a do České republiky?
NUMBER [1875..2020]
ENDIF
DN007_Citizenship (CITIZENSHIP COUNTRY)
Máte české státní občanství?
1. Ano
5. Ne
IF (DN007_Citizenship = a1)
DN503_NationalitySinceBirth (NATIONALTIY SINCE BIRTH)
Narodil/a jste se se státním občanstvím Československa nebo České republiky?
1. Ano
5. Ne
IF (DN503_NationalitySinceBirth = a5)
DN502_WhenBecomeCitizen (WHEN CITIZEN)
Ve kterém roce jste získal/a státní občanství Československa nebo České republiky?
NUMBER [1900..2020]
ENDIF
ELSE
IF (DN007_Citizenship = a5)
DN008_OtherCitizenship (OTHER CITIZENSHIP)
Jaké státní občanství máte?
STRING
ENDIF
ENDIF
IF (((((MN001_Country = a1 OR (MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a8) OR (MN001_Country = a19) OR
(MN001_Country = a22))
DN009_WhereLived (WHERE LIVED SINCE 1989)
OTÁZKA SE V ČESKÉ REPUBLICE NEPOUŽÍVÁ
1. GDR
2. FRG
3. Elsewhere
ENDIF
DN504_CountryOfBirthMother (COUNTRY BIRTH MOTHER)
Ve které zemi se narodila Vaše matka?
STRING
DN505_CountryOfBirthFather (COUNTRY BIRTH FATHER)
Ve které zemi se narodil Váš otec?
STRING
DN010_HighestEdu (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED)
Podívejte se prosím na kartu 1.
Jakého zde uvedeného nejvyššího základního nebo středoškolského vzdělání jste dosáhl/a?
Pokud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej o zařazení do nabízených kategorií. Pokud to není možné,
zadejte "97. Jiné vzdělání" a upřesněte v následující 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 vzdělání s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)

95. Ještě žádné dokončené vzdělání/stále ve škole
97. Jiné vzdělání
IF (DN010_HighestEdu = a97)
DN011_OtherHighestEdu (OTHER HIGHEST EDUCATION)
Jakého jiného základního nebo středoškolského vzdělání jste dosáhl/a?
STRING
ENDIF
DN012_FurtherEdu (FURTHER EDUCATION)
Podívejte se prosím na kartu 2.
Jakého zde uvedeného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání jste dosáhl/a?
Zadejte všechny možnosti;
Pokud respondent odpoví, že v současné době studuje, zeptejte se, zda už má titul z některého vzdělání uvedených na
kartě.
SET OF 1. Žádné vyšší 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 studuje
97. Jiné vyšší nebo vysokoškolské vzdělání
IF ((97 IN (DN012_FurtherEdu))
DN013_WhichOtherEdu (OTHER EDUCATION)
Jakého jiného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání jste dosáhl/a?
STRING
ENDIF
DN041_YearsEdu (YEARS EDUCATION)
Kolik let celkem jste studoval/a? Počítejte prosím jen roky plné školní docházky.
Plná školní docházka *může zahrnovat: příjem stipendia, vykonávání praxe nebo studium se školitelem nebo skládání
zkoušek *vylučuje: současnou práci na plný pracovní úvazek, domácí studium, dálkové studium, speciální školení v
zaměstnání, večerní studium, soukromé profesní studium, flexibilní nebo externí vyšší odborné / vysokoškolské studium
atd.
NUMBER [0..25]
ELSE
IF (MN101_Longitudinal = 1)
DN044_MaritalStatus (MARITAL STATUS CHANGED)
Změnil se Váš rodinný stav v době od našeho posledního rozhovoru?
1. Ano, rodinný stav se změnil
5. Ne, rodinný stav se nezměnil
ENDIF
ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (DN044_MaritalStatus = a1) OR ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal =
Empty)))
DN014_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Podívejte se prosím na kartu 3. Jaký je Váš rodinný stav?
Pokud manželství trvá, ale manžel/ka nežije v domácnosti z jakéhokoli důvodu, např. protože je v domově důchodců, v
nemocnici nebo ve vězení apod., vložte 3
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 (YEAR OF MARRIAGE)
Ve kterém roce jste se oženil/vdala?
NUMBER [1905..2020]
IF (DN015_YearOfMarriage = RESPONSE)
CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - DN015_YearOfMarriage < MN808_AgeRespondent - 12) [Rok svatby
by měl být nejméně 12 let po narození respondenta.
Pokud je rok správně, stiskněte "Ignorovat" a napište poznámku s vysvětlením;]
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (DN014_MaritalStatus = a2)
DN016_YearOfPartnership (YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP)
Ve kterém roce jste zaregistrovali svoje partnerství?
NUMBER [1905..2020]
ELSE
IF (DN014_MaritalStatus = a3)
DN017_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
Ve kterém roce jste se oženil/vdala?
NUMBER [1905..2020]
ELSE
IF (DN014_MaritalStatus = a5)
DN018_DivorcedSinceWhen (SINCE WHEN DIVORCED)

Ve kterém roce jste se rozvedl/a?
Při více než jednom rozvodu uvést rok posledního rozvodu
ELSE
IF (DN014_MaritalStatus = a6)
DN019_WidowedSinceWhen (SINCE WHEN WIDOWED)
Ve kterém roce jste [ovdověla/ ovdověl]?
Uveďte rok úmrtí Vašeho/Vaší manžela/ky nebo partner/a.
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty) AND (((DN014_MaritalStatus = a3 OR
(DN014_MaritalStatus = a5) OR (DN014_MaritalStatus = a6)))
DN020_AgePart (AGE OF PARTNER)
Ve kterém roce se narodil/a [Váš/ Vaše] [dřívější/ zesnulý/ zesnulá] [manžel/ manželka]?
Uveďte narození poslední/ho manžela/ky
NUMBER [1895..2005]
DN021_HighestEduPart (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER)
Podívejte se prosím na kartu 1.
Jakého zde uvedeného nejvyššího základního nebo středoškolského vzdělání [dosáhl Váš/ dosáhla Vaše] [dřívější/
zesnulý/ zesnulá] [manžel/ manželka]?
Pokud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej o zařazení do nabízených kategorií. Pokud to není
možné, zadejte "97. Jiné vzdělání" a upřesněte v následující 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 vzdělání s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)

95. Ještě žádné dokončené vzdělání/stále ve škole
97. Jiné vzdělání
IF (DN021_HighestEduPart = a97)
DN022_OtherHighestEduPart (OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED)
Jakého jiného základního nebo středoškolského vzdělání [dosáhl Váš/ dosáhla Vaše] [dřívější/ zesnulý/
zesnulá] [manžel/ manželka]?
STRING
ENDIF
DN023_FurtherEduPart (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER)
Podívejte se prosím na kartu 2.
Jakého zde uvedeného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání [dosáhl Váš/ dosáhla Vaše] [dřívější/ zesnulý/
zesnulá] [manžel/ manželka]?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Žádné vyšší 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 studuje
97. Jiné vyšší nebo vysokoškolské vzdělání
IF ((97 IN (DN023_FurtherEduPart))
DN024_WhichOtherEduPart (OTHER EDUCATION PARTNER)
Jakého vyššího nebo vysokoškolského vzdělání [dosáhl Váš/ dosáhla Vaše] [dřívější/ zesnulý/ zesnulá]
[manžel/ manželka]?
STRING
ENDIF

ENDIF
ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1)
DN040_PartnerOutsideHH (PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD)
Máte manžela/ku / partnera/ku, který/á žije mimo tuto domácnost?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
DN038_IntCheck (INTERVIEWER CHECK DN)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
IF (Sec_DN1.DN801_Intro = a1)
IF (((SN IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF (MN030_socnet = 1)
SN014_Privacy (INTRODUCTION PRIVACY SN)
Následující otázky mají být zodpovězeny v soukromí. Pokud jsou v místností přítomny jiné osoby, prosím upozorněte
je, že části dotazníku jsou soukromého charakteru a mají být odpovězeny respondentem o samotě.
Začátek modulu, v němž není dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce. Pokud respondent není
schopen sám zodpovědět následující otázky, zadejte při každé otázce CTRL-K.
1. Není nutno vysvětlit, rozhovor probíhá v soukromí
2. Dalším osobám vysvětlen soukromý charakter rozhovoru, opustily místnost
3. Dalším osobám vysvětlen soukromý charakter rozhovoru, neopustily místnost
IF (SN014_Privacy = RESPONSE)
SN001_Introduction (INTRODUCTION SN)
Nyní se Vás budu ptát na Vaše vztahy s jinými lidmi. Většína lidí hovoří s ostatními o dobrých či špatných
událostech, které se jim přihodily, o problémech nebo starostech, které mohou mít.
V posledních 12 měsících, kdo byli tito lidé, se kterými jste nejčastěji hovořil/a o svých důležitých věcech?
Může se jednat o manžela/ku, děti nebo jiné rodinné příslušníky, přátele, sousedy nebo jiné známé. Prosím
označujte tyto lidi jejich křestními jmény.
1. Dále
IF (SN001_Introduction = Refusal)
ELSE
LOOP cnt := 1 TO 6
IF ((cnt > 1 AND ([cnt - 1].SN002a_NoMore = a5))
ELSE
IF (piIndex = 7)
ELSE
IF (piIndex = 1)
ELSE
SN002a_NoMore (Any more)
Je ještě někdo další (s kým často hovoříte o důležitých věcech)?
Zadejte "1. Ano" ihned pokud je jasné, že je ještě někdo další.
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)
IF (piIndex = 7)
ELSE
SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Prosím uveďte jméno osoby, se kterou [NEJČASTĚJI/ často] hovořite o
věcech, které jsou pro Vás důležité:
[Pokud respondent nemůže jmenovat žádnou osobu, vložte 991]
STRING
ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR
(SN002_Roster = 991))
ELSE
SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Jaký je vztah ^SN002_Roster; k Vám?
Pomozte pokud potřeba: Je to Váš/Vaše ...
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka

3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
ENDIF
ENDIF
[cnt]
ENDIF
ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse (ANY MORE)
Je ještě někdo (další), kdo je pro Vás velmi důležitý z jiného důvodu?
1. Ano
5. Ne
IF (SN003a_AnyoneElse = a1)
SN003_AnyoneElse (FIRST NAME OF ROSTER 7)
Prosím uveďte křestní jméno toho, kdo je pro Vás velmi důležitý z jiného důvodu.
STRING
IF (SN003_AnyoneElse = RESPONSE)
IF (piIndex = 7)
ELSE
IF (piIndex = 1)
ELSE
SN002a_NoMore (Any more)
Je ještě někdo další (s kým často hovoříte o důležitých věcech)?
Zadejte "1. Ano" ihned pokud je jasné, že je ještě někdo další.
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)
IF (piIndex = 7)
ELSE
SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Prosím uveďte jméno osoby, se kterou [NEJČASTĚJI/ často] hovořite o
věcech, které jsou pro Vás důležité:
[Pokud respondent nemůže jmenovat žádnou osobu, vložte 991]
STRING
ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR
(SN002_Roster = 991))
ELSE
SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Jaký je vztah ^SN002_Roster; k Vám?
Pomozte pokud potřeba: Je to Váš/Vaše ...
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha

14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
ENDIF
ENDIF
[7]
ENDIF
ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork > 0)
SN008_Intro_closeness (INTRODUCTION CLOSENESS)
Nyní bych se rád/a zeptal/a na osoby, které jsou Vám blízké.
1. Dále
LOOP cnt := 1 TO 7
IF (NOT((((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = DontKnow OR (SN_Roster
[cnt].SN002_Roster = Refusal) OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = Empty) OR
(SN_Roster[cnt].SN002_Roster = 991)))
IF (FLRosterName <> Empty)
IF ((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11))
IF (MN006_NumFamR <> 1)
IF (num_of_preloadchildren > 0)
SN018_PreloadMatch (LINK TO PRELOAD CHILD)
Právě jste uvedla dítě ^FLRosterName;. Rádi bychom
ověřili, zda toto dítě bylo uvedeno Vaším partnerem
nebo Vámi v našem minulém rozhovoru.
Označte dítě pokud pokud je na seznamu
^PreloadChild[1];
^PreloadChild[2];
^PreloadChild[3];
^PreloadChild[4];
^PreloadChild[5];
^PreloadChild[6];
^PreloadChild[7];
^PreloadChild[8];
^PreloadChild[9];
^PreloadChild[10];
^PreloadChild[11];
^PreloadChild[12];
^PreloadChild[13];
^PreloadChild[14];
^PreloadChild[15];
^PreloadChild[16];
^PreloadChild[17];
^PreloadChild[18];
^PreloadChild[19];
^PreloadChild[20];
96. Jiné dítě;
IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND
(SN018_PreloadMatch <> a96))
ELSE
SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)
Uveďte pohlaví ^FLRosterName;
^localRelationText;
1. Muž
2. Žena
SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Prosím podívejte se na Kartu 4.
Kde ^FLRosterName; ^localRelationText; 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
ENDIF
ELSE
SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Uveďte pohlaví ^FLRosterName; ^localRelationText;
1. Muž
2. Žena
SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Prosím podívejte se na Kartu 4.
Kde ^FLRosterName; ^localRelationText; 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
ENDIF
ELSE
SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Prosím podívejte se na Kartu 4.
Kde ^FLRosterName; ^localRelationText; 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
ENDIF
ELSE
IF ((FLRosterRelation = a1 AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus =
a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)))
ELSE
IF (((((((FLRosterRelation = a3 OR (FLRosterRelation = a5) OR
(FLRosterRelation = a7) OR (FLRosterRelation = a8) OR
(FLRosterRelation = a12) OR (FLRosterRelation = a17) OR
(FLRosterRelation = a19))
ELSE
IF (((((((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation =
a4) OR (FLRosterRelation = a6) OR (FLRosterRelation =
a9) OR (FLRosterRelation = a13) OR (FLRosterRelation =
a16) OR (FLRosterRelation = a18))
ELSE
SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)
Uveďte pohlaví ^FLRosterName;
^localRelationText;
1. Muž
2. Žena
ENDIF
ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))
SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Prosím podívejte se na Kartu 4.
Kde ^FLRosterName; ^localRelationText; 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
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))
IF (NOT(SN006_NetworkProximity = a1))
SN007_NetworkContact (NETWORK CONTACT)
Během posledních 12 měsíců, jak často jste byl/a v kontaktu s
^FLRosterName; ^localRelationText;, a to buď v osobním,
telefonickém, písemném, emailovém nebo pomocí jiného
elektronického prostředku?
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
ENDIF
SN009_Network_Closeness (Network Closeness)
Jak moc blízký/á je Vám ^FLRosterName; ^localRelationText;?
Přečtěte nahlas;
1. Ne příliš blízký
2. Trochu blízký/á
3. Velmi blízký/á
4. Opravdu velmi blízký/á
IF (FLRosterRelation = a1)
IF (MN005_ModeQues = a1)
SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
Ve kterém roce se narodil/a ^FLRosterName;
^localRelationText;?
Pokud respondent nezná přesný rok narození, požádejte o
odhad
NUMBER [1875..2020]
ENDIF
ELSE
IF (NOT((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11)))
SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
Ve kterém roce se narodil/a ^FLRosterName;
^localRelationText;?
Pokud respondent nezná přesný rok narození, požádejte o
odhad
NUMBER [1875..2020]
ELSE
IF (((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11)
AND (MN006_NumFamR <> 1))
IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND
(SN018_PreloadMatch <> a96))
ELSE
SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN
MEMBER)
Ve kterém roce se narodil/a ^FLRosterName;
^localRelationText;?
Pokud respondent nezná přesný rok narození,
požádejte o odhad
NUMBER [1875..2020]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
[cnt]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork = 0)
SN017_Network_Satisfaction (EMPTY NETWORK SATISFACTION)
Říkal/a jste, že není nikdo, s kým byste mohl/a hovořit o důležitých věcech a nikdo, kdo by byl
pro Vás důležitý z jiného důvodu. Jak moc jste spokojený/á s tímto stavem na škále od 0 do 10,
kde 0 značí zcela nespokojen/a a 10 naprostou spokojenost.
NUMBER [0..10]
ELSE
SN012_Network_Satisfaction (NETWORK SATISFACTION)
Jak moc jste celkově spokojený/á se [vztahem, který máte s touto osobou/ vztahy, které máte s
těmito osobami]? Prosím označte na škále od 0 do 10, kde 0 značí zcela nespokojen/a a 10
naprostou spokojenost.
NUMBER [0..10]
ENDIF
ENDIF
LOOP X := 1 TO 14
IF ((pName[X] <> Empty AND (pName[X] <> ))
IF (NOT((((((((((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = Empty AND
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] =
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = Empty) AND
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] =
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = Empty) AND
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[8] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[9] =
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[10] = Empty) AND
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[11] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[12] =
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[13] = Empty) AND
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[14] = Empty)))

THIS_INTERVIEW (Link to)
[Jak si možná vzpomínáte, v minulém rozhovoru jste také zmínil/a osoby, které byly pro
Vás byly tehdy důležité.][Nyní bychom po Vás chtěli, abyste porovnal/a tyto osoby s těmi,
které jste zmínil/a dnes, abychom zjistili, koho jste zmínil/a znovu a koho ne.]
V posledním rozhovoru jste zmínil ^piName; ^piRelation;. Zmínil jste ji/jej dnes znovu?
Jestliže respondent potvrdí, že ^piName; osoba byla zmíněna dnes, NEJPRVE najděte
^piName; na seznamu dole a vložte odovídající číslo.
Pokud ^piName; nebyla dnes zmíněna, vložte 96 (Osoba nyní znovu nezmíněna)
Osoby zmíněné nyní:
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7];
96. Osoba nyní znovu nezmíněna;
IF ((THIS_INTERVIEW = RESPONSE AND (THIS_INTERVIEW <> a96))
IF (piRelation <> TempRelationshipString)
SN840_Confirm (Confirm mismatched relation)
Vztah, který jste uvedl/a k ^piName; ^piRelation; je jiný než vztah, který
uvádíte nyní ^TempRelationshipString;. Jedná se o tu samou osobu?
Pokud Respondent říká, že ^piName; byl/a špatně napojen/a, prosím jděte
zpátky pomocí klávesy s levou šipkou a opravte odpověď.
1. Ano, je to stejná osoba.
ENDIF
ELSE
IF (THIS_INTERVIEW = a96)
SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Co je hlavním důvodem pro to, že jste nyní nezmínil/a ^piName;
^piRelation;?
1. Zapomněl/a jsem, ^piName; měl/a být uveden/a
2. Přestěhoval/a jsem se
3. ^piName; se přestěhoval/a
4. ^piName; zemřel/a
5. Onemocněl/a jsem nebo jsem měl/a zdravotní problémy
6. ^piName; onemocněl/a nebo měl/a zdravotní problémy
7. R nepoznává osobu s tímto jménem
8. Už si nejsme blízcí
9. Omyl, ^piName; BYL/A nyní zmíněn/a
97. Jiný důvod
CHECK: (NOT((SN023_whathappnd = a9 AND (THIS_INTERVIEW = a96)))
[Prosím napojte správně tuto osobu_start; ^piName; Prosím napojte správně
tuto osobu_end;]
ENDIF
ENDIF
ELSE
SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Co je hlavním důvodem pro to, že jste nyní nezmínil/a ^piName; ^piRelation;?
1. Zapomněl/a jsem, ^piName; měl/a být uveden/a
2. Přestěhoval/a jsem se
3. ^piName; se přestěhoval/a
4. ^piName; zemřel/a
5. Onemocněl/a jsem nebo jsem měl/a zdravotní problémy
6. ^piName; onemocněl/a nebo měl/a zdravotní problémy
7. R nepoznává osobu s tímto jménem
8. Už si nejsme blízcí
9. Omyl, ^piName; BYL/A nyní zmíněn/a
97. Jiný důvod
ENDIF
[X]
ENDIF
ENDLOOP
SN015_Who_present (WHO WAS PRESENT)
Vložte kdo byl během tohoto modulu přítomen.
Zadejte všechny možnosti;
1. Pouze respondent
2. Manžel/ka / partner/ka přítomen/na
3. Dítě přítomno / děti přítomny
4. Jiná osoba / Jiné osoby
CHECK: (NOT((count(SN015_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (SN015_Who_present)))) [Nemůžete zadat pouze respondent- spolu s jinou kategorií;]
ENDIF
SN841_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SN)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Respondent
2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem)
ENDIF
ENDIF

DN888_IntroductionDNTwo
Nyní se budu ptát na Vaši osobní historii.
1. Dále
IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
IF (piParentAlive = 1)
IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))
ELSE
IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))
DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Žije ještě [Vaše/ Váš] [vlastní] [matka/ otec]?
1. Ano
5. Ne
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)
DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Ve kterém roce [zemřela Vaše/ zemřel Váš][matka/ otec]?
NUMBER [1800..2020]
ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)
DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kolik let bylo [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci], když [zemřela/ zemřel]?
NUMBER [10..120]
ELSE
IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))
DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kolik let je [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci] nyní?
NUMBER [40..120]
IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)
CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Věk by měl
být nejméně o deset let vyšší než je věk respondenta. Pokud je věk správně,
stiskněte "Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kolik let je [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci] nyní?
NUMBER [40..120]
IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)
CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Věk by měl být
nejméně o deset let vyšší než je věk respondenta. Pokud je věk správně, stiskněte
"Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))
DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Prosím podívejte se na kartu 5. Jaký byl pracovní stav [Vaší/ Vašeho][matky/ otce] v době, kdy Vám bylo 10 let?
1. V důchodu
2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (včetně práce v rodinné firmě)
3. Nezaměstnaný/á
4. V trvalé pracovní neschopnosti v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení
5. V domácnosti
97. Jiné
IF (DN629_JobSitParent10 = a2)
DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Jaké bylo zaměstnání [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce] v době, kdy Vám bylo 10 let? Prosím uveďte přesný název
nebo zařazení.
STRING
IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))
DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Pokusím se najít toto zaměstnání v oficiálním seznamu z naší databáze.
Napište název zaměstnání a najděte nejlepší shodu z nabídky. Pohybem nahoru a dolů najdete další
názvy zaměstnání.
Pokud nenajdete odpovídající název zaměstnání, požádejte R o jiný název nebo o širší či naopak
podrobnější popis zaměstnání.

Pokud nenajdete žádnou shodu, vložte 991.
STRING
JOBCODER: InDataOccupations
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))
DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)
Prosím ověrte, že jste vybral/a správný název zaměstnání: ^DN029c_JobOfParent10Code;
Pokud to není správný název, vraťte se zpátky a vyberte nejlepší shodu z nabídky.
1. Potvrdit a pokračovat
ENDIF
ENDIF
ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)
Prosím podívejte se na kartu 1.
Jakého zde uvedeného nejvyššího základního nebo středoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/
otec]?
Pokud R zmíní vzdělání v zahraničí, požádejte o jeho přiřazení k uvedeným kategoriím. Pokud to není možné,
použijte "97. Jiné vzdělání" a upřesněte v následující 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 vzdělání s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)

95. Ještě žádné dokončené vzdělání/stále ve škole
97. Jiné vzdělání
IF (DN051_HighestEduParent = a97)
DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Jakého jiného základního nebo středoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
STRING
ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)
Prosím, podívejte se na kartu 2.
Jakého zde uvedeného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Žádné vyšší 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 studuje
97. Jiné vyšší nebo vysokoškolské vzdělání
IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))
DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Jakého jiného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
STRING
ENDIF
ENDIF
IF (piParentAlive = 1)
IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)
DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Podívejte se prosím na kartu 4. Kde bydlí [Vaše/ Váš] [matka/ otec]?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve

stejné domácnosti
stejném domě
vzdálenosti méně než 1 kilometr
vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry
vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry
vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry
vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry
vzdálenosti více než 500 kilometrů

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)
DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Jak často jste byl/a v kontaktu se [svou/ svým] [matkou/ otcem] během posledních dvanácti
měsíců, buď osobně, telefonicky, dopisem, emailem nebo pomocí jiných elektronických médií?
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 (HEALTH OF PARENT)
Jaký je zdravotní stav [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce]? Řekl/a byste, že je
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Jaký je zdravotní stav [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce]? Řekl/a byste, že je
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ENDIF
ENDIF
[2]
ELSE
IF (piParentAlive = 1)
IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))
ELSE
IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))
DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Žije ještě [Vaše/ Váš] [vlastní] [matka/ otec]?
1. Ano
5. Ne
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)
DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Ve kterém roce [zemřela Vaše/ zemřel Váš][matka/ otec]?
NUMBER [1800..2020]
ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)
DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kolik let bylo [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci], když [zemřela/ zemřel]?
NUMBER [10..120]
ELSE
IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))
DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kolik let je [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci] nyní?
NUMBER [40..120]
IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)
CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Věk by měl
být nejméně o deset let vyšší než je věk respondenta. Pokud je věk správně,
stiskněte "Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (MN101_Longitudinal = 0)

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kolik let je [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci] nyní?
NUMBER [40..120]
IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)
CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Věk by měl být
nejméně o deset let vyšší než je věk respondenta. Pokud je věk správně, stiskněte
"Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))
DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Prosím podívejte se na kartu 5. Jaký byl pracovní stav [Vaší/ Vašeho][matky/ otce] v době, kdy Vám bylo 10 let?
1. V důchodu
2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (včetně práce v rodinné firmě)
3. Nezaměstnaný/á
4. V trvalé pracovní neschopnosti v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení
5. V domácnosti
97. Jiné
IF (DN629_JobSitParent10 = a2)
DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Jaké bylo zaměstnání [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce] v době, kdy Vám bylo 10 let? Prosím uveďte přesný název
nebo zařazení.
STRING
IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))
DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Pokusím se najít toto zaměstnání v oficiálním seznamu z naší databáze.
Napište název zaměstnání a najděte nejlepší shodu z nabídky. Pohybem nahoru a dolů najdete další
názvy zaměstnání.
Pokud nenajdete odpovídající název zaměstnání, požádejte R o jiný název nebo o širší či naopak
podrobnější popis zaměstnání.
Pokud nenajdete žádnou shodu, vložte 991.
STRING
JOBCODER: InDataOccupations
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))
DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)
Prosím ověrte, že jste vybral/a správný název zaměstnání: ^DN029c_JobOfParent10Code;
Pokud to není správný název, vraťte se zpátky a vyberte nejlepší shodu z nabídky.
1. Potvrdit a pokračovat
ENDIF
ENDIF
ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)
Prosím podívejte se na kartu 1.
Jakého zde uvedeného nejvyššího základního nebo středoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/
otec]?
Pokud R zmíní vzdělání v zahraničí, požádejte o jeho přiřazení k uvedeným kategoriím. Pokud to není možné,
použijte "97. Jiné vzdělání" a upřesněte v následující 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 vzdělání s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)

95. Ještě žádné dokončené vzdělání/stále ve škole
97. Jiné vzdělání
IF (DN051_HighestEduParent = a97)
DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Jakého jiného základního nebo středoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
STRING
ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Prosím, podívejte se na kartu 2.
Jakého zde uvedeného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Žádné vyšší 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 studuje
97. Jiné vyšší nebo vysokoškolské vzdělání
IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))
DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Jakého jiného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
STRING
ENDIF
ENDIF
IF (piParentAlive = 1)
IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)
DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Podívejte se prosím na kartu 4. Kde bydlí [Vaše/ Váš] [matka/ 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 (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Jak často jste byl/a v kontaktu se [svou/ svým] [matkou/ otcem] během posledních dvanácti
měsíců, buď osobně, telefonicky, dopisem, emailem nebo pomocí jiných elektronických médií?
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 (HEALTH OF PARENT)
Jaký je zdravotní stav [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce]? Řekl/a byste, že je
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Jaký je zdravotní stav [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce]? Řekl/a byste, že je
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ENDIF
ENDIF
[2]
ENDIF
IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1))
IF (piParentAlive = 1)
IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE
IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))
DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Žije ještě [Vaše/ Váš] [vlastní] [matka/ otec]?
1. Ano
5. Ne
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)
DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Ve kterém roce [zemřela Vaše/ zemřel Váš][matka/ otec]?
NUMBER [1800..2020]
ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)
DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kolik let bylo [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci], když [zemřela/ zemřel]?
NUMBER [10..120]
ELSE
IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))
DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kolik let je [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci] nyní?
NUMBER [40..120]
IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)
CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Věk by měl
být nejméně o deset let vyšší než je věk respondenta. Pokud je věk správně,
stiskněte "Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kolik let je [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci] nyní?
NUMBER [40..120]
IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)
CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Věk by měl být
nejméně o deset let vyšší než je věk respondenta. Pokud je věk správně, stiskněte
"Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))
DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Prosím podívejte se na kartu 5. Jaký byl pracovní stav [Vaší/ Vašeho][matky/ otce] v době, kdy Vám bylo 10 let?
1. V důchodu
2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (včetně práce v rodinné firmě)
3. Nezaměstnaný/á
4. V trvalé pracovní neschopnosti v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení
5. V domácnosti
97. Jiné
IF (DN629_JobSitParent10 = a2)
DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Jaké bylo zaměstnání [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce] v době, kdy Vám bylo 10 let? Prosím uveďte přesný název
nebo zařazení.
STRING
IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))
DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Pokusím se najít toto zaměstnání v oficiálním seznamu z naší databáze.
Napište název zaměstnání a najděte nejlepší shodu z nabídky. Pohybem nahoru a dolů najdete další
názvy zaměstnání.
Pokud nenajdete odpovídající název zaměstnání, požádejte R o jiný název nebo o širší či naopak
podrobnější popis zaměstnání.
Pokud nenajdete žádnou shodu, vložte 991.
STRING
JOBCODER: InDataOccupations
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))
DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)
Prosím ověrte, že jste vybral/a správný název zaměstnání: ^DN029c_JobOfParent10Code;

Pokud to není správný název, vraťte se zpátky a vyberte nejlepší shodu z nabídky.
1. Potvrdit a pokračovat
ENDIF
ENDIF
ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)
Prosím podívejte se na kartu 1.
Jakého zde uvedeného nejvyššího základního nebo středoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/
otec]?
Pokud R zmíní vzdělání v zahraničí, požádejte o jeho přiřazení k uvedeným kategoriím. Pokud to není možné,
použijte "97. Jiné vzdělání" a upřesněte v následující 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 vzdělání s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)

95. Ještě žádné dokončené vzdělání/stále ve škole
97. Jiné vzdělání
IF (DN051_HighestEduParent = a97)
DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Jakého jiného základního nebo středoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
STRING
ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)
Prosím, podívejte se na kartu 2.
Jakého zde uvedeného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Žádné vyšší 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 studuje
97. Jiné vyšší nebo vysokoškolské vzdělání
IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))
DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Jakého jiného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
STRING
ENDIF
ENDIF
IF (piParentAlive = 1)
IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)
DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Podívejte se prosím na kartu 4. Kde bydlí [Vaše/ Váš] [matka/ 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 (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Jak často jste byl/a v kontaktu se [svou/ svým] [matkou/ otcem] během posledních dvanácti
měsíců, buď osobně, telefonicky, dopisem, emailem nebo pomocí jiných elektronických médií?
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 (HEALTH OF PARENT)
Jaký je zdravotní stav [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce]? Řekl/a byste, že je
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Jaký je zdravotní stav [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce]? Řekl/a byste, že je
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ENDIF
ENDIF
[1]
ELSE
IF (piParentAlive = 1)
IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))
ELSE
IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))
DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Žije ještě [Vaše/ Váš] [vlastní] [matka/ otec]?
1. Ano
5. Ne
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)
DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Ve kterém roce [zemřela Vaše/ zemřel Váš][matka/ otec]?
NUMBER [1800..2020]
ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)
DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Kolik let bylo [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci], když [zemřela/ zemřel]?
NUMBER [10..120]
ELSE
IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))
DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kolik let je [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci] nyní?
NUMBER [40..120]
IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)
CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Věk by měl
být nejméně o deset let vyšší než je věk respondenta. Pokud je věk správně,
stiskněte "Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Kolik let je [Vaší/ Vašemu] [matce/ otci] nyní?
NUMBER [40..120]
IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)
CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Věk by měl být
nejméně o deset let vyšší než je věk respondenta. Pokud je věk správně, stiskněte
"Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;]
ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))
DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Prosím podívejte se na kartu 5. Jaký byl pracovní stav [Vaší/ Vašeho][matky/ otce] v době, kdy Vám bylo 10 let?
1. V důchodu
2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (včetně práce v rodinné firmě)
3. Nezaměstnaný/á
4. V trvalé pracovní neschopnosti v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení
5. V domácnosti
97. Jiné
IF (DN629_JobSitParent10 = a2)
DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Jaké bylo zaměstnání [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce] v době, kdy Vám bylo 10 let? Prosím uveďte přesný název
nebo zařazení.
STRING
IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))
DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Pokusím se najít toto zaměstnání v oficiálním seznamu z naší databáze.
Napište název zaměstnání a najděte nejlepší shodu z nabídky. Pohybem nahoru a dolů najdete další
názvy zaměstnání.
Pokud nenajdete odpovídající název zaměstnání, požádejte R o jiný název nebo o širší či naopak
podrobnější popis zaměstnání.
Pokud nenajdete žádnou shodu, vložte 991.
STRING
JOBCODER: InDataOccupations
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))
DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)
Prosím ověrte, že jste vybral/a správný název zaměstnání: ^DN029c_JobOfParent10Code;
Pokud to není správný název, vraťte se zpátky a vyberte nejlepší shodu z nabídky.
1. Potvrdit a pokračovat
ENDIF
ENDIF
ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)
Prosím podívejte se na kartu 1.
Jakého zde uvedeného nejvyššího základního nebo středoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/
otec]?
Pokud R zmíní vzdělání v zahraničí, požádejte o jeho přiřazení k uvedeným kategoriím. Pokud to není možné,
použijte "97. Jiné vzdělání" a upřesněte v následující 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 vzdělání s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)

95. Ještě žádné dokončené vzdělání/stále ve škole
97. Jiné vzdělání
IF (DN051_HighestEduParent = a97)
DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Jakého jiného základního nebo středoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
STRING
ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)
Prosím, podívejte se na kartu 2.
Jakého zde uvedeného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Žádné vyšší 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 studuje
97. Jiné vyšší nebo vysokoškolské vzdělání
IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))
DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Jakého jiného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání [dosáhla Vaše/ dosáhl Váš][matka/ otec]?
STRING
ENDIF
ENDIF
IF (piParentAlive = 1)
IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)
DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Podívejte se prosím na kartu 4. Kde bydlí [Vaše/ Váš] [matka/ 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 (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Jak často jste byl/a v kontaktu se [svou/ svým] [matkou/ otcem] během posledních dvanácti
měsíců, buď osobně, telefonicky, dopisem, emailem nebo pomocí jiných elektronických médií?
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 (HEALTH OF PARENT)
Jaký je zdravotní stav [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce]? Řekl/a byste, že je
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Jaký je zdravotní stav [Vaší/ Vašeho] [matky/ otce]? Řekl/a byste, že je
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ENDIF
ENDIF
[1]
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)
DN034_AnySiblings (EVER HAD ANY SIBLINGS)
Měl/a jste někdy sourozence?
Zahrňte i nevlastní sourozence.
1. Ano
5. Ne
IF (DN034_AnySiblings = a1)
DN035_OldestYoungestBetweenChild (OLDEST YOUNGEST CHILD)
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 ((MN101_Longitudinal = 1 AND
(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive = Empty)))
DN036_HowManyBrothersAlive (HOW MANY BROTHERS ALIVE)
Kolik máte ještě žijících bratrů?
Včetně nevlastních sourozenců
NUMBER [0..20]
ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive = Empty)))
DN037_HowManySistersAlive (HOW MANY SISTERS ALIVE)
A kolik máte ještě žijících sester?
Včetně nevlastních sourozenců
NUMBER [0..20]
ENDIF
IF (((CH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF (MN006_NumFamR = 1)
CH001_NumberOfChildren (NUMBER OF CHILDREN)
Nyní se budeme ptát na Vaše děti. Kolik máte žijících dětí? Vyjmenujte prosím všechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptivní děti, a nevlastní děti [včetně dětí] [Vašeho manžela/ Vaší manželky/ Vašeho partnera/
Vaší partnerky] [{Name of partner/spouse}].
NUMBER [0..20]
CHECK: (NOT((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND ((CH001_NumberOfChildren = 0 OR
(CH001_NumberOfChildren = Empty)))) [Zmínil/a jste děti v modulu sociálních sítí, prosím opravte;]
(CH001_NumberOfChildren > 0)

IF

IF ((NOT(Preload.PreloadedChildren[1].Name = Empty) OR (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0))
CH201_ChildByINTRO (INTRO PRELOADED CHILDREN)
Na obrazovce teď mám seznam všech dětí, o kterých jsme [dnes/ dnes nebo během předchozího
rozhovoru] hovořili.
Některé děti mohou být na seznamu dvakrát, 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 o všech dětech
vlastních, adoptovaných, nevlastních a v pěstounské péči. Jde nám o děti, které jsou naživu.
1. Dále
ELSE
CH603_IntroTextChildren (INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN)
Rádi bychom se dozvěděli více o [tomto dítěti/ těchto dětech. Začněme nejstarším dítětem]. Prosím
znovu uvažujte o všech dětech vlastních, nevlastních, osvojených nebo v pěstounské péči [včetně dětí
Vašeho manžela/ včetně dětí Vaší manželky/ včetně dětí Vašeho partnera/ včetně dětí Vaší partnerky].
1. Dále
ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20
IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom = Empty))
IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))
ELSE
IF (piRosterChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a
nevlastní [včetně těch od] [Vašeho manžela/ Vaší manželky/ Vašeho partnera/ Vaší
partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první zmínku a vymažte druhou
pomocí kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
IF (piPreloadChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči,
adoptované a nevlastní [včetně těch od] [Vašeho manžela/ Vaší manželky/
Vašeho partnera/ Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první zmínku a vymažte druhou
pomocí kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;

1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči,
adoptované a nevlastní [včetně těch od] [Vašeho manžela/ Vaší manželky/
Vašeho partnera/ Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první zmínku a vymažte druhou
pomocí kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Dítě bylo zmíněno v sociální síti a může se tedy vyskytnout
dvakrát. Prosím zkontrolujte a pokud je dítě na seznamu dvakrát, kódujte 6 a nikoli 97;]
IF
(CH001a_ChildCheck = a1)
IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ELSE
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))
IF (CH005_SexOfChildN = Empty)
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
ELSE
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))
IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND
(CH001a_ChildCheck = a6))
CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)
Kterému již zmíněnému dítěti toto ^FL_CHILD_NAME; náleží?
^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
[cnt]
ELSE
IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name =
Response))
IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))
ELSE
IF (piRosterChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči,
adoptované a nevlastní [včetně těch od] [Vašeho manžela/ Vaší manželky/
Vašeho partnera/ Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první zmínku a vymažte druhou
pomocí kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
IF (piPreloadChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was
loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči,
adoptované a nevlastní [včetně těch od] [Vašeho manžela/ Vaší
manželky/ Vašeho partnera/ Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první zmínku a vymažte
druhou pomocí kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]

[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was
loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči,
adoptované a nevlastní [včetně těch od] [Vašeho manžela/ Vaší
manželky/ Vašeho partnera/ Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první zmínku a vymažte
druhou pomocí kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Dítě bylo zmíněno v sociální síti a může se tedy
vyskytnout dvakrát. Prosím zkontrolujte a pokud je dítě na seznamu dvakrát, kódujte 6 a
nikoli 97;]
IF (CH001a_ChildCheck = a1)
IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ELSE
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))
IF (CH005_SexOfChildN = Empty)
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
ELSE
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))
IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a2)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)

^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND
(CH001a_ChildCheck = a6))
CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)
Kterému již zmíněnému dítěti toto ^FL_CHILD_NAME; náleží?
^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
[cnt]
ELSE
IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty))
IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))
ELSE
IF (piRosterChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was
loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči,
adoptované a nevlastní [včetně těch od] [Vašeho manžela/ Vaší
manželky/ Vašeho partnera/ Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první zmínku a vymažte
druhou pomocí kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
IF (piPreloadChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was
loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské
péči, adoptované a nevlastní [včetně těch od] [Vašeho
manžela/ Vaší manželky/ Vašeho partnera/ Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první zmínku a
vymažte druhou pomocí kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve
zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]

[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was
loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské
péči, adoptované a nevlastní [včetně těch od] [Vašeho
manžela/ Vaší manželky/ Vašeho partnera/ Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první zmínku a
vymažte druhou pomocí kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve
zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Dítě bylo zmíněno v sociální síti a může se tedy
vyskytnout dvakrát. Prosím zkontrolujte a pokud je dítě na seznamu dvakrát, kódujte
6 a nikoli 97;]
IF (CH001a_ChildCheck = a1)
IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ELSE
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))
IF (CH005_SexOfChildN = Empty)
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
ELSE
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))
IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND
(CH001a_ChildCheck = a6))
CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)
Kterému již zmíněnému dítěti toto ^FL_CHILD_NAME; náleží?
^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
[cnt]
ELSE
IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt sn_start - 1].Name = Response))
IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded =
Empty)))
ELSE
IF (piRosterChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was
loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské
péči, adoptované a nevlastní [včetně těch od] [Vašeho
manžela/ Vaší manželky/ Vašeho partnera/ Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první zmínku a
vymažte druhou pomocí kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve
zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
IF (piPreloadChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child
was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [včetně těch
od] [Vašeho manžela/ Vaší manželky/ Vašeho partnera/
Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první

zmínku a vymažte druhou pomocí kategorie "6. Ano, ale
již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není
správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child
was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [včetně těch
od] [Vašeho manžela/ Vaší manželky/ Vašeho partnera/
Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první
zmínku a vymažte druhou pomocí kategorie "6. Ano, ale
již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození není
správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Dítě bylo zmíněno v sociální síti a může se
tedy vyskytnout dvakrát. Prosím zkontrolujte a pokud je dítě na seznamu
dvakrát, kódujte 6 a nikoli 97;]
IF (CH001a_ChildCheck = a1)
IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího]
dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ELSE
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího]
dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))
IF (CH005_SexOfChildN = Empty)
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
ELSE
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))
IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)

Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a2)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho dalšího]
dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0
OR (piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex >
0)) AND (CH001a_ChildCheck = a6))
CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH
CHILD)
Kterému již zmíněnému dítěti toto ^FL_CHILD_NAME;
náleží?
^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
[cnt]
ELSE
IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5 AND (Child[cnt 1].CH004_FirstNameOfChild = Empty))
%CHECK[check_1_[cnt]]%
ELSE
IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = RESPONSE AND (Child[cnt 1].CH001a_ChildCheck <> a5))
IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR
(imForwarded = Empty)))
ELSE
IF (piRosterChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how
the child was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti
v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [včetně
těch od] [Vašeho manžela/ Vaší manželky/
Vašeho partnera/ Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte první
zmínku a vymažte druhou pomocí kategorie "6.

Ano, ale již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok narození
není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
IF (piPreloadChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on
how the child was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní
děti, děti v pěstounské péči, adoptované a
nevlastní [včetně těch od] [Vašeho
manžela/ Vaší manželky/ Vašeho partnera/
Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte
první zmínku a vymažte druhou pomocí
kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve
zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok
narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již
nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on
how the child was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní
děti, děti v pěstounské péči, adoptované a
nevlastní [včetně těch od] [Vašeho
manžela/ Vaší manželky/ Vašeho partnera/
Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte
první zmínku a vymažte druhou pomocí
kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve
zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok
narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již
nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))))
[Dítě bylo zmíněno v sociální síti a může se tedy vyskytnout
dvakrát. Prosím zkontrolujte a pokud je dítě na seznamu dvakrát,
kódujte 6 a nikoli 97;]
IF (CH001a_ChildCheck = a1)
IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho
dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ELSE
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho
dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo
žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
ELSE
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo
žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))
IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF
BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se
^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF
BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se
^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a2)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/ Vašeho
dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR
(((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex
= Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND
(CH001a_ChildCheck = a6))
CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)
Kterému již zmíněnému dítěti toto
^FL_CHILD_NAME; náleží?
^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
[cnt]
ELSE
IF ((Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> Empty OR
(NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty)))
IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR
(imForwarded = Empty)))
ELSE
IF (piRosterChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on
how the child was loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny vlastní
děti, děti v pěstounské péči, adoptované a
nevlastní [včetně těch od] [Vašeho
manžela/ Vaší manželky/ Vašeho partnera/
Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát, ponechejte
první zmínku a vymažte druhou pomocí
kategorie "6. Ano, ale již bylo dříve
zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok
narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R již
nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
IF (piPreloadChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text
based on how the child was
loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny
vlastní děti, děti v pěstounské péči,
adoptované a nevlastní [včetně těch
od] [Vašeho manžela/ Vaší
manželky/ Vašeho partnera/ Vaší
partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát,
ponechejte první zmínku a vymažte
druhou pomocí kategorie "6. Ano, ale
již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok
narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R
již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text
based on how the child was
loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny
vlastní děti, děti v pěstounské péči,
adoptované a nevlastní [včetně těch
od] [Vašeho manžela/ Vaší
manželky/ Vašeho partnera/ Vaší
partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát,
ponechejte první zmínku a vymažte
druhou pomocí kategorie "6. Ano, ale
již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok
narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R
již nežije]

[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex =
Empty)))) [Dítě bylo zmíněno v sociální síti a může se tedy
vyskytnout dvakrát. Prosím zkontrolujte a pokud je dítě na
seznamu dvakrát, kódujte 6 a nikoli 97;]
IF
(CH001a_ChildCheck = a1)
IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF
CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/
Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ELSE
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF
CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/
Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))
IF (CH005_SexOfChildN = Empty)
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž
nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě
pochybností
1. Muž
2. Žena
ELSE
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž
nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě
pochybností
1. Muž
2. Žena
ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))
IF (CH006_YearOfBirthChildN =
Empty)
CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se
^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok
narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se
^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok
narození
NUMBER [1875..2020]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a2)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF
CHILD N)

^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno [tohoto/
Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní jméno
STRING
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž nebo
žena?
Zeptejte se pouze v případě pochybností
1. Muž
2. Žena
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH
CHILD N)
Ve kterém roce se
^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR
(((piPreloadChildIndex = 0 OR
(piPreloadChildIndex = Empty) AND
(piRosterChildIndex > 0)) AND
(CH001a_ChildCheck = a6))
CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)
Kterému již zmíněnému dítěti toto
^FL_CHILD_NAME; náleží?
^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
[cnt]
ELSE
IF ((cnt = 1 AND (GridSize > 0))
IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0
OR (imForwarded = Empty)))
ELSE
IF (piRosterChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text
based on how the child was
loaded}]?
Opět prosím myslete na všechny
vlastní děti, děti v pěstounské péči,
adoptované a nevlastní [včetně těch
od] [Vašeho manžela/ Vaší
manželky/ Vašeho partnera/ Vaší
partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno dvakrát,
ponechejte první zmínku a vymažte
druhou pomocí kategorie "6. Ano, ale
již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví nebo rok
narození není správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se kterým R
již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE

IF (piPreloadChildIndex > 0)
CH001a_ChildCheck (CHILD
CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed
text based on how the child
was loaded}]?
Opět prosím myslete na
všechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované
a nevlastní [včetně těch od]
[Vašeho manžela/ Vaší
manželky/ Vašeho partnera/
Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno
dvakrát, ponechejte první
zmínku a vymažte druhou
pomocí kategorie "6. Ano, ale
již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví
nebo rok narození není
správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se
kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve
zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ELSE
CH001a_ChildCheck (CHILD
CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed
text based on how the child
was loaded}]?
Opět prosím myslete na
všechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované
a nevlastní [včetně těch od]
[Vašeho manžela/ Vaší
manželky/ Vašeho partnera/
Vaší partnerky].
[Pokud je dítě uvedeno
dvakrát, ponechejte první
zmínku a vymažte druhou
pomocí kategorie "6. Ano, ale
již bylo dříve zmíněno"]
Přehled dětí:;
1. Ano
[2. Ano, ale jméno, pohlaví
nebo rok narození není
správně]
[3. Ne, dítě je partnera, se
kterým R již nežije]
[4. Ne, dítě zemřelo]
[5. Ne, dítě neznámé/ 5. Ne]
[6. Ano, ale již bylo dříve
zmíněno]
[97. Ne, jiný důvod]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex
= Empty)))) [Dítě bylo zmíněno v sociální síti a
může se tedy vyskytnout dvakrát. Prosím
zkontrolujte a pokud je dítě na seznamu dvakrát,
kódujte 6 a nikoli 97;]
IF (CH001a_ChildCheck =
a1)
IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME
OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno
[tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní
jméno
STRING
ELSE
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME
OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno
[tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?

Prosím napište/potvrďte křestní
jméno
STRING
ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild =
Empty))
IF (CH005_SexOfChildN = Empty)
CH005_SexOfChildN (SEX OF
CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild;
muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě
pochybností
1. Muž
2. Žena
ELSE
CH005_SexOfChildN (SEX OF
CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild;
muž nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě
pochybností
1. Muž
2. Žena
ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN =
Empty))
IF (CH006_YearOfBirthChildN
= Empty)
CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se
^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte
rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se
^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte
rok narození
NUMBER [1875..2020]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a2)
CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME
OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Jaké je [správné] křestní jméno
[tohoto/ Vašeho dalšího] dítěte?
Prosím napište/potvrďte křestní
jméno
STRING
CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; muž
nebo žena?
Zeptejte se pouze v případě
pochybností
1. Muž
2. Žena
CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF
BIRTH CHILD N)
Ve kterém roce se
^CH004_FirstNameOfChild;
narodil/a?
Prosím napište/potvrďte rok narození
NUMBER [1875..2020]
ELSE
IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR
(((piPreloadChildIndex = 0 OR
(piPreloadChildIndex = Empty) AND
(piRosterChildIndex > 0)) AND
(CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)
Kterému již zmíněnému dítěti
toto ^FL_CHILD_NAME;
náleží?
^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
[cnt]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
CH203_Done (CHILD GRID DONE)
Prosím zajistěte, aby byl seznam dětí kompletní. Pokud není kompletní nebo správně, vraťte se pomocí
klávesy PAGE UP
Přehled dětí:_overview;
1. Dále
IF (NumberOFReportedChildren > 0)
CH302_NatChild (ALL CHILDREN NATURAL CHILD)
[Jedná se o Vaše společné vlastní dítě/ Jedná se o Vaše vlastní dítě/ Jedná se o Vaše společné vlastní
děti/ Jedná se o Vaše vlastní děti] [s Vaším současným manželem/ s Vaší současnou manželkou/ s
Vaším současným partnerem/ s Vaší současnou partnerkou]?
1. Ano
5. Ne
IF (CH302_NatChild = a5)
IF (NumberOFReportedChildren = 1)
ELSE
CH303_WhatChildren (NOT NATURAL CHILDREN)
Označte děti, které nejsou společnými [společnými vlastními/ vlastními] dětmi Vás [a
Vašeho současného manžela/ a Vaší současné manželky/ a Vašeho současného partnera/
a Vaší současné partnerky]?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF ^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. zemřelé dítě (děti);
ENDIF
ENDIF
LOOP i := 1 TO 20
IF ((i IN (CH303_WhatChildren))
IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a3)

ELSE
CH102_RNatChild (CHILD NATURAL RESPONDENT)
Je ^FLChildname; Vaše vlastní dítě?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))
CH103_PNatChild (CHILD NATURAL PARTNER)
Je ^FLChildname; vlastní dítě [Vašeho/ Vaší] současné/ho [manžela/ manželky/
partnera/ partnerky] [{Name of partner/spouse}]?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (NOT((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1)))
CH104_RExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT)
Je ^FLChildname; dítě z Vašeho minulého vztahu?
1. Ano
5. Ne
IF (((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus =
a2) AND (CH104_RExChild = a5))
CH105_PExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER)
Je ^FLChildname; dítě z minulého vztahu [Vašeho/ Vaší] současného
[manžela/ manželky/ partnera/ partnerky] [{Name of partner/spouse}]?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF (CH102_RNatChild = a5)
CH106_RAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT)
Adoptoval/a jste ^FLChildname;?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (CH103_PNatChild = a5)
CH107_PAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER)
[Vašeho/ Vaší] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] [{Name of
partner/spouse}] ^FLChildname;?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (NOT((((((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1) OR (CH104_RExChild
= a1) OR (CH105_PExChild = a1) OR (CH106_RAdoptChild = a1) OR (CH107_PAdoptChild
= a1)))
CH108_FosterChild (IS FOSTERCHILD)
Je ^FLChildname; u Vás v pěstounské péči?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[i]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20
IF ((.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1 OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2))
IF (piRosterChildIndex > 0)
ELSE
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE)
ELSE
CH014_ContactChild (CONTACT WITH CHILD)
Jak často jste byl/a v posledních 12 měsících v kontaktu s
^CH004_FirstNameOfChild;, buď osobně, telefonicky, dopisem, emailem nebo
pomocí jiných elektronických médií?
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
ENDIF
IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

IF (piRosterChildIndex > 0)
ELSE
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> Empty)
ELSE
CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Podívejte se prosím na kartu 4.
Kde bydlí ^CH004_FirstNameOfChild;?
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
ENDIF
ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)
CH012_MaritalStatusChildN (MARITAL STATUS OF CHILD)
Podívejte se prosím na kartu 3.
Jaký je rodinný stav ^CH004_FirstNameOfChild;?
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 > 2)
CH013_PartnerChildN (DOES CHILD HAVE PARTNER)
Má ^CH004_FirstNameOfChild; manžela/ku / partnera/ku, který/á s [ním/
ní] žije?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF (CH007_ChLWh = a1)
ELSE
CH015_YrChldMoveHh (YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD)
Ve kterém roce se ^CH004_FirstNameOfChild; odstěhoval/a z domácnosti rodičů?
Počítat poslední odstěhování.
Zadejte "2999" pokud dítě dosud žije doma (např. u rozvedené matky).
Zadejte "9997" pokud dítě nikdy nežilo v domácnosti rodičů.
NUMBER [1900..9997]
IF (CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE)
CHECK: (((CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild OR
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Rok by
měl být větší nebo roven roku narození. Pokud je rok správně, stiskněte
"Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;] CHECK:
((((CH015_YrChldMoveHh >= 1900 AND (CH015_YrChldMoveHh <= 2020) OR
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Rok
musí být větší než 1900 a menší nebo roven 2020.;]
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (MN104_Householdmoved = 1)
CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Podívejte se prosím na kartu 4.
Kde bydlí ^CH004_FirstNameOfChild;?
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
ENDIF
ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)
CH016_ChildOcc (CHILD OCCUPATION)
Podívejte se prosím na kartu 6.
Jaký je ^CH004_FirstNameOfChild; zaměstnanecký poměr?

1. Zaměstnán/a na plný úvazek
2. Zaměstnán/a na částečný úvazek
3. Osoba samostatně výdělečně činná nebo pracující 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 (CHILD EDUCATION)
Podívejte se prosím na kartu 1.
Jakého zde uvedeného nejvyššího základního nebo středoškolského vzdělání
dosáhl/a ^CH004_FirstNameOfChild;?
Pokud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej o zařazení do
nabízených kategorií. Pokud to není možné, zadejte "97. Jiné vzdělání" a upřesněte
v následující 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 vzdělání s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou, lyceum)

95. Ještě žádné dokončené vzdělání/stále ve škole
97. Jiné vzdělání
IF (CH017_EducChild = 97)
CH817_OtherEducChild (CHILD OTHER EDUCATION)
Jakého jiného základního nebo středního vzdělání
^CH004_FirstNameOfChild; dosáhl/a?
STRING
ENDIF
CH018_EdInstChild (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Podívejte se prosím na kartu 2.
Jakého zde uvedeného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání dosáhl/a
^CH004_FirstNameOfChild;?
Zadejte všechny možnosti;
Pokud respondent uvede, že 'Stále studuje', zeptejte se, zda již má ukončeno
některé ze vzdělání uvedených na kartě.
SET OF 1. Žádné vyšší 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 studuje
97. Jiné vyšší nebo vysokoškolské vzdělání
IF ((97 IN (CH018_EdInstChild))
CH818_OtherEdInstChild (OTHER FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Jakého jiného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání
^CH004_FirstNameOfChild; dosáhl/a?
STRING
ENDIF
CH019_NoChildren (NUMBER OF CHILDREN OF CHILD)
Má ^CH004_FirstNameOfChild; děti? Pokud ano, kolik?
Za děti počítáme: vlastní děti, děti v pěstounské péči, nevlastní děti, včetně dětí
manžela/manželky nebo partnera/partnerky.

NUMBER [0..25]
IF (CH019_NoChildren > 0)
CH020_YrBrthYCh (YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD)
Ve kterém roce se narodilo [nejmladší] dítě ^CH004_FirstNameOfChild;?
NUMBER [1875..2020]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
[cnt]
ENDIF
ENDLOOP
IF (MN101_Longitudinal = 1)
IF (numberofcheckedpreloadchildren > 0)
CH507_IntroCheckChildren (INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK)
Rádi bychom upřesnili naše informace o [Vašem dítěti/ Vašich dětech].
1. Dále
CH524_LocationCheckChildren (CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED)
V době od rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;, změnilo [Vaše dítě/ některé z Vašich dětí]
bydliště?
1. Ano
5. Ne
IF (CH524_LocationCheckChildren = a1)
IF (NumberOFReportedChildren > 1)
CH525_LocationWhom (WHICH CHILD)
Které dítě změnilo bydliště?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF ^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. zemřelé dítě (děti);
ENDIF
IF (NOT(MN104_Householdmoved = 1))
LOOP i := 1 TO 20
IF (NumberOFReportedChildren = 1)
IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))
CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Podívejte se prosím na KARTU 4. 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
[i]
ENDIF
ELSE
IF (((i IN (CH525_LocationWhom) AND
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))
CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Podívejte se prosím na KARTU 4. 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

[i]
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1)
CH508_SchoolCheckChildren (CHECK SCHOOL CHANGED)
Prosím podívejte se na kartu 1.
V době od rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;, dokončilo [Vaše dítě/ některé z
Vašich dětí] některé vzdělání uvedené na této kartě?
1. Ano
5. Ne
IF (CH508_SchoolCheckChildren = a1)
IF (NumberOFReportedChildren > 1)
CH509_SchoolWhom (WHICH CHILD)
Které to bylo dítě?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF ^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. zemřelé dítě (děti);
ENDIF
LOOP i := 1 TO 20
IF (NumberOFReportedChildren = 1)
IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))
CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Jakého nejvyššího základního nebo středoškolského vzdělání
^FL_CH510_1; dosáhl/a?
Pokud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej o
zařazení do nabízených kategorií. Pokud to není možné, zadejte
"97. Jiné vzdělání" a vysvětlete v následující 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 vzdělání s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou,
lyceum)

95. Ještě žádné dokončené vzdělání/stále ve škole
97. Jiné vzdělání
IF (CH510_Leaving_certificate = 97)
CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING
CERTIFICATE)
Jakého jiného základního nebo středního vzdělání
^FL_CH510_1; dosáhl/a?
STRING

ENDIF
[i]
ENDIF
ELSE
IF (((i IN (CH509_SchoolWhom) AND
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))
CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Jakého nejvyššího základního nebo středoškolského vzdělání
^FL_CH510_1; dosáhl/a?
Pokud respondent uvede vzdělání v zahraničí, požádejte jej o
zařazení do nabízených kategorií. Pokud to není možné, zadejte
"97. Jiné vzdělání" a vysvětlete v následující 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 vzdělání s maturitou
9. Gymnázium (Střední všeobecné vzdělání s maturitou,
lyceum)

95. Ještě žádné dokončené vzdělání/stále ve škole
97. Jiné vzdělání
IF (CH510_Leaving_certificate = 97)
CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING
CERTIFICATE)
Jakého jiného základního nebo středního vzdělání
^FL_CH510_1; dosáhl/a?
STRING
ENDIF
[i]
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1)
CH511_DegreeCheckChildren (CHECK DEGREE CHANGED)
Prosím podívejte se na KARTU 2.
V době od rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;, dokončilo [Vaše dítě/ některé z
Vašich dětí] některé zde uvedené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání?
1. Ano
5. Ne
IF (CH511_DegreeCheckChildren = a1)
IF (NumberOFReportedChildren > 1)
CH512_DegreeWhom (WHICH CHILD)
Které to bylo dítě?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF ^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. zemřelé dítě (děti);

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20
IF (NumberOFReportedChildren = 1)
IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))
CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Jakého vyššího nebo vysokoškolského vzdělání ^FL_CH513_1;
dosáhl/a?
Zadejte všechny možnosti;
Pokud respondent uvede "Stále studuje", zeptejte se, zda již
má ukončené vzdělání z těch, co jsou uvedeny na kartě.
SET OF 1. Žádné vyšší 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 studuje
97. Jiné vyšší nebo vysokoškolské vzdělání
IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))
CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Jakého jiného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání
^FL_CH513_1; dosáhl/a?
STRING
ENDIF
[i]
ENDIF
ELSE
IF (((i IN (CH512_DegreeWhom) AND
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))
CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Jakého vyššího nebo vysokoškolského vzdělání ^FL_CH513_1;
dosáhl/a?
Zadejte všechny možnosti;
Pokud respondent uvede "Stále studuje", zeptejte se, zda již
má ukončené vzdělání z těch, co jsou uvedeny na kartě.
SET OF 1. Žádné vyšší 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 studuje
97. Jiné vyšší nebo vysokoškolské vzdělání
IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))
CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)

Jakého jiného vyššího nebo vysokoškolského vzdělání
^FL_CH513_1; dosáhl/a?
STRING
ENDIF
[i]
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1)
CH514_MaritalStatusCheckChildren (CHECK MARITAL STATUS CHANGED)
V době od našeho rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;, změnil se rodinný stav
[Vašeho dítěte/ některého z Vašich dětí]?
1. Ano
5. Ne
IF (CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1)
IF (NumberOFReportedChildren > 1)
CH515_MaritalStatusWhom (WHICH CHILD)
U kterého dítěte se změnil rodinný stav?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF ^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. zemřelé dítě (děti);
ENDIF
LOOP i := 1 TO 20
IF (NumberOFReportedChildren = 1)
IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))
CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Prosím podívejte se na Kartu 3. Jaký je rodinný stav [{Jméno
dítěte}]?
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
[i]
ENDIF
ELSE
IF (((i IN (CH515_MaritalStatusWhom) AND
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))
CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Prosím podívejte se na Kartu 3. Jaký je rodinný stav [{Jméno
dítěte}]?
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
[i]
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
CH517_BecomeParent (CHECK GRANDCHILDREN CHANGED)
V době od našeho rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;, narodilo se [Vašemu dítěti/
některému z Vašich dětí] nové dítě?
Prosím uveďte vlastní děti, adoptované děti, děti v pěstounské péči, nevlastní děti včetně
dětí partnerů nebo manželů.
1. Ano
5. Ne

IF (CH517_BecomeParent = a1)
IF (NumberOFReportedChildren > 1)
CH518_ParentWhom (WHICH CHILD)
Kterému dítěti se narodilo toto nové dítě?
Uveďte všechny takové děti
SET OF ^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. zemřelé dítě (děti);
ENDIF
LOOP i := 1 TO 20
IF (NumberOFReportedChildren = 1)
IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))
CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Kolik dětí má [{Jméno dítěte}] celkem?
NUMBER [0..25]
IF (CH519_NewK > 0)
CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
Ve kterém roce se [toto dítě/ nejmladší z těchto dětí]
narodilo?
NUMBER [1900..2020]
IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)
CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn <
Preload.InterviewYear_Last)) [Rok by měl být větší
nebo roven roku posledního rozhovoru. Pokud je rok
správně, prosím stiskněte "Ignorovat" a vložte
poznámku pro vysvětlení.;]
ENDIF
ENDIF
[i]
ENDIF
ELSE
IF (((i IN (CH518_ParentWhom) AND
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))
CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Kolik dětí má [{Jméno dítěte}] celkem?
NUMBER [0..25]
IF (CH519_NewK > 0)
CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
Ve kterém roce se [toto dítě/ nejmladší z těchto dětí]
narodilo?
NUMBER [1900..2020]
IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)
CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn <
Preload.InterviewYear_Last)) [Rok by měl být větší
nebo roven roku posledního rozhovoru. Pokud je rok
správně, prosím stiskněte "Ignorovat" a vložte
poznámku pro vysvětlení.;]
ENDIF
ENDIF
[i]
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CH021_NoGrandChild (NUMBER OF GRANDCHILDREN)

Kolik vnoučat máte Vy [a Váš/ a Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] dohromady?
Zahrňte vnoučata z předchozích vztahů
NUMBER
IF (CH021_NoGrandChild > 0)
CH022_GreatGrChild (HAS GREAT-GRANDCHILDREN)
Máte Vy [nebo Váš/ nebo Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] pravnoučata?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
CH023_IntCheck (WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDIF
IF (((PH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
PH001_Intro (INTRO HEALTH)
Nyní mám několik otázek k Vašemu zdraví.
1. Dále
PH003_HealthGen2 (HEALTH IN GENERAL QUESTION 2)
Řekl/a byste, že Vaše zdraví je...
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
PH004_LStIll (LONG-TERM ILLNESS)
Někteří lidé trpí chronickými nebo dlouhodobými zdravotními problémy. Chronickými nebo dlouhodobými myslíme, že Vás
trápí po určitou dobu nebo ovlivňují Váš život po dlouhou dobu. Máte nějaké takové zdravotní problémy, nemoci, invaliditu
nebo postižení?
Počítejte i mentální problémy
1. Ano
5. Ne
PH005_LimAct (LIMITED ACTIVITIES)
Za posledních šest měsíců, do jaké míry jste byl/a omezen/a v konání běžných činností vinou zdravotního stavu?
Přečtěte nahlas;
1. Vážně omezen/a
2. Omezen/a, ale nijak vážně
3. Neomezen/a
IF ((MN808_AgeRespondent <= 75 AND (MN024_NursingHome = a1))
PH061_LimPaidWork (PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK)
Máte nějaký zdravotní problém nebo invaliditu, která omezuje druh nebo množství placené práce, kterou byste
mohl/a vykonávat?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
PH006_DocCond (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS)
Podívejte se prosím na kartu 7. [Řekl Vám už někdy lékař, že trpíte/ Trpíte v současné době] některou z chorob na této
kartě? [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.] Prosím, řekněte mi číslo nebo čísla chorob.
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 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. Mrtvice nebo cévní mozkové 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, organická duševní porucha, 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
21. Chronické onemocnění ledvin
96. Žádná
97. Ještě jiná, neuvedená
CHECK: (NOT((count(PH006_DocCond) > 1 AND ((96 IN (PH006_DocCond)))) [Nemůžete zvojit "96." společně s jinou
odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF ((a97 IN (PH006_DocCond))
PH007_OthCond (OTHER CONDITIONS)
Které jiné nemoci to byly?
Zeptejte se
STRING
ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 21
IF ((cnt IN (PH006_DocCond))

IF (piIndexSub = 10)
PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Který Váš orgán nebo část těla je nebo byla postižena rakovinou?
Zadejte všechny možnosti;
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Hltan
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Jícen
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 (AGE WHEN CONDITION STARTED)
V kolika letech Vám lékař poprvé řekl, že máte [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/ vysoký
krevní tlak/ vysokou hladinu cholesterolu/ mrtvici nebo mozkové cevní onemocnění/ cukrovku nebo
vysokou hladinu krevního cukru/ chronické onemocnění plic/ rakovinu/ žaludeční nebo dvanácterníkový
vřed/ Parkinsonovu chorobu/ šedý zákal/ zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle/ jiné zlomeniny/
Alzheimerovu nemoc, demenci nebo jiné závažné poruchy paměti/ afektivní nebo emocionální poruchu/
revmatoidní artritidu/ artrózu, nebo jiný druh revmatismu/ chronické onemocnění ledvin]?
NUMBER [0..125]
IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)
CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Věk by měl být méně nebo roven
věku respondenta;]
ENDIF
ENDIF
[cnt]
ENDIF
ENDLOOP
IF ((97 IN (PH006_DocCond))
IF (piIndexSub = 10)
PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Který Váš orgán nebo část těla je nebo byla postižena rakovinou?
Zadejte všechny možnosti;
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Hltan
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Jícen
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 (AGE WHEN CONDITION STARTED)
V kolika letech Vám lékař poprvé řekl, že máte [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/ vysoký krevní
tlak/ vysokou hladinu cholesterolu/ mrtvici nebo mozkové cevní onemocnění/ cukrovku nebo vysokou hladinu
krevního cukru/ chronické onemocnění plic/ rakovinu/ žaludeční nebo dvanácterníkový vřed/ Parkinsonovu
chorobu/ šedý zákal/ zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle/ jiné zlomeniny/ Alzheimerovu nemoc, demenci
nebo jiné závažné poruchy paměti/ afektivní nebo emocionální poruchu/ revmatoidní artritidu/ artrózu, nebo
jiný druh revmatismu/ chronické onemocnění ledvin]?
NUMBER [0..125]
IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Věk by měl být méně nebo roven věku
respondenta;]
ENDIF
ENDIF
[22]
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[V případě několika onemocnění bychom rádi věděli, co se přesně v přechozích letech stalo.] V době od našeho
posledního rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;, měl/a jste [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/
záchvat mrtvice nebo cévní onemocnění mozku/ rakovinu/ zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]?
1. Ano
5. Ne
IF (PH072_HadCondition = a1)
IF (piIndex = 3)
PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Který Váš orgán nebo část těla je nebo byl postižen rakovinou?
Zadejte všechny možnosti;
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Hltan
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Jícen
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břišní
12. Ledviny
13. Prostata
14. Varlata
15. Vaječníky a vejcovody
16. Děložní hrdlo
17. Děložní sliznice
18. Tlusté střevo nebo konečník
19. Močový měchýř
20. Kůže
21. Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom)
22. Leukemie
97. Jiný orgán
ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)
Ve kterém roce jste měl/a poslední [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/ mrtvici nebo mozkové cévní
onemocnění/ rakovinu/ zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]?
NUMBER [1900..2020]
IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)
CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Rok by měl být větší nebo
roven roku posledního rozhovoru. Pokud je rok správně, prosím stiskněte "Ignorovat" a vložte poznámku
pro vysvětlení.;]
ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)
V jakém 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
IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))
CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Měsíc musí být pozdější
nebo stejný jako měsíc posledního rozhovoru. Pokud je měsíc správně, stistkněte "Ignorovat" a napište
poznámku pro vysvětlení.;]
ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)
Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/ mrtvic nebo cévních mozkových onemocnění/ rakovin/
zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 a více
ENDIF
[1]
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[V případě několika onemocnění bychom rádi věděli, co se přesně v přechozích letech stalo.] V době od našeho
posledního rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;, měl/a jste [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/
záchvat mrtvice nebo cévní onemocnění mozku/ rakovinu/ zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]?
1. Ano
5. Ne
IF (PH072_HadCondition = a1)
IF (piIndex = 3)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Který Váš orgán nebo část těla je nebo byl postižen rakovinou?
Zadejte všechny možnosti;
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Hltan
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Jícen
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břišní
12. Ledviny
13. Prostata
14. Varlata
15. Vaječníky a vejcovody
16. Děložní hrdlo
17. Děložní sliznice
18. Tlusté střevo nebo konečník
19. Močový měchýř
20. Kůže
21. Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom)
22. Leukemie
97. Jiný orgán
ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)
Ve kterém roce jste měl/a poslední [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/ mrtvici nebo mozkové cévní
onemocnění/ rakovinu/ zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]?
NUMBER [1900..2020]
IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)
CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Rok by měl být větší nebo
roven roku posledního rozhovoru. Pokud je rok správně, prosím stiskněte "Ignorovat" a vložte poznámku
pro vysvětlení.;]
ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)
V jakém 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
IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))
CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Měsíc musí být pozdější
nebo stejný jako měsíc posledního rozhovoru. Pokud je měsíc správně, stistkněte "Ignorovat" a napište
poznámku pro vysvětlení.;]
ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)
Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/ mrtvic nebo cévních mozkových onemocnění/ rakovin/
zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 a více
ENDIF
[2]
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[V případě několika onemocnění bychom rádi věděli, co se přesně v přechozích letech stalo.] V době od našeho
posledního rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;, měl/a jste [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/
záchvat mrtvice nebo cévní onemocnění mozku/ rakovinu/ zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]?
1. Ano
5. Ne
IF (PH072_HadCondition = a1)
IF (piIndex = 3)
PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Který Váš orgán nebo část těla je nebo byl postižen rakovinou?
Zadejte všechny možnosti;
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Hltan
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Jícen
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břišní
12. Ledviny
13. Prostata
14. Varlata

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
97.

Vaječníky a vejcovody
Děložní hrdlo
Děložní sliznice
Tlusté střevo nebo konečník
Močový měchýř
Kůže
Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom)
Leukemie
Jiný orgán

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)
Ve kterém roce jste měl/a poslední [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/ mrtvici nebo mozkové cévní
onemocnění/ rakovinu/ zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]?
NUMBER [1900..2020]
IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)
CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Rok by měl být větší nebo
roven roku posledního rozhovoru. Pokud je rok správně, prosím stiskněte "Ignorovat" a vložte poznámku
pro vysvětlení.;]
ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)
V jakém 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
IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))
CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Měsíc musí být pozdější
nebo stejný jako měsíc posledního rozhovoru. Pokud je měsíc správně, stistkněte "Ignorovat" a napište
poznámku pro vysvětlení.;]
ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)
Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/ mrtvic nebo cévních mozkových onemocnění/ rakovin/
zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 a více
ENDIF
[3]
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[V případě několika onemocnění bychom rádi věděli, co se přesně v přechozích letech stalo.] V době od našeho
posledního rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;, měl/a jste [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/
záchvat mrtvice nebo cévní onemocnění mozku/ rakovinu/ zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]?
1. Ano
5. Ne
IF (PH072_HadCondition = a1)
IF (piIndex = 3)
PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Který Váš orgán nebo část těla je nebo byl postižen rakovinou?
Zadejte všechny možnosti;
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Hltan
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Jícen
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břišní
12. Ledviny
13. Prostata
14. Varlata
15. Vaječníky a vejcovody
16. Děložní hrdlo
17. Děložní sliznice
18. Tlusté střevo nebo konečník
19. Močový měchýř
20. Kůže
21. Rakovina lymfatických žláz (Non-Hodgkin-Lymphom)
22. Leukemie
97. Jiný orgán
ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)
Ve kterém roce jste měl/a poslední [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/ mrtvici nebo mozkové cévní
onemocnění/ rakovinu/ zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]?
NUMBER [1900..2020]
IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Rok by měl být větší nebo
roven roku posledního rozhovoru. Pokud je rok správně, prosím stiskněte "Ignorovat" a vložte poznámku
pro vysvětlení.;]
ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)
V jakém 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
IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))
CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Měsíc musí být pozdější
nebo stejný jako měsíc posledního rozhovoru. Pokud je měsíc správně, stistkněte "Ignorovat" a napište
poznámku pro vysvětlení.;]
ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)
Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/ mrtvic nebo cévních mozkových onemocnění/ rakovin/
zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od našeho rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 a více
ENDIF
[4]
ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms (BOTHERED BY SYMPTOMS)
Podívejte se prosím na kartu 8. Po dobu nejméně šesti měsíců, trpěl/a jste některou z uvedených událostí? Prosím, řekněte
mi její číslo nebo čísla.
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Upadnutí
2. Strach z upadnutí
3. Zamotání hlavy, mdloby nebo zatmění před očima
4. Vyčerpanost, slabost
96. Nic takového
CHECK: (NOT((count(PH089_Frailty_Symptoms) > 1 AND ((96 IN (PH089_Frailty_Symptoms)))) [Nemůžete zvojit "96."
společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
PH084_TroubledPain (TROUBLED BY PAIN)
Trápí Vás bolest?
1. Ano
5. Ne
IF (PH084_TroubledPain = a1)
PH085_PainLevel (HOW BAD PAIN)
Jak velká je bolest po většinu času?
Přečtěte nahlas;
1. Mírná
3. Střední
5. Velká
PH087_PainJointLoc (SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN)
Podívejte se na kartu 9. V kterých částech těla pociťujete bolest?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Záda
2. Kyčle
3. Kolena
4. Ostatní klouby
5. Ústa/Zuby
6. Jiné části těla, kromě kloubů
7. Po celém těle
CHECK: (NOT((count(PH087_PainJointLoc) > 1 AND ((7 IN (PH087_PainJointLoc)))) [Nemůžete vybrat 'Po celém těle'
společně s nějakou jinou odpovědí. Prosím upravte odpověď.;]
ENDIF
PH011_CurrentDrugs (CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK)
Naše další otázka se týká léků, které možná užíváte. Podívejte se prosím na kartu 10. Užíváte v současné době alespoň
jednou týdně léky na některou chorobu uvedenou na kartě?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Léky na vysokou hladinu cholesterolu
2. Léky na vysoký krevní tlak
3. Léky na ischemickou chorobu srdeční (infarkt) nebo cévní mozkovou příhodu (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 zánětů (pouze glukokortikoidy nebo steroidy)
96. Žádné
97. Jiné, neuvedené
CHECK: (NOT((count(PH011_CurrentDrugs) > 1 AND ((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))) [Nemůžete zvojit "96." společně s
jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF (NOT((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))
PH082_PolyPharmacy (AT LEAST FIVE PER DAY)

Užíváte alespoň pět různých léků denně? Prosím zahrňte léky předepsané lékařem, léky bez předpisu a doplňky
stravy, jako jsou vitamíny nebo minerály.
1. Ano
5. Ne
ENDIF
PH012_Weight (WEIGHT OF RESPONDENT)
Odhadem, kolik vážíte?
Váha v kilogramech
NUMBER [0..250]
CHECK: (NOT(((PH012_Weight >= 125 OR (PH012_Weight <= 40) AND (PH012_Weight = RESPONSE))) [Prosím potvrďte:
váha respondenta; TOSTRING(PH012_Weight) Kilogramů, je to tak správně? Pokud ne, vraťte se na poslední otázku a
opravte. Pokud je odpověď správná, stiskněte "Ignorovat" a pokračujte.;]
PH065_CheckLossWeight (CHECK LOSS WEIGHT)
Zhubl/a jste za posledních 12 měsíců?
1. Ano
5. Ne
IF (PH065_CheckLossWeight = a1)
PH095_HowMuchLostWeight (HOW MUCH LOSS WEIGHT)
Kolik kilo jste ztratil/a na váze?
Kódujte celé kilogramy, např. 1kg, 2kg, 3kg apod.
NUMBER [1..50]
PH066_ReasonLostWeight (REASON LOST WEIGHT)
Z jakého důvodu jste ztratil/a na váze?
Přečtěte nahlas;
1. Z důvodu nemoci
2. Držel/a speciální dietu
3. Z důvodu nemoci a speciální diety
97. Ztráta váhy z jiných důvodů
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)
PH013_HowTall (HOW TALL ARE YOU?)
Jak jste vysoký/á?
Výška je v centimetrech
NUMBER [60..230]
CHECK: (NOT(((PH013_HowTall >= 200 OR (PH013_HowTall <= 130) AND (PH013_HowTall = RESPONSE))) [Prosím
potvrďte: výška respondenta; TOSTRING(PH013_HowTall) centimetrů, je to správně? Pokud ne, opravte prosím.
Pokud je to správně, klikněte;]
ENDIF
PH041_UseGlasses (USE GLASSES)
Nosíte obvykle brýle nebo kontaktní čočky?
Všechny druhy brýlí, včetně brýlí pouze na čtení
1. Ano
5. Ne
IF (PH041_UseGlasses = a1)
PH690_BifocGlasLenses (USE BIFOCAL GLASSES/LENSES)
Jaký druh brýlí nebo čoček používáte?
Zadejte všechny možnosti; Přečtěte nahlas;
SET OF 1. Bifokální nebo progresivní skla nebo čočky
2. Brýle na čtení nebo čočky na čtení (jednoohniskové brýle)
3. Brýle na dálku nebo čočky na dálku (jednoohniskové brýle)
4. Jiné brýle nebo čočky
ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a2 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))
PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Jak dobrý je Váš zrak na dálku, např. jste schopen/na rozpoznat známého přes ulici [s brýlemi nebo kontaktními
čočkami jako obvykle]? Řekl/a byste, že je...
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ELSE
PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Jak dobrý je Váš zrak na dálku, např. jste schopen/na rozpoznat známého přes ulici [s brýlemi nebo kontaktními
čočkami jako obvykle]? Řekl/a byste, že je...
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a3 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))
PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Jak dobrý je váš zrak na blízko, jako je čtení běžných novin [s brýlemi nebo kontaktními čočkami jako obvykle] ?
Řekl/a byste, že je ...
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý

4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ELSE
PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Jak dobrý je váš zrak na blízko, jako je čtení běžných novin [s brýlemi nebo kontaktními čočkami jako obvykle] ?
Řekl/a byste, že je ...
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
ENDIF
PH745_HaveHearingAid (HAVE HEARING AID)
Používáte naslouchací přístroj (naslouchátko, sluchadlo)?
1. Ano
5. Ne
IF (PH745_HaveHearingAid = a1)
PH045_UseHearingAid (USE HEARING AID)
Používáte obvykle naslouchací přístroj (sluchadlo)?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
PH046_Hearing (HEARING)
Je Váš sluch[se sluchadlem jako obvykle]...
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
PH048_HeADLa (HEALTH AND ACTIVITIES)
Podívejte se prosím na kartu 11. Řekněte mi prosím, zda máte potíže při výkonu některé z každodenních činností
uvedených na této kartě. Neuvádějte ty, u kterých očekáváte, že budou trvat méně než tři měsíce.
Zeptejte se: Nějaké další? Zadejte všechny možnosti;
SET OF 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. Sehnout 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 větší než 5 kilogramů (např. těžkou nákupní tašku)
10. Sebrat prsty se stolu minci
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(PH048_HeADLa) > 1 AND ((96 IN (PH048_HeADLa)))) [Nemůžete zvojit "96." společně s jinou
odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
PH049_HeADLb (MORE HEALTH AND ACTIVITIES)
Podívejte se prosím na kartu 12. Řekněte mi prosím, pokud máte nějaké potíže s těmito činnostmi z důvodu tělesného,
duševního, emocionálního, nebo kvůli problémům s pamětí. Opět neuvádějte problémy, u kterých očekáváte, že budou
trvat méně než tři měsíce.
Ptejte se: nějaké jiné? Zadejte všechny možnosti;
SET OF 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
14. Samostatné vycházení z domova a používání veřejné dopravy
15. Praní prádla
96. Žádná z uvedených
CHECK: (NOT((count(PH049_HeADLb) > 1 AND ((96 IN (PH049_HeADLb)))) [Nemůžete zvojit "96." společně s jinou
odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF (NOT(((((96 IN (PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = DontKnow) OR
(PH048_HeADLa = Refusal) AND ((((96 IN (PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DontKnow) OR (PH049_HeADLb =
Refusal))))
PH050_HelpAct (HELP ACTIVITIES)
Máte někoho, kdo Vám při uvedených problémech pomáhá?
Včetně Vašeho/Vaší manžela/ky / partnera/ky nebo dalších osob ve Vaší domácnosti
1. Ano
5. Ne
IF (PH050_HelpAct = a1)
PH051_HelpMeetsN (HELP MEETS NEEDS)
Je tato pomoc dostatečná?
Přečtěte nahlas;
1. Vždy
2. Většinou
3. Někdy
4. Téměř nikdy

ENDIF
ENDIF
PH059_UseAids (USE OF AIDS)
Prosím podívejte se na Kartu 13. Používáte některé z uvedených pomůcek?
V čísle 7 zahrňte pouze osobní alarm pro přivolání pomoci v případě pádu apod.
SET OF 1. Hůl nebo vycházková hůl
2. Ohrádka na chození, chodítko
3. Kolečkové křeslo (ruční mechanické)
4. Elektrické kolečkové křeslo
5. Elektrické vozítko
6. Speciální pomůcky při jídle
7. Osobní poplašné zařízení pro přivolání pomoci
8. Tyče, držadla, madla (pro usnadnění pohybu a udržení rovnováhy)
9. Zvýšená toaletní mísa s/bez madel
10. Plíny proti inkontinenci
96. Nic z uvedeného
97. Jiné (prosím upřesněte)
CHECK: (NOT((count(PH059_UseAids) > 1 AND ((96 IN (PH059_UseAids)))) [Nemůžete zvojit "96." společně s jinou
odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF ((a97 IN (PH059_UseAids))
PH659_UseAidsOther (USE OF AIDS)
Jaké jiné pomůcky nebo zařízení?
STRING
ENDIF
PH054_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
IF (((BR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
BR001_EverSmokedDaily (EVER SMOKED DAILY)
Následující otázky se týkají kouření a pití alkoholických nápojů. Kouřil/a jste v průběhu svého života po dobu alespoň
jednoho roku cigarety, doutníky nebo dýmku?
1. Ano
5. Ne
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1)
BR002_StillSmoking (SMOKE AT THE PRESENT TIME)
Kouříte v současné době?
1. Ano
5. Ne
BR003_HowManyYearsSmoked (HOW MANY YEARS SMOKED)
Kolik let v životě [celkem kouříte/ jste celkem kouřil/a]?
Nezapočítávejte období, kdy jste nekouřil/a.
Napište 1 pokud respondent kouřil méně než jeden rok
NUMBER [1..99]
BR005_WhatSmoke (WHAT DO OR DID YOU SMOKE)
[Co kouříte/ Co jste kouřil/a před tím, než jste přestal/a kouřit]?
Mezi cigarety počítejte i balené cigarety. Přečtěte nahlas; Zadejte všechny možnosti;
1. Cigarety
2. Dýmku
3. Doutníky
4. Elektronické cigarety s nikotinovou náplní
IF ((1 IN (BR005_WhatSmoke))
BR006_AmManCig (AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY)
Kolik cigaret [kouříte/ jste kouřil/a] v průměru denně?
NUMBER [0..120]
ENDIF
ENDIF
BR039_Drinklastsevendays (ANY DRINK LAST SEVEN DAYS)
Během posledních 7 dní, pil/a jste alespoň jeden alkoholický nápoj?
1. Ano
5. Ne
IF (BR039_Drinklastsevendays = a1)
BR040_Drinklastsevendays (HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS)
Podívejte se prosím na Kartu 14, která ukazuje míru alkoholu v nápojích. Za posledních 7 dní, kolik alkoholických
nápojů jste vypil/a?
Otevřete záznamový arch a společně s respondentem spočítejte počet jednotek alkoholu za týden. Pokud žádné,
vložte 0 Zaokrouhlete na nejbližší celé číslo
NUMBER [0..200]
ENDIF
BR623_SixOrMoreDrinks (HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS)
Podívejte se prosím na Kartu 15.
Za poslední 3 měsíce, kolikrát jste vypil/a 6 nebo více jednotek alkoholu během jedné příležitosti?
Standadní míry alkoholických nápojů jsou na předcházející kartě.
1. Denně nebo téměř denně
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. Ani jednou za poslední 3 měsíce

BR015_PartInVigSprtsAct (SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS)
Rádi bychom se zeptali na tělesné aktivity ve vašem běžném denním životě. Jak často vykonáváte namáhavou tělesnou
činnost jako je sport, fyzicky namáhavé práce v domácnosti nebo v zaměstnání)?
Přečtěte nahlas;
1. Více než jednou týdně
2. Jednou týdně
3. Jednou až třikrát za měsíc
4. V podstatě nikdy
BR016_ModSprtsAct (ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY)
Jak často vykonáváte středně namáhavou činnost jako je práce na zahradě, mytí auta nebo procházka?
Přečtěte nahlas;
1. Více než jednou týdně
2. Jednou týdně
3. Jednou až třikrát za měsíc
4. V podstatě nikdy
BR026_DairyProd (HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS)
Podívejte se prosím na Kartu 16. V obvyklém týdnu, jak často míváte mléčné výrobky jako sklenici mléka, chléb se sýrem,
jogurt nebo doplněk stravy s vysokým obsahem proteinu?
1. Každý den
2. 3-6 krát týdně
3. Dvakrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně
BR027_LegumesEggs (HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS)
(Podívejte se prosím na Kartu 16.)
Jak často v obvyklém týdnu 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 (HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY)
(Podívejte se prosím na Kartu 16.)
Jak často v obvyklém týdnu jíte maso, ryby nebo drůbež?
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 (MEAT AFFORD)
Řekl/a byste, že nejíte maso, ryby nebo kuře častěji protože ...
Přečtěte nahlas;
1. nemůžete si to dovolit jíst častěji
2. z jiných důvodů
ENDIF
BR029_FruitsVegWeek (HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES)
(Podívejte se prosím na Kartu 16.)
Jak často v obvyklém týdnu jíte porci ovoce nebo zeleniny?
1. Každý den
2. 3-6 krát týdně
3. Dvakrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně
BR017_IntCheck (INTERVIEWER CHECK BR)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
IF (((CF IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
CF019_CFInstruct (INSTRUCTION FOR CF)
V tomto modulu se testují kognitivní schopnosti. Zajistěte, aby při vyplňování tohoto modulu nebyla přítomna žádná jiná
osoba. Začátek modulu, v němž není dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce. Pokud respondent není
schopen sám zodpovědět následující otázky, zadejte CTRL-K u každé otázky.
1. Dále
IF (MN101_Longitudinal = 0)
CF001_SRRead (SELF-RATED READING SKILLS)
Nyní bychom se rádi zeptali na Vaše schopnosti při čtení a psaní. Jak byste sám/sama zhodnotil/a své čtenářské
dovednosti pro potřeby běžného života? Řekl/a byste, že jsou...
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
CF002_SRWrite (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Jak byste sám/sama zhodnotil/a své psací dovednosti pro potřeby běžného života? Řekl/a byste, že jsou...
Přečtěte nahlas;
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný

ENDIF
CF003_DateDay (DATE-DAY OF MONTH)
Část této studie se zabývá pamětí A schopností přemýšlet o věcech. Nejprve se zeptám na dnešní datum: Kolikátého dnes
je?
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 (DATE-MONTH)
Jaký je měsíc?
Kódujte, zda byl měsíc (;) uveden správně
1. Měsíc byl uveden správně
2. Měsíc nebyl uveden správně / neví, který je měsíc
CF005_DateYear (DATE-YEAR)
Jaký rok letos máme?
Kódujte, zda byl letošní rok (^FLYear;) uveden správně
1. Rok uveden správně
2. Rok nebyl uveden správně / neví, který je rok
CF006_DayWeek (DAY OF THE WEEK)
Můžete mi říct, který den v týdnu dnes máme?
Správná odpověď (^FLToday;)
1. Den uveden správně
2. Den nebyl uveden správně / neví, který je den
CF103_Memory (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Jak byste ohodnotil/a svoji paměť v současné době? Řekl/a byste, že je výborná, velmi dobrá, dobrá, průměrná, nebo
špatná?
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))
CF820_MemoryChange (SELF-RATED MEMORY CHANGE)
Ve srovnání s ^FLLastInterviewMonthYear;, řekl/a byste, že Vaše paměť je teď lepší, přibližně stejná, nebo horší,
než byla tehdy?
1. Lepší
2. Stejná
3. Horší
ENDIF
CF007_Learn1Intro (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING)
Nyní Vám přečtu seznam slov. Seznam jsme záměrně sestavili tak dlouhý, že pro většinu lidí bude složité zapamatovat si
všechna slova. Poslouchejte prosím pozorně, protože seznam nebudu moci zopakovat. Po jeho přečtení Vás požádám,
abyste nahlas řekl/a co možná nejvíce slov, která jste si zapamatoval/a, a to v jakémkoliv pořadí. Rozuměl/a jste zadání?
Připravte si testovací protokol
1. Dále
IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)
CF101_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Připraven/a?
Počkejte, až se slova objeví na obrazovce.
Zapisujte zapamatovaná slova na papír.
Nechte jednu minutu na jejich vybavení.
Zaneste správně správně zapamatovaná slova.
1. Začít test
IF (NOT((((CF104_Learn1 = RESPONSE OR (CF105_Learn1 = RESPONSE) OR (CF106_Learn1 = RESPONSE) OR
(CF107_Learn1 = RESPONSE)))
CF102_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE)
;
1. Dále
ENDIF
IF (MN025_RandomCF102 = 1)
CF104_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Nyní mi prosím řekněte všechna slova, na která si vzpomenete.
SET OF 1. Hotel
2. Řeka
3. Strom
4. Kůže
5. Zlato
6. Trh
7. Papír
8. Dítě
9. Král
10. Kniha
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(CF104_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF104_Learn1)))) [Nemůžete zvojit "96." společně s
jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
ELSE
IF (MN025_RandomCF102 = 2)
CF105_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Nyní mi prosím řekněte všechna slova, na která si vzpomenete.
SET OF 1. Nebe
2. Moře
3. Vlajka
4. Koruna
5. Manželka

6. Stroj
7. Dům
8. Země
9. Škola
10. Máslo
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(CF105_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF105_Learn1)))) [Nemůžete zvojit "96."
společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
ELSE
IF (MN025_RandomCF102 = 3)
CF106_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Nyní mi prosím řekněte všechna slova, na která si vzpomenete.
SET OF 1. Žena
2. Kámen
3. Krev
4. Roh
5. Boty
6. Dopis
7. Dívka
8. Dům
9. Údolí
10. Motor
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(CF106_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF106_Learn1)))) [Nemůžete zvojit "96."
společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
ELSE
IF (MN025_RandomCF102 = 4)
CF107_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Nyní mi prosím řekněte všechna slova, na která si vzpomenete.
SET OF 1. Voda
2. Kostel
3. Lékař
4. Palác
5. Oheň
6. Zahrada
7. Moře
8. Vesnice
9. Dítě
10. Stůl
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(CF107_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF107_Learn1)))) [Nemůžete zvojit
"96." společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (NOT(CF010_Animals = RESPONSE))
CF009_VerbFluIntro (VERBAL FLUENCY INTRO)
Teď bych Vás chtěl/a poprosit, abyste vyjmenoval/a tolik různých zvířat, na kolik si jen vzpomenete. Máte na to
minutu. Připravte se, začněte teď!
Dejte čas přesně minutu. Pokud respondent přestane, než vyprší čas, povzbuďte jej, aby pokračoval. Pokud mlčí
déle než 15 sekund, zopakujte zadání. (''Vyjmenujte prosím co nejvíce různých zvířat''). Časový limit se
neprodlužuje, ani když musí být zadání zopakováno.
1. Dále
IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)
CF810_AnimalsVideo (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Skóre tvoří součet všech přijatelných zvířat. Správně jsou všechna zvířata, včetně těch z mytologie.
Nepočítejte opakovaná nebo vlastní jména zvířat.
Uznatelná zvířata zahrnují zejména: zvířecí druhy a zvířata do nich patřící; samci, samice i mláďata v rámci
jednoho druhu.
1. Dále
ENDIF
ENDIF
IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)
CF010_Animals (VERBAL FLUENCY SCORE)
Skóre tvoří součet všech přijatelných zvířat. Správně jsou všechna zvířata, včetně těch z mytologie. Nepočítejte
opakovaná nebo vlastní jména zvířat.
Uznatelná zvířata zahrnují zejména: zvířecí druhy a zvířata do nich patřící; samci, samice i mláďata v rámci jednoho
druhu.
Zapište celkový počet zvířat (0, ..., 100)
NUMBER [0..100]
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)
CF011_IntroNum (INTRODUCTION NUMERACY)
Nyní bychom Vám rádi položili několik otázek, kde půjde o to, jak lidé v běžném životě zacházejí s čísly.
Pokud to bude nutné, povzbuďte respondenta, aby zodpověděl všechny otázky.
1. Dále
CF012_NumDis (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000)

Jestliže pravděpodobnost dostat určitou nemoc činí 10 procent, kolik lidí z 1000 (tisíce) tuto nemoc pravděpodobně
dostane?
Nečtěte odpovědi
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Jiná odpověď
IF (CF012_NumDis <> a1)
CF013_NumHalfPrice (NUMERACY-HALF PRICE)
Při výprodeji stojí všechno zboží v obchodě jen polovinu ceny. Před výprodejem stála pohovka 300 ^FLCurr;.
Kolik stojí ve výprodeji?
Nečtěte odpovědi.
1. 150 ^FLCurr;
2. 600 ^FLCurr;
97. Jiná odpověď
ENDIF
IF (CF012_NumDis = a1)
CF014_NumCar (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE)
Obchodník s ojetými vozy prodává jedno auto za 6,000 ^FLCurr;. To jsou dvě třetiny toho, co stojí nový vůz.
Kolik stojí nový vůz?
Nečtěte odpovědi.
Respondent nesmí používat psací potřeby.
1. 9,000 ^FLCurr;
2. 4,000 ^FLCurr;
3. 8,000 ^FLCurr;
4. 12,000 ^FLCurr;
5. 18,000 ^FLCurr;
97. Jiná odpověď
IF (CF014_NumCar = a1)
CF015_Savings (AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT)
Předpokládejme, že máte uloženo v bance 2 000 ^FLCurr; a dostanete za to každý rok 10 procent
úroků. Kolik peněz budete mít na účtu po dvou letech?
Nečtěte odpovědi
1. 2420 ^FLCurr;
2. 2020 ^FLCurr;
3. 2040 ^FLCurr;
4. 2100 ^FLCurr;
5. 2200 ^FLCurr;
6. 2400 ^FLCurr;
97. Jiná odpověď
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF108_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 1)
Teď zkusíme odečítání čísel. Sto mínus 7 rovná se kolik?
Respondent nesmí používat psací potřeby. Pokud respondent 7 přičte, můžete otázku zopakovat.
NUMBER
IF ((CF108_Serial < 99999998 AND (NOT((CF108_Serial = Refusal OR (CF108_Serial = DontKnow))))
CF109_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 2)
A mínus dalších 7 je
Toto je druhé odečítání
NUMBER
IF ((CF109_Serial < 99999998 AND (NOT((CF109_Serial = Refusal OR (CF109_Serial = DontKnow))))
CF110_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 3)
A mínus dalších 7 je
Toto je třetí odečítání
NUMBER
IF ((CF110_Serial < 99999998 AND (NOT((CF110_Serial = Refusal OR (CF110_Serial = DontKnow))))
CF111_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 4)
A mínus dalších 7 je
Toto je čtvrté odečítání
NUMBER
IF ((CF111_Serial < 99999998 AND (NOT((CF111_Serial = Refusal OR (CF111_Serial = DontKnow))))
CF112_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 5)
A mínus dalších 7 je
Toto je páté odečítání
NUMBER
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)
IF (CF101_Learn1 <> Refusal)
IF (MN025_RandomCF102 = 1)
CF113_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Před chvílí jsem Vám četl/a seznam slov a Vy jste pak vyjmenoval/a ta, která jste si zapamatoval/a.
Prosím řekněte mi všechna slova, na která si dokážete vzpomenout ještě teď?

Zapisujte zapamatovaná slova na papír. Nechte 1 minutu na odpověď. Po jejich vyjmenování označte
správně zapamatovaná slova.
SET OF 1. Hotel
2. Řeka
3. Strom
4. Kůže
5. Zlato
6. Trh
7. Papír
8. Dítě
9. Král
10. Kniha
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(CF113_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF113_Learn4)))) [Nemůžete zvojit "96."
společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
ELSE
IF (MN025_RandomCF102 = 2)
CF114_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Před chvílí jsem Vám četl/a seznam slov a Vy jste pak vyjmenoval/a ta, která jste si
zapamatoval/a. Prosím řekněte mi všechna slova, na která si dokážete vzpomenout ještě teď?
Zapisujte zapamatovaná slova na papír. Nechte 1 minutu na odpověď. Po jejich vyjmenování
označte správně zapamatovaná slova.
SET OF 1. Nebe
2. Moře
3. Vlajka
4. Koruna
5. Manželka
6. Stroj
7. Dům
8. Země
9. Škola
10. Máslo
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(CF114_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF114_Learn4)))) [Nemůžete zvojit "96."
společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
ELSE
IF (MN025_RandomCF102 = 3)
CF115_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Před chvílí jsem Vám četl/a seznam slov a Vy jste pak vyjmenoval/a ta, která jste si
zapamatoval/a. Prosím řekněte mi všechna slova, na která si dokážete vzpomenout ještě
teď?
Zapisujte zapamatovaná slova na papír. Nechte 1 minutu na odpověď. Po jejich
vyjmenování označte správně zapamatovaná slova.
SET OF 1. Žena
2. Kámen
3. Krev
4. Roh
5. Boty
6. Dopis
7. Dívka
8. Dům
9. Údolí
10. Motor
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(CF115_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF115_Learn4)))) [Nemůžete zvojit
"96." společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
ELSE
CF116_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Před chvílí jsem Vám četl/a seznam slov a Vy jste pak vyjmenoval/a ta, která jste si
zapamatoval/a. Prosím řekněte mi všechna slova, na která si dokážete vzpomenout ještě
teď?
Zapisujte zapamatovaná slova na papír. Nechte 1 minutu na odpověď. Po jejich
vyjmenování označte správně zapamatovaná slova.
SET OF 1. Voda
2. Kostel
3. Lékař
4. Palác
5. Oheň
6. Zahrada
7. Moře
8. Vesnice
9. Dítě
10. Stůl
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(CF116_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF116_Learn4)))) [Nemůžete zvojit
"96." společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))
CF821_CountingBackIntro1 (COUNTING BACKWARDS INTRO 1)
V další otázce prosím zkuste počítat pozpátku tak rychle, jak to půjde od čísla, které Vám sdělím. Řeknu Vám, kdy
skončit.

Prosím začněte od čísla: 20.
Klikněte '1. Dále', jakmile přečtete číslo.
1. Dále
CF822_CountingBackTrial1 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 1 END)
Klikněte '1. Dále', jakmile R napočítal 10 čísel, nebo se zastavil, nebo požádal, aby mohl začít znovu.
1. Dále
CF823_CountingBackStop1 (COUNTING BACKWARDS STOP 1)
Děkuji, teď můžete skončit.
Kódujte správně pokud R počítal pozpátku bez chyby od 19 do 10 nebo od 20 do 11.
Můžete dovolit R, aby [začal/ začala] znovu, pokud si to přeje.
1. Správně
5. Chybně
6. Chce začít znovu
IF (CF823_CountingBackStop1 = 6)
CF824_CountingBackIntro2 (COUNTING BACKWARDS INTRO 2)
Zkusme to znovu.
Začněte počítat pozpátku od čísla: 20.
Klikněte "1. Dále" jakmile přečtete číslo.
CF825_CountingBackTrial2 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 2 END)
Klikněte "1. Dále" jakmile R napočítal 10 čísel, nebo se zastavil.
CF826_CountingBackStop2 (COUNTING BACKWARDS STOP 2)
Děkuji, teď můžete skončit.
Kódujte správně pokud R počítal pozpátku bez chyby od 19 do 10 nebo od 20 do 11.
1. Správně
5. Chybně
ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent > 64)
CF827_ObjectScissors (OBJECT SCISSORS)
Nyní se Vás budu ptát na jména některých lidí a věcí.
Čím lidé obvykle stříhají papír?
Přijměte odpovědi správné ve Vašem regionu nebo místě
1. Správně popsáno (nůžky, řezačka atd.)
5. Chybně
CF828_ObjectCactus (OBJECT CACTUS)
Jak se jmenuje pichlavá rostlina, která roste v poušti?
Přijměte odpovědi správné ve Vašem regionu nebo místě
1. Správné pojmenování (kaktus nebo název nějakého druhu kaktusu)
5. Chybné pojmenování
CF829_ObjectPharmacy (OBJECT PHARMACY)
Kam lidé obyvklé chodí koupit léky?
Přijměte odpovědi správné ve Vašem regionu nebo místě
1. Správně popsáno (lékárna apod.)
5. Chybně
ENDIF
CF830_DrawInfinity (DRAW INFINITY)
Prosím podívejte se na kartu 17.
Rád/a bych Vás teď poprosil/a o překreslení tohoto obrázku na papír.
Otevřete prázdnou stránku v záznamovém archu a dejte ji R.
R může opravovat chyby během kreslení. Pokud se R obrázek nelíbí a chce začít znova, dovolte mu to a ohodnoťte
druhý obrázek.
Bodování: Obrázek je správně překreslený, když se oblouky znaku nekonečna překříží v jednom bodě a nevypadají
jako kolečka.
1. Správně překreslený obrázek ;
5. Chybně překreslený obrázek ;
7. Obrázek nemůže být překreslen ze zdravotních důvodů (třes rukou, špatný zrak apod.)
CF831_DrawCube (DRAW CUBE)
Prosím podívejte se na kartu 18.
Nyní prosím překreslete na papír tento obrázek.
Otevřete další prázdnou stránku v záznamovém archu a dejte ji R.
R může opravovat chyby během kreslení. Pokud se R obrázek nelíbí a chce začít znova, dovolte mu to a ohodnoťte
druhý obrázek.
1. Zcela správně překreslený obrázek. Kostka má 12 čar, ačkoli její proporce nemusí být perfektní ;
2. Částečně správně překreslený obrázek. Kostka má méně než 12 čar ale obecný tvar kostky je zachován ;
5. Chybně překreslený obrázek
7. Obrázek nemůže být překreslen ze zdravotních důvodů (třes rukou, špatný zrak apod.)
CF832_DrawClockFaceIntro (DRAW CLOCK FACE INTRO)
A nyní prosím nakreslete ciferník hodin s číslicemi, ale zatím bez ručiček.
Otevřete další prázdnou stránku v záznamovém archu a dejte ji R.
Stiskněte "1. Dále", až budou hodiny hotovy nebo R skončí. R může opravovat chyby během kreslení. Pokud se R
obrázek nelíbí a chce začít znova, dovolte mu to a ohodnoťte druhý obrázek.
1. Dále
CF833_DrawClockFaceAllCorrect (DRAW CLOCK FACE ALL CORRECT)
NEČÍST NAHLAS: Prosím ohodnoťte:
Jedná se o smysluplnou kružnici s 12 číslicemi správně rozmístěnými uvnitř kružnice?
Správné příklady: ;
1. Ano
5. Ne
7. Obrázek nemůže být překreslen ze zdravotních důvodů (třes rukou, špatný zrak apod.)
IF (CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a5)

CF834_DrawClockFace_12 (DRAW CLOCK FACE 12)
NEČÍST NAHLAS: Prosím ohodnoťte:
Je zastoupeno všech 12 číslic? Nevadí, když nejsou pravidelně rozmístěna nebo jsou napsána vně kružnice.
Správné příklady: ;
1. Ano
5. Ne
IF (CF834_DrawClockFace_12 = a5)
CF835_DrawClockFace_Circle (DRAW CLOCK FACE CIRCLE)
NEČÍST NAHLAS: Prosím ohodnoťte:
Jedná se o smysluplnou kružnici?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF (((CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a1 OR (CF834_DrawClockFace_12 = a1) OR (CF835_DrawClockFace_Circle
= a1))
CF836_DrawClockHands (DRAW CLOCK HANDS)
A nyní prosím nakreslete ručičky, které ukazují pět hodin a deset minut.
Stiskněte '1. Dále' v momentě, kdy jsou ručičky nakresleny nebo když R skončí.
1. Dále
CF837_DrawClockHandsAllCorrect (DRAW CLOCK HANDS ALL CORRECT)
NEČÍST NAHLAS: Prosím ohodnoťte:
Jsou obě ručičky správně nakresleny? To znamená: mají různou délku a jsou umístěny na správná čísla?
Můžete se zeptat, která je malá a která velká.
Správný příklad: ;
1. Ano
5. Ne
IF (CF837_DrawClockHandsAllCorrect = a5)
CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect (DRAW CLOCK HANDS 2 HANDS LENGTH INCORRECT)
NEČÍST NAHLAS: Prosím ohodnoťte:
Jsou obě ručičky nakresleny na správných číslech, ale délky ručiček jsou obráceně?
1. Ano
5. Ne
IF (CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect = a5)
CF839_DrawClockHands1HandCorrect (DRAW CLOCK HANDS 1 HAND CORRECT)
NEČÍST NAHLAS: Prosím ohodnoťte:
Je jedna ručička na správném čísle a je nakreslena ve správné délce? Nevadí, když druhá
ručička chybí nebo je nakreslena nesprávně.
Správné příklady: ;
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF017_Factors (CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST)
Vyskytly se nějaké faktory, které mohly negativně ovlivnit výsledek testu? Pokud ano, zapište poznámku CTRL+M
1. Ano
5. Ne
CF018_IntCheck (WHO WAS PRESENT DURING CF)
KONTROLA: Kdo byl přítomen během tohoto modulu?
Zadejte všechny možnosti;
1. Pouze respondent
2. Manžel/ka / partner/ka
3. Dítě/děti
4. Jiná osoba/Jiné osoby
CHECK: (NOT((count(CF018_IntCheck) > 1 AND ((a1 IN (CF018_IntCheck)))) [Nemůžete zadat -pouze respondent- spolu s
jinou kategorií;] CHECK: (NOT((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0 AND ((a3 IN (CF018_IntCheck)))) [Dříve v
rozhovoru jste uvedl/a, že nemáte děti;]
CF719_EndNonProxy (NON PROXY)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Respondent
2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem)
IF (CF719_EndNonProxy = 2)
CF840_ProxyIntro (PROXY INTRO)
Prosím obraťte se na ZÁSTUPCE RESPONDENTA a zeptejte se přímo jeho/jí na kognitivní schopnosti respondenta.
Několik dalších otázek má být zodpovězeno zástupcem respondenta v soukromí, bez přítomnosti respondenta nebo
jiných osob.
Tato část bude trvat přibližně 2 minuty.
1. Dále
CF841_ProxyMemory (PROXY MEMORY)

Nyní bych se rád/a zeptal/a Vás (jako osoby, která odpovídá na otázky jménem Respondenta).
Část této studie se zabývá lidskou pamětí a schopností přemýšlet o věcech.
Zaprvé, jak byste ohodnotil/a ^FLRespondentName; paměť v současné době?
Řekl/a byste, že je vynikající, velmi dobrá, dobrá, ne příliš dobrá, špatná?
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Ne příliš dobrý
5. Špatný
CF842_ProxyMemoryChange (PROXY MEMORY CHANGE)
Ve srovnání s dobou před dvěma roky, řekl/a byste, že ^FLRespondentName; paměť je teď lepší, přibližně stejná,
nebo horší, než byla tehdy?
1. Lepší
2. Stejná
3. Horší
CF843_ProxyMemoryFamily (PROXY MEMORY FAMILY)
Ve srovnání s dobou před dvěma roky, jak je na tom ^FLRespondentName; s:
pamatováním si věcí týkajících se jeho/její rodiny a přátel, jako je povolání, narozeniny nebo adresy.
Tato schopnost se zlepšíla, je skoro stejná, nebo se zhoršila?
1. Zlepšení
2. Skoro žádná změna
3. Zhoršení
4. Nehodí se: R aktivitu nedělá
CF844_ProxyMemoryEvents (PROXY MEMORY EVENTS)
Ve srovnání s dobou před dvěma roky, jak je na tom ^FLRespondentName; s:
pamatováním si věcí, které se udály nedávno?
(Tato schopnost se zlepšíla, je skoro stejná, nebo se zhoršila?)
1. Zlepšení
2. Skoro žádná změna
3. Zhoršení
4. Nehodí se: R aktivitu nedělá
CF845_ProxyMemoryConversations (PROXY MEMORY CONVERSATIONS)
Ve srovnání s dobou před dvěma roky, jak je na tom ^FLRespondentName; s:
vybavováním si obsahu rozhovorů pár dní poté?
(Tato schopnost se zlepšíla, je skoro stejná, nebo se zhoršila?)
1. Zlepšení
2. Skoro žádná změna
3. Zhoršení
4. Nehodí se: R aktivitu nedělá
CF846_ProxyMemoryDate (PROXY MEMORY DATE)
Ve srovnání s dobou před dvěma roky, jak je na tom ^FLRespondentName; s:
pamatováním si, který je den v týdnu a měsíc v roce?
(Tato schopnost se zlepšíla, je skoro stejná, nebo se zhoršila?)
1. Zlepšení
2. Skoro žádná změna
3. Zhoršení
4. Nehodí se: R aktivitu nedělá
CF847_ProxyMemoryLearning (PROXY MEMORY LEARNING)
Ve srovnání s dobou před dvěma roky, jak je na tom ^FLRespondentName;:
obecně s učením se novým věcem?
(Tato schopnost se zlepšíla, je skoro stejná, nebo se zhoršila?)
1. Zlepšení
2. Skoro žádná změna
3. Zhoršení
4. Nehodí se: R aktivitu nedělá
CF848_ProxyMemoryDecisions (PROXY MEMORY DECISIONS)
Ve srovnání s dobou před dvěma roky, jak je na tom ^FLRespondentName; se:
zacházením s penězi při nakupování?
(Tato schopnost se zlepšíla, je skoro stejná, nebo se zhoršila?)
1. Zlepšení
2. Skoro žádná změna
3. Zhoršení
4. Nehodí se: R aktivitu nedělá
CF849_ProxyMemoryFinances (PROXY MEMORY FINANCES)
Ve srovnání s dobou před dvěma roky, jak je na tom ^FLRespondentName; s:
vyřizováním finančních záležitostí, jako je [jeho penze nebo jeho/ její penze nebo její] styk s bankou?
(Tato schopnost se zlepšíla, je skoro stejná, nebo se zhoršila?)
1. Zlepšení
2. Skoro žádná změna
3. Zhoršení
4. Nehodí se: R aktivitu nedělá
CF850_ProxyGettingLost (PROXY GETTING LOST)
Stane se nyní (prosím myslete na současné chování), že by se [ztratil/ ztratila] v dobře známém prostředí?
1. Ano
5. Ne
CF851_ProxyWanderOff (PROXY WANDER OFF)
Stane se někdy, že by se [zatoulal/ zatoulala] a [sám se nevrátil/ sama se nevrátila]?
1. Ano
5. Ne
CF852_ProxyLeftAlone (PROXY LEFT ALONE)
Může být [ponechán/ ponechána] na zhruba hodinu o samotě?
1. Ano
5. Ne
CF853_ProxyNonExisting (PROXY NON EXISTING)
Stane se, že [by viděl nebo slyšel/ by viděla nebo slyšela] něco, co ve skutečnosti neexistuje?
1. Ano
5. Ne

CF854_End_proxy (END PROXY)
Toto je konec otázek, které pokládáme zástupci respondenta o samotě.
1. Dále
CF855_Who_present (WHO PRESENT)
Zapište, kdo byl přítomen během tohoto modulu kromě zástupce respondenta.
1. ZÁSTUPCE respondenta o samotě
2. Respondent byl přítomen
3. Partner/ka / manžel/ka byl/a přítomna
4. Dítě/dítě bylo/y přítomno/y
5. Jiná/é osoba/y
CHECK: (NOT((count(CF855_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (CF855_Who_present)))) [Nemůžete zadat -pouze
respondent- spolu s jinou kategoriíProxy;]
ENDIF
ENDIF
IF (((MH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
MH001_Intro (INTRO MENTAL HEALTH)
Předtím jsme mluvili o Vašem tělesném zdraví a nyní se budeme zabývat Vaší psychickou pohodou - jak se cítíte, když
vezmete v úvahu vše, co se kolem Vás děje.
Začátek modulu, v němž není dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce. Pokud respondent není přítomen
nebo schopen dát sám souhlas k odpovídání, zadejte CTRL-K u každé otázky.
1. Dále
MH002_Depression (DEPRESSION)
Byl/a jste v posledním měsíci smutný/smutná nebo depresivní?
Pokud bude třeba vysvětlení, řekněte prosím: ''Smutný/smutná nebo depresivní znamená, že se cítíte mizerně, sklíčeně
nebo deprimovaně''.
1. Ano
5. Ne
MH003_Hopes (HOPES FOR THE FUTURE)
Hledíte do budoucnosti s nadějí?
Zaznamenejte, jen, zda byly uvedeny naděje či nikoli
1. Nějaká naděje zmíněna
2. Žádná naděje nezmíněna
MH004_WishDeath (FELT WOULD RATHER BE DEAD)
Přál/a jste si někdy v posledním měsíci být raději mrtvý/mrtvá?
1. Nějaké vyjádření sebevražedných přání nebo být mrtev/a
2. Žádné takové pocity nevyjádřeny
MH005_Guilt (FEELS GUILTY)
Máte sklon si něco vyčítat nebo cítit se kvůli něčemu provinile?
1. Zjevně těžký pocit viny a výčitky vůči vlastní osobě
2. Žádné takové pocity
3. Vyjadřuje pocit viny a výčitky vůči vlastní osobě, ale není jasné, jestli jde o zjevné popř. přehnané pocity viny nebo
výčitky
IF (MH005_Guilt = a3)
MH006_BlameForWhat (BLAME FOR WHAT)
Z čeho se obviňujete?
Kódujte jako 1 pouze pro přehnané pocity viny, které jasně neodpovídají okolnostem.
Většinou je toto pochybení jen velmi malé, pokud k němu vůbec dojde. Oprávněné nebo přiměřené pocity viny
kódujte jako 2.
1. Uvedené příklady představují zcela zřejmě přehnané pocity viny nebo výčitky vůči vlastní osobě
2. Uvedené příklady nepředstavují zcela zřejmě přehnané pocity viny nebo výčitky vůči vlastní osobě, nebo to není
jasné
ENDIF
MH007_Sleep (TROUBLE SLEEPING)
Měl/a jste v poslední době poruchy spánku?
1. Poruchy spánku nebo změny spánkového chování v poslední době
2. Se spánkem žádné problémy
MH008_Interest (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS)
Jak jste na tom byl/a v posledním měsíci, pokud jde o Váš zájem o okolní svět?
1. Popisuje méně zájmu než obvykle
2. Neuvádí žádnou změnu v míře zájmu
3. Nespecifická nebo nekódovatelná odpověď
IF (MH008_Interest = a3)
MH009_KeepUpInt (KEEPS UP INTEREST)
Tedy, udržujete si svůj zájem o okolní svět?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
MH010_Irritability (IRRITABILITY)
Jste v poslední době podrážděný/á?
1. Ano
5. Ne
MH011_Appetite (APPETITE)
Jakou máte v poslední době chuť k jídlu?
1. Snížená chuť k jídlu
2. Nesnížená chuť k jídlu
3. Nespecifická nebo nekódovatelná odpoved
IF (MH011_Appetite = a3)
MH012_EatMoreLess (EATING MORE OR LESS)
Jedl/a jste více, nebo méně než obvykle?

1. Méně
2. Více
3. Ani více ani méně
ENDIF
MH013_Fatigue (FATIGUE)
Měl/a jste v posledním měsíci příliš málo energie, abyste mohl/a dělat věci, které byste dělat chtěl/a?
1. Ano
5. Ne
MH014_ConcEnter (CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT)
Jak jste na tom se soustředěním? Můžete se např. soustředit na televizní program, film nebo vysílání rádia?
1. Potíže se soustředěním
2. Žádné potíže
MH015_ConcRead (CONCENTRATION ON READING)
Můžete se soustředit na čtení?
1. Potíže se soustředěním
2. Žádné potíže
MH016_Enjoyment (ENJOYMENT)
Co jste v poslední době dělal/a rád/a?
1. Nevyjadřuje žádnou radost z jakékoli aktivity
2. Vyjadřuje radost z JAKÉKOLI aktivity
MH017_Tear (TEARFULNESS)
Plakal/a jste někdy v posledním měsíci?
1. Ano
5. Ne
MH033_Intro (INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL)
Nyní Vám přečtu několik výroků a zeptám se Vás, jak často se tak také cítíte: často, někdy, téměř nikdy nebo nikdy.
1. Dále
MH034_companionship (HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP)
Jak často se cítíte osamocen/a?
Přečtěte nahlas;
1. Často
2. Občas
3. Téměř nikdy nebo nikdy
MH035_LeftOut (HOW OFTEN LEFT OUT)
Jak často cítíte, že se věci okolo Vás dějí bez Vaší účasti?
Zopakujte v případě potřeby
1. Často
2. Občas
3. Téměř nikdy nebo nikdy
MH036_Isolated (HOW OFTEN ISOLATED)
Jak často se cítíte izolován/a od ostatních?
Zopakujte v případě potřeby
1. Často
2. Občas
3. Téměř nikdy nebo nikdy
MH037_lonely (HOW OFTEN LONELY)
Jak často se cítíte sám/sama?
Zopakujte v případě potřeby
1. Často
2. Občas
3. Téměř nikdy nebo nikdy
MH032_EndNonProxy (NON PROXY)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Respondent
2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem)
ENDIF
IF (((HC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
HC801_Intro (INTRO HEALTH CARE)
Nyní máme několik otázek týkajících se lékařské péče a zdravotního pojištění.
1. Dále
HC125_Satisfaction_with_Insurance (SATISFACTION WITH INSURANCE)
Pojd'me k Vašemu zdravotnímu pojištění. Jak jste celkově spokojen/a s rozsahem pokrytí Vašeho základního zdravotního
pojištění/státní zdravotní péče? Jste
Přečtěte nahlas;
1. Velmi spokojen/a
2. Celkem spokojen/a
3. Celkem nespokojen/a
4. Velmi nespokojen/a
HC113_SuppHealthInsurance (ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE)
Máte doplňkové zdravotní pojištění nebo připojištění, tedy takové, které platí za služby, na něž se nevztahuje Vaše
pojištění? Tyto služby mohou zahrnovat hospitalizaci, prohlídky, návštěvy lékaře, zubní péči, jiná ošetření nebo léky.
1. Ano
5. Ne
HC116_LongTermCareInsurance (HAS LONGTERM CARE INSURANCE)
Máte některé z následujících státních nebo soukromých pojištění pro případ dlouhodobé péče?
Přečtěte nahlas; Zadejte všechny možnosti; Vysvětlete v případě potřeby: pojištění pro případ dlouhodobé péče nebo
onemocnění většinou kryje náklady na domácí péči, pečovatelskou službu, ošetřovatelku, respitní péči, pobyt v hospici,
pobyt v domovech pro seniory nebo s pečovatelskou službou. Některé služby dlouhodobé péče mohou být hrazeny z
Vašeho zdravotního pojištění.
1. Státní
2. Soukromé povinné
3. Soukromé dobrovolné / připojištění
96. Žádné

CHECK: (NOT((count(HC116_LongTermCareInsurance) > 1 AND ((a96 IN (HC116_LongTermCareInsurance)))) [Nemůžete
zvojit "96." společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
HC602_STtoMDoctor (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR)
Prosím myslete na posledních 12 měsíců. Kolikrát jste v době od ^FLLastYearMonth; navštívil/a lékaře nebo mluvil/a s
lékařem o svém zdraví? Počítejte prosím i pohotovostní nebo ambulantní ošetření, ne však hospitalizace v nemocnici nebo
návštěvy u zubního lékaře.
Počítejte také telefonní a podobné kontakty.
NUMBER [0..366]
IF (HC602_STtoMDoctor > 0)
HC876_ContactsGP (CONTACTS GP)
Kolik z těchto kontaktů bylo s Vaším praktickým lékařem nebo Vaším obvodním lékařem?
NUMBER [0..366]
CHECK: (NOT(HC876_ContactsGP > HC602_STtoMDoctor)) [Číslo nemůže být vyšší než celkový počet kontaktů;]
HC877_ContactsSpecialist (CONTACTS SPECIALISTS)
Nepočítaje návštěvy u zubaře a na pohotovosti, kolik z těchto kontaktů bylo s odborným lékařem?
Odborní lékaři jsou například oční lékař, gynekolog, kardiolog, psychiatr, revmatolog, ortoped, specialista ORL,
geriatr, neurolog, gastroenterolog, radiolog apod.
NUMBER [0..366]
CHECK: (NOT(HC877_ContactsSpecialist > HC602_STtoMDoctor)) [Číslo nemůže být vyšší než celkový počet
kontaktů;]
ENDIF
HC884_Flu (FLU)
V posledním roce, to jest v době od ^FLLastYearMonth;, nechal/a jste se očkovat proti chřipce?
1. Ano
5. Ne
HC885_EyeExam (EYE EXAM)
V posledních dvou letech, to jest v době od ^FLTwoYearsBackMonth;, byl/a jste na oční kontrole u očního lékaře nebo
očního optika?
1. Ano
5. Ne
IF (MN002_Person[1].Gender = a2)
HC886_Mammogram (MAMMOGRAM)
V posledních dvou letech, to jest v době od ^FLTwoYearsBackMonth;, byla jste na mamografu (rentgenu prsou)?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
HC887_ColonCancerScreening (COLON CANCER SCREENING)
Některé zdravotní služby nabízí kontroly krve ve stolici, sigmoidoskopii nebo kolonoskopii pro zjištění rakoviny tlustého
střeva. V posledních dvou letech, to jest v době od ^FLTwoYearsBackMonth;, byl/a jste na některé z těchto kontrol?
1. Ano
5. Ne
HC010_SNaDentist (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST)
Navštívil/a jste za posledních 12 měsíců, v době od ^FLLastYearMonth;, zubaře nebo dentálního hygienistu?
Běžná kontrolní prohlídka, nebo prohlídka kvůli stomatologickým náhradám, včetně konzultace
1. Ano
5. Ne
HC012_PTinHos (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS)
Byl/a jste během posledních 12 měsíců, v době od ^FLLastYearMonth;, hospitalizován/a v nemocnici přes noc? Týká se
pobytu v nemocnici, psychiatrii nebo na jiných specializovaných odděleních.
1. Ano
5. Ne
IF (HC012_PTinHos = a1)
HC013_TiminHos (TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL)
Kolikrát jste byl/a během posledních dvanácti měsíců hospitalizován/a v nemocnici přes noc?
Počítejte jen časově oddělené pobyty.
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (HC013_TiminHos = 1)
HC888_TypeHos (TYPE HOSPITALISATION ONCE)
Byla to plánovaná hospitalizace nebo akutní neodkladná hospitalizace?
1. Plánovaná hospitalizace
2. Akutní neodkladná hospitalizace
ELSE
IF (HC013_TiminHos > 1)
HC890_TypeHosSeveral (TYPE HOSPITALISATION MORE THAN ONCE)
Byly tyto hospitalizace všechny plánované, nebo to byly všechno akutní neodkladné hospitalizace, nebo
obojí?
1. Plánované
2. Akutní neodkladné
3. Obojí
ENDIF
ENDIF
HC014_TotNightsinPT (TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL)
Kolik nocí jste celkem strávil/a v nemocnici za posledních dvanáct měsíců?
NUMBER [1..365]
ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon (IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS)
Zůstal/a jste za posledních 12 měsíců přes noc v jiném zdravotnickém zařízení než v nemocnici (např. místa pro zdravotní
rehabilitaci nebo rekonvalescenci apod.)? Prosím, nezahrnujte pobyty v domovech pro seniory / s pečovatelskou službou.
1. Ano
5. Ne

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1)
HC066_TotNightStayOthInst (TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS)
Kolik nocí jste během posledních 12 měsíců strávil/a celkem v jiném zařízení než v nemocnici nebo v domově pro
seniory / s pečovatelskou službou?
NUMBER [1..365]
ENDIF
HC841_ForgoCareCost (FORGO CARE COST)
Podívejte se prosím na Kartu 19. Kterých z následujících druhů péče se Vám během posledních 12 měsíců nedostalo,
protože jejich cena byla příliš vysoká?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Péče obvodního lékaře
2. Péče odborného lékaře specialisty
3. Léky
4. Zubní péče
5. Oční péče
6. Domácí péče
7. Placená pomoc v domácnosti
96. Nic z výše uvedeného
97. Jiná péče neuvedená výše
CHECK: (NOT((count(HC841_ForgoCareCost) > 1 AND ((a96 IN (HC841_ForgoCareCost)))) [Nemůžete zvojit "96." společně
s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
HC843_ForgoCareUnav (FORGO CARE UNAVAILABLE)
Podívejte se prosím na Kartu 19.
Kterých z následujících druhů péče se Vám během posledních 12 měsíců nedostalo, protože nebyly k dispozici nebo nebyly
snadno dostupné?
Vysvětlete "k disposici": : z pohledu respondenta v rozumné vzdálenosti nebo s rozumnou otevírací dobou.
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Péče obvodního lékaře
2. Péče odborného lékaře specialisty
3. Léky
4. Zubní péče
5. Oční péče
6. Domácí péče
7. Placená pomoc v domácnosti
96. Nic z výše uvedeného
97. Jiná péče neuvedená výše
CHECK: (NOT((count(HC843_ForgoCareUnav) > 1 AND ((a96 IN (HC843_ForgoCareUnav)))) [Nemůžete zvojit "96."
společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
HC889_HealthLiteracy (HEALTH LITERACY)
Jak často potřebujete něčí pomoc při čtení návodů, letáků nebo jiných dokumentů od Vašeho lékaře nebo lékárny?
1. Vždy
2. Často
3. Někdy
4. Zřídka
5. Nikdy
IF (MN024_NursingHome = a1)
HC127_AtHomeCare (TYPE OF HOME CARE)
Již jsme hovořili o možných potížích s vykonáváním různých činností kvůli zdravotním problémům. Podívejte se
prosím na kartu 20. Během posledních 12 měsíců, v době od ^FLLastYearMonth;, využil/a jste u Vás doma některou
domácí odbornou nebo placenou službu uvedenou na této kartě, kvůli svým fyzickým, duševním, emocionálním
problémům nebo problémům s pamětí?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Pomoc při osobní péči (např. uléhání a vstávání z postele, oblékání, koupání a sprchování)
2. Pomoc s domácími pracemi (např. úklid, žehlení, vaření)
3. Dovoz jídla domů (tj. hotová jídla poskytovaná obcí nebo soukromou firmou)
4. Pomoc s dalšími činnostmi (např. plnění dávkovače léků)
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(HC127_AtHomeCare) > 1 AND ((a96 IN (HC127_AtHomeCare)))) [Nemůžete zvojit "96."
společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF ((a1 IN (HC127_AtHomeCare))
HC033_WksNursCare (WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Během posledních 12 měsíců, kolik týdnů jste využíval/a odbornou nebo placenou pomoc týkající se osobní
péče u Vás doma?
Počítejte 4 týdny za každý celý měsíc Počítejte 1 týden za část týdne
NUMBER [1..52]
HC034_HrsNursCare (HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Kolik v průměru hodin týdně jste využíval/a odbornou nebo placenou pomoc týkající se osobní péče u Vás
doma?
Zaokrouhlete na celé hodiny
NUMBER [1..168]
ENDIF
IF ((a2 IN (HC127_AtHomeCare))
HC035_WksDomHelp (WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Během posledních 12 měsíců, kolik týdnů jste využíval/a odbornou nebo placenou pomoc týkající se domácích
prací (protože jste je nemohl/a vykonávat kvůli svým zdravotním problémům)?
Počítejte 4 týdny za každý celý měsíc Počítejte 1 týden za část týdne
NUMBER [1..52]
HC036_HrsDomHelp (HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Kolik v průměru hodin týdně jste využíval/a tuto odbornou nebo placenou pomoc?
Zaokrouhlete na celé hodiny
NUMBER [1..168]
ENDIF
IF ((a3 IN (HC127_AtHomeCare))
HC037_WksMoW (WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS)

Během posledních 12 měsíců, kolik týdnů jste si nechal/a dovážet jídlo domů, protože jste si nemohl/a vařit
jídlo kvůli svým zdravotním problémům)?
Počítejte 4 týdny za každý celý měsíc
NUMBER [1..52]
ENDIF
HC029_NursHome (IN A NURSING HOME)
Byl/a jste během posledních 12 měsíců, v době od ^FLLastYearMonth;, přes noc v domově pro seniory / s
pečovatelskou službou?
Pokud se respondent odstěhoval do domova pro seniory nebo s pečovatelskou službou před méně než 12 měsíci,
kódujte 1 (ano, dočasně)
1. Ano, dočasně
3. Ano, trvale
5. Ne
CHECK: (NOT(HC029_NursHome = a3)) [Na začátku rozhovoru jste zadal/a, že R nežije v domově pro seniory. Nyní
jste zadal/a, že žije nastálo v domově pro seniory. Prosím vložit poznámku s vysvětlením;]
IF ((HC029_NursHome
= a1 OR (HC029_NursHome = a3))
HC751_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Byla mezi pomocným nebo dohlížejícím personálem alespoň jedna zdravotní sestra?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1)
HC031_WksNursHome (WEEKS STAYED IN A NURSING HOME)
Během posledních 12 měsíců - kolik týdnů jste celkem strávil/a v domově pro seniory nebo s pečovatelskou
službou?
Počítejte 4 týdny za každý celý měsíc Počítejte 1 týden za část týdne
NUMBER [1..52]
ENDIF
IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))
HC696_OOP_NursingHomeYesNo (PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME)
Musel/a jste si pobyty v domově pro seniory nebo s pečovatelskou službou během posledních 12 měsíců platit
z vlastních peněz?
1. Ano
5. Ne
IF (HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1)
HC097_OOP_NursingHomeAmount (HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME)
Kolik jste celkem zaplatil/a za pobyty v domově pro seniory nebo s pečovatelskou službou během
posledních 12 měsíců?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
HC063_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HC)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
IF (NOT(MN029_linkage = 0))
IF (((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 2) OR (MN029_linkage = 3))
IF ((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 3))
LI004_Intro (LINKING INTRO)
NOT APPLICABLE TO CZECH REPUBLIC
Take the 2 consent forms and hand out 1 to the respondent. Answer all questions of the respondent.
Start of a Non-proxy section. No proxy allowed. If the respondent is not present or not capable to give
consent on her/his own, press CTRL-K at each question.
1. Consent form for linkage has been provided
LI001_Number (ID RECORD LINKAGE)
Otázka se v ČR nepoužívá. Vložte CTRL-R.
STRING
LI002_Number_Check (ID RECORD LINKAGE AGAIN)
ČR NEMÁ TUTO OTÁZKU Vložte "0" a ENTER.
STRING
IF ((LI001_Number = RESPONSE AND (LI002_Number_Check = RESPONSE))
CHECK: (LI001_Number = LI002_Number_Check) [hodnoty by měly být stejné;]
ENDIF
LI003_Consent (LINKAGE COMPLETED)
Do you consent to the linkage with data of the [German Pension Fund] as described in the form?
NOT APPLICABLE TO CZECH REPUBLIC

1. Yes. R consented.
2. R is still unsure.
5. No. R refused.
ELSE
IF (MN029_linkage = 2)
LI006_consent (LINKAGE CONSENT QUESTION)
NOT APPLICABLE TO CZECH REPUBLIC
Hand out the linkage related consent information to respondent. Answer all questions of the
respondent.
Start of a Non-proxy section. No proxy allowed. If the respondent is not present or not capable to give
consent on her/his own, press CTRL-K at each question.
1. Consent given and consent information left with respondent
5. No consent
ENDIF
ENDIF
IF (((MN029_linkage = 2 AND (LI006_consent = a1) OR ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1)))
LI007_SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER)
NOT APPLICABLE TO CZECH REPUBLIC
Enter the 10 digit SSN without spaces or dashes into the CAPI. If SSN is not accepted, set a remark by
pressing Ctrl+M. Then press Ctrl+R to continue with the interview.
STRING
IF ((MN029_linkage = 2 AND (LI007_SSN = RESPONSE))
CHECK: (checked = 1) [Identifikační číslo je špatně zadáno, prosím opakujte!;]
ELSE
IF ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1))
LI008_SSN_Check (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Please repeat your Social Security Number.
Enter the 10 digit SSN without spaces or dashes into the CAPI. Add a remark by pressing Ctrl+M
for any problem.
STRING
IF ((LI007_SSN = RESPONSE AND (LI008_SSN_Check = RESPONSE))
CHECK: (LI007_SSN = LI008_SSN_Check) [hodnoty by měly být stejné;]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
LI809_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN LI)
CHECK: Who answered the questions in this section?
1. Respondent
2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem)
ENDIF
ENDIF
IF (((EP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF (MN024_NursingHome = a1)
EP001_Intro (INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS)
Nyní bychom se rádi zeptali na Vaši současnou výdělečnou situaci.
1. Dále
EP005_CurrentJobSit (CURRENT JOB SITUATION)
Podívejte se prosím na Kartu 21. Co nejlépe vystihuje Vaši současnou výdělečnou situaci?
Kódujte jen jednu možnost. Pouze pokud má respondent pochybnosti, vysvětlete: 1. V důchodu (v důchodu po své
vlastní výdělečné činnosti, včetně částečného a předčasného důchodu); V důchodu znamená v důchodu po své
vlastní výdělečné činnosti. Příjemci vdovských/vdoveckých důchodů, kteří nemají vlastní důchod ze své bývalé
výdělečné činnosti nekódovat jako v důchodu. Pokud nepatří do kategorií 2 až 5, kódovat jako jiné.
1. V důchodu
2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (včetně práce v rodinné firmě)
3. Nezaměstnaný/á
4. V trvalé pracovní neschopnosti v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení
5. V domácnosti
97. Jiné
IF ((EP005_CurrentJobSit = a1 AND (MN041_retireinfo = 1))
EP329_RetYear (RETIREMENT YEAR)
Ve kterém roce jste šel/šla do důchodu?
NUMBER [1900..2020]
IF (EP329_RetYear = RESPONSE)
CHECK: (NOT(EP329_RetYear < MN002_Person[1].Year16)) [Odchod do důchodu před věkem 16 let.
Pokud je rok správně, stiskněte "Ignorovat" a napište poznámku s vysvětlením;]
ENDIF
EP328_RetMonth (RETIREMENT MONTH)
Pamatujete si, ve kterém 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
EP064_ResForRet (MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT)
Podívejte se prosím na kartu 22. Z jakých důvodů jste šel/šla do důchodu?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Splnil/a jsem požadavky na státní starobní důchod
2. Splnil/a jsem požadavky na soukromý zaměstnanecký důchod
3. Splnil/a jsem požadavky 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 (LOOKING FOR JOB)
Hledáte si v současné době práci?
1. Ano
5. Ne
EP067_HowUnempl (HOW BECAME UNEMPLOYED)
Řekl/a byste nám, jak jste se stal/a nezaměstnaným/ou? Došlo k tomu ...
Přečtěte nahlas;
Pro sezónní práce a brigády vložte 5
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 města
97. Jiný důvod
ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit <> a2)
EP002_PaidWork (DID ANY PAID WORK)
[Zajímá nás Vaše pracovní činnost v době od našeho posledního rozhovoru.] Věnoval/a jste se [od našeho
posledního rozhovoru v/ v posledních čtyřech týdnech] nějaké výdělečné činnosti, jak zaměstnání, tak i
podnikání, i když se při tom jednalo jen o pár hodin?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)
IF ((((EP005_CurrentJobSit = 4 OR (EP005_CurrentJobSit = 5) OR (EP005_CurrentJobSit = 97) AND
(EP002_PaidWork = a5))
EP006_EverWorked (EVER DONE PAID WORK)
Vykonával/a jste někdy placenou práci?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2 OR (EP002_PaidWork = a1))
EP125_ContWork (CONTINUOUSLY WORKING)
Rádi bychom věděli o veškeré Vaší výdělečné činnosti v období mezi naším posledním rozhovorem v
^FLLastInterviewMonthYear; a současností. Pracoval/a jste nepřetržitě po celé toto období?
Dovolená se nepovažuje za přerušení práce.
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (EP125_ContWork = a1)
EP141_ChangeInJob (CHANGE IN JOB)
Prosím podívejte se na kartu 23. Ačkoli jste po celou dobu od našeho posledního rozhovoru v
^FLLastInterviewMonthYear; nepřetržitě pracoval/a, nastala u Vás některá z uvedených změn?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 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
CHECK: (NOT((count(EP141_ChangeInJob) > 1 AND ((96 IN (EP141_ChangeInJob)))) [Nemůžete zvojit
"96." společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
ENDIF
IF (EP125_ContWork = a5)
EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Od kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC: 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 (PERIOD FROM YEAR)
Od kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC
^EP127_PeriodFromMonth; ROK
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020
EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Do kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC: ROK:
Pokud 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 (PERIOD TO YEAR)
Do kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC:
^EP129_PeriodToMonth; ROK:
Do roku
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)
Byla v době od ^FLLastInterviewMonthYear; ještě jiná období, kdy [jste pracoval/a/ jste byl/a
nezaměstnaný/á]?
1. Ano
5. Ne
[1]

LOOP cnt := 2 TO 20
IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)
EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Od kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC: 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 (PERIOD FROM YEAR)
Od kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC
^EP127_PeriodFromMonth; ROK
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020
EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Do kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC: ROK:
Pokud 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 (PERIOD TO YEAR)
Do kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC:
^EP129_PeriodToMonth; ROK:
Do roku
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)
Byla v době od ^FLLastInterviewMonthYear; ještě jiná období, kdy [jste pracoval/a/ jste
byl/a nezaměstnaný/á]?
1. Ano
5. Ne
[cnt]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF ((((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP006_EverWorked = a1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5) OR
((((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP005_CurrentJobSit = a5) AND (EP002_PaidWork = a1) AND (EP335_Today =
a5)))
EP069_ResStopWork (REASON STOP WORKING)
Říkal/a jste, že jste nyní v domácnosti, ale v minulosti jste měl/a placenou práci. Proč jste přestal/a pracovat?
Přečtěte nahlas; Zadejte všechny možnosti;
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
7. Pečoval/a jsem o starého nebo nemocného člena rodiny
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 (UNEMPLOYED)
Byl/a jste nezaměstnaný/á a hledal/a jste si práci v době od našeho minulého rozhovoru v
^FLLastInterviewMonthYear;?

1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)
EP632_Intro (INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED)
Nyní se budeme ptát na období od našeho minulého rozhovoru, ve kterých jste byl/a nezaměstnaný/á
a hledal/a jste si práci.
1. Dále
ENDIF
IF ((EP325_UnEmpl = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a3))
EP633_Intro (INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED)
Ve kterých obdobích jste byl/a nezaměstnaný/á a hledal/a jste si práci? Prosím uveďte všechna data
začátků a konců těchto období, pokud jich bylo více.
1. Dále
EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Od kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC: 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 (PERIOD FROM YEAR)
Od kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC
^EP127_PeriodFromMonth; ROK
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020
EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Do kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC: ROK:
Pokud 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 (PERIOD TO YEAR)
Do kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC:
^EP129_PeriodToMonth; ROK:
Do roku
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)
Byla v době od ^FLLastInterviewMonthYear; ještě jiná období, kdy [jste pracoval/a/ jste byl/a
nezaměstnaný/á]?

1. Ano
5. Ne
[21]

LOOP cnt := 22 TO 40
IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)
EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Od kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC: 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 (PERIOD FROM YEAR)
Od kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC
^EP127_PeriodFromMonth; ROK
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020
EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Do kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC: ROK:
Pokud 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 (PERIOD TO YEAR)
Do kterého měsíce a roku [jste pracoval/a/ jste byl/a nezaměstnaný/á]? MĚSÍC:
^EP129_PeriodToMonth; ROK:
Do roku
1. 2005 nebo dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)
Byla v době od ^FLLastInterviewMonthYear; ještě jiná období, kdy [jste pracoval/a/ jste
byl/a nezaměstnaný/á]?
1. Ano
5. Ne

[cnt]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR
((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))
EP008_Intro1 (INTRODUCTION CURRENT JOB)

Následující otázky se týkají Vašeho současného hlavního zaměstnání neboli pracovního poměru.
Včetně sezonní práce a brigády. Hlavní zaměstnání (pracovní poměr) je takové, ve kterém respondent stráví
nejvíce pracovních hodin. Pokud respondent pracuje v různých zaměstnáních stejně dlouho, zvolte
zaměstnání s nejvyšším výdělkem.
1. Dále
EP009_EmployeeOrSelf (EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED)
Jste v tomto pracovním poměru zaměstnán/a v soukromém sektoru, ve státním sektoru nebo jako osoba
samostatně výdělečně činná?
1. Zaměstnanec v soukromém sektoru
2. Zaměstnanec ve státním sektoru
3. Osoba samostatně výdělečně činná
IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (NOT((a96 IN (EP141_ChangeInJob))) OR (EP125_ContWork = a5))
EP010_CurJobYear (START OF CURRENT JOB (YEAR))
Ve kterém roce jste začal/a pracovat v tomto zaměstnání?
NUMBER [1940..2020]
IF (EP010_CurJobYear = RESPONSE)
CHECK: (NOT( YEAR(SYSDATE()) - EP010_CurJobYear10 > MN808_AgeRespondent)) [Rok by měl
být nejméně 10 let po roce narození. Pokud je rok správný, klikněte "Ignorovat" a napište
poznámku pro vysvětlení;]
ENDIF
EP616_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
Jak se toto zaměstnání jmenuje? Prosím uveďte přesný název nebo zařazení.
STRING
IF (NOT(EP616_NTofJob = Refusal))
EP616c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Pokusím se najít toto zaměstnání v oficiálním seznamu z naší databáze.
Napište název zaměstnání a najděte nejlepší shodu z nabídky. Pohybem nahoru a dolů najdete
další názvy zaměstnání.
Pokud nenajdete odpovídající název zaměstnání, požádejte R o jiný název nebo o širší či naopak
podrobnější popis zaměstnání.
Pokud nenajdete žádnou shodu, vložte 991.
STRING
JOBCODER: InDataOccupationsA
IF ((NOT(EP616c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP616c_NTofJobCode = 991)))
EP616d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)
Prosím ověrte, že jste vybral/a správný název zaměstnání: ^EP616c_NTofJobCode;
Pokud to není správný název, vraťte se zpátky a vyberte nejlepší shodu z nabídky.
1. Potvrdit a pokračovat
ENDIF
ENDIF
EP018_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)
Podívejte se prosím na Kartu 24. V jakém 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 = 3)
EP024_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Kolik zaměstnanců, pokud nějaké, máte v tomto zaměstnání?
Kromě osoby respondenta. Počítejte pouze zaměstnance pracující pro respondenta nebo pod
jeho dohledem
Přečtěte nahlas;
0. Žádné
1. 1 až 5
2. 6 až 15
3. 16 až 24
4. 25 až 199
5. 200 až 499
6. 500 a více
ENDIF
IF ((EP009_EmployeeOrSelf = a1 OR (EP009_EmployeeOrSelf = 2))
EP811_TermJob (TERM OF JOB)
Máte v tomto pracovním poměru smlouvu na dobu určitou nebo trvalou smlouvu na dobu
neurčitou?
Smlouva na dobu určitou má předem stanovený termín ukončení pracovního poměru
1. Smlouva na dobu určitou
2. Trvalá smlouva na dobu neurčitou
3. Nemá smlouvu (pouze spontánně)

ENDIF
ENDIF
EP013_TotWorkedHours (TOTAL HOURS WORKED PER WEEK)
Kolik hodin týdně obvykle pracujete v tomto zaměstnání, včetně placených nebo neplacených přesčasů,
nepočítaje přestávky na jídlo?
Ptáme se na běžný pracovní týden. Pro sezónního pracovníka nebo brigádníka pracujícího 40 hodin týdně po
dobu 3 měsíců v roce vložit 40.
NUMBER [0..168]
IF (EP013_TotWorkedHours = RESPONSE)
CHECK: (EP013_TotWorkedHours < 71) [Prosím zkontrolujte, počet hodin je příliš vysoký;]
ENDIF
ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a2)
IF (MN101_Longitudinal = 1)
EP025_Intro (INTRODUCTION WORK SATISFACTION)
Podívejte se prosím na Kartu 25. S ohledem na Vaše současné zaměstnání, řekněte mi prosím, zda
rozhodně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo rozhodně nesouhlasíte s následujícími výroky.
Začátek modulu, v němž není dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce. Pokud
respondent není schopen sám zodpovědět následující otázky, zadejte při každé otázce CTRL-K.
1. Dále
EP026_SatJob (SATISFIED WITH JOB)
Se svou prací jsem vcelku spokojen/a. Řekl/a byste,že rozhodně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte
nebo rozhodně nesouhlasíte?
Předložte Kartu 25
1. Rozhodně souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Rozhodně nesouhlasím
EP027_JobPhDem (JOB PHYSICALLY DEMANDING)
Moje práce je tělesně namáhavá. Řekl/a byste, že rozhodně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo
rozhodně nesouhlasíte?
Předložte Kartu 25
1. Rozhodně souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Rozhodně nesouhlasím
EP028_TimePress (TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD)
Vzhledem k velkému množství práce jsem často ve velké časové tísni. (Řekl/a byste, že rozhodně
souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo rozhodně nesouhlasíte?)
Předložte kartu 25
1. Rozhodně souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Rozhodně nesouhlasím
EP029_LitFreeWork (LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK)
Mám velmi malou možnost sám/sama rozhodnout, jak svou práci udělám. (Řekl/a byste, že rozhodně
souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo rozhodně nesouhlasíte?)
Předložte Kartu 25
1. Rozhodně souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Rozhodně nesouhlasím
EP030_NewSkill (I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS)
Mám možnost naučit se nové dovednosti. (Řekl/a byste, že rozhodně souhlasíte, souhlasíte,
nesouhlasíte nebo rozhodně nesouhlasíte?)
Předložte Kartu 25
1. Rozhodně souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Rozhodně nesouhlasím
EP031_SuppDiffSit (SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS)
V obtížných situacích se mi dostane přiměřené podpory. (Řekl/a byste, že rozhodně souhlasíte,
souhlasíte, nesouhlasíte nebo rozhodně nesouhlasíte?)
Předložte Kartu 25
1. Rozhodně souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Rozhodně nesouhlasím
EP032_RecognWork (RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK)
Za svou práci se mi dostává uznání, jaké si zasloužím. (Řekl/a byste, že rozhodně souhlasíte,
souhlasíte, nesouhlasíte nebo rozhodně nesouhlasíte?)
Předložte Kartu 25
1. Rozhodně souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Rozhodně nesouhlasím
EP033_SalAdequate (SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE)
Když vezmu v úvahu své úsilí a výsledky, můj [plat/ příjem] je přiměřený. (Řekl/a byste, že rozhodně
souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo rozhodně nesouhlasíte?)
Předložte Kartu 25. V případě pochybností vysvětlit že jde o přiměřenost k vykonané práci
1. Rozhodně souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Rozhodně nesouhlasím
EP034_JobPromPoor (PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR)

Moje [šance na povýšení/ šance dostat se v zaměstnání dál] jsou malé. (Řekl/a byste, že rozhodně
souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo rozhodně nesouhlasíte?)
Předložte Kartu 25
1. Rozhodně souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Rozhodně nesouhlasím
EP035_JobSecPoor (JOB SECURITY IS POOR)
Mé pracovní místo je nejisté. (Řekl/a byste, že rozhodně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo
rozhodně nesouhlasíte?)
Předložte Kartu 25
1. Rozhodně souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Rozhodně 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 (LOOK FOR EARLY RETIREMENT)
Když pomyslíte na svoje současné zaměstnání --- šel/šla byste nejraději do důchodu, jak nejdříve by to
bylo možné?
1. Ano
5. Ne
EP037_AfraidHRet (AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT)
Máte obavy, že své současné zaměstnání nebudete moci ze zdravotních důvodů vykonávat až do
dosažení řádného důchodového věku?
1. Ano
5. Ne
EP007_MoreThanOneJob (CURRENTLY MORE THAN ONE JOB)
Kromě Vašeho hlavního pracovního poměru, máte v současné době ještě druhý pracovní poměr?
Uvažujte prosím jen placenou práci
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 AND (((EP006_EverWorked = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a1) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3)))
EP048_IntroPastJob (INTRODUCTION PAST JOB)
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 (YEAR LAST JOB END)
Ve kterém roce skončil Váš poslední pracovní poměr?
NUMBER [1900..2020]
IF (EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE)
CHECK: ( YEAR(SYSDATE()) - EP050_YrLastJobEnd10 < MN808_AgeRespondent) [Rok by měl být
nejméně 10 let po roce narození. Pokud je rok správný, klikněte "Ignorovat" a napište poznámku pro
vysvětlení;]
ENDIF
EP649_YrsInLastJob (YEARS WORKING IN LAST JOB)
Kolik let jste pracoval/a v tomto posledním pracovním poměru?
Pokud měl respondent více pracovních poměrů, odpověď se týká hlavního pracovního poměru. Zahrňte období
neplaceného volna. Pokud pracoval méně než 6 měsíců, kódujte 0. Pokud pracoval více než 6 měsíců, kódujte
1.
NUMBER [0..99]
IF (EP649_YrsInLastJob = RESPONSE)
CHECK: (EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent) [Číslo by mělo být menší nebo rovno věku
respondenta. Pokud je věk správně, stiskněte "Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;]
ENDIF
EP051_EmployeeORSelf (EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB)
Byl/a jste v tomto pracovním poměru jako zaměstnanec v soukromém sektoru, jako zaměstnanec ve státním
sektoru, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná?
1. Zaměstnanec
2. Zaměstnanec ve státním služebním poměru
3. Osoba samostatně výdělečně činná
EP152_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
Jak se toto zaměstnání jmenuje? Prosím uveďte přesný název nebo zařazení.
STRING
IF (NOT(EP152_NTofJob = Refusal))
EP152c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Pokusím se najít toto zaměstnání v oficiálním seznamu z naší databáze.
Napište název zaměstnání a najděte nejlepší shodu z nabídky. Pohybem nahoru a dolů najdete další
názvy zaměstnání.
Pokud nenajdete odpovídající název zaměstnání, požádejte R o jiný název nebo o širší či naopak
podrobnější popis zaměstnání.
Pokud nenajdete žádnou shodu, vložte 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsB
IF ((NOT(EP152c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP152c_NTofJobCode = 991)))
EP152d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)
Prosím ověrte, že jste vybral/a správný název zaměstnání: ^EP152c_NTofJobCode;
Pokud to není správný název, vraťte se zpátky a vyberte nejlepší shodu z nabídky.
1. Potvrdit a pokračovat
ENDIF
ENDIF
EP054_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)
Podívejte se prosím na Kartu 24. Ve kterém oboru nebo odvětví jste pracoval/a?
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 = 3)
EP061_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Pokud jste měl/a zaměstnance, kolik jich bylo?
Nahlas přečíst
0. Žádné
1. 1 až 5
2. 6 až 15
3. 16 až 24
4. 25 až 199
5. 200 až 499
6. 500 a více
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EP203_IntroEarnings (INTRO INDIVIDUAL INCOME)
Nyní bychom se rádi dozvěděli něco o Vašich příjmech v posledním roce, tj. v roce ^FLLastYear;.
1. Dále
EP204_AnyEarnEmpl (ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR)
Pobíral/a jste v roce ^FLLastYear; mzdy, výplaty nebo jiné příjmy jako zaměstnanec/zaměstnankyně?
1. Ano
5. Ne
IF (EP204_AnyEarnEmpl = a1)
EP205_EarningsEmplAT (EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES)
Jak vysoký byl přibližně Váš čistý roční příjem ze zaměstnání v roce ^FLLastYear;, to jest po odečtení všech daní a
jiných příspěvků? Prosím zahrňte všechny další výplaty nebo odměny jako bonusy, třinácté důchody nebo výplaty,
vánoční nebo prázdninové odměny.
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl (INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR)
Měl/a jste v roce ^FLLastYear; nějaké příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nebo z práce v rodinné firmě?
1. Ano
5. Ne
IF (EP206_AnyIncSelfEmpl = a1)
EP207_EarningsSelfAT (EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT)
Jak vysoký byl Váš čistý roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti v roce ^FLLastYear;, to jest po odečtení
daní, jiných příspěvků, a po odečtení Vašich výdajů za pracovní materiál, stroje nebo jiné provozní prostředky?
Obnos V ^FLCurr;
NUMBER
IF (EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
EP303_Intro (INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS)
Nyní se budeme ptát na Vaše příjmy z různých státních důchodů a příspěvků. Nejprve se zeptáme na částky, pak na
časování těchto příjmů, a nakonec na to, jak dlouho je pobíráte.
1. Dále
EP671_IncomeSources (INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR)
Podívejte se prosím na Kartu 26. Obdržel/a jste v ^FLLastYear; příjem z některého ze zdrojů, které tam jsou uvedeny?
Nemocenské dávky dostávají lidé jako náhradu mzdy v případě krátkodobé nemoci. Státní invalidní důchod dostávají lidé v
případě dlouhodobé nemoci, úrazu nebo invalidity, jež zabraňuje jejich návratu do práce Státní podpora v nezaměstnanosti
je poskytována lidem, kteří ztratili práci, po omezenou dobu. Oprávněnost dávek je závislá na předchozí pracovní historii.
Státní pojištění pro dlouhodobou péči poskytuje krytí výdajů na dlouhodobou péči. Krytí výdajů nazávisí nutně na

předchozích platbách pojistného. Sociální dávky nebo podpora zahrnuje dávky pro zabezpečení minimálních potřeb pro ty
občany, kteří nemají jiné zdroje ze zaměstnání nebo z ostatních důchodů Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Státní starobní důchod
3. Státní předčasný starobní důchod
4. Státní nemocenské dávky
5. Státní invalidní důchod
8. Státní podpora v nezaměstnanosti
9. Státní vdovský nebo vdovecký důchod
11.
12.
13.
96.

Státní důchod/dávky pro účastníky odboje nebo válečné oběti
Státní pojištění pro případ dlouhodobé péče
Dávky sociální podpory
Nic z uvedeného

CHECK: (NOT((count(EP671_IncomeSources) > 1 AND ((96 IN (EP671_IncomeSources)))) [Nemůžete zvojit "96." společně
s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
LOOP cnt := 1 TO 13
IF ((cnt IN (EP671_IncomeSources))
EP078_AvPaymPens (TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS)
Po odečtení daní, jak vysoká byla v roce ^FLLastYear; jedna obvyklá platba [státního starobního důchodu/
státního předčasného starobního důchodu/ státních nemocenských dávek/ státního invalidního důchodu/
státní podpory v nezaměstnanosti/ státního vdovského nebo vdoveckého důchodu/ důchodu/dávky pro
účastníky odboje nebo válečné oběti/ státního pojištění pro dlouhodobou péči/ dávky sociální podpory]?
Obnos v ^FLCurr; Obvyklá částka nezahrnuje dodatečné, bonusové částky jako 13. výplatu apod. Druh
období bude tázán v další otázce (může to být měsíčně, čtvrtletně, týdně apod.) Respondent by měl říci
obvyklou částku pro takové období v příslušném roce.
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
EP074_PeriodBenefit (PERIOD OF INCOME SOURCE)
Jakého období se tato platba týkala?
Nazahrnujte jednorázové dávky, na ty se budeme ptát později.
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 (OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS)
Zaznamenejte jiné období
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource (HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE)
Kolik měsíců celkem jste v roce ^FLLastYear; pobíral/a [státní starobní důchod/ státní předčasný starobní
důchod/ státní nemocenské dávky/ státní invalidní důchod/ státní podporu v nezaměstnanosti/ státní vdovský
nebo vdovecký důchod/ státní důchod/dávky pro účastníky odboje nebo válečné oběti/ státní pojištění pro
případ dlouhodobé péče/ dávky sociální podpory]?
Nikoli kolik plateb bylo vyplaceno, ale doba, po kterou byly vypláceny. Příklad: penze byla vyplácena celý rok,
odpověď je 12. Pokud začala v listopadu, odpověď je 2.
NUMBER [1..12]
IF (MN101_Longitudinal = 1)
EP612_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Dostal/a jste poprvé [tento státní starobní důchod/ tento státní předčasný starobní důchod/ tyto státní
nemocenské dávky/ tento státní invalidní důchod/ tuto státní podporu v nezaměstnanosti/ tento státní
vdovský nebo vdovecký důchod/ státní důchod/dávky pro účastníky odboje nebo válečné oběti/ toto
státní pojištění pro případ dlouhodobé péče/ tyto dávky sociální podpory] před naším posledním
rozhovorem v ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Ano, před posledním rozhovorem
5. Ne, po posledním rozhovoru
ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5))
EP213_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
V kterém roce jste poprvé dostal/a [státní starobní důchod/ státní předčasný starobní důchod/ státní
nemocenskou dávku/ státní invalidní důchod/ státní podporu v nezaměstnanosti/ státní vdovský nebo
vdovecký důchod/ státní důchod/dávku pro účastníky odboje nebo válečné oběti/ státní pojištění pro
případ dlouhodobou péče/ sociální podporu]?
Pokud byly tyto dávky obdrženy opakovaně v různých časových obdobích, vložte první rok současného
období, NIKOLI rok kdy respondent obdržel dávku poprvé v životě
NUMBER [1930..2020]
IF (EP213_YearRecIncSource = RESPONSE)
CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP213_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Rok by
měl být větší nebo roven roku narození. Pokud je rok správně, stiskněte "Ignorovat" a vlože
poznámku s vysvětlením.;]
ENDIF
ENDIF
EP081_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)
Dostal/a jste v během roku ^FLLastYear; ještě nějaké další nebo jednorázové dávky [státního starobního
důchodu/ státního předčasného starobního důchodu/ státních nemocenských dávek/ státního invalidního
důchodu/ státní podpory v nezaměstnanosti/ státního vdovského nebo vdoveckého důchodu/ důchodu/dávky

pro účastníky odboje nebo válečné oběti/ státního pojištění pro případ dlouhodobou péče/ sociální podpory]?
Prosím zajistěte, aby respondent zahrnul všechny další nebo jednorázové platby (včetně odměn, třináctých
platů, vánočních a prázdninových odměn apod.)
1. Ano
5. Ne
IF (EP081_LumpSumPenState = a1)
EP082_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Jakou celkovou částku jste dostala čistého, to jest po odečtení daní, z těchto dalších nebo
jednorázových dávek [státního starobního důchodu/ státního předčasného starobního důchodu/
státních nemocenských dávek/ státního invalidního důchodu/ státní podpory v nezaměstnanosti/
státního vdovského nebo vdoveckého důchodu/ nebo důchodu pro účastníky odboje nebo válečné
oběti/ státního pojištění pro dlouhodobou péči/ sociální podpory] v roce ^FLLastYear;?
Zahrňte všechny dodatečné platby Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
[cnt]
ENDIF
ENDLOOP
EP624_OccPensInc (HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES)
Kromě státních důchodů mohou být penze také poskytovány zaměstnavatelem. Dostával/a jste zaměsnaneckou penzi v
roce ^FLLastYear;?
Starobní důchod poskytovaný zaměstnavatelem z posledního nebo předchozího zaměstnání, předčasný starobní důchod,
dávky invalidního důchodu nebo pojištění nebo zaměstnanecký vdovský/vdovecký důchod
1. Ano
5. Ne
IF (EP624_OccPensInc = a1)
EP678_AvPaymPens (APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS)
Po odečtení daní, kolik jste celkem dostal/a ze všech zaměstnaneckých penzí v roce ^FLLastYear;?
Obnos v ^FLCurr; Nepočítejte žádné bonusové, jednorázové platby, třinácté důchody, vánoční nebo podobné dávky.
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)
EP621_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Začal/a jste dostávat Vaši první zaměstnaneckou penzi před nebo po našem posledním rozhovoru v
^FLLastInterviewMonthYear;?
První zaměstnanecká penze je první takovou, kterou R kdy obdržel
1. Ano, před posledním rozhovorem
2. Ne, po posledním rozhovoru
ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5))
EP613_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
Ve kterém roce jste začal/a dostávat Vaši první zaměstnaneckou penzi?
První zaměstnanecká penze je první taková, kterou R kdy obdržel
NUMBER [1930..2020]
IF (EP613_YearRecIncSource = RESPONSE)
CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP613_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Rok by měl
být větší nebo roven roku narození. Pokud je rok správně, stiskněte "Ignorovat" a vlože poznámku s
vysvětlením.;]
ENDIF
ENDIF
EP681_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)
Obdržel/a jste nějakou dodatečnou, jednorázovou platbu z některé z Vašich zaměstnaneckých penzí v roce
^FLLastYear;?
Prosím zahrňte všechny dodatečné, jednorázové platby ze všech zaměstnaneckých penzí jako jsou bonusy, 13
důchody, vánoční nebo podobné dávky
1. Ano
5. Ne
IF (EP681_LumpSumPenState = a1)
EP682_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Po odečtení daní, kolik jste obdržel/a čistého z dodatečných nebo jednorázových dávek z Vašich
zaměstnaneckých penzí v roce ^FLLastYear;?
Obnos v ^FLCurr; Prosím zahrňte všechny dodatečné, jednorázové platby
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EP089_AnyRegPay (ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)
Podívejte se prosím na kartu 27. Dostával/a jste pravidelně v roce ^FLLastYear; platby z některého z uvedených zdrojů?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Platby z životního pojištění od soukromé pojišťovny nebo banky
2. Pravidelné dávky soukromého penzijního připojištění
3. Výživné
4. Pravidelné dávky z dobročinných organizací

5. Dlouhodobé dávky z pojištění na dlouhodobou péči od soukromé pojišťovny nebo banky
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(EP089_AnyRegPay) > 1 AND ((96 IN (EP089_AnyRegPay)))) [Nemůžete zvojit "96." společně s jinou
odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
LOOP cnt := 1 TO 5
IF ((cnt IN (EP089_AnyRegPay))
EP094_TotalAmountBenLP (TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT)
Jak vysoká byla v roce ^FLLastYear; průměrná čistá platba [z životního pojištění od soukromé pojišťovny
nebo banky/ ze soukromého penzijního spoření (připojištění)/ výživného/ z dobrovolných organizací nebo
nadací/ z pojištění na dlouhodobou péči od soukromé pojišťovny nebo banky], po odečtu daní a dalších
příspěvků?
Obnos V ^FLCurr; . Nezahrnujte jednorázové platby, na ty se budeme ptát později
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
EP090_PeriodPaym (PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS)
Jakého období se tato platba týkala?
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)
IF (EP090_PeriodPaym = a97)
EP091_OthPeriodPaym (OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS)
Zaznamenejte jiné období
STRING
ENDIF
EP096_MonthsRegPaym (MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS)
Kolik měsíců celkem jste v roce ^FLLastYear; dostával/a platby [z životního pojištění/ ze soukromého
penzijního spoření (připojištění)/ výživného/ od dobročinných organizací nebo nadací/ z pojištění pro
dlouhodobou péči]?
NUMBER [1..12]
EP092_AddPayments (ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR)
Dostal/a jste [z životního pojištění od soukromé pojišťovny nebo banky/ z penzijního spoření (připojištění) od
soukromé pojišťovny nebo banky/ z výživného/ od dobročinných organizací nebo nadací/ z pojištění pro
dlouhodobou péči od soukromé pojišťovny nebo banky] v roce ^FLLastYear; další dodatečné nebo jiné
jednorázové platby?
1. Ano
5. Ne
IF (EP092_AddPayments = a1)
EP209_AddPaymAT (ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES)
Kolik jste dostal/a z dodatečných plateb po odečtení daní a jiných příspěvků?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
[cnt]
ENDIF
ENDLOOP
IF ((MN024_NursingHome = a1 AND (MN808_AgeRespondent < 76))
EP097_PensClaim (PENSION CLAIMS)
Nyní budeme mluvit nikoli o současných, ale o budoucích nárocích na důchod. Podívejte se prosím na kartu 28.
Máte v budoucnosti nárok alespoň na jeden z druhů důchodu, které tam jsou uvedeny a které nepobíráte nyní?
1. Ano
5. Ne
IF (EP097_PensClaim = a1)
EP098_TypeOfPension (TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO)
Na jaký druh důchodu budete mít nárok?
Zadejte všechny možnosti; Respondent nesmí tyto důchody pobírat v současné době
SET OF 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))
EP102_CompVolun (COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND)
Je Vaše účast na tomto [státním starobním důchodu/ státním předčasném starobním důchodu/
státním úrazovém pojištění nebo invalidním důchodu/ soukromém (zaměstnaneckém) starobním
důchodu/ soukromém (zaměstnaneckém) předčasném starobním důchodu] povinná nebo
dobrovolná?
1. Povinná
2. Dobrovolná

EP103_YrsContrToPlan (YEARS CONTRIBUTING TO PLAN)
Kolik let už platíte příspěvky na [státní starobní důchod/ státní předčasný starobní důchod/
státní úrazové pojištění nebo invalidní důchod/ soukromý (zaměstnanecký) starobní důchod/
soukromý (zaměstnanecký) předčasný starobní důchod]?
Započítejte také příspěvky zaměstnavatele
NUMBER [0..75]
CHECK: (EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent) [Číslo by mělo být menší nebo rovno
věku respondenta. Pokud je věk správně, stiskněte "Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;]
EP106_ExpRetAge (EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION)
V kolika letech se domníváte, že poprvé obdržíte dávky z tohoto důchodu?
NUMBER [30..75]
CHECK: (NOT((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent AND (EP106_ExpRetAge =
RESPONSE))) [Očekávaný věk by měl být vyšší nebo roven současnému věku respondenta. Pokud
je věk správně, stiskněte "Ignorovat" a vlože poznámku s vysvětlením.;]
IF
(EP005_CurrentJobSit = a2)
EP609_PWExpPensStatAge (EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT)
Představte si dobu, kdy poprvé začnete pobírat tuto dávku [státního starobního důchodu/
státního předčasného starobního důchodu/ státního úrazového pojištění nebo invalidního
důchodu/ soukromého (zaměstnaneckého) starobního důchodu/ soukromého
(zaměstnaneckého) předčasného starobního důchodu]. Kolik čistého po odečtení daní
bude asi činit tato dávka měsíčně?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
ENDIF
[cnt]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
EP210_IntCheck (WHO ANSWERED SECTION EP)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
IF (((IT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF (MN101_Longitudinal = 0)
IT005_Continue (INTRO IT MODULE)
Nyní budeme mluvit o počítačích.
1. Dále
IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)
IT001_PC_work (CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER)
Vyžaduje Vaše současná práce používání počítače?
Počítač může být PC (osobní počítač), notebook, tablet (I-Pad a podobné) nebo chytrý telefon (s internetem)
1. Ano
5. Ne
ELSE
IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1)
IT002_PC_work (LAST JOB REQUIRED COMPUTER)
Vyžadovalo Vaše poslední zaměstnání před odchodem do důchodu využívání počítače?
Počítač může být PC (osobní počítač), notebook, tablet (I-Pad a podobné) nebo chytrý telefon (s
internetem)
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IT003_PC_skills (PC skills)
Jak byste ohodnotil/a své počítačové dovednosti? Řekl/a byste, že jsou...
Přečtěte nahlas;
1. Výborné
2. Velmi dobré
3. Dobré
4. Průměrné
5. Špatné
6. Nikdy jsem nepoužil/a počítač (POUZE SPONTÁNNÍ ODPOVĚĎ)
ENDIF
IT004_UseWWW (USE WORLD WIDE WEB)
Během posledních 7 dnů, použil/a jste alespoň jednou internet k e-mailování, vyhledávání informací, nákupům, či za jiným
účelem?
Jiné účely mohou zahrnovat chatování, sociální sítě, skypování, Whatsapp atd.
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (((GS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
GS700_Intro (INTRO HANDGRIP MEASURED)
Nyní bychom chtěli pomocí cviků stisku rukou změřit, jak silné máte ruce. Požádám Vás, abyste stiskl/a siloměr tak silně,
jak to bude možné - jen pár vteřin, pak ho budete moci zase uvolnit. Ukáži Vám jak.
Demonstrovat funkce siloměru. Začátek modulu, v němž není dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce.
Pokud respondent není schopen sám provést test, zadejte CTRL-K u každé otázky.
1. Dále

GS701_Willingness (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED)
Budu měřit střídavě Vaši pravou a levou ruku, obě ruce dvakrát. Souhlasíte s tím, že změřím sílu Vašich rukou?
1. Respondent souhlasí s měřením
2. Respondent odmítl měření
3. Respondent není schopen provést měření
IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))
GS010_WhyNotCompl (WHY NOT COMPLETED GS TEST)
Proč respondent neprovedl test síly rukou? Zadejte všechny možnosti;
1. Respondent měl pocit, že to není bezpečné
2. Tazatel měl pocit, 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 na obou rukou v posledních 6 měsících prodělal operaci, měl zranění, opuchnul atd.
97. Jiné důvody (prosíme, uveďte)
IF ((a97 IN (GS010_WhyNotCompl))
GS011_OthReason (OTHER REASON)
Uveďte jiný důvod
STRING
ENDIF
ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))
GS002_RespStatus (RECORD RESPONDENT STATUS)
Zapište stav respondenta
1. Respondent může používat obě ruce
2. Respondent nemůže používat pravou ruku
3. Respondent nemůže používat levou ruku
ENDIF
IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))
GS003_StopTest (END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST)
PŘERUŠENÍ TESTU TAZATELEM
Měření síly se neprovede
1. Dále
ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))
IF (GS002_RespStatus = a1)
GS004_DominantHand (DOMINANT HAND)
Jste levák nebo pravák?
Přirozená obourukost je stav, kdy od narození člověk používá stejně zručně levou i pravou ruku, není to stav
naučený.
1. Pravák
2. Levák
3. Obourukost
ENDIF
GS705_IntroTest (INTRODUCTION TO TEST)
Použijte formulář a následujte instrukce pro měření síly stisku rukou.
Stiskněte '1. Dále' po ukončení měření.
1. Dále
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))
GS006_FirstLHand (FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND)
LEVÁ RUKA, PRVNÍ MĚŘENÍ.
Zapište výsledky zaokrouhlené na nejbližší celé číslo.
NUMBER [0..100]
ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))
GS008_FirstRHand (FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND)
PRAVÁ RUKA, PRVNÍ MĚŘENÍ.
Zapište výsledky zaokrouhlené na nejbližší celé číslo.
NUMBER [0..100]
ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))
GS007_SecondLHand (SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND)
LEVÁ RUKA, DRUHÉ MĚŘENÍ.
Zapište výsledky zaokrouhlené na nejbližší celé číslo.
NUMBER [0..100]
IF (GS007_SecondLHand = RESPONSE)
CHECK: (NOT((GS007_SecondLHand <= GS006_FirstLHand - 20 OR (GS007_SecondLHand >=
GS006_FirstLHand20))) [Rozdíl mezi prvním a druhým měřením pro levou ruku je velmi velký: zapsal/a
jste správná čísla?;]
ENDIF
ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

GS009_SecondRHand (SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND)
PRAVÁ RUKA, DRUHÉ MĚŘENÍ.
Zapište výsledky zaokrouhlené na nejbližší celé číslo.
NUMBER [0..100]
IF (GS009_SecondRHand = RESPONSE)
CHECK: (NOT((GS009_SecondRHand <= GS008_FirstRHand - 20 OR (GS009_SecondRHand >=
GS008_FirstRHand20))) [Rozdíl mezi prvním a druhým měřením pro levou ruku je velmi velký: zapsal/a
jste správná čísla?R;]
ENDIF
ENDIF
GS012_Effort (HOW MUCH EFFORT R GAVE)
Kolik úsilí vložil respondent do testu síly rukou?
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 (THE POSITION OF R FOR THIS TEST)
Jaká byla pozice respondenta při testu?
1. Stojící
2. Sedící
3. Ležící
GS014_RestArm (R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT)
Měl respondent během testu něčím podepřenou ruku?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
IF (((AX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF (MN038_axelero = 1)
AX001_Introduction (INTRO ACCELEROMETER)
Nyní Vás poprosím o účast v našem novém měření.
Pro porozumění procesu stárnutí je důležité vědět, jak se lidé starší 50 let pohybují, sedí a spí.
Budeme toto měřit objektivním způsobem.
Za tímto účelem bych Vás rád/a poprosil/a o nošení malého měřícího přístroje Vašich aktivit po dobu 8 dní. Přístroj
je velmi malý a nosí se na horní části nohy: ukážu Vám nyní jak.
Nebudeme schopni určit místa, kde se budete nacházet, pouze Váš pohyb.
Nyní Vám ukážu, jak přístroj vypadá. Budete moci jej lehce přilepit lepenkou k Vašemu stehnu. Je to velmi podobné
náplasti.
Ukažte manuál s obrázky a vysvětlete
Začátek modulu, v němž není dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce.
Pokud respondent není přítomen nebo schopen dát sám souhlas k odpovídání, zadejte CTRL-K u každé otázky.
1. Dále
AX002_Willingness (WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN AX STUDY)
Zúčastníte-li se, budete tento malý přístroj nosit na horní části nohy ve dne v noci po dobu 8 dní.
To znamená 8 krát 24 hodin. Nebudete se muset pohybovat více nebo méně než obvykle. Chceme jenom
zaznamenat, jak moc sedíte, spíte nebo se pohybujete v běžném životě.
Měření Vašeho pohybu poté stáhneme z přístroje a zpracujeme ve zcela anonymním formátu.
Zdůrazňuji, že Vaše účast v tomto měření je zcela dobrovolná.
Byl/a byste ochotný/á se zúčastnit tohoto měření?
Pro účast v tomto měření nejsou žádné vylučovací podmínky. Zajímáme se také o osoby, které se pohybují málo
nebo se nepohybují vůbec.
1. Ano
5. Ne
IF (AX002_Willingness <> a1)
AX003_Reasons (REASON WHY R DOES NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)
Prosím vyberte důvod, proč se R nechce zúčastnit měření pohybu.
Pokud to není jasné, přečtěte: "Mohu se zeptat jaký je hlavní důvod proč se nechcete měření zúčastnit?"
Nečtěte nahlas odpovědi.
1. R si myslí, že není dostatečně aktivní
2. R se cítí příliš stár
3. R se nemůže zúčastnit kvůli práci nebo zálibám
4. R bude po delší dobu nepřítomen
5. R považuje měření za příliš složité nebo obtěžující
6. R považuje měření za narušení soukromí
7. R si nepřeje měření z důvodu alergie nebo citlivé kůže
97. Jiné (uveďte)
IF (AX003_Reasons = a1)
AX007_NotActive (REFUSAL CONVERSION NOT ACTIVE)
Chápu, že si myslíte, že nejste dost aktivní.
Pro naši studii je ale důležité, aby se jí účastnili nejen aktivní lidé, ale také lidé, kteří nejsou příliš
aktivní nebo jsou dokonce invalidní.
Pouze tehdy můžou vědci dostat celkový obrázek o zdraví a aktivitách celé české populace.
Pokudy bychom změřili jenom aktivní lidi, zdraví a aktivity stárnoucí populace by se jevily lepší než ve
skutečnosti jsou.
Vaše účast ve studii je proto velmi důležitá.
Byl/a byste nyní ochoten/na zúčastnit se tohoto speciálního měření?
1. Ano
5. Ne

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a2)
AX008_TooOld (REFUSAL CONVERSION TOO OLD)
Chápu, že si myslíte, že jste příliš starý/á.
Pro naši studii je ale důležité, aby se jí účastnili nejen mladší lidé, ale také starší lidé.
Pouze tehdy můžou vědci dostat celkový obrázek o zdraví a aktivitách celé české populace.
Pokudy bychom změřili jenom mladší lidi, zdraví a aktivity stárnoucí populace by se jevily lepší než ve
skutečnosti jsou.
Vaše účast ve studii je proto velmi důležitá.
Byl/a byste nyní ochoten/na zúčastnit se tohoto speciálního měření?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (AX003_Reasons = a3)
AX009_WorkOrHobby (REFUSAL CONVERSION WORK OR HOBBY)
Chápu, že si myslíte, že Vás bude přístroj omezovat ve Vaši práci nebo koníčcích.
Přístroj je ale velmi malý, skoro nic neváží, a velmi snadno se nosí.
Během celého dne a během Vašich aktivit se o něj vůbec nemusíte starat.
Nemusí se zapínat ani vypínat, funguje úplně sám.
Většina lidí, kteří jej nosí, o něm vůbec neví.
Byl/a byste nyní ochoten/na zúčastnit se tohoto speciálního měření?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (AX003_Reasons = a4)
AX010_Absence (REFUSAL CONVERSION ABSENCE)
Říkal/a jste, že budete po delší dobu nepřítomen/na.
Přístroj se nosí po dobu 8 dnů. Pouze kdyby jste byl/a nepřítomen/na po celou dobu až do června 2020
tak byste se nemohl/a zúčastnit.
Pokud budete ale nepřítomen/na pouze několik týdnů, například kvůli dovolené nebo práci, pošleme
Vám přístroj až poté.
Byl/a byste nyní ochoten/na zúčastnit se tohoto speciálního měření?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (AX003_Reasons = a5)
AX011_NoBurden (REFUSAL CONVERSION NO BURDEN)
Chápu, že si myslíte, že účast v měření pohybu Vás bude obtěžovat nebo příliš komplikovaná.
Jediné, co ale budete muset udělat, je nosit přístroj po dobu 8 dní.
Přístroj je velmi malý, skoro nic neváží, a velmi snadno se nosí.
Během celého dne a během Vašich aktivit se o něj vůbec nemusíte starat.
Nemusí se zapínat ani vypínat, funguje úplně sám.
Většina lidí, kteří jej nosí, o něm vůbec neví.
Po 8 dnech jej prostě vrátíte v přípravené obálce. Navíc také za účast v měření dostanete odměnu.
Byl/a byste nyní ochoten/na zúčastnit se tohoto speciálního měření?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (AX003_Reasons = a6)
AX012_Privacy (REFUSAL CONVERSION PRIVACY)
Pokud Vám správně rozumím, tak máte obavu, že nošení přístroje by mohlo vydat Vaše osobní nebo
citlivá data. Přístroj ale není vybaven systémem GPS, čili nemůže zachytit Vaší polohu. Přístroj pouze
měří počet a intenzitu Vašich pohybů a nic jiného. Není možné, aby zachytil informace o tom, kam
chodíte nebo cokoli dalšího.
Byl/a byste nyní ochoten/na zúčastnit se tohoto speciálního měření?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (AX003_Reasons = a7)
AX013_Skin (REFUSAL CONVERSION SKIN)
Pokud Vám správně rozumím, tak máte obavu, že náplast, kterou přilepíte přístroj, může poškodit Vaši
kůži nebo vyvolat alergickou reakci. Náplast je ale speciálně vyvinutá pro dlohodobou aplikaci na kůži.
Je používána pro lékařské účely v situacích, kdy lidé musejí nosit podobné přístroje po mnohem delší
dobu než osm dní. Riziko alergické reakce je tudiž opravdu malé.
Byl/a byste nyní ochoten/na zúčastnit se tohoto speciálního měření?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (AX003_Reasons = a97)
AX004_OtherReasons (OTHER REASON WHY NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)
Prosím uveďte jiný důvod.
STRING
ENDIF
ENDIF
IF ((((((((AX002_Willingness = a1 OR (AX007_NotActive = a1) OR (AX008_TooOld = a1) OR (AX009_WorkOrHobby
= a1) OR (AX010_Absence = a1) OR (AX011_NoBurden = a1) OR (AX012_Privacy = a1) OR (AX013_Skin = a1))

AX006_Outro (THANK YOU YES AX)
Děkuji Vám. Budu Vás znovu kontaktovat v momentě, kdy Vaše účast začne. Máme omezený počet měřících
přístrojů, takže se může stát, že se na Vás během sběru dat nedostane. Pokud ano, budu Vás znovu
kontaktovat a Vy obdržíte přístroj poštou.
Prosím vezměte na vědomí, že může trvat několik týdnů než Vás budu znovu kontaktovat a Vy obdržíte svůj
přístroj.
Jakmile obdržíte přístroj, prosím začněte jej nosit co nejdříve to bude možné.
Nyní přejdeme na další téma.
1. Dále
ELSE
AX005_ThankYouNo (THANK YOU NO AX)
Děkuji. Nyní přejdeme na další téma.
1. Dále
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (((SP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
SP001_Intro (INTRODUCTION SP)
Následující otázky jsou o pomoci, kterou jste poskytl/a lidem, které znáte a o pomoci od lidí, které znáte, Vám.
1. Dále
SP002_HelpFrom (RECEIVED HELP FROM OTHERS)
Prosím podívejte se na Kartu 29. Když myslíte na posledních 12 měsíců, dostalo se Vám od některého rodinného
příslušníka žijícího mimo Vaši domácnost, od přátel nebo od sousedů pomoci uvedené na této kartě?
1. Ano
5. Ne
IF (SP002_HelpFrom = a1)
SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Který [jiný] rodinný příslušník mimo Vaši domácnost, přítel nebo soused Vám pomáhal v posledních 12 měsících?
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))
SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (SP027_WhatChild = a96)
SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Vložte jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to [{Relationship string}], již dříve zmíněný/á?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)
Podívejte se na kartu 29. Jaký druh pomoci Vám tato osoba poskytla během posledních 12 měsíců?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Osobní péče, jako oblékání, mytí, jedení, vstávání, používání toalety
2. Praktická pomoc v domácnosti, jako opravy, zahradničení, doprava, nakupování, úklid
3. Pomoc s úřady, jako vyplňování dotazníků, vypořádání finančních nebo právních záležitostí
SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Během posledních 12 měsíců, jak často jste obdržel/a pomoc od této osoby? Bylo to ...
Přečtěte nahlas;
1. Asi tak každý den
2. Asi tak každý týden
3. Asi tak každý měsíc
4. Méně často
IF (piIndex <> 3)
SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Prosím podívejte se na kartu 29) Je ještě jiný člen rodiny mimo Vaši domácnost, přítel nebo soused, který
Vám poskytl osobní péči nebo praktickou pomoc v domácnosti?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[1]
LOOP cnt1 := 2 TO 3
IF (HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1)
SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Který [jiný] rodinný příslušník mimo Vaši domácnost, přítel nebo soused Vám pomáhal v posledních 12
měsících?
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))
SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (SP027_WhatChild = a96)
SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Vložte jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to [{Relationship string}], již dříve zmíněný/á?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)
Podívejte se na kartu 29. Jaký druh pomoci Vám tato osoba poskytla během posledních 12 měsíců?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Osobní péče, jako oblékání, mytí, jedení, vstávání, používání toalety
2. Praktická pomoc v domácnosti, jako opravy, zahradničení, doprava, nakupování, úklid
3. Pomoc s úřady, jako vyplňování dotazníků, vypořádání finančních nebo právních záležitostí
SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Během posledních 12 měsíců, jak často jste obdržel/a pomoc od této osoby? Bylo to ...
Přečtěte nahlas;
1. Asi tak každý den
2. Asi tak každý týden
3. Asi tak každý měsíc
4. Méně často
IF (piIndex <> 3)
SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Prosím podívejte se na kartu 29) Je ještě jiný člen rodiny mimo Vaši domácnost, přítel nebo
soused, který Vám poskytl osobní péči nebo praktickou pomoc v domácnosti?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[cnt1]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
SP008_GiveHelp (GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW)
Nyní bych Vám rád/a položil/a několik otázek k pomoci, kterou jste poskytl/a Vy ostatním. Prosím podívejte se na Kartu
29. V posledních 12 měsících, poskytl/a jste Vy osobně některému rodinnému příslušníku žijícímu mimo Vaši domácnost,
příteli nebo sousedovi pomoc uvedenou na této kartě?
OTÁZKA NEZAHRNUJE PÉČI O VNOUČATA. NA TO SE PTÁME POZDĚJI V SP014
1. Ano
5. Ne
IF (SP008_GiveHelp = a1)
SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Kterému [jinému] členu rodiny žijícímu mimo Vaši domácnost, příteli nebo sousedovi jste v posledních 12 měsících
pomohl/a [nejčastěji]?
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně

23.
24.
25.
26.
27.
96.

Soused
Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
Terapeut nebo profesionální pomocník
Hospodyně, pomoc v domácnosti
Nikdo z uvedených

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))
SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (SP029_WhatChild = a96)
SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Vložte jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to [{Relationship string}], již dříve zmíněný/á?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)
Prosím podívejte se na kartu 29. Jaký druh pomoci jste této osobě poskytl/a v posledních 12 měsících?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Osobní péče, jako oblékání, mytí, jedení, vstávání, používání toalety
2. Praktická pomoc v domácnosti, jako opravy, zahradničení, doprava, nakupování, úklid
3. Pomoc s úřady, jako vyplňování dotazníků, vypořádání finančních nebo právních záležitostí
SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
V posledních 12 měsících, jak často jste této osobě poskytl/a takovou pomoc? Bylo to...
Přečtěte nahlas;
1. Asi tak každý den
2. Asi tak každý týden
3. Asi tak každý měsíc
4. Méně často
IF (piIndex <> 3)
SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Prosím podívejte se na kartu 29) Je ještě nějaký jiný člen rodiny nežijící ve Vaší domácnosti nebo jiní přátelé
nebo sousedé, kterým jste v posledních 12 měsících poskytl/a osobní péči nebo praktickou pomoc v
domácnosti?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[1]
LOOP cnt2 := 2 TO 3
IF (HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1)
SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Kterému [jinému] členu rodiny žijícímu mimo Vaši domácnost, příteli nebo sousedovi jste v posledních
12 měsících pomohl/a [nejčastěji]?
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr

9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))
SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (SP029_WhatChild = a96)
SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Vložte jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to [{Relationship string}], již dříve zmíněný/á?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)
Prosím podívejte se na kartu 29. Jaký druh pomoci jste této osobě poskytl/a v posledních 12 měsících?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Osobní péče, jako oblékání, mytí, jedení, vstávání, používání toalety
2. Praktická pomoc v domácnosti, jako opravy, zahradničení, doprava, nakupování, úklid
3. Pomoc s úřady, jako vyplňování dotazníků, vypořádání finančních nebo právních záležitostí
SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
V posledních 12 měsících, jak často jste této osobě poskytl/a takovou pomoc? Bylo to...
Přečtěte nahlas;
1. Asi tak každý den
2. Asi tak každý týden
3. Asi tak každý měsíc
4. Méně často
IF (piIndex <> 3)
SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Prosím podívejte se na kartu 29) Je ještě nějaký jiný člen rodiny nežijící ve Vaší domácnosti
nebo jiní přátelé nebo sousedé, kterým jste v posledních 12 měsících poskytl/a osobní péči nebo
praktickou pomoc v domácnosti?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[cnt2]

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF ((Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0 OR (MN039_NumGrCh > 0))
SP014_LkAftGrCh (LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
V posledních 12 měsících, hlídal/a jste pravidelně nebo příležitostně [své vnouče/ svá vnoučata] v nepřítomnosti
rodičů?
1. Ano
5. Ne
IF (SP014_LkAftGrCh = a1)
SP015_ParentLkAftGrChild (PARENTS FROM GRANDCHILDREN)
Které z Vašich dětí [je rodičem vnoučete, které/ jsou rodiči vnoučat, která] jste hlídal/a?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF ^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. zemřelé dítě (děti);
LOOP cnt3 := 1 TO 20
IF ((cnt3 IN (SP015_ParentLkAftGrChild))
SP016_HowOftGrCh (HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Jak asi často jste v posledních 12 měsících obvykle hlídal/a dítě/děti od ^FLChildName;? Bylo
to ...
Přečtěte nahlas;
1. Asi tak každý den
2. Asi tak každý týden
3. Asi tak každý měsíc
4. Méně často
[cnt3]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF (MN013_HHSize > 1)
SP018_GiveHelpInHH (GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD)
Nyní budeme hovořit o pomoci uvnitř Vaší domácnosti. Žije v této domácnosti někdo, komu jste pravidelně
pomáhal/a v posledních 12 měsících s osobní péčí, např. při mytí, vstávání nebo oblékání?
Pod výrazem pravidelně chápeme denní nebo skoro denní pomoc po dobu nejméně tří měsíců. Pomoc při krátkodobé
nemoci nebudeme zaznamenávat.
1. Ano
5. Ne
IF (SP018_GiveHelpInHH = a1)
SP019_ToWhomGiveHelpInHH (TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD)
O koho se jedná?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník

27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
CHECK: (NOT((count(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH))))
[Nemůžete zvojit "96." společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF (((a10 IN
(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR ((a11 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))
SP031_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě / děti?
SET OF ^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];
96. Jiné dítě;
IF ((a96 IN (SP031_WhatChild))
SP025_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Zaznamenejte jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
SP032_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Jedná se o osobu/osoby již dřívé zmíněnou/né?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF ((NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)) AND (NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb))))
SP020_RecHelpPersCareInHH (SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE)
A žije v této domácnosti někdo, kdo Vám v posledních 12 měsících pravidelně pomáhal při osobní péči, např.
při mytí, vstávání nebo oblékání?
Pod výrazem pravidelně chápeme denní nebo skoro denní pomoc po dobu nejméně třech měsíců. Pomoc při
krátkodobé nemoci nebudeme zaznamenávat.
1. Ano
5. Ne
IF (SP020_RecHelpPersCareInHH = a1)
SP021_FromWhomHelpInHH (WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD)
O koho se jedná?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba

26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
CHECK: (NOT((count(SP021_FromWhomHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP021_FromWhomHelpInHH))))
[Nemůžete zvojit "96." společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF (((a10 IN
(SP021_FromWhomHelpInHH) OR ((a11 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))
SP033_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě / děti ?
SET OF ^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];
96. Jiné dítě;
IF ((a96 IN (SP033_WhatChild))
SP026_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Zaznamenejte jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
SP034_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Jedná se o osobu/y již dřívé zmíněnou/né?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SP022_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
IF (((FT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF (piMode = a1)
ELSE
IF (piMode = a2)
CM003_RespFin (CHOICE RESPONDENT FINANCE)
Později se budeme ptát na finanční situaci Vaší domácnosti a rodiny, například na úspory na stáří nebo na
finanční podporu dětem a dalším příbuzným. Stačí, když tyto otázky položíme jenom jednomu z Vás. Kdo z
vás dovede nejlépe zodpovědět otázky týkající se finančních záležitostí?
Kódovat jen jednoho respondenta přes finance
1. ^MN002_Person[1].Name;
2. ^MN002_Person[2].Name;
ENDIF
ENDIF
IF (MN007_NumFinR = 1)
FT001_Intro (INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS)
Někteří lidé dávají peněžní a věcné dary nebo podporují jiné osoby, např. své rodiče, děti, vnoučata, jiné příbuzné
nebo přátele a sousedy, a někteří lidé to nedělají.
1. Dále
FT002_GiveFiGift250 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Myslete teď na posledních 12 měsíců. Když nebudete brát v úvahu společnou stravu a společné bydlení,
podporoval/a jste Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v tomto období nějakou osobu

uvnitř Vaší domácnosti nebo mimo ni penězi nebo věcnými dary v hodnotě ^FL250; ^FLCurr; nebo více?
Vedle finanční podpory v hotovosti je nutné jako peněžní dary chápat i převzetí určitých nákladů, např. na zdravotní
péči nebo pojištění, na vzdělání, na pořízení bytu nebo domu. Půjčky a dary charitativním organizacím se nepočítají.
1. Ano
5. Ne
IF (FT002_GiveFiGift250 = a1)
FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Komu[jinému] jste Vy[nebo][Vaše/ Váš][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] poskytl/a takovou finanční
pomoc nebo dar[v posledních 12 měsících]? [Prosím uveďte osobu, které jste dal/a nebo pomohl/a nejvíce.]
Počítač umožňuje procházet okruh 'poskytnutí' až třikrát.
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))
FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (FT032_WhatChild = a96)
FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Zapište jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Jedná se o [{Relationship string}], již dříve zmíněný?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
IF (piIndex <> 3)
FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Zůstaneme v posledních 12 měsících. Je ve Vaší domácnosti nebo mimo ni nějaká další osoba, kterou
jste Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v tomto období obdaroval/a penězi
nebo věcnými dary v hodnotě ^FL250; ^FLCurr; a více?

1. Ano
5. Ne
ENDIF
[1]
LOOP cnt1 := 2 TO 3
IF (FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1)
FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Komu[jinému] jste Vy[nebo][Vaše/ Váš][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] poskytl/a
takovou finanční pomoc nebo dar[v posledních 12 měsících]? [Prosím uveďte osobu, které jste
dal/a nebo pomohl/a nejvíce.]
Počítač umožňuje procházet okruh 'poskytnutí' až třikrát.
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))
FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (FT032_WhatChild = a96)
FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Zapište jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Jedná se o [{Relationship string}], již dříve zmíněný?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
IF (piIndex <> 3)
FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)

Zůstaneme v posledních 12 měsících. Je ve Vaší domácnosti nebo mimo ni nějaká další
osoba, kterou jste Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v tomto
období obdaroval/a penězi nebo věcnými dary v hodnotě ^FL250; ^FLCurr; a více?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[cnt1]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT008_Intro2 (INTRODUCTION RECEIVE)
Právě jsme se ptali na dary nebo peníze, které jste Vy dal/a jiným lidem. Nyní se naopak budeme ptát na dary nebo
peníze, které jste dostal/a Vy sám/sama.
1. Dále
FT009_RecFiGift250 (RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE)
Myslete teď na posledních 12 měsíců. Když nebudete brát v úvahu společnou stravu nebo společné bydlení,
dostal/a jste Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v tomto období od nějaké osoby žijící
nebo nežijící ve Vaší domácnosti peníze, věcný dar nebo podporu v hodnotě ^FL250; ^FLCurr; a více?
Vedle finanční podpory v hotovosti je nutné jako peněžní dary chápat i převzetí určitých nákladů, např. na zdravotní
péči nebo pojištění, na vzdělání, na pořízení bytu nebo domu. Půjčky nebo dědictví se nepočítají.
1. Ano
5. Ne
IF (FT009_RecFiGift250 = a1)
FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Kdo [další] dal Vám [nebo][Vašemu/ Vaší][manželovi/ manželce/ partnerovi/ partnerce] dar nebo poskytl
pomoc[v posledních 12 měsících]?[Prosím uveďte jméno osoby, která Vám dala nebo pomohla nejvíce.]
Počítač umožňuje procházet okruh 'dal' až třikrát.
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))
FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (FT034_WhatChild = a96)
FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Zapište jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Jedná se o [{Relationship string}] již dříve zmíněný?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
IF (piIndex <> 3)
FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Zůstaneme stále v posledních 12 měsících). Je ve Vaší domácnosti nebo mimo ni nějaká další osoba,
která Vás [nebo][Vašeho/ Vaši][manžela/ manželku/ partnera/ partnerku] obdarovala penězi nebo
věcným darem či podporou v hodnotě ^FL250; ^FLCurr; nebo více?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[1]
LOOP cnt2 := 2 TO 3
IF (FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1)
FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Kdo [další] dal Vám [nebo][Vašemu/ Vaší][manželovi/ manželce/ partnerovi/ partnerce] dar
nebo poskytl pomoc[v posledních 12 měsících]?[Prosím uveďte jméno osoby, která Vám dala
nebo pomohla nejvíce.]
Počítač umožňuje procházet okruh 'dal' až třikrát.
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))
FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (FT034_WhatChild = a96)
FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Zapište jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Jedná se o [{Relationship string}] již dříve zmíněný?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
IF (piIndex <> 3)
FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Zůstaneme stále v posledních 12 měsících). Je ve Vaší domácnosti nebo mimo ni nějaká
další osoba, která Vás [nebo][Vašeho/ Vaši][manžela/ manželku/ partnera/ partnerku]
obdarovala penězi nebo věcným darem či podporou v hodnotě ^FL250; ^FLCurr; nebo
více?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[cnt2]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT015_EverRecInh5000 (EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE)
[Nehledě na větší dary, o nichž jsme již mohli hovořit/ V době od našeho posledního rozhovoru v], dostal/a nebo
zdědil/a jste [někdy/ {Uložený měsíc a rok}] Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka]
peníze, věci nebo majetek v hodnotě vyšší než ^FL5000; ^FLCurr; ?
Bez darů, které už byly zmíněny
1. Ano
5. Ne
IF (FT015_EverRecInh5000 = a1)
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))
FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Myslete teď prosím na největší obdržený dar.] V kterém roce jste jej Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/
manželka/ partner/ partnerka] dostal/a?
NUMBER [1905..2020]
ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)
Od koho jste Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] tento dar nebo toto dědictví
dostal/a?
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))
FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (FT036_WhatChild = a96)
FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Zapište jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Jedná se o [{Relationship string}] již dříve zmíněný?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
IF (piIndex <> 5)
FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Dostal/a jste Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] ^FL_FT020_5; ještě
nějaký další dar nebo dědictví, jehož hodnota byla vyšší než ^FL5000; ^FLCurr;?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[1]
LOOP cnt3 := 2 TO 5
IF (FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1)
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))
FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Myslete teď prosím na největší obdržený dar.] V kterém roce jste jej Vy [nebo][Váš/
Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] dostal/a?
NUMBER [1905..2020]
ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)
Od koho jste Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] tento dar nebo toto
dědictví dostal/a?
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
25. Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
26. Terapeut nebo profesionální pomocník
27. Hospodyně, pomoc v domácnosti
96. Nikdo z uvedených
IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))
FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (FT036_WhatChild = a96)
FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Zapište jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Jedná se o [{Relationship string}] již dříve zmíněný?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
IF (piIndex <> 5)
FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Dostal/a jste Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka]
^FL_FT020_5; ještě nějaký další dar nebo dědictví, jehož hodnota byla vyšší než
^FL5000; ^FLCurr;?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[cnt3]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE (EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE)
[Nepočítaje větší dary, o kterých jsme již mluvili/ Od doby posledního rozhovoru v], dal/a jste [někdy] Vy [nebo]
[Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] dar nebo majetek v hodnotě vyšší než ^FL5000; ^FLCurr;?
Nezapočítávejte dary, které jste již zmínil/a.
1. Ano
5. Ne
IF (FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1)
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))
FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Myslete na největší dar, který jste dal/a.] V kterém roce jste jej Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/
manželka/ partner/ partnerka] dal/a?
NUMBER [1905..2020]
ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)
Komu jste Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] tento dar dal/a?
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř
19. Synovec
20. Jiný příbuzný
21. Přítel / Přítelkyně
22. (Bývalý/a) kolega, kolegyně
23. Soused
24. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka

25.
26.
27.
96.

Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
Terapeut nebo profesionální pomocník
Hospodyně, pomoc v domácnosti
Nikdo z uvedených

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))
FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (FT038_WhatChild = a96)
FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Zapište jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Jedná se o [{Relationship string}] již dřívě zmíněný?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
IF (piIndex <> 5)
FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Dal/a jste Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] ještě nějaký další dar v
hodnotě vyšší než ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[1]
LOOP cnt4 := 2 TO 5
IF (FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1)
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))
FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Myslete na největší dar, který jste dal/a.] V kterém roce jste jej Vy [nebo][Váš/ Vaše]
[manžel/ manželka/ partner/ partnerka] dal/a?
NUMBER [1905..2020]
ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)
Komu jste Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] tento dar dal/a?
1. Manžel/ka / Partner/ka
2. Matka
3. Otec
4. Tchýně
5. Tchán
6. Nevlastní matka
7. Nevlastní otec
8. Bratr
9. Sestra
10. Dítě
11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera/ky
12. Zeť
13. Snacha
14.Vnouče
15. Babička / Dědeček
16. Teta
17. Strýc
18. Neteř

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
96.

Synovec
Jiný příbuzný
Přítel / Přítelkyně
(Bývalý/a) kolega, kolegyně
Soused
Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
Farář, kazatel, nebo jiná církevní osoba
Terapeut nebo profesionální pomocník
Hospodyně, pomoc v domácnosti
Nikdo z uvedených

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))
FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Které dítě?
^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];
96. Jiné dítě;
IF (FT038_WhatChild = a96)
FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)
Zapište jméno dítěte
STRING
ENDIF
ELSE
IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)
FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Jedná se o [{Relationship string}] již dřívě zmíněný?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Jiná osoba;
ENDIF
ENDIF
IF (piIndex <> 5)
FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Dal/a jste Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] ještě nějaký další
dar v hodnotě vyšší než ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
[cnt4]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT021_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDIF
IF (((HO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF ((MN008_NumHHR = 1 AND (MN024_NursingHome = a1))
HO001_Place (INTERVIEW IN HOUSE R)
Koná se rozhovor v domě nebo bytě respondenta?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a2)
HO061_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Nyní se budu ptát na Vaše bydlení. Kolik let žijete ve Vašem současném bydlišti?
Zaokrouhlete na celé roky
NUMBER [1..120]
HO662_PayNursHome (OUT OF POCKET FOR NURSING HOME)
Musíte platit za bydlení v domě pro seniory "ze svých vlastních peněz"? "Ze svých vlastních peněz" jsou
částky, které nejsou propláceny státním nebo soukromým pojištěním nebo dávkami. Výdaje mohou být na
ubytování, stravu, péči, prádlo nebo platby za služby jako vodné, elektřina, plyn, topení apod.
1. Ano
5. Ne
IF (HO662_PayNursHome = a1)
HO665_LastPayment (LAST PAYMENT)
Kolik jste asi platil/a z vlastních peněz měsíčně?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (HO665_LastPayment = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
HO666_PayCoverNursHome (PAYMENT COVERING NURSING HOME)
Prosím podívejte se na kartu 30 Co tato platba zahrnovala?
Zadejte všechny možnosti; Přečtěte pokud nutno.
SET OF 1. Ubytování
2.Strava
3. Péče a služby zdravotní sestry
4. Rehabilitace a ostatní zdravotní služby
5. Prádlo
6. Platby za služby jako voda, elektřina, plyn nebo topení
7. Jiné výdaje
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(HO666_PayCoverNursHome) > 1 AND ((96 IN (HO666_PayCoverNursHome))))
[Nemůžete zvojit "96." společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
HO080_NHCosts (INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)
Je důležité rozumět tomu, jak lidé zvládají výdaje za pobyt v domě pro seniory. Prosím podívejte se na
kartu 31. Které zdroje příjmů jsou použity na zaplacení těchto Vašich výdajů?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Důchody (Váš nebo manžela/ky nebo partnera/ky)
2. Jiné zdroje jako přijem z pronájmu nemovitostí
3. Úspory nebo majetek (Váš nebo manžela/ky nebo partnera/ky) včetně příjmů z životních pojistek
4. Podpora od dětí nebo vnoučat
5. Podpora bydlení a jiné sociální dávky
6. Dávky ze státního pojištění na dlouhodobou péči
7. Dávky ze soukromého pojištění na dlouhodobou péči
97. Jiné zdroje (upřesněte)
IF ((a97 IN (HO080_NHCosts))
HO081_OtherNHCosts (OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)
Které jiné zdroje přijmů?
STRING
ENDIF
ENDIF
HO075_OwnRealEstate (OWN REAL ESTATE)
Vlastníte další domy, chatu, chalupu, či jiné nemovitosti, pozemky nebo lesy, včetně domů, kde jste žil/a před
přestěhováním do domova pro seniory / s pečovatelskou službou?
Prosím neuvádějte: místa určené k podnikání, nebo místa, v jejichž obývání se respondent střídal s někým
jiným
1. Ano
5. Ne
IF (HO075_OwnRealEstate = a1)
HO076_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Jaká myslíte je tržní hodnota těchto nemovitostí, kdybyste je nyní prodal/a?
Jestliže R je vlastníkem nemovitosti v zahraničí, zadejte obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT((HO076_ValueRE = 0 AND (HO076_ValueRE = RESPONSE))) [Částka by měla být větší
než nula;]
IF (HO076_ValueRE = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
HO077_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)
Obdržel/a jste v roce ^FLLastYear; z těchto nemovitostí nejaký příjem nebo nájemné?
1. Ano
5. Ne
IF (HO077_RecIncRe = a1)
HO078_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Jaký byl Váš příjem nebo nájemné z těchto nemovitostí za ^FLLastYear;, po zdanění ?
Částka v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (HO078_AmIncRe = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ELSE
IF (MN024_NursingHome = a1)
HO002_OwnerTenant (OWNER, TENANT OR RENT FREE)
Prosím podívejte se na Kartu 32. Vaše domácnost je v tomto objektu jako ...
Přečtěte nahlas;
1. Vlastník
2. Člen bytového družstva
3. Nájemce
4. Podnájemník
5. Zdarma, bez nájemného
IF (((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2) OR (HO002_OwnerTenant = a5))
HO067_PaymSimDwel (PAYMENT SIMILAR DWELLING)
Kolik myslíte, že byste musel/a zaplatit měsíčně nájemného, kdybyste si pronajal/a podobné
bydlení na trhu s nemovitostmi (bez nábytku a podobného vybavení)?
Nezahrnujte platby za elektřinu, topení a podobné služby. Obnost v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT((HO067_PaymSimDwel = 0 AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE))) [Částka
by měla být větší než nula;]
IF (HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))
HO003_Period (RENT PAYMENT PERIOD)
[Když se vrátíme k vašemu současnému nájemnému a jeho poslední platbě,/ Když myslíte na
svou poslední platbu nájemného,], jakého období se týkala? Byl to ...
Přečtěte nahlas;
1. Jeden týden
2. Jeden měsíc
3. Tři měsíce
4. Šest měsíců
5. Jeden rok
97. Jiné období
IF (HO003_Period = a97)
HO004_OthPer (OTHER PERIOD)
Za jaké jiné období?
STRING
ENDIF
HO605_LastPayment (LAST PAYMENT)
Jak vysoká byla Vaše poslední platba hrubého nájemného, to jest včetně sociální podpory na
bydlení a podobných dávek?
Obnos V ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT((HO605_LastPayment = 0 AND (HO605_LastPayment = RESPONSE))) [Částka by
měla být větší než nula;]
IF (HO605_LastPayment = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3)
HO079_SocialHousing (SOCIAL HOUSING)
Bydlíte v sociálním domě nebo bytě, nebo v obdobném sociálním bydlení?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
HO007_LastPayIncl (LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES)
Obsahovala Vaše poslední platba všechny vedlejší náklady jako je voda, elektřina, plyn, odvoz
odpadků nebo topení?
1. Ano
5. Ne
IF (HO007_LastPayIncl = a5)
HO008_ExtRentIncl (CHARGES AND SERVICES)
Kolik jste přibližně zaplatil/a [minulý týden/ minulý měsíc/ minulé tři měsíce/ minulých
šest měsíců/ minulý rok] za vedlejší náklady, které nejsou obsaženy v nájemném?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT((HO008_ExtRentIncl = 0 AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE))) [Částka
by měla být větší než nula;]
IF (HO008_ExtRentIncl = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))
HO010_BehRent (BEHIND WITH RENT)
Byl/a jste v posledních dvanácti měsících s placením nájemného někdy více než dva
měsíce v prodlení?
1. Ano
5. Ne
ENDIF

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))
HO070_PercHouseOwn (PERCENTAGE HOUSE OWNED)
Kolik procent nebo jaký díl tohoto bydliště vlastníte Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/
partner/ partnerka]?
Napište procenta Pro manžele nebo partnery: procenta jsou součtem za oba manžele nebo
partnery. 0 je povolena, jestliže žádný z partnerů nevlastní žádnou část
NUMBER [0..100]
IF (HO070_PercHouseOwn > 0)
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))
HO611_AcqProp (HOW PROPERTY ACQUIRED)
Prosím podívejte se na kartu 33. Jakým způsobem jste nabyl/a tuto nemovitost?
Zadejte všechny možnosti; Kódujte 6 pokud respondent získal nemovitost od státu
zdarma.
SET OF 1. Postavena nebo koupena výhradně z vlastních prostředků
2. Postavena nebo koupena s pomocí půjčky nebo hypotéky
3. Postavena nebo koupena s pomocí rodiny
4. Získána dědictvím
5. Získána jako dar
6. Získána jinými prostředky
HO012_YearHouse (YEAR ACQUIRED THE HOUSE)
Ve kterém roce to bylo?
NUMBER [1900..2020]
ENDIF
HO013_MortLoanProp (MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY)
Je tato nemovitost zatížena hypotékami či úvěry?
1. Ano
5. Ne
IF (HO013_MortLoanProp = a1)
HO014_YrsLMortLoan (YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN)
Kolik let ještě hypotéky či úvěry na tento majetek poběží?
Pokud méně než jeden rok vložte 1, pokud více než 50 let nebo nemá-li pevný
konec, vložte 51
NUMBER [1..51]
HO015_AmToPayMortLoan (AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN)
Kolik peněz musíte ještě Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/
partnerka] zaplatit za úvěry nebo hypotéky, nepočítaje úroky?
Celková částka v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT((HO015_AmToPayMortLoan = 0 AND (HO015_AmToPayMortLoan =
RESPONSE))) [Částka by měla být větší než nula;]
IF (HO015_AmToPayMortLoan
= NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
HO017_RepayMortgLoans (REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS)
Splácíte pravidelně své hypotéky nebo úvěry na bydlení?
1. Ano
5. Ne
IF (HO017_RepayMortgLoans = a1)
HO620_RegRepayMortLoan (AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN)
Kolik jste v posledních 12 měsících zaplatil/a za všechny hypotéky a úvěry,
jimiž je Vaše nemovitost zatížena?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT((HO620_RegRepayMortLoan = 0 AND
(HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE))) [Částka by měla být větší než
nula;]
IF (HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
HO022_BehRepayMortLoan (BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN)
Byl/a jste s těmito splátkami v posledních dvanácti měsících někdy více než
dva měsíce v prodlení?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a5)
HO023_SuBLAcc (SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
[Pronajímáte/ Dáváte do podnájmu] části těchto prostor?
1. Ano
5. Ne
IF (HO023_SuBLAcc = a1)
HO074_IncSuBLAcc (INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
Jak vysoký byl čistý příjem z tohoto pronájmu pro Vás [nebo] [Vašeho/ Vaši] [manžela/
manželku/ partnera/ partnerku] v ^FLLastYear;, po odečtení všech daní?
Obnos v ^FLCurr;

NUMBER [0..100000000000000000]
IF (HO074_IncSuBLAcc = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))
HO024_ValueH (VALUE OF THE HOUSE)
Co myslíte - kdybyste svou nemovitost prodal/a, kolik byste za ni dnes dostal/a?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT((HO024_ValueH = 0 AND (HO024_ValueH = RESPONSE))) [Částka by měla být
větší než nula;]
IF (HO024_ValueH = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))
HO032_NoRoomSqm (NUMBER OF ROOMS)
Kolik místností je k dispozici členům Vaší domácnosti -- včetně ložnic, ale bez kuchyně, toalet,
koupelen nebo předsíní [a bez místností které pronajímáte]?
Sklep, spíž a komoru apod. nepočítat
NUMBER [1..25]
ENDIF
HO633_SpecFeat (SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE)
Prosím podívejte se na kartu 34. Kterým z těchto zařízení pomáhajících lidem s tělesným omezením
nebo zdravotními problémy je vybaveno Vaše bydliště?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Rozšířené dveře nebo chodby
2. Rampa nebo bezbarierový vstup
3. Madla
4. Automatické nebo snadno otevíratelné dveře
5. Úpravy v koupelně nebo na záchodě
6. Úpravy v kuchyni
7. Výtah nebo plošina na invalidní vozík
8. Poplašný systém (zvonek, detektor apod.)
96. Nic z uvedeného
97. Jiné zařízení (upřesněte)
CHECK: (NOT((count(HO633_SpecFeat) > 1 AND ((96 IN (HO633_SpecFeat)))) [Nemůžete zvojit "96."
společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF ((a97 IN (HO633_SpecFeat))
HO631_SpecFeat (OTHER SPECIAL FEATURES)
Vložte jiné zařízení
STRING
ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))
HO034_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Kolik let už bydlíte ve svém současném bydlišti?
Zaokrouhlete na celé roky
NUMBER [0..120]
IF (NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty))
HO060_PartnerYrsAcc (PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION)
Kolik let [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] bydlí ve Vašem současném
bydlišti?
Zaokrouhlete na celé roky
NUMBER [0..120]
ENDIF
IF (HO001_Place = a5)
HO636_TypeAcc (TYPE OF BUILDING)
Prosím podívejte se na kartu 35 V jakém druhu domu se nachází Vaše domácnost?
Přečtěte nahlas; Domov pro seniory poskytuje svým residentům následující služby:
podávání leků, osobní péče a dohled po 24 hodin (nikoli nutně zdravotní sestrou),
ubytování a stravu
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 patry
6. Výškový dům s více než 9 patry
7. Bydlení se službami pro seniory (residenční bydlení, dům s pečovatelskou službou,
nikoli ale domov pro seniory)
8. Domov pro seniory
IF ((HO636_TypeAcc = a7 OR (HO636_TypeAcc = a8))
HO782_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Je mezi pomocným nebo dohlížejícím personálem alespoň jedna zdravotní sestra?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
HO043_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Kolik schodů musíte vyjít (nahoru nebo dolů), abyste se dostal/a ke dveřím Vašeho bytu?
Nepočítejte schody, které nemusíte použít, protože tam jezdí výtah.
1. Do 5
2. 6 až 15
3. 16 až 25
4. Více než 25
HO037_CityTown (AREA WHERE YOU LIVE)
Podívejte se na Kartu 36. Jak byste popsal/a místo Vašeho bydliště?
Přečtěte nahlas;
1. Velkoměsto
2. Předměstí nebo okraj velkoměsta
3. Velké město
4. Malé město
5. Vesnice nebo venkovské prostředí
ENDIF
HO054_Elevator (ELEVATOR)
Má Váš dům výtah?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
HO026_OwnSecHome (OWN SECONDARY HOMES ETC)
Vlastníte Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] další byty, domy, chalupy,
jiné nemovitosti, půdu nebo lesy?
Prosím nepočítejte nemovitosti, při jejichž využívání se střídáte s dalšími lidmi, vlastní firmy
1. Ano
5. Ne
IF (HO026_OwnSecHome = a1)
HO027_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Kdybyste tuto nemovitost/tyto nemovitosti prodal/a - kolik byste za ni/ně dnes dostal/a?
Pokud se nemovitost nachází v zahraničí, uveďte obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT((HO027_ValueRE <= 0 AND (HO027_ValueRE = RESPONSE))) [Částka by měla být
větší než nula;]
IF (HO027_ValueRE = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
HO029_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)
Měl/a jste Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v ^FLLastYear; příjmy
z nájemného nebo jiné příjmy z těchto nemovitostí?
1. Ano
5. Ne
IF (HO029_RecIncRe = a1)
HO030_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Jak vysoké jste měl/a Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v
^FLLastYear; příjmy z těchto nemovitostí po odečtení daní?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT((HO030_AmIncRe = 0 AND (HO030_AmIncRe = RESPONSE))) [Částka by
měla být větší než nula;]
IF (HO030_AmIncRe = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
HO041_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDIF
IF (((HH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF (MN008_NumHHR = 1)
IF (MN024_NursingHome = a1)
HH001_OtherContribution (OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME)
Ačkoli jsme se Vás [nebo jiných členů Vaší domácnosti] možná už ptali, chtěli bychom se ještě jednou vrátit k
ekonomické situaci Vaší domácnosti, abychom všemu správně porozuměli. Přispíval v minulém roce
^FLLastYear; k příjmům Vaší domácnosti nějaký člen domácnosti, který se tohoto rozhovoru neúčastní?
Pokud nutno, přečíst jména platných respondentů. Tohoto rozhovoru se účastní ^MN015_Eligibles;
1. Ano
5. Ne
HH010_OtherIncome (INCOME FROM OTHER SOURCES)
Mnoho domácností dostává státní příspěvek např. na bydlení, na děti, nebo sociální podporu. Dostala Vaše
domácnost nebo nějaká osoba v této domácnosti v roce ^FLLastYear; takové platby?
1. Ano
5. Ne
IF (HH010_OtherIncome = a1)
HH011_TotAddHHinc (ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR)

Řekněte nám prosím, kolik dostala Vaše domácnost v roce ^FLLastYear; celkem čistého z těchto
dávek, po odečtení daní a jiných příspěvků.
Obnos v ^FLCurr; Poskytovatelem podpory je stát nebo místní úřad
NUMBER
CHECK: (NOT((HH011_TotAddHHinc <= 0 AND (HH011_TotAddHHinc = RESPONSE))) [Částka by měla
být větší než nula;]
IF (HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
HH014_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (((CO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF (MN008_NumHHR = 1)
IF (MN024_NursingHome = a1)
CO001_Intro1 (INTRODUCTION TEXT)
Nyní bychom Vám chtěli položit několik otázek týkajících se obvyklých výdajů Vaší domácnosti a toho, jak
finančně vycházíte.
1. Dále
CO002_ExpFoodAtHome (AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME)
Když pomyslíte na posledních 12 měsíců: přibližně jakou částku utratila Vaše domácnost měsíčně za
potraviny, které byly spotřebovány doma?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER
CHECK: (NOT((CO002_ExpFoodAtHome <= 0 AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE))) [Částka by měla
být větší než nula;]
IF (CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
CO003_ExpFoodOutsHme (AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME)
Stále mluvíme o posledních dvanácti měsících: Jakou částku přibližně utratila Vaše domácnost měsíčně za
potraviny, které byly spotřebovány mimo domov?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER
IF (CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
CO010_HomeProducedFood (CONSUME HOME PRODUCED FOOD)
Jíte Vy[a ostatní členové Vaší domácnosti] zeleninu, ovoce nebo maso, které jste sami vypěstovali, vyrobili,
ulovili nebo nasbírali?
1. Ano
5. Ne
IF (CO010_HomeProducedFood = a1)
CO011_ValHomeProducedFood (VALUE OF HOME PRODUCED FOOD)
Jaká byla hodnota potravin, které jste si vypěstoval/a doma, vyrobil/a, ulovil/a nebo nasbíral/a v
typickém měsíci za posledních 12 měsíců? Neboli kolik byste musel/a měsíčně zaplatit, pokud byste
tyto potraviny kupoval/a v obchodě?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER
IF (CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth (TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH)
Jaký byl celkový čistý příjem celé Vaší domácnosti, po odečtení všech daní, v průměrném měsíci v roce
^FLLastYear;?
Částka v ^FLCurr;
NUMBER
CHECK: (NOT((HH017_TotAvHHincMonth <= 0 AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE))) [Částka by
měla být větší než nula;]
IF (HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
CO007_AbleMakeEndsMeet (IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET)
Když pomyslíte na celkový měsíční příjem Vaší domácnosti - jak to Vaše domácnost finančně zvládá?
Přečtěte nahlas;
1. S velkými potížemi
2. S jistými potížemi
3. Celkem bez problému
4. Bez problému
IF (MN032_socex = 1)
CO206_AffordExpense (AFFORD EXPENSE)
Zvládne Vaše domácnost nečekaný finanční výdaj ve výši 10600; ^FLCurr; bez nutnosti půjčit si
peníze?

1. Ano
5. Ne
CO209_PovertyPutUpWithCold (PUT UP WITH COLD)
Abyste snížil/a své životní náklady za posledních 12 dvanáct měsíců, musel/a jste snášet pocity chladu
a zimy, abyste ušetřil/a za topení?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
CO009_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (((SR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59) AND (MN808_AgeRespondent < 80))
SR001_Intro (INTRO SR MODULE)
Nyní bych se rád zeptal/a na úspory, které jste mohl/a mít když jste byl/a mladší.
Začátek modulu, v němž není dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce. Pokud respondent není
schopen sám zodpovědět některou z těchto otázek, zadejte u každé takové otázky CTRL-K.
1. Dále
SR002_PositiveShocks (POSITIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)
Prosím podívejte se na 37. Někdy se lidem stane, že se jejich finanční situace vyvine překvapivě lépe, než
očekávali.
Stalo se Vám něco z následujících událostí?
Zadejte všechny možnosti;
1. Moje mzdy nebo nebo výdělky byly vyšší než ty očekávané
2. Mzdy nebo výdělky partnera/manžela/ky byly vyšší než ty očekávané
3. Odešel/a jsem do důchodu později, než bylo očekáváno
4. Partner/manžel/ka odešel/a do důchodu později, než bylo očekáváno
5. Výdaje domácnosti byly nižší než ty očekávané
6. Investicím nebo firmě se dařilo lépe, než bylo očekáváno
7. Dostali jsme finanční pomoc od rodiny (já nebo partner/manžel/ka)
8. Dostali jsme dědictví (já nebo partner/manžel/ka)
9. Důchody byly vyšší než ty očekávané (moje nebo partnera/manžela/ky)
97. Jiné (uveďte) NEBO
96. Ne, nic z toho se neudálo
CHECK: (NOT((count(SR002_PositiveShocks) > 1 AND ((96 IN (SR002_PositiveShocks)))) [Nemůžete zvojit "96."
společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF ((a97 IN (SR002_PositiveShocks))
SR003_OtherPositiveShock (OTHER POSITIVE SHOCK)
Uveďte prosím jinou pozitivní překvapivou událost.
STRING
ENDIF
SR004_NegativeShocks (NEGATIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)
Prosím podívejte se na 38. Někdy se lidem stane, že se jejich finanční situace vyvine překvapivě hůře, než
očekávali.
Stalo se Vám něco z následujících událostí?
Partner/ka může být také z nesezdaného páru.
Zadejte všechny možnosti;
1. Špatný zdravotní stav omezil schopnost pracovat (moji nebo partner/manžel/ky)
2. Neočekávané vysoké náklady na zdravotní péči (moji nebo partner/manžel/ky)
3. Nezaměstnanost (moje nebo partner/manžel/ky)
4. Odchod do důchodu dříve, než bylo očekáváno (můj nebo partner/manžel/ky)
5. Mzdy nebo výdělky byly nižší než ty očekávané (moje nebo partner/manžel/ky)
6. Mým/naším investicím nebo firmě se dařilo hůře, než bylo očekáváno
7. Nutnost poskytnout finanční pomoc rodině (já nebo partner/manžel/ka)
8. Rozvod nebo rozluka
9. Úmrtí v rodině
10. Jiné vysoké náklady než zdravotní (moje nebo partner/manžel/ky)
11. Důchody byly nižší než ty očekávané (moje nebo partnera/manžela/ky)
97. Jiné (uveďte) NEBO
96. Ne, nic z toho se neudálo
CHECK: (NOT((count(SR004_NegativeShocks) > 1 AND ((96 IN (SR004_NegativeShocks)))) [Nemůžete zvojit "96."
společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF ((a97 IN (SR004_NegativeShocks))
SR005_OtherNegativeShock (OTHER NEGATIVE SHOCK)
Prosím uveďte jinou nešťastnou náhodu
STRING
ENDIF
IF (SRHindSight_Random = 1)
SR006_HindsightSaving (HINDSIGHT SAVING)
Prosím myslte na dobu, kdy Vám bylo asi 45 let. Představte si, že byste mohl/a změnit své útraty a úspory od
té doby až dodnes...
Přečtěte nahlas;
1. Spořil/a byste býval/a více?
2. Spořil/a byste býval/a přibližně stejně?
3. Spořil/a byste býval/a méně?
ELSE

IF ((SRHindSight_Random = 2 OR (SRHindSight_Random = 3))
SR007_HindsightSpending (HINDSIGHT SPENDING)
Prosím myslete na dobu, kdy Vám bylo asi 45 let. Představte si, že byste mohl/a změnit své útraty a
úspory od té doby až dodnes…
Přečtěte nahlas;
1. Utrácel/a byste býval/a méně a spořil/a byste více?
2. Utrácel/a a spořil/a byste býval/a přibližně stejně?
3. Utrácel/a byste býval/a více a spořil/ byste méně?
ENDIF
ENDIF
IF ((((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR006_HindsightSaving = 3) OR (SR007_HindsightSpending = 1) OR
(SR007_HindsightSpending = 3))
SR008_RegretIntensity (REGRET INTENSITY)
Jak moc byste si přál/a mít možnost zpětně změnit své útraty a úspory?
Přečtěte nahlas;
1. Opravdu hodně
2. Hodně
3. Ne tak moc
4. Vůbec ne
ENDIF
IF ((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR007_HindsightSpending = 1))
SR009_WhereSpendLess (WHERE SPEND LESS)
Prosím podívejte se na kartu 39. Pokud byste chtěl/a více spořit, musel/a byste méně utrácet.
Za které z následujících druhů útrat byste býval/a mohl/a utrácet méně?
Zadejte všechny možnosti;
1. Bydlení
2. Jídlo
3. Oblečení
4. Přístroje a vybavení domácnosti
5. Auto
6. Dovolená
7. Volný čas (zábava, restaurace, koníčky atd.)
8. Vzdělání dětí nebo jiné výdaje za děti
9. Poskytování finanční pomoci
97. Jiné (upřesněte) NEBO
96. V žádném případě nešlo utrácet méně. Nebylo možné uspořit více. NEBO/NAVÍC
10. Pracoval/a bych nebo pracovali bychom více nebo déle
CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess)) OR (((2 IN
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((3 IN (SR009_WhereSpendLess) AND
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((4 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((5 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess)))
OR (((6 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((7 IN
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((8 IN (SR009_WhereSpendLess) AND
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((9 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((97 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess)))))
[Nemůžete zvojit "96." společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF ((a97 IN
(SR009_WhereSpendLess))
SR010_OtherWhereSpendLess (OTHER WHERE SPEND LESS)
Prosím uveďte jiný druh útraty.
STRING
ENDIF
ELSE
IF ((SR006_HindsightSaving = 3 OR (SR007_HindsightSpending = 3))
SR011_WhereSpendMore (WHERE SPEND MORE)
Prosím podívejte se na kartu 40. Pokud byste chtěl/a méně spořit, mohl/a byste více utrácet.
Za které z následujících druhů útrat byste býval/a utratil/a více?
Zadejte všechny možnosti;
1. Bydlení
2. Jídlo
3. Oblečení
4. Přístroje a vybavení domácnosti
5. Auto
6. Dovolená
7. Volný čas (zábava, restaurace, koníčky atd.)
8. Vzdělání dětí nebo jiné výdaje za děti
9. Poskytování finanční pomoci
97. Jiné (upřesněte) NEBO
96. Ve skutečnosti bych/bychom přece jen nechtěl/a/i utrácet více. NEBO/
@/ NAVÍC
10. Pracoval/a bych nebo pracovali bychom méně nebo odešel/a/li dříve do důchodu.
CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore)) OR
(((2 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((3 IN
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((4 IN
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((5 IN
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((6 IN
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((7 IN
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((8 IN
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((9 IN
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((97 IN
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))))) [Nemůžete zvojit "96." společně
s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF ((a97 IN (SR011_WhereSpendMore))
SR012_OtherWhereSpendMore (OTHER WHERE SPEND MORE)
Prosím uveďte jiný druh útraty.

STRING
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SR013_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SR)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Respondent
2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem)
ENDIF
ENDIF
IF (((AS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF (MN007_NumFinR = 1)
AS001_Intro1 (INTRODUCTION 1 TO ASSETS)
Nyní se budeme věnovat úsporám a investicím, které máte Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/
partnerka].
1. Dále
AS065_HasIndRetAcc (HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Máte Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v současné době uloženy peníze v osobním
penzijním připojištění nebo spoření?
Penzijní připojištění nebo spoření je dlouhodobé spoření, které se čerpá (třeba i jen částečně) po odchodu do
důchodu
1. Ano
5. Ne
IF (AS065_HasIndRetAcc = a1)
IF (MN005_ModeQues <> a1)
AS020_IndRetAcc (WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Kdo má osobní penzijní připojištění nebo spoření? Vy, [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/
partnerka] [nebo] [oba]?
1. Pouze respondent
2. Pouze [manžel/ manželka/ partner/ partnerka]
3. Oba
ENDIF
IF ((MN005_ModeQues = a1 OR ((AS020_IndRetAcc = a1 OR (AS020_IndRetAcc = a3)))
AS021_AmIndRet (AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Kolik peněz v současné době máte uloženo v osobním penzijním připojištění nebo spoření?
Obnos v ^FLCurr; pouze za respondenta
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT(AS021_AmIndRet = Empty)) [Prosím zadejte hodnotu;]
NONRESPONSE)

IF (AS021_AmIndRet =

[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
AS023_IndRetStockBo (INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)
Sestává se toto penzijní připojištění nebo spoření převážně z akcií 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 (PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Kolik peněz má v současné době [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] uloženo v
osobním penzijním připojištění nebo spoření?
Obnos v ^FLCurr; Pouze za manžela/manželku nebo partnera/partnerku
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT(AS024_PAmIndRet = Empty)) [Prosím zadejte hodnotu;]
NONRESPONSE)

IF (AS024_PAmIndRet =

[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
AS026_PIndRetStockBo (PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)
Sestává se toto osobní penzijní připojištění nebo spoření převážně z akcií nebo převážně z dluhopisů?
1. Převážně z akcií
2. Půl na půl akcie a dluhopisy
3. Převážně dluhopisy
ENDIF
ENDIF
AS066_HasContSav (HAS CONTRACTUAL SAVING)
Máte v současné době Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] stavební spoření?
Stavební spoření je určeno (převážně) pro budoucí pořízení domu nebo bytu
1. Ano
5. Ne
IF (AS066_HasContSav = a1)
AS027_AmContSav (AMOUNT CONTRACTUAL SAVING)
Kolik peněz máte v současné době Vy [a] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] uloženo na
stavebním spoření?
Obnos v ^FLCurr; dohromady za oba manžele / partnery
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS027_AmContSav = Empty)) [Prosím zadejte hodnotu;]
NONRESPONSE)

IF (AS027_AmContSav =

[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
AS067_HasLifeIns (HAS LIFE INSURANCE)
Máte Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v současné době životní pojištění?
1. Ano
5. Ne
IF (AS067_HasLifeIns = a1)
AS029_LifeInsPol (LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE)
Jedná se u Vašich životních pojištění o pojištění termínované, celoživotní, nebo o oba druhy?
Termínované životní pojištění poskytuje pojištění na pevně stanovenou dobu a vyplácí předem sjednanou
částku pouze v případě, kdy pojištěnec v této době zemře. Naproti tomu celoživotní životní pojištění obsahuje
také spořící část, která v průběhu pojištění narůstá a může být vyplacena najednou nebo v několika platbách.
1. Životní pojištění termínované
2. Životní pojištění celoživotní
3. Oba druhy
97. Jiná
IF ((AS029_LifeInsPol = a2 OR (AS029_LifeInsPol = a3))
AS030_ValLifePol (FACE VALUE LIFE POLICIES)
Jak vysoká je nominální hodnota vašich celoživotních pojištění, které Vy [a] [Váš/ Vaše] [manžel/
manželka/ partner/ partnerka] vlastníte?
Obnos v ^FLCurr; dohromady za oba manžele / partnery
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (AS030_ValLifePol = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
AS064_HasMutFunds (HAS MUTUAL FUNDS)
Máte Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v současné době uloženy peníze v podílových
fondech nebo spravovaných investičních účtech?
Podílový fond je druhem investice nabízené finančními institucemi, do které vkládají různí investoři peníze a svěřují
je správci fondu, který je za ně investuje do akcií, dluhopisů a jiných finančních produktů
1. Ano
5. Ne
IF (AS064_HasMutFunds = a1)
AS017_AmMutFunds (AMOUNT IN MUTUAL FUNDS)
Kolik peněz v současné době máte Vy [a] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] uloženo v
podílových fondech a na spravovaných investičních účtech?
Obnos v ^FLCurr; dohromady za oba manžele / partnery
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT(AS017_AmMutFunds = Empty)) [Prosím zadejte hodnotu;]
NONRESPONSE)

IF (AS017_AmMutFunds =

[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
AS019_MuFuStockBo (MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS)
Sestávají se tyto podílové fondy a spravované investiční účty převážně z akcií nebo převážně z dluhopisů?
1. Převážně z akcií
2. Půl na půl akcie a dluhopisy
3. Převážně dluhopisy
ENDIF
AS063_HasStocks (HAS STOCKS)
Máte Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v současné době uloženy peníze v akciích
(obchodovaných nebo neobchodovaných na burze)?
Akcie je druh investice, která umožňuje osobám vlastnit část podniku a dává jim právo na obdržení dividend ze
zisku podniku
1. Ano
5. Ne
IF (AS063_HasStocks = a1)
AS011_AmStocks (AMOUNT IN STOCKS)
Přibližně kolik peněz v současné době máte Vy [a] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka]
uloženo v akciích (obchodovaných nebo neobchodovaných na burze)?
Obnos v ^FLCurr; dohromady za oba manžele / partnery
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT(AS011_AmStocks = Empty)) [Prosím zadejte hodnotu;]
NONRESPONSE)

IF (AS011_AmStocks =

[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
AS062_HasBonds (HAS BONDS)
Máte v současné době Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] uložené peníze ve státních
nebo podnikových dluhopisech?
Dluhopis je cenný papír vydaný státem nebo soukromým podnikem, který získává kapitál tím, že si od lidí půjčí
peníze.
1. Ano
5. Ne
IF (AS062_HasBonds = a1)

AS007_AmBonds (AMOUNT IN BONDS)
Přibližně kolik peněz v současné době máte Vy [a] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka]
uloženo ve státních nebo podnikových dluhopisech?
Obnos v ^FLCurr; dohromady za oba manžele / partnery
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT((AS007_AmBonds = Empty AND (NOT(AS007_AmBonds = NONRESPONSE)))) [Prosím zadejte
hodnotu;]
IF (AS007_AmBonds = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
AS060_HasBankAcc (HAS BANK ACCOUNT)
Máte Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v současné době bankovní, žirový nebo spořící
účet?
1. Ano
5. Ne
IF (AS060_HasBankAcc = a1)
AS003_AmBankAcc (AMOUNT BANK ACCOUNT)
Jakou celkovou částku máte Vy [a] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v současné době
uloženou na bankovních, žirových nebo spořících účtech?
Obnos v ^FLCurr; dohromady za oba manžele / partnery
NUMBER
CHECK: (NOT(AS003_AmBankAcc = Empty)) [Prosím zadejte hodnotu;]
NONRESPONSE)

IF (AS003_AmBankAcc =

[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
IF ((((AS060_HasBankAcc = a1 OR (AS062_HasBonds = a1) OR (AS063_HasStocks = a1) OR
(AS064_HasMutFunds = a1))
AS070_IntIncome (INTEREST OR DIVIDEND)
Jaký celkový příjem z úroků nebo dividend jste Vy [a] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka]
měl/a ze svých úspor na bankovních účtech, z dluhopisů, akcií nebo podílových fondů v ^FLLastYear;? Prosím
uveďte čistý příjem po odečtení daní.
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT(AS070_IntIncome = Empty)) [Prosím zadejte hodnotu;]
NONRESPONSE)

IF (AS070_IntIncome =

[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
AS641_OwnFirm (OWN FIRM COMPANY BUSINESS)
Vlastníte Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v současné době nějakou firmu, podnik
nebo obchod, a to buď celou nebo jen její část?
1. Ano
5. Ne
IF (AS641_OwnFirm = a1)
AS044_ShareFirm (PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED)
Jaká část nebo kolik procent této firmy patří Vám [nebo] [Vašemu/ Vaší] [manželovi/ manželce/ partnerovi/
partnerce]?
Zadejte procenta. Pokud je to méně než 1 procento, zadejte 1
NUMBER [1..100]
IF (AS044_ShareFirm = RESPONSE)
CHECK: (AS044_ShareFirm <= 100) [Procento by mělo být méně nebo rovno 100;]
ENDIF
IF (AS044_ShareFirm = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
AS642_AmSellFirm (AMOUNT SELLING FIRM)
V případě, že byste Vy [nebo][Váš/ Vaše][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] tuto firmu, podnik nebo
obchod prodal/a, kolik peněz by Vám po splacení všech možných pohledávek či dluhů zůstalo?
Obnos v ^FLCurr; dohromady za oba manžele / partnery
NUMBER
CHECK: (NOT((AS642_AmSellFirm = 0 AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE))) [Částka by měla být menší
nebo větší než nula;] CHECK: (NOT(AS642_AmSellFirm = Empty)) [Prosím zadejte hodnotu;]
IF
(AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
AS649_NumCars (NUMBER OF CARS)
Kolik aut máte Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka]? Firemní auta prosím nepočítejte.
NUMBER [0..10]
IF (AS649_NumCars > 0)
AS051_AmSellingCars (AMOUNT SELLING CARS)
Kdybyste [toto/ tato] [auto/ auta] prodal/a, kolik peněz byste dostal/a?
Obnos v ^FLCurr; dohromady za oba manžele / partnery
NUMBER [0..100000000000000000]
CHECK: (NOT(AS051_AmSellingCars = Empty)) [Prosím zadejte hodnotu;]
NONRESPONSE)

IF (AS051_AmSellingCars =

[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
AS054_OweMonAny (OWE MONEY)
Tato otázka bude o Vašich možných dluzích, kromě hypoték a dluhů na nemovitostech a firmách (máte-li je).
Podívejte se prosím na kartu 41. Máte-li v současné době Vy [nebo] [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/
partnerka] dluhy, o jaké dluhy se jedná?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Dluhy na autech nebo jiných vozidlech (motorky, čluny atd.)
2. Nesplacené (spotřebitelské) úvěry na kreditních kartách
3. Úvěry nebo půjčky (u banky, spořitelny nebo jiného peněžního ústavu)
4. Dluhy u příbuzných a přátel
5. Půjčky na financování studia
6. Nezaplacené účty (telefon, proud, topení, nájem)
96. Nic z uvedeného
97. Jiné
CHECK: (NOT((count(AS054_OweMonAny) > 1 AND ((a96 IN (AS054_OweMonAny)))) [Nemůžete zvojit "96."
společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF (NOT(((96 IN (AS054_OweMonAny) AND (count
(AS054_OweMonAny) = 1)))
AS055_AmOweMon (AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL)
Nepočítaje hypotéky, dluhy za nemovitosti a firmy, jakou částku celkem Vy [a] [Váš/ Vaše] [manžel/
manželka/ partner/ partnerka] dlužíte?
Obnos v ^FLCurr; dohromady za oba manžele / partnery
NUMBER
IF (AS055_AmOweMon = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
AS057_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDIF
IF (((AC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
AC011_Intro (INTRODUCTION WELL-BEING)
Zajímá nás také, co si lidé myslí o svém životě.
Začátek modulu, v němž není dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce. Pokud respondent není schopen
odpovídat na tyto otázky sám, zadejte CTRL-K u každé otázky.
1. Dále
AC012_HowSat (HOW SATISFIED WITH LIFE)
Na stupnici mezi 0 a 10, kde 0 znamená naprosto nespokojen/a a 10 znamená naprosto spokojen/a, jak spokojen/a jste se
svým životem?
NUMBER [0..10]
AC013_Intro (INTRODUCTION CASP ITEMS)
Podívejte se prosím na kartu 42. Přečtu Vám nyní několik hodnocení, pomocí nichž lidé popisují svůj život a pocity. Řekněte
prosím, jak často pokud vůbec jste měl/a takové pocity a myšlenky: často, někdy, málokdy, nebo nikdy.
1. Dále
AC014_AgePrev (AGE PREVENTS FROM DOING THINGS)
Jak často si myslíte, že Vám Váš věk zamezuje dělat to, co byste chtěl/a dělat?
Karta 42. Přečtěte nahlas;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy
AC015_OutofContr (OUT OF CONTROL)
Jak často máte pocit, že to, co se Vám děje, je mimo Vaši kontrolu?
Karta 42. Přečtěte nahlasNeed;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy
AC016_LeftOut (FEEL LEFT OUT OF THINGS)
Jak často máte pocit, že se věci okolo Vás dějí bez Vaší účasti?
Karta 42. Přečtěte nahlasNeed;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy
AC017_DoWant (DO THE THINGS YOU WANT TO DO)
Jak často si myslíte, že můžete dělat takové věci, které byste chtěl/a dělat?
Karta 42. Přečtěte nahlasNeed;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy
AC018_FamRespPrev (FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT)
Jak často si myslíte, že Vám rodinné povinnosti zamezují dělat to, co byste chtěl/a dělat?
Karta 42. Přečtěte nahlasNeed;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC019_ShortMon (SHORTAGE OF MONEY STOPS)
Jak často si myslíte, že Vám nedostatek peněz nedovoluje dělat to, co byste chtěl/a dělat?
Karta 42. Přečtěte nahlasNeed;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy
AC020_EachDay (LOOK FORWARD TO EACH DAY)
Jak často se těšíte na každý den?
Karta 42. Přečtěte nahlasNeed;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy
AC021_LifeMean (LIFE HAS MEANING)
Jak často máte pocit, že Váš život má smysl?
Karta 42. Přečtěte nahlasNeed;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy
AC022_BackHapp (LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS)
Jak často se v průměru díváte zpátky na Váš život s pocitem štěstí?
Karta 42. Přečtěte nahlasNeed;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy
AC023_FullEnerg (FEEL FULL OF ENERGY)
Jak často se v současné době cítíte plný/á energie?
Karta 42. Přečtěte nahlasNeed;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy
AC024_FullOpport (FULL OF OPPORTUNITIES)
Jak často máte pocit, že život je plný příležitostí?
Karta 42. Přečtěte nahlasNeed;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy
AC025_FutuGood (FUTURE LOOKS GOOD)
Jak často máte pocit, že Vaše budoucnost vypadá dobře?
Karta 42. Přečtěte nahlasNeed;
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy
IF (MN024_NursingHome = a1)
AC001_Intro (INTRODUCTION AC ACTIVITIES)
Nyní se budeme ptát na Vaše případné aktivity.
1. Dále
AC035_ActPastTwelveMonths (ACTIVITIES IN LAST YEAR)
Podívejte se prosím na kartu 43. Pokud jste vykonával/a v posledních 12 měsících některé z uvedených aktivit, které
to byly?
Zadejte všechny možnosti;
SET OF 1. Dobrovolná neplacená nebo charitativní činnost
4. Účast na vzdělávacím nebo tréninkovém kurzu
5. Účast ve sportovním, společenském či jiném spolku či klubu
7. Účast na aktivitách nějaké politické organizace nebo občanské iniciativy
8. Četba knih, časopisů nebo novin
9. Luštění křížovek, číselných hádanek nebo sudoku
10. Hraní karet nebo her jako například šachy
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(AC035_ActPastTwelveMonths) > 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))) [Nemůžete
zvojit "96." společně s jinou odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF ((count(AC035_ActPastTwelveMonths) =
1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))
AC038_HowSatisfiedNoAct (SATISFIED WITH NO ACTIVITIES)
Řekl/a jste, že neděláte žádné aktivity uvedené na kartě 43. Jak jste s tímto stavem spokojen/a? Prosím
odpovězte na škále od 0 do 10, kde 0 značí naprosto nespokojen/a a 10 naprosto spokojen/a.
NUMBER [0..10]
ELSE
IF ((((((((a1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths) OR ((a4 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a5 IN
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a7 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a8 IN
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a9 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a10 IN
(AC035_ActPastTwelveMonths)))
LOOP cnt1 := 1 TO 10
IF ((cnt1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths))
AC036_HowOftAct (HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Jak často [jste] v posledních 12 měsících [vykonával/a dobrovolnou neplacenou nebo
charitativní činnost/ účastnil/a se vzdělávacího nebo tréninkového kurzu/ účastnil/a se
sportovních, společenských aktivit v nějakém spolku či klubu/ účastnil/a se aktivit nějaké

politické organizace nebo občanské iniciativy/ četl/a knihy, časopisy nebo noviny/ luštil/a
křížovky, číselné hádanky nebo sudoku/ hrál/a karty nebo hry jako například šachy]?
Přečtěte nahlas;.
1. Téměř denně
2. Téměř každý týden
3. Téměř každý měsíc
4. Méně často
[cnt1]
ENDIF
ENDLOOP
AC037_HowSatisfied (SATISFIED WITH ACTIVITIES)
Na stupnici mezi 0 a 10, kde 0 znamená naprosto nespokojen/a a 10 znamená naprosto spokojen/a,
jak spokojen/a jste se svými aktivitami, které jste právě zmínil/a?
NUMBER [0..10]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))
AC700_BigFiveIntro (INTRODUCTION BIG FIVE)
Prosím podívejte se na kartu 44. Následující vlastnosti mohou nebo nemusí vystihovat Vaši osobnost. Řekněte, do
jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení.
1. Dále
AC701_Reserved (BIG FIVE - RESERVED)
Považuji se za někoho, kdo je zdrženlivý.
Přečtěte nahlas;
1. Rozhodně nesouhlasím
2. Spíše nesouhlasím
3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4. Spíše souhlasím
5. Rozhodně souhlasím
AC702_Trust (BIG FIVE - TRUST)
Považuji se za někoho, kdo je obvykle důvěřivý.
Přečtěte, je-li potřeba
1. Rozhodně nesouhlasím
2. Spíše nesouhlasím
3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4. Spíše souhlasím
5. Rozhodně souhlasím
AC703_Lazy (BIG FIVE - LAZY)
Považuji se za někoho, kdo má sklon k lenosti.
Přečtěte, je-li potřeba
1. Rozhodně nesouhlasím
2. Spíše nesouhlasím
3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4. Spíše souhlasím
5. Rozhodně souhlasím
AC704_Relaxed (BIG FIVE - RELAXED)
Považuji se za někoho, kdo je uvolněný, dobře zvládá stres.
Přečtěte, je-li potřeba
1. Rozhodně nesouhlasím
2. Spíše nesouhlasím
3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4. Spíše souhlasím
5. Rozhodně souhlasím
AC705_FewInterests (BIG FIVE - FEW INTERESTS)
Považuji se za někoho, kdo se o umění príliš nezajímá.
Přečtěte, je-li potřeba
1. Rozhodně nesouhlasím
2. Spíše nesouhlasím
3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4. Spíše souhlasím
5. Rozhodně souhlasím
AC706_Outgoing (BIG FIVE - OUTGOING)
Považuji se za někoho, kdo je družný, společenský.
Přečtěte, je-li potřeba
1. Rozhodně nesouhlasím
2. Spíše nesouhlasím
3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4. Spíše souhlasím
5. Rozhodně souhlasím
AC707_FindFault (BIG FIVE - FINDFAULT)
Považuji se za někoho, kdo má sklon hledat na druhých chyby.
Přečtěte, je-li potřeba
1. Rozhodně nesouhlasím
2. Spíše nesouhlasím
3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4. Spíše souhlasím
5. Rozhodně souhlasím
AC708_Thorough (BIG FIVE - THOROUGH JOB)
Považuji se za někoho, kdo dělá svou práci důkladně.
Přečtěte, je-li potřeba
1. Rozhodně nesouhlasím
2. Spíše nesouhlasím
3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4. Spíše souhlasím
5. Rozhodně souhlasím
AC709_Nervous (BIG FIVE - NERVOUS)

Považuji se za někoho, kdo snadno znervózní.
Přečtěte, je-li potřeba
1. Rozhodně nesouhlasím
2. Spíše nesouhlasím
3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4. Spíše souhlasím
5. Rozhodně souhlasím
AC710_Imagination (BIG FIVE - IMAGINATION)
Považuji se za někoho, kdo má živou představivost.
Přečtěte, je-li potřeba
1. Rozhodně nesouhlasím
2. Spíše nesouhlasím
3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4. Spíše souhlasím
5. Rozhodně souhlasím
AC711_Kind (BIG FIVE - KIND)
Považuji se za někoho, kdo je ohleduplný a téměř ke všem vlídný.
Přečtěte, je-li potřeba
1. Rozhodně nesouhlasím
2. Spíše nesouhlasím
3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím
4. Spíše souhlasím
5. Rozhodně souhlasím
ENDIF
AC740_Outro (NON PROXY)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Respondent
2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem)
ENDIF
IF (((TE IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IF (MN101_Longitudinal = 1)
IF (MN024_NursingHome = a1)
TE001_intro (INTRO TIME EXPENDITURE)
Následující otázky budou o tom, jak jste strávil/a včerejší den.
1. Dále
TE002_Weekday (WHAT DAY YESTERDAY)
Prosím nečtěte nahlas.
Zaznamenejte, který den byl VČERA.
1. Pondělí
2. Úterý
3. Středa
4. Čtvrtek
5. Pátek
6. Sobota
7. Neděle
TE003_YesterdaySpecial (NORMAL DAY YESTERDAY)
Prosím, myslete na VČEREJŠÍ DEN, kterým [bylo pondělí/ bylo úterý/ byla středa/ byl čtvrtek/ byl pátek/
byla sobota/ byla neděle], na dobu od rána do večera.
Myslete na to, kde jste včera byl/a, co jste dělal/a, s kým jste byl/a, a jak jste se cítil/a. Byl pro Vás
včerejšek normálním dnem, nebo se stalo něco neobvyklého, dobrého nebo špatného?
Přečtěte nahlas;
1. Ano - normální den
2. Ne - během dne se staly neobvyklé špatné nebo stresující události
3. Ne - během dne se staly neobvyklé dobré události
TE004_Chores_INTRO (TIME SPENT ON CHORES)
Prosím, myslete na včerejší den na dobu od rána do večera, a na to, kolik času jste strávil/a různými
aktivitami během celého dne.
Kolik času jste včera strávil/a domácími pracemi jako je úklízení, praní prádla, nakupování, vaření, práce na
zahradě atd.
Prosím NEZAHRNUJTE osobní péči, nebo péči o děti, rodiče nebo o jiné členy domácnosti.
Pokud si R není jist, zeptejte se, aby odhadl dobu jak nejlépe může
Pokud R nestrávil žádný čas touto aktivitou, napište 0 v obou polích
Pokud R strávil např. hodinu a půl touto aktivitou, napište 1 hodina a 30 minut.
Pokud R strávil např. 40 minut touto aktivitou, napište 0 hodin a 40 minut.
1. Dále
TE005_Chores_Hrs (HOURS SPENT ON CHORES)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE006_Chores_Mts (MINUTES SPENT ON CHORES)
Minut:
NUMBER [0..59]
TE010_PersonalCare_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CARE)
Kolik času jste včera strávil/a osobní péčí jako je mytí, oblékání, návštěva kadeřníka, návštěva u lékaře
apod.?
1. Dále
TE011_PersonalCare_Hrs (HOURS SPENT ON PERSONAL CARE)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE012_PersonalCare_Mts (MINUTES SPENT ON PERSONAL CARE)
Minut:
NUMBER [0..59]

TE013_Children_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CHILDREN)
Kolik času jste včera strávil/a aktivitami s Vašimi dětmi, vnoučaty, s dětmi, které hlídáte nebo s jinými dětmi,
o které se staráte?
Tento čas zahrnuje mytí, oblékání, hraní, odvedení do školy nebo na kroužky, pomoc s domácími úkoly apod.
Prosím nepočítejte dospělé děti
1. Dále
TE014_Children_Hrs (HOURS SPENT ON CHILDREN)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE015_Children_Mts (MINUTES SPENT ON CHILDREN)
Minut:
NUMBER [0..59]
TE016_HelpParents_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARENTS)
Kolik času jste včera strávil/a pomáháním Vašim rodičům, tchýni nebo tchánovi? Tento čas může zahrnovat
pomoc při administrativě nebo s úřady, mytí, oblékání, doprovod k lékaři apod.
Prosím zahrňte také čas s nevlastními nebo adoptivními rodiči.
1. Dále
TE017_HelpParents_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARENTS)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE018_HelpParents_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARENTS)
Minut:
NUMBER [0..59]
IF ((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1))
TE019_HelpPartner_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARTNER)
Kolik času jste včera strávil/a pomáháním [Vašemu manželovi/ Vaší manželce/ Vašemu
partnerovi/ Vaší partnerce]? Tento čas může zahrnovat pomoc při administrativě nebo s úřady,
mytí, oblékání, doprovod k lékaři apod.
1. Dále
TE020_HelpPartner_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARTNER)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE021_HelpPartner_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARTNER)
Minut:
NUMBER [0..59]
ENDIF
TE022_HelpOther_Intro (TIME SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Kolik času jste včera strávil/a pomáháním ostatním členům rodiny nebo ostatním lidem, které znáte?
NEZAHRNUJTE čas strávený pomocí [manželovi/ manželce/ partnerovi/ partnerce/
partnerovi/partnerce] nebo rodičům a dětem, o kterých jsme už hovořili.
Pokud nutno opakujte: např. pomoc při administrativě nebo s úřady, mytí, oblékání, doprovod k lékaři apod.
1. Dále
TE023_HelpOther_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE024_HelpOther_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Minut:
NUMBER [0..59]
TE025_Leisure_Intro (TIME SPENT ON LEISURE)
Kolik času jste včera věnoval/a volnočasovým aktivitám?
Tento čas může zahrnovat sledování televize, sociální média, sport, koníčky, rozhovor s přáteli nebo rodinou,
čas trávený venku apod.
1. Dále
TE026_Leisure_Hrs (TIME SPENT ON LEISURE)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE027_Leisure_Mts (MINUTES SPENT ON LEISURE)
Minut:
NUMBER [0..59]
TE031_Admin_Intro (TIME SPENT ON ADMINISTRATION)
Kolik času jste včera strávil/a administrativními činnostmi a správou rodinných financí?
1. Dále
TE032_Admin_Hrs (HOURS SPENT ON ADMINISTRATION)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE033_Admin_Mts (MINUTES SPENT ON ADMINISTRATION)
Minut:
NUMBER [0..59]
TE034_PaidWork_Intro (TIME SPENT ON PAID WORK)
Kolik času jste včera strávil/a vykonáváním placené práce? Placenou práci jste mohl/a vykonávat jako
zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.
Prosím NEZAHRNUJTE čas strávený dojižděním do a z práce, ale započítejte práci přesčas.
1. Dále
TE035_PaidWork_Hrs (HOURS SPENT ON PAID WORK)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE036_PaidWork_Mts (MINUTES SPENT ON PAID WORK)
Minut:
NUMBER [0..59]

TE037_VoluntaryWork_Intro (TIME SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Kolik času jste včera strávil/a dobrovolnickými aktivitami?
Prosím NEUVÁDĚJTE práce v domácnosti, pomoc členům rodiny, péči o děti nebo jiné již uvedené aktivity.
Jedná se např. o dobrovolnickou práci pro náboženské, vzdělávací, politické, zdravotnické nebo jiné
charitativní organizace.
1. Dále
TE038_VoluntaryWork_Hrs (HOURS SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE039_VoluntaryWork_Mts (MINUTES SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Minut:
NUMBER [0..59]
IF ((((TE035_PaidWork_Hrs > 0 OR (TE036_PaidWork_Mts > 0) OR (TE038_VoluntaryWork_Hrs > 0) OR
(TE039_VoluntaryWork_Mts > 0))
TE040_Travel_Intro (TIME SPENT ON TRAVEL)
Prosím myslete stále na včerejší den, na dobu od rána do večera.
Kolik času jste včera strávil/a cestováním do a z práce nebo do a z dobrovolnické práce?
Vlože nulu pokud respondent včera nepracoval
1. Dále
TE041_Travel_Hrs (HOURS SPENT ON TRAVEL)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE042_Travel_Mts (MINUTES SPENT ON TRAVEL)
Minut:
NUMBER [0..59]
ENDIF
TE046_Napping_Intro (TIME SPENT ON NAPPING)
Kolik času jste včera strávil/a spaním a odpočíváním během dne? Nezahrnujte spánek v noci.
1. Dále
TE047_Napping_Hrs (HOURS SPENT ON NAPPING)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE048_Napping_Mts (MINUTES SPENT ON NAPPING)
Minut:
NUMBER [0..59]
TE049_Sleeping_Intro (TIME SPENT ON SLEEPING)
Kolik času jste včera strávil/a nočním spánkem?
1. Dále
TE050_Sleeping_Hrs (HOURS SPENT ON SLEEPING)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE051_Sleeping_Mts (MINUTES SPENT ON SLEEPING)
Minut:
NUMBER [0..59]
TE052_OtherActivities (DID SPEND TIME ON OTHER ACTIVITIES)
Strávil/a jste včera čas nějakými jinými aktivitami o kterých jsme ještě nemluvili?
1. Ano
5. Ne
IF (TE052_OtherActivities = 1)
TE053_WhatActivities (OTHER ACTIVITIES SPEND TIME ON)
Jaká aktivita nebo jaké aktivity to byly?
STRING
TE054_TimeOtherActivities_Intro (TIME SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Kolik času jste včera strávil/a touto nebo těmito aktivitami?
Pokud se jedná o více než jednu aktivitu, sečtěte jejich trvání dohromady.
1. Dále
TE055_TimeOtherActivities_Hrs (HOURS SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE056_TimeOtherActivities_Mts (MINUTES SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Minut:
NUMBER [0..59]
ENDIF
IF (((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1) AND
((TE026_Leisure_Hrs > 0 OR (TE027_Leisure_Mts > 0)))
TE057_PartnerActivities_Intro (TIME SPENT WITH PARTNER)
Uvedl/a jste, že jste včera strávil/a volnočasovými aktivitami ^FL_TE057_3; hodin a ^FL_TE057_4;
minut.
Prosím uveďte jaký čas z této doby jste strávil společně s [Vaším manželem/ Vaší manželkou/ Vaším
partnerem/ Vaší partnerkou/ Vaším partnerem/Vaší partnerkou].
Pokud R nestrávil žádný čas volnočasovými aktivitami společně s [Vaším manželem/ Vaší manželkou/
Vaším partnerem/ Vaší partnerkou/ Vaším partnerem/Vaší partnerkou], zapište 0.
1. Dále
TE058_PartnerActivities_Hrs (HOURS SPENT WITH PARTNER)
Hodin:
NUMBER [0..24]
TE059_PartnerActivities_Mts (MINUTES SPENT WITH PARTNER)
Minut:

NUMBER [0..59]
CHECK: ( *(60, TE058_PartnerActivities_Hrs)TE059_PartnerActivities_Mts <= *(60, TE026_Leisure_Hrs)
TE027_Leisure_Mts) [Nemůžete ztrávit více volného času s partnerem než je Váš celkový volný čas.;]
ENDIF
TE060_IntCheck (INTERVIEWER CHECK TE)
KONTROLA:
Kdo zodpovědel otázky v tomto modulu?
1. Jen respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (((EX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
EX601_NonProxy (INTRO EX_PROXY)
Začátek modulu, v němž není dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce. Pokud respondent není schopen
odpovídat sám, zadejte CTRL-K u každé otázky.
1. Dále
IF (MN101_Longitudinal = 0)
EX029_FreqPrayer (PRAYING)
Nyní bych se rád zeptal/a na modlení. Jak často se v současné době modlíte?
Přečtěte nahlas;
1. Více než jednou denně
2. Jednou denně
3. Několikrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně
6. Nikdy
ENDIF
EX001_Introtxt (INTRODUCTION AND EXAMPLE)
Nyní bychom se rádi dozvěděli, za jak pravděpodobné považujete, že dojde k určitým událostem. Přečtu Vám několik
výroků a Vy mi řeknete, jak je pravděpodobné, že nastanou: rozmezí je mezi 0 a 100. Zkusíme si to na příkladu - třeba na
počasí. Podívejte se prosím na kartu 45. Za jak pravděpodobné považujete, že zítra bude slunečný den. Když řeknete např.
'90' bude to znamenat, že zítra bude slunečný den s pravděpodobností 90 procent. Můžete použít všechna čísla mezi 0 a
100.
NUMBER [0..100]
IF (MN101_Longitudinal = 0)
IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)
EX007_GovRedPens (GOVERNMENT REDUCES PENSION)
(Podívejte se prosím na kartu 45.) S jakou pravděpodobností, než půjdete do důchodu, vláda sníží penzi, na
kterou máte nárok?
NUMBER [0..100]
IF (MN808_AgeRespondent < 61)
EX025_ChWrkA65 (CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63)
(Podívejte se prosím na kartu 45.) Uvažujete-li obecně o své pracovní činnosti a nikoliv pouze o
současném zaměstnání, za jak pravděpodobné považujete, že budete pracovat na plný úvazek, až Vám
bude 63 let?
NUMBER [0..100]
ENDIF
EX008_GovRaisAge (GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE)
(Prosím podívejte se na Kartu 45).
S jakou pravděpodobností vláda zvýší důchodový věk, než půjdete do důchodu?
NUMBER [0..100]
ENDIF
ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent < 101)
EX009_LivTenYrs (LIVING IN TEN YEARS)
(Prosím podívejte se na Kartu 45).
S jakou pravděpodobností se dožijete ^FLAgeTen; nebo více let?
NUMBER [0..100]
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))
EX801_ChancesNoMoney (CHANCES RUN OUT OF MONEY)
Jaká je podle Vás pravděpodobnost, že Vám někdy v budoucnosti dojdou peníze?
NUMBER [0..100]
EX802_FinancialCompared (FINANCIAL SITUATION COMPARED)
Jak byste porovnal/a Vaší finanční situaci dnes s tím, co jste očekával/a v dřívější době, když Vám bylo 45 let?
Je Vaše finanční situace dnes...
Přečtěte nahlas;
1. lepší, než jste očekával/a?
2. asi tak stejná, jak jste očekával/a?
3. horší, než jste očekával/a?
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)
EX026_Trust (TRUST IN OTHER PEOPLE)

Nyní bychom se rádi zeptali, jak se díváte na ostatní lidi. Kartu 45 již nebudeme používat. Ohodnoťte nyní na
stupnici 0 až 10, jak Vy osobně důvěřujete ostatním lidem. 0 znamená, že při styku s ostatními lidmi musíte být
nanejvýš opatrný/á a 10 znamená, že většině lidí můžete důvěřovat.
NUMBER [0..10]
EX110_RiskAv (RISK AVERSION)
Podívejte se prosím na kartu 46. Když lidé investují své úspory, mohou si vybrat, jestli uloží své peníze do produktů
s nízkým výnosem a nízkou mírou rizika, jako je například bankovní účet nebo vládní dluhopis, nebo do projektů s
vysokým výnosem, ale také s vyšším rizikem ztráty, jako jsou například akcie. Z možností uvedených na kartě,
která nejlépe odpovídá Vaší ochotě podstoupit rizika při spoření nebo investování?
Čtěte nahlas odpovědi pouze pokud to je nutné. Bude-li více odpovědí, zaneste první možnost, která 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 (PLANNING HORIZON)
Při plánování svých úspor a výdajů, které z následujících období je pro Vás nejdůležitější?
Přečtěte nahlas;
Kategorie 'Příštích několik měsíců' také zahrnuje 'Příštích několik dnů' a 'Příštích několik týdnů'
1. Příštích několik měsíců
2. Příští rok
3. Příštích pár let
4. Příštích 5 - 10 let
5. Obdebí delší než 10 let
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)
IF (MN005_ModeQues = a2)
EX800_PartInterv (PARTNER PARTICIPATES AFTERWARDS)
Bude rozhovor s partnerem/kou (jeho/jejím zástupcem) následovat ihned?
Prosím uvědomte si: rozhovory se zástupcem jsou dovoleny jen v případě ztráty sluchu, problémů s řečí,
nebo potíží s koncentrací.
1. Ano
5. Ne
IF (EX800_PartInterv = a5)
EX101_IntroPartInfo (INTRODUCTION PARTNER INFORMATION)
Před tím, než skončíme, rád/a bych Vás poprosila o pár informací o [Vašem/ Vaší] [manželovi/
manželce/ partnerovi/ partnerce], který dnes rozhovor nedělá.
1. Dále
EX602_PartYrsEduc (PARTNER YEARS OF EDUCATION)
Kolik let plné školní docházky má [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] ?
Plná školní docházka *zahrnuje příjem stipendia, vykonávání pracovní činnosti, studium se školitelem,
skládání zkoušek *vylučuje: práci na plný pracovní úvazek, domácí studium, dálkové studium, speciální
školení při práci, večerní studium, flexibilní nebo externí vysokoškolské studium atd.
NUMBER [0..999]
EX603_PartJobSit (PARTNER CURRENT JOB SITUATION)
Prosím podívejte se na kartu 47. Jak byste popsal/a současnou pracovní situaci [svého/ své] [manžela/
manželky/ partnera/ partnerky]?
Přečtěte nahlas;
1. V důchodu
2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (včetně práce v rodinné firmě)
3. Nezaměstnaný/á
4. V trvalé pracovní neschopnosti v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení
5. V domácnosti
97. Jiné
IF (EX603_PartJobSit = a2)
EX613_LastJobPartner (NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Jaké bylo poslední zaměstnání [Vašeho/ Vaší][manžela/ manželky/ partnera/ partnerky]
^FL_EX613_3;?
STRING
IF (NOT(EX613_LastJobPartner = Refusal))
EX613c_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Pokusím se najít toto zaměstnání v oficiálním seznamu z naší databáze.
Napište název zaměstnání a najděte nejlepší shodu z nabídky. Pohybem nahoru a dolů
najdete další názvy zaměstnání.
Pokud nenajdete odpovídající název zaměstnání, požádejte R o jiný název nebo o širší či
naopak podrobnější popis zaměstnání.
Pokud nenajdete žádnou shodu, vložte 991.
STRING
JOBCODER: InDataOccupations
IF ((NOT(EX613c_LastJobPartnerCode = Empty) AND (NOT(EX613c_LastJobPartnerCode
= 991)))
EX613d_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NEXT)
Prosím ověrte, že jste vybral/a správný název zaměstnání:
^EX613c_LastJobPartnerCode;
Pokud to není správný název, vraťte se zpátky a vyberte nejlepší shodu z nabídky.
1. Potvrdit a pokračovat
ENDIF
ENDIF

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit <> a1 AND (EX603_PartJobSit <> a2))
EX104_PartEvWork (PARTNER EVER DONE PAID WORK)
Vykonával/a [Váš/ Vaše] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] někdy placenou práci?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
IF (((EX603_PartJobSit = a1 OR (EX603_PartJobSit = a2) OR (EX104_PartEvWork = a1))
EX105_PartEmp (PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED)
Ve [svém] [posledním/ současném] pracovním poměru, [pracoval/a/ pracuje] [Váš/ Vaše]
[manžel/ manželka/ partner/ partnerka] jako zaměstnanec v soukromém sektoru, zaměstnanec
ve státním sektoru, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná?
1. Zaměstnanec v soukromém sektoru
2. Zaměstnanec ve státním sektoru
3. Osoba samostatně výdělečně činná
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EX023_Outro (NON PROXY)
KONTROLA: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Respondent
2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem)
ENDIF
IF (MN040_ex123consent = 1)
EX123_Consent (CONSENT TO RECONTACT)
Abychom rozuměli tomu, jak se život lidí mění s postupujícím věkem, je velmi důležité udělat rozhovor se stejnými
lidmi každé dva roky.
Rádi bychom z tohoto důvodu uchovali Vaši adresu v našich datech, abychom Vás mohli zase kontaktovat.
Souhlasíte s tím?
Pokud nutno, dejte respondentovi k podpisu formulář.
Pokud má respondent otázky nebo váhá, řekněte, že může rozhovor odmítnout i v době, kdy bude znova
kontaktován.
1. Souhlasí s dalším kontaktem
2. Nesouhlasí s dalším kontaktem
ENDIF
IF (MN001_Country <> a24)
EX106_HandOutA (HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE)
Vezměte písemný dotazník a vyplňte křestní jméno a číslo respondenta ^RespondentID;.
Vložte seriové číslo písemného dotazníku do počítače.
Dejte respondentovi písemný dotazník
STRING
ENDIF
EX024_Outro2 (THANK YOU FOR PARTICIPATION)
Velice Vám děkuji. To byla poslední otázka. Chtěli bychom Vám ještě jednou poděkovat za Vaši účast. Víme, že to byl
dlouhý a obtížný dotazník, ale Vaše pomoc byla opravdu velice cenná. Vaše účast pomůže výzkumníkům lépe pochopit jak
stárnutí evropské populace ovlivňuje naši budoucnost.
1. Dále
ENDIF
IF (((IV IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))
IV001_Intro (INTRODUCTION TO IV)
V TOMTO MODULU JDE O VAŠE POZOROVÁNÍ BĚHEM DOTAZOVÁNÍ, VYPLŇTE JEJ PROSÍM AŽ PO SKONČENÍ KAŽDÉHO
ROZHOVORU.
1. Dále
IF ((((((((((((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2 OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR
(Sec_PH.PH054_IntCheck = a2) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a2) OR
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3) OR
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a2) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a2) OR
(Sec_SP.SP022_IntCheck = a3) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a2) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3) OR
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a2) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2) OR
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a2) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3) OR
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3))
IV020_RelProxy (RELATIONSHIP PROXY)
Zástupce zodpověděl některé nebo všechny otázky za ^FLRespondentName;. V jakém vztahu je zástupce k
^FLRespondentName;?
1. Manžel/manželka nebo partner/partnerka
2. Syn nebo dcera, zeť nebo snacha
3. Otec, matka nebo tchán, tchýně
6. Sourozenec
5. Vnouče
6. Jiný příbuzný
7. Zaměstnanec domova pro seniory
8. Pomocník/ice v domácnosti
9. Přítel/kyně, známý/á
10. Jiná osoba
ENDIF
IV002_PersPresent (THIRD PERSONS PRESENT)
Byla během dotazování (nebo jeho části) s ^FLRespondentName; přítomna ještě třetí osoba - kromě zástupce?
Zadejte všechny možnosti;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nikdo
Manžel/manželka nebo partner/ka
Rodič nebo oba rodiče
Dítě nebo děti
Jiní příbuzní
Jiné osoby

CHECK: (NOT((count(IV002_PersPresent) > 1 AND ((1 IN (IV002_PersPresent)))) [Nemůžete vybrat 'Nikdo' spolu s jinou
odpovědí. Prosím změňte svoji odpověď;]
IF (NOT(((a1 IN (IV002_PersPresent) AND (count(IV002_PersPresent) = 1)))
IV003_PersIntervened (INTERVENED IN INTERVIEW)
Zasahovaly tyto osoby do rozhovoru?
1. Ano, často
2. Ano, občas
3. Ne
ENDIF
IV004_WillingAnswer (WILLINGNESS TO ANSWER)
Jak byste popsal/a ochotu ^FLRespondentName; odpovídat?
1. Velmi dobrá
2. Dobrá
3. Průměrná
4. Špatná
5. Na začátku dobrá, během rozhovoru se zhoršovala
6. Na začátku špatná, během rozhovoru se zlepšovala
IF (IV004_WillingAnswer = a5)
IV005_WillingnessWorse (WHY WILLINGNESS WORSE)
Proč se respondentova ochota odpovídat během rozhovoru zhoršila?
Zadejte všechny možnosti;
1. Respondent ztrácel zájem
2. Respondent se přestal soustředit nebo na něj padla únava
3. Jiné důvody, uveďte prosím
IF ((a3 IN (IV005_WillingnessWorse))
IV006_OthReason (WHICH OTHER REASON)
Jaké jiné důvody?
STRING
ENDIF
ENDIF
IV007_AskClarification (RESP. ASK FOR CLARIFICATION)
Žádal/a ^FLRespondentName; při některých otázkách vysvětlení?
1. Nikdy
2. Skoro nikdy
3. Občas
4. Často
5. Velmi často
6. Stále
IV008_RespUnderstoodQst (RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS)
Měl/a jste celkově pocit, že ^FLRespondentName; otázkám rozuměl/a?
1. Nikdy
2. Skoro nikdy
3. Občas
4. Často
5. Velmi často
6. Stále
IV018_HelpShowcards (HELP NEEDED READING SHOWCARDS)
Potřeboval respondent během rozhovoru pomoc při čtení karet?
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 (WHICH AREA BUILDING LOCATED)
V jakém druhu zástavby se bydliště nachází?
1. Velkoměsto
2. Předměstí nebo vnější okruh města
3. Větší město
4. Malé město
5. Venkov / vesnice
IV610_TypeBuilding (TYPE OF BUILDING)
V jakém typu budovy bydlí tato domácnost?
Domov pro seniory poskytuje svým residentům následující služby: podávání leků, osobní péče a dohled po 24
hodin (nikoli nutně zdravotní sestrou), ubytování a stravu
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 (dům s pečovatelskou službou ale ne domov pro seniory)
8. Domov pro seniory
IF ((IV610_TypeBuilding = a7 OR (IV610_TypeBuilding = a8))
IV621_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Je mezi pomocným nebo dohlížejícím personálem alespoň jedna zdravotní sestra?
1. Ano
5. Ne

ENDIF
IV012_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)
Kolik schodů se musí jít nahoru nebo dolů, aby se člověk dostal ke vchodu do bytu domácnosti?
Nepočítejte schody, které nemusíte použít, protože tam jezdí výtah.
1. Do 5
2. 6 až 15
3. 16 až 25
4. Víc jak 25
ENDIF
ENDIF
IV019_InterviewerID (INTERVIEWER ID)
Vaše identifikační číslo (ID tazatele):
STRING
CHECK: (NOT((IV019_InterviewerID = OR (NOT(IV019_InterviewerID = RESPONSE)))) [Prosím zadejte hodnotu;]
IV017_Outro (OUTRA IV)
Děkujeme Vám za vyplnění tohoto modulu.
1. Dále
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF (XT_Active = 1)
XT104_SexDec (SEX OF DECEDENT)
Zaznamenejte pohlaví zesnulé/ho (zeptejte se, pokud není zřejmé)
1. Muž
2. Žena
XT001_Intro (INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW)
Pan/í [{Jméno zesnulé osoby}] se před svou smrtí zúčastnil/a výzkumu 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 zpracovány anonymně.
1. Dále
XT006_ProxSex (PROXY RESPONDENT'S SEX)
Zaznamenejte pohlaví zástupce za zemřelého respondenta
1. Muž
2. Žena
XT002_Relation (RELATIONSHIP TO THE DECEASED)
Než se začneme ptát na poslední rok života pana/í [{Jméno zesnulé osoby}], mohl/a byste nám prosím říci, jaký byl Váš vztah k
zesnulé/mu?
Pokud není jasné, řekněte: "Takže Vy jste byl/a [jeho/ její]..."
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 (OTHER RELATIVE)
Uveďte příbuzenský vztah
STRING
ENDIF
IF (XT002_Relation = a8)
XT004_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)
Uveďte nepříbuzenský vztah
STRING
ENDIF
XT005_HowOftCont (HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS)
V posledních dvanácti měsících [jeho/ jejího] života, jak často jste se s [ním/ ní] stýkal/a osobně, telefonicky, dopisem, emailem
nebo pomocí jiných elektronických médií?
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
IF (XT002_Relation <> a1)
XT007_YearBirth (YEAR OF BIRTH PROXY)
Ve kterém roce jste se narodil/a?
NUMBER [1900..2003]
ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH)
Budeme teď hovořit o zesnulé/m. Abychom ověřili, že máme o [zesnulém. Abychom si byli jisti, že máme o něm] správné údaje,
můžete prosím potvrdit, že se [narodil/ narodila] v [{měsíc narození zesnulého} {rok narození zesnulého}]?
1. Ano
5. Ne
IF (XT101_ConfDecYrBirth = a5)

XT802_IntroDecBirth (DECEASED INTRO BIRTH)
Ve kterém měsíci a roce se^FL_XT802_1; narodil/a?
1. Dále
XT102_DecMonthBirth (DECEASED MONTH OF BIRTH)
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 (DECEASED YEAR OF BIRTH)
Rok:
NUMBER [1900..2010]
ENDIF
XT008_MonthDied (MONTH OF DECEASE)
Rádi bychom věděli více o okolnostech smrti[{Jméno zesnulé osoby}]. Ve kterém měsíci a roce[zemřel/ zemřela]? MĚSÍC: ROK:
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 (YEAR OF DECEASE)
Ve kterém měsíci a ROCE [zemřel/ zemřela]?
MĚSÍC: ^XT008_MonthDied;
ROK:
Rok
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017
13. 2018
14. 2019
15. 2020
XT010_AgeDied (AGE AT THE MOMENT OF DECEASE)
Když pan/í [{Jméno zesnulé osoby}] [zemřel, kolik mu/ zemřela, kolik jí] bylo let?
Věk vyjádřit v letech
NUMBER [20..120]
XT109_DecMarried (DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH)
Byl/a [{Jméno zesnulé osoby}] vdaný/á v době svého úmrtí?
1. Ano
5. Ne
XT039_NumChild (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END)
Kolik žijících dětí [měl pan/ měla paní] [{Jméno zesnulé osoby}] na konci svého života, včetně adoptivních, pěstounských či
nevlastních?
NUMBER [0..999]
XT011_CauseDeath (THE MAIN CAUSE OF DEATH)
Co bylo hlavní příčinou [jeho/ jejího] úmrtí?
Pokud nutno přečtěte 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 nebo sebevražda
97. Jiná příčina (prosím uveďte)
IF (XT011_CauseDeath = a97)
XT012_OthCauseDeath (OTHER CAUSE OF DEATH)
Uveďte jinou příčinu smrti.
STRING
ENDIF
IF (XT011_CauseDeath <> a8)
XT013_HowLongIll (HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE)

Jak dlouho [byl pan/ byla paní] [{Jméno zesnulé osoby}] nemocný/á před tím, než zemřel/a?
Přečtěte nahlas;
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 jeden rok
5. (Spontánně) [Nebyl nemocný před tím, než zemřel/ Nebyla nemocná před tím, než zemřela]
XT014_WhereDied (PLACE OF DYING)
Kde [zemřel/ zemřela]?
Přečtěte nahlas;
V[jeho/ jejím] vlastním bydlišti
2. v bydlišti u jiné osoby
3. v nemocnici
4. v domově pro seniory
5. v domě s pečovatelskou službou, v domově důchodců
6. v hospici
7. během přepravy do zdravotnického zařízení
97. v jiném místě
IF (XT014_WhereDied = a3)
XT750_ICU (IN INTENSIVE CARE UNIT)
Bylo to na jednotce intenzivní péče?
1. Ano
5. Ne
IF (XT750_ICU = a5)
XT751_palcareinpoatienthospice (PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE)
Bylo to na oddělení paliativní péče nebo v lůžkovém hospici?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ELSE
IF (XT014_WhereDied = a4)
XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Byla mezi pomocným nebo dohlížejícím personálem alespoň jedna zdravotní sestra?
1. Ano
5. Ne
XT752_inpatienthospice (INPATIENT HOSPICE)
Bylo to v lůžkovém hospici?
1. Ano
5. Ne
ELSE
IF (XT014_WhereDied = a5)
XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Byla mezi pomocným nebo dohlížejícím personálem alespoň jedna zdravotní sestra?
1. Ano
5. Ne
XT753_hospiceresidential (RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE)
Bylo to v residenční části poskytované hospicem?
1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
ENDIF
XT615_TimesInHosp (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)
Kolikrát [byl pan/ byla paní] [{Jméno zemřelé osoby}] v posledním roce před smrtí v nemocnici, hospici nebo v domově
pro seniory?
NUMBER [0..999]
IF (XT615_TimesInHosp > 0)
XT016_TotalTimeHosp (TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)
V posledním roce života, jak dlouho [byl pan/ byla paní] [{Jméno zesnulé osoby}] celkem v nemocnici, v hospici
nebo v domově pro seniory?
Nečtěte 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
XT756_IntroCare (CARE INTRO)
Nyní bychom se rádi zeptali na péči, kterou pan/paní [{Jméno zemřelé osoby}] obdržel/a v posledním měsíci [jeho/ jejího]
života. Prosím odpovězte na otázky na základě Vaší a [jeho/ její] zkušenosti během této péče.
1. Dále
IF (NOT((((XT014_WhereDied = a6 OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1) OR (XT752_inpatienthospice = a1) OR
(XT753_hospiceresidential = a1)))
XT757_hospiceorpalliativecare (HOSPICE OR PALLIATIVE CARE)
[Byl pan/ Byla paní] [{Jméno zemřelé osoby}] v posledních čtyřech týdnech svého života v hospici nebo v paliativní
péči?
Hospic je zdravotnicko-sociální zařízení, které slouží k péči o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby, tedy k tzv.
paliativní péči. Hospic může být domácí (péče je poskytována ve vlastním bydlišti) nebo lůžkový (kde je

poskytováno ubytování i péče). Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče
poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní
péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho
blízkým.
1. Ano
5. Ne
IF (XT757_hospiceorpalliativecare = a5)
XT754_reasonnocare (REASON NOT HOSPICE)
Jaký byl důvod toho, že [nebyl/ nebyla] v hospici nebo v paliativní péči?
Přečtěte nahlas;
1. Nebylo to zapotřebí nebo chtěné
2. Bylo to potřeba, ale nebylo to možné
3. Bylo to potřeba, ale bylo to příliš drahé
ENDIF
ENDIF
XT758_medicinepain (MEDICINE FOR PAIN)
[Trpěl pan/ Trpěla paní] [{Jméno zemřelé osoby}] během posledního měsíce života bolestí nebo užíval/a léky proti bolesti?
1. Ano
5. Ne
IF (XT758_medicinepain = a1)
XT759_medicineamount (MEDICATION AMOUNT)
[Dostával/ Dostávala] příliš mnoho, příliš málo nebo přiměřené množství léků proti bolesti?
1. Příliš mnoho
2. Příliš málo
3. Příměřené množství
ENDIF
XT760_troublebreathing (TROUBLE BREATHING)
[{Jméno zemřelé osoby}] [Trpěl pan/ Trpěla paní] během posledního měsíce života problémy s dýcháním?
1. Ano
5. Ne
IF (XT760_troublebreathing = a1)
XT761_helpbreathing (HOW MUCH HELP BREATHING)
Kolik pomoci s dýcháním se [mu/ jí] dostalo - příliš málo nebo přiměřeně?
1. Příliš málo
2. Příměřené množství
ENDIF
XT762_anxietysadness (ANXIETY SADNESS)
[{Jméno zemřelé osoby}] [Trpěl pan/ Trpěla paní] během posledního měsíce života pocity úzkosti nebo smutku?
1. Ano
5. Ne
IF (XT762_anxietysadness = a1)
XT763_helpanxietysadness (HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS)
Kolik pomoci se [zesnulému/ zesnulé] dostalo v překonávání těchto pocitů - příliš málo nebo přiměřeně?
1. Příliš málo
2. Příměřené množství
ENDIF
XT764_personalcare (PERSONAL CARE NEEDS MET)
Jak často byly potřeby osobní péče zesnulé/ho - jako je hygiena, oblékání, převlékání postele - naplňovány tak, jak by
měly být?
Přečtěte nahlas;.
1. Vždy
2. Většinou
3. Někdy
4. Nikdy
5. Pomoc nebyla potřeba nebo chtěna pro osobní péči
XT765_staff (STAFF CARING AND RESPECTFULL)
Během posledního měsíce [jeho/ jejího] života, jak často bylo chování těch, co se o [něj/ ni] starali vlídné, pečující a
zdvořilé?
Těmito osobami myslíme odborně způsobilé osoby placené (někým) za jejich služby. To zahrnuje doktory, sestry, sociální
pracovníky, kaplany, ošetřovatele, terapeuty a další.
Přečtěte nahlas;.
1. Vždy
2. Většinou
3. Někdy
4. Nikdy
5. Zesnulý/á neměl takové (placené odborně způsobilé) osoby, které se o něj/ni starali
IF (XT765_staff <> a5)
XT766_ratecare (RATE CARE)
Jak byste celkově ohodnotil/a péči, kterou [měl zesnulý/ měla zesnulá] v posledním měsíci života?
Přečtěte nahlas;.
1. Vynikající
2. Velmi dobrá
3. Dobrá
4. Průměrná
5. Špatná
ENDIF
ENDIF
XT017_IntroMedCare (INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE)
Nyní bychom se rádi zeptali na náklady na zdravotní péči [pan/ paní] [{Jméno zesnulé osoby}] měl/a v posledních 12 měsících
života. Nyní Vám přečtu různé typy zdravotní péče, uveďte prosím u každé z nich, jestli tuto péči obdržel/a, a Váš nejlepší odhad
nákladů na tuto péči. Prosím uveďte jenom náklady, které nebyly hrazeny zdravotním pojištěním nebo
zaměstnavatelem.
1. Dále

LOOP cnt := 1 TO 9
IF (((cnt < 3 OR (cnt > 5) OR (XT615_TimesInHosp > 0))
XT018_TypeMedCare (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
[Měl pan/ Měla paní] [{Jméno zesnulé osoby}] [vyšetření od obvodního nebo praktického lékaře/ vyšetření od
odborných lékařů/ pobyty v nemocnici/ péči v domě s pečovatelskou službou/ pobyty v hospicích/ léky/ léčebné
pomůcky a přístroje jako kolečkové křeslo, chodítiko, hole, berle, ortézy nebo protézy/ pomoc s osobní péčí v
důsledku nemohoucnosti nebo invalidity/ pomoc v domácnosti v důsledku nemohoucnosti nebo invalidity] (v
posledních 12 měsících života)?
1. Ano
5. Ne
IF (XT018_TypeMedCare = a1)
XT119_CostsMedCare (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Kolik [zaplatil/ zaplatila] z vlastních peněz za [péči obvodního nebo praktického lékaře/ péči odborného
lékaře/ léčení při pobytech v nemocnici/ péči v domově pro seniory/ pobyty v hospicích/ léky/ léčebné
pomůcky a přístroje/ domácí zdravotní péči v důsledku nemohoucnosti nebo invalidity/ pomoc v domácnosti v
důsledku nemohoucnosti nebo invalidity] (v posledních 12 měsících [svého] života)? [Z vlastních peněz
myslíme náklady, které nebyly hrazeny zdravotním pojištěním, sociálním pojištěním nebo někým jiným]
^FL_XT119_5;
Zadejte '0' pokud všechny náklady byly hrazeny pojištěním nebo někým jiným. Jinak zadejte obnos v
^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
IF (XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE)
IF (piIndex = 1)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
IF (piIndex = 2)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
IF (piIndex = 3)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
IF (piIndex = 4)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
IF (piIndex = 5)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
IF (piIndex = 6)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
IF (piIndex = 7)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
IF (piIndex = 8)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
[cnt]
ENDIF
ENDLOOP
XT105_DiffWhere (DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE)
Rádi bychom se dozvěděli více o tom, jaké mají lidé v posledním roce svého života zdravotní, duševní, psychické problémy nebo
problémy s pamětí. Během posledního roku [{Jméno zesnulé osoby}] [jeho/ jejího] potíže s pamatováním si, kde se nachází?
Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.
1. Ano
5. Ne
XT106_DiffYear (DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR)

Během posledního roku [jeho/ jejího] života, měl/a [{Jméno zesnulé osoby}] potíže zapamatovat si který je rok? Prosím uveďte
jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.
1. Ano
5. Ne
XT107_DiffRecogn (DIFFICULTIES RECOGNIZING)
Během posledního roku [jeho/ jejího] života, měl/a [{Jméno zesnulé osoby}] potíže rozeznat své rodinné příslušníky a dobré
přátele? Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.
1. Ano
5. Ne
XT020_IntroDiffADL (INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)
[Měl pan/ Měla paní] [{Jméno zesnulé osoby}] v posledních 12 měsících života potíže s prováděním některé z následujících
činností z důvodů problémů fyzických, mentálních, psychických nebo problémů s pamětí? Prosím uveďte jenom potíže trvající
nejméně tři měsíce.
Přečtěte nahlas; Zadejte všechny možnosti;
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
CHECK: (NOT((count(XT020_IntroDiffADL) > 1 AND ((96 IN (XT020_IntroDiffADL)))) [Nemůžete zvojit "96." společně s jinou
odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
XT620_IntroDiffADLII (INTRODUCTION DIFFICULTIES)
Měl/a zemřelý/á z důvodů tělesných, duševních, emočních nebo paměťových problémů potíže s některou z následujících činností v
průběhu posledních 12 měsíců života? Prosím uveďte potíže, které trvaly alespoň tři měsíce.
Přečtěte nahlas;. Zadejte všechny možnosti;
1. Příprava teplého jídla
2. Nakupování
3. Telefonování
4. Užívání léků
5. Používání mapy pro orientaci v neznámém prostředí
6. Domácí práce nebo práce na zahradě
7. Nakládání s penězi jako je placení účtů nebo sledování výdajů
8. Samostatné vycházení z domu a používání veřejné dopravy
9. Praní prádla
10. Problémy s pomočováním nebo se stolicí
96. Nic z uvedeného
CHECK: (NOT((count(XT620_IntroDiffADLII) > 1 AND ((96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))) [Nemůžete zvojit "96." společně s jinou
odpovědí. Prosím změňte Vaši odpověď.;]
IF (((count(XT020_IntroDiffADL) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT020_IntroDiffADL))) OR
((count(XT620_IntroDiffADLII) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))))
XT022_HelpADL (ANYONE HELPED WITH ADL)
Pomáhal zesnulé/mu někdo pravidelně s těmito činnostmi v posledních dvanácti měsících [mu/ ji] života?
1. Ano
5. Ne
IF (XT022_HelpADL = a1)
XT023_WhoHelpedADL (WHO HAS HELPED WITH ADL)
Kdo, včetně Vás, hlavně pomáhal s těmito činnostmi? Uveďte nejvýše tři osoby.
Nečtěte nahlas! Uveďte nejvýše tři odpovědi. Kódujte 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
13. Neplacený dobrovolník
14. Profesionální pomocník (tj. zdravotní sestra) zesnulé/ho
15. Přítel nebo soused zesnulé/ho
16. Jiná osoba
CHECK: (NOT(count(XT023_WhoHelpedADL) > 3)) [Nejvýše tři odpovědi;]
XT024_TimeRecHelp (TIME THE DECEASED RECEIVED HELP)
Jak dlouho celkem v posledních 12 měsících života [dostával pan/ dostávala paní] [{Name of the deceased}] tuto
pomoc?
Přečtěte nahlas;
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 (HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY)
Přibližně kolik hodin bylo nutno tuto pomoc poskytovat během jednoho typického dne?
NUMBER [0..24]
ENDIF
ENDIF
XT026a_Intro (INTRODUCTION TO ASSETS)
Následující otázky jsou o jmění a životním pojištění, které [zesnulý mohl mít a co se s nimi stalo když zemřel] 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 otázky okolo konce
života jsou velmi důležité. Než budeme pokračovat, rád/a bych Vás ubezpečil/a, že všechno, co jste nám dosud řekl/a a co nám
řeknete, bude považováno za přísně důvěrné.
1. Dále
XT026b_HadWill (THE DECEASED HAD A WILL)
Někteří lidé sepíší během svého života závěť, která určí dědice pozůstalosti. Zanechal/a pan/í [{Jméno zesnulé osoby}] závěť?

1. Ano
5. Ne
XT027_Benefic (THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)
Kdo byl dědicem pozůstalosti, včetně Vás?
Přečtěte nahlas;. Zadejte všechny možnosti; všechny odpovědi
1. Vy (zástupce)
2. Manžel/ka nebo partner/ka
3. Děti
4. Vnoučata
5. Sourozenci
6. Jiní příbuzní
7. Jiní nepříbuzní
8. Církev, nadace nebo dobročinná organizace
9. Zesnulý/á nezanechal žádnou pozůstalost (SPONTÁNNÍ ODPOVĚĎ)
10. Ještě o tom nebylo rozhodnuto (SPONTÁNNÍ ODPOVĚĎ)
CHECK: (NOT((count(XT027_Benefic) > 1 AND ((9 IN (XT027_Benefic)))) [Nemůžete vybrat 'Nic nezanechal' spolu s jinou
odpovědí. Prosím změňte svoji odpověď;]
XT030_OwnHome (THE DECEASED OWNED HOME)
[Vlastnil zesnulý/ Vlastnila zesnulá] dům nebo byt - buď celý nebo i jen část?
1. Ano
5. Ne
IF (XT030_OwnHome = a1)
XT031_ValHome (VALUE HOME AFTER MORTGAGES)
Po odečtení hypoték, jaká byla hodnota domu nebo bytu nebo jejich části, které [{Name of the deceased}] vlastnil/a?
Obnos v ^FLCurr;
Pokud zesnulá osoba zanechala dluh, vložte zápornou částku (se znaménkem minus).
NUMBER [-50000000..50000000]
IF (XT031_ValHome = NONRESPONSE)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
XT032_InhHome (WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED)
Kdo zdědil dům nebo byt zemřelé/ho, včetně Vás?
Uveďte vztah k zemřelé/mu. Zadejte všechny možnosti; Pokud byl již dům nebo byt prodán, uveďte prosím osoby, které
dostaly podíl peněz
1. Vy (zástupce respondenta)
2. Manžel/ka nebo partner/ka
3. Synové nebo dcery (UVÉST KŘESTNÍ JMÉNA)
4. Vnoučata
5. Sourozenci
6. Jiní příbuzní
7. Jiní nepříbuzní
IF ((a3 IN (XT032_InhHome))
XT053_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)
Uveďte křestní jména dětí, které zdědily dům nebo byt
STRING
ENDIF
ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES)
Měl/a zesnullý/á životní pojištění?
1. Ano
5. Ne
IF (XT033_OwnLifeInsPol = a1)
XT034_ValLifeInsPol (VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES)
Jaká byla přibližně celková hodnota všech životních pojistek, které měl/a zesnulý/á uzavřené?
Obnos v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]
XT035_BenLifeInsPol (BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES)
Komu bylo vyplaceno toto životní pojištění, včetně Vás?
Uveďte vztah k zemřelé/mu Zadejte všechny možnosti;
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 (OTHER RELATIVE)
Uveďte jiného příbuzného
STRING
ENDIF
IF ((a7 IN (XT035_BenLifeInsPol))
XT055_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)
Uveďte jiného nepříbuzného
STRING
ENDIF
IF ((a3 IN (XT035_BenLifeInsPol))

XT056_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)
Uveďte křestní jména dědících dětí
STRING
ENDIF
ENDIF
XT036_IntroAssets (INTRODUCTION TYPES OF ASSETS)
Nyní Vám přečtu několik druhů spoření a jmění. Ke každému prosím uveďte, jestli je [zesnulý měl/ zesnulá měla] v době svého
úmrtí a pokud ano, Váš nejlepší odhad jejich hodnoty po odečtení všech možných dluhů.
1. Dále
LOOP cnt := 1 TO 5
XT637_OwnAss (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS)
[Vlastnil zemřelý/ Vlastnila zemřelá] [firmu, včetně pozemků a zařízení/ jiné nemovitosti/ automobily/ finanční jmění, tj.
peníze, dluhopisy nebo akcie/ šperky nebo starožitnosti]?
1. Ano
5. Ne
IF (XT637_OwnAss = a1)
XT638_ValAss (VALUE TYPE OF ASSETS)
Jaká byla přibližně hodnota [firmy, včetně pozemků a zařízení, kterou/ jiných nemovitosti, které/ automobilů, které/
finančního jmění, tj. peněz, dluhopisů nebo akcií, které/ šperků nebo starožitností, které] [pan/ paní] [{Jméno
zemřelé osoby}] vlastnil/a v době své smrti?
Obnos v ^FLCurr;
V případě dluhu zapište zápornou částku
NUMBER [-50000000..50000000]
IF (XT638_ValAss = NONRESPONSE)
IF (piIndex = 1)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
IF (piIndex = 2)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
IF (piIndex = 3)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
IF (piIndex = 4)
[Unfolding Bracket Sequence]
ELSE
IF (piIndex = 5)
[Unfolding Bracket Sequence]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
[cnt]
ENDLOOP
IF ((XT039_NumChild > 1 AND (NOT((a9 IN (XT027_Benefic))))
XT040a_EstateDiv (TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN)
Jak byste řekl/a, že byl celkový majetek rozdělen mezi děti [pana/ paní] ^FL_XT040a_4; ?
Přečtěte nahlas;
1. Některé děti dostaly více než jiné
2. Majetek byl mezi všechny děti rozdělen více méně rovnoměrně
3. Majetek byl mezi děti rozdělen rovným dílem
4. Děti nic nezdědily
5. Majetek ještě nebyl rozdělen (POUZE SPONTÁNNÍ ODPOVĚĎ)
IF (XT040a_EstateDiv = a1)
XT040b_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Řekl/a byste, že některé děti dostaly více než jiné proto, aby se tak vykompenzovaly dary z minulosti?
1. Ano
5. Ne
XT040c_MoreFinSupp (SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT)
Řekl/a byste, že některé děti zdědily více než jiné, aby se jim dostalo finanční podpory?
1. Ano
5. Ne
XT040d_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Řekl/a byste, že některé děti zdědily více než jiné, protože pomáhaly zesnulé/mu nebo [zesnulému v posledním
období jeho/ zesnulé v posledním období jejího] života?
1. Ano
5. Ne
XT040e_MoreOthReas (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS)
Řekl/a byste, že některé děti zdědily více než jiné z jiných důvodů?

1. Ano
5. Ne
ENDIF
ENDIF
XT041_Funeral (THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY)
Nakonec bychom se rádi zeptali na pohřební obřad. Byl to církevní obřad?
1. Ano
5. Ne
XT108_AnyElse (ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED)
Ptali jsme se mnoho otázek o zdraví a financích [pana/ paní] [{Jméno zemřelé osoby}] a rádi bychom Vám za Vaši pomoc a
informace poděkovali. Je ještě něco, co byste rád/a dodala k životním okolnostem zemřelé/ho v posledním roce [jeho/ jejího]
života?
Pokud nic neříká, napište nic a stiskněte ENTER
STRING
XT042_Outro (THANKS FOR THE INFORMATION)
Toto je konec našeho rozhovoru. Děkujeme Vám ještě jednou za Vaše informace. Jsou velmi důležité pro pochopení toho, jak se
vede lidem ke konci jejich života.
1. Dále
XT043_IntMode (INTERVIEW MODE)
Prosím uveďte, jak rozhovor proběhl
1. Osobní rozhovor tváří v tvář
2. Telefonicky
XT044_IntID (INTERVIEWER ID)
Vaše identifikační číslo tazatele
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDIF

