
KARTA 1 

 

1. Manţel/manţelka 

2. Partner/partnerka 

3. Dítě 

4. Nevlastní dítě 

5. Otec/Matka 

6. Tchán/Tchýně 

7. Bratr/Sestra 

8. Vnuk/Vnučka 

9. Jiný příbuzní (uveďte prosím) 

10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím) 

11. Bývalý/á manţel/ka nebo partner/ka 

 



KARTA 2 

 

1. Základní škola; 8. nebo 9. třída 

2. Učiliště 2leté bez maturity 

3. Učiliště 3leté bez maturity 

4. Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou 

5. Gymnázium 

95. Ještě ţádné ukončené školní vzdělání 

96. Ţádné ukončené školní vzdělání 

97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) 

 

 



KARTA 3 
 

1. Střední odborné učiliště 3leté nebo 4leté s maturitou 

2. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka) 

3. Vyšší odborná škola (absolvent má maturitu a je DIS – 

diplomovaný specialista v oboru) 

4. Vysoká škola 

95. Stále ve škole 

96. Ţádné odborné vzdělání 

97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) 

 

 

 

 



KARTA 4 

 

1. Ţenatý/vdaná ţijící s manţelkou/manţelem 

2. Registrované partnerství 

3. Ţenatý/vdaná ţijící odděleně od manţelky/manţela 

4. Svobodný/svobodná 

5. Rozvedený/rozvedená 

6. Ovdovělý/ovdovělá 

 

 

 

 



KARTA 5 

 

1. Ve stejné domácnosti 

2. Ve stejném domě 

3. Ve vzdálenosti méně neţ 1 kilometru 

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 neţ 500 kilometrů 

 

 

 



KARTA 6 

 

1. Zaměstnán/a na plný úvazek 

2. Zaměstnán/a na částečný úvazek 

3. Osoba samostatně činná nebo zaměstnaný v rodinném 

podniku 

4. Nezaměstnaný/á 

5. Ve školním nebo učebním vzdělávacím procesu včetně 

rekvalifikace 

6. Čerpá mateřskou / rodičovskou dovolenou 

7. V důchodu nebo v předčasném důchodu 

8. Dlouhodobě práce neschopen/a v důsledku nemoci 

nebo postiţení 

9. V domácnosti nebo péče o člena rodiny 

97. Jiné 



KARTA 7 

 

1. Srdeční infarkt včetně infarktu myokardu, 

trombóza srdečních cév, angina pectoris 

nebo jiné srdeční choroby včetně 

selhávání srdeční činnosti 

2. Vysoký krevní tlak 

3. Vysoká hladina cholesterolu 

4. Mrtvice nebo poruchy prokrvení v mozku 

5. Cukrovka nebo vysoké hodnoty cukru 

6. Chronická onemocnění plic jako 

chronická bronchitida nebo rozedma plic 

8. Artritis včetně osteoartritidy nebo 

revmatismu 

 

 

 

10. Rakovina nebo zhoubný tumor, včetně 

leukémie a rakoviny lymfatických ţláz, s 

výjimkou menších onemocnění 

rakovinou kůţe 

11. Ţaludeční vřed, vřed dvanácterníku 

12. Parkinsonova nemoc 

13. Šedý zákal 

14. Zlomenina kyčelního krčku nebo kyčle 

15. Jiné zlomeniny 

16. Alzheimerova choroba, demence, 

organické onemocnění mozku, senilita, 

nebo jiné váţné poškození paměti 

96. Nic z uvedeného 

97. Jiné nemoci, které nebyly uvedeny



KARTA 8 

 

1. Bolesti v zádech, v koleni, v kyčli či 

jiném kloubu 

2. Problémy se srdcem nebo angina 

pectoris, bolesti na prsou při tělesné 

činnosti 

3. Dušnost, potíţe s dýcháním 

4. Úporný kašel 

5. Oteklé nohy 

6. Poruchy spánku 

7. Pády 

8. Strach z upadnutí 

9. Závrať, krátkodobé bezvědomí 

 

 

10. Problémy se ţaludkem nebo střevy, 

včetně zácpy, průjmu, nadýmání 

11. Inkontinence nebo nekontrolovatelný 

únik moči 

12. Únava 

96. Nic z vyjmenovaného 

97. Jiné symptomy, které zde nejsou 

uvedeny



KARTA 9 

 

1. Léky na vysoké hodnoty cholesterolu 

2. Léky na vysoký krevní tlak 

3. Léky na nemoci krevního oběhu a 

mrtvici 

4. Léky na jiná srdeční onemocnění 

5. Léky na astma 

6. Léky na cukrovku 

7. Léky na bolesti a záněty kloubů 

8. Léky na jiné bolesti (např. bolesti 

hlavy, zad ap.) 

9. Léky na poruchy spánku 

10. Léky na stavy úzkosti nebo deprese 

 

 

11. Léky na osteoporózu (hormonální) 

12. Léky na osteoporózu (nehormonální) 

13. Léky na pálení ţáhy 

14. Léky na chronickou bronchitis 

96. Ţádné léky 

97. Jiné léky 

 

 

  



KARTA 10 

 

1. Ujít 100 metrů 

2. Sedět přibliţně dvě hodiny 

3. Po delším sezení vstát ze ţidle nebo 

křesla 

4. Vyjít několik pater bez přestávky 

5. Vyjít jedno patro bez přestávky 

6. Sklonit se, kleknout si, udělat dřep 

7. Natáhnout se pro něco nebo zvednout 

ruce nad výši ramen 

8. Táhnout nebo posunout větší 

předměty jako např. křeslo 

 

 

 

9. Zvednout nebo nést předměty o váze 

víc neţ 5 kilogramů (např. těţkou 

nákupní tašku) 

10. Sebrat prsty se stolu minci 

96. Nic z uvedeného 



KARTA 11 

 

1. Obléknout se včetně ponoţek a obutí 

bot 

2. Chodit po místnosti 

3. Koupat se nebo sprchovat 

4. Jíst (např. při krájení, dělání soust) 

5. Lehnout si do postele, vstát z postele 

6. Pouţívat toaletu včetně sednout si a 

vstát 

7. Pouţívat mapu pro orientaci v cizím 

prostředí 

8. Připravit teplé jídlo 

9. Nakoupit potraviny 

10. Telefonovat 

 

11. Brát léky 

12. Pracovat v domě nebo na zahradě 

13. Zacházet s penězi, např. placení účtu 

nebo při kontrole výdajů 

96. Nic z uvedeného 



KARTA 12 

 

1. Skoro denně 

2. Pět nebo šest dnů v týdnu 

3. Tři nebo čtyři dny v týdnu 

4. Jednou nebo dvakrát v týdnu 

5. Jednou nebo dvakrát za měsíc 

6. Méně neţ jednou za měsíc 

7. Za poslední tři měsíce vůbec ne 

 

 

  

 

 

 



KARTA 13 

 

1. Kaţdý den 

2. 3-6 krát týdně 

3. Dvakrát týdně 

4. Jednou týdně 

5. Méně neţ jednou týdně 

 

 

  

 

 



KARTA14 
 
1. Kardiolog nebo internista 

2. Dermatolog 

3. Neurolog 

4. Oční lékař 

5. Krční, nosní, ušní 

6. Revmatolog 

7. Ortopéd 

8. Chirurg 

9. Psychiatr 

10. Gynekolog 

11. Urolog 

12. Onkolog 

13. Geriatr 

 



KARTA 15 
 

1. Zákonodárce, řídící pracovník 

2. Vědec, odborník 

3. Technik, odborný provozní pracovník 

4. Úředník, niţší administrativní pracovník 

5. Provozní pracovník ve sluţbách a v obchodě 

6. Kvalifikovaný dělník v zemědělství, lesnictví apod. 

7. Řemeslník, kvalifikovaný dělník 

8. Dělník - obsluha strojů a zařízení 

9. Nekvalifikovaný, pomocný pracovník 

10. Armáda, vojsko 

 



KARTA 16 

 

1. Zemědělství, lesnictví, rybářství 

2. Hornictví, těţební průmysl 

3. Průmysl 

4. Energetika, plynárenství a vodárenství 

5. Stavebnictví 

6. Obchod, prodej; opravny automobilů, 

motocyklů a domácích spotřebičů 

7. Ubytovací a stravovací sluţby (hotely, 

restaurace) 

8. Doprava a komunikace 

9. Finanční sluţby 

10. Reality, pronájmy a prodej 

11. Veřejná správa a obrana 

12. Školství 

13. Zdravotnictví a sociální sluţby 

14. Jiné společenské, sociální a osobní 

sluţby 



KARTA 18 

 

1. V důchodu 

2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná 

(včetně práce v rodinném podniku) 

3. Nezaměstnaný/á a hledající si zaměstnání 

4. Trvale práce neschopný/á v důsledku nemoci nebo 

zdravotního postiţení 

5. V domácnosti 

97. Jiné (rentier, ţijící z majetku, student, dobrovolnická 

práce) 

 

 



 KARTA 19 

 

1. Splnění poţadavků na státní starobní důchod 

2. Splnění poţadavků na soukromý zaměstnanecký 

důchod 

3. Splnění poţadavků 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 příslušníků rodiny nebo přátel 

8. Abych šel/šla do důchodu ve stejnou dobu jako 

manţel/ka, partner/ka 

9. Abych mohl/a trávit víc času s rodinou 

10. Abych si uţil/a ţivota 

 



KARTA 20 

 

1. Změna v druhu zaměstnání (např. ze zaměstnance v 

osobu samostatně výdělečně činnou) 

2. Změna v zaměstnavateli 

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 vyjmenovaného 

 

 

  



KARTA 21 

 

1. Starobní důchod 

2. Předčasný starobní důchod 

3. Podpora v nezaměstnanosti 

4. Dávky nemocenského pojištění 

5. Dávky invalidního důchodu 

6. Dávky sociální pomoci 

96. Nic z uvedeného 

 

 

 

 

 



 

KARTA 22 

 

1. Zcela souhlasím 

2. Souhlasím 

3. Nesouhlasím 

4. Vůbec nesouhlasím 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



KARTA 23 

 

1. Státní starobní důchod 

3. Státní předčasný starobní důchod 

4. Státní invalidní důchod, nemocenské dávky 

6. Státní podpora v nezaměstnanosti 

7. Státní vdovský nebo vdovecký důchod 

9. Důchod/dávka pro účastníky odboje nebo válečné oběti 

10. Státní pojištění pro dlouhodobou péči 

96. Nic z uvedeného 

 

 

  



KARTA 24 

 

1. Zaměstnanecký starobní důchod z posledního 

pracovního poměru 

2. Zaměstnanecký starobní důchod z druhého pracovního 

poměru 

3. Zaměstnanecký starobní důchod z třetího pracovního 

poměru 

4. Zaměstnanecký starobní předčasný důchod 

5. Zaměstnanecký invalidní důchod 

6. Zaměstnanecký vdovský nebo vdovecký důchod 

96. Nic z uvedeného 

 



KARTA 25 

 

1. Ţivotní pojištění 

2. Soukromé penzijní spoření (připojištění) 

3. Platby výţivného 

4. Pravidelné platby z dobročinných organizací nebo 

nadací 

5. Platby soukromého pojištění na dlouhodobou léčbu 

96. Nic z uvedeného 

 

 

  

 



KARTA 26 

 

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 

 

 

 

  

 



KARTA 27 

 

1. Např. pomoc při oblékání, při koupání nebo sprchování, 

při jídle, při uléhání a vstávání, při pouţívání toalety 

 

2. Např. pomoc při domácích opravách, při práci na 

zahradě, při cestování, při nakupování nebo při práci v 

domácnosti nebo při styku s úřady jako je vyplňování 

formulářů, vyřizování finančních nebo právních 

záleţitost



KARTA 28

 

1. Zabezpečení základních ţivotních 

potřeb 

2. Koupě nebo zařízení domu nebo bytu 

3. Pomoc při pořízení nějaké jiné draţší 

věci (kromě domu či bytu) 

4. Z důvodu rodinných událostí 

(narození, svatba, jiné oslavy) 

5. Pomoc při rozvodu 

6. Pomoc při úmrtí v rodině nebo při 

nemoci 

7. Pomoc při nezaměstnanosti 

8. Pomoc na vzdělání 

 

 

9. Pomoc při plnění zákonných závazků 

(např. výţivného, povinný příspěvek 

na péči o rodiče atd.) 

96. Ţádný zvláštní důvod 

97. Jiný důvod



KARTA 29 

 

1. Z rodinných důvodů 

2. Z pracovních důvodů 

3. Chtěl/a jsem menší/větší/jiný dům nebo byt 

4. Chtěl/a jsem změnit místo bydlení (lokalita, okres, kraj) 

97. Jiný důvod 

 

 

  

 

 

 



KARTA 30 

 

1. Vlastník 

2. Člen druţstva 

3. Nájemník 

4. Podnájemník 

5. Bydlení zdarma 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA 31 

 

1. Nerad/a jednám s bankami 

2. Minimální vklad / bankovní poplatky jsou příliš vysoké 

3. Ţádná banka nemá vhodnou otevírací dobu nebo 

polohu 

4. Nepotřebuji / nechci bankovní konto 

5. Nemám dostatek peněz 

6. O úspory se starají děti nebo jiní příbuzní (v nebo mimo 

domácnost) 

95. Vlastně mám/e konto 

97. Jiný důvod 

 

 



KARTA 32 

 

1. Dluhy na autech nebo jiných vozidlech (motorky, čluny 

atd.) 

2. Úvěrové (kreditní) karty po splatnosti 

3. Úvěry nebo půjčky (u banky, spořitelny nebo jiného 

peněţního ústavu) 

4. Dluhy u příbuzných a přátel 

5. Úvěry na financování studia 

6. Účty po splatnosti (telefon, proud, topení, nájem) 

96. Nic z uvedeného 

97. Jiné 

 



KARTA 33 

 

1. Často 

2. Někdy 

3. Málokdy 

4. Nikdy 

 

 

  

 

 

 

 

 



KARTA 34 

 

1. Dobrovolná neplacená nebo charitativní činnost 

4. Účast na vzdělávacím kurzu 

5. Účast na sportovních nebo společenských aktivitách (v 

nějakém spolku či klubu) 

6. Účast na církevních aktivitách (v kostele, synagoze, 

mešitě apod.) 

7. Účast na aktivitách nějaké politické organizace nebo 

občanské iniciativy 

8. Četba knih, časopisů nebo novin 

9. Luštění kříţovek, číselných hádanek, hraní slovních her 

nebo Sudoku 

10. Hraní karet nebo her jako šachy 

96. Nic z uvedeného 

 

 



KARTA 35 

 

Určitě ano 

 

Určitě ne 



KARTA 36 

 

1. Velmi vysoké finanční riziko s očekáváním velmi 

vysokých výnosů 

2. Vyšší neţ průměrné finanční riziko s očekáváním 

vyšších neţ průměrných výnosů 

3. Průměrné finanční riziko s očekáváním průměrných 

výnosů 

4. Nejsem ochoten/ochotna podstoupit ţádné finanční 

riziko 

 

 

 



KARTA 37 

 

1. V důchodu 

2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná 

(včetně práce v rodinném podniku) 

3. Nezaměstnaný/á a hledající si zaměstnání 

4. Trvale práce neschopný/á v důsledku nemoci nebo 

zdravotního postiţení 

5. V domácnosti 

97. Jiné (rentiér, ţijící z majetku, student, dobrovolnická 

práce) 



KLÁVESOVÉ ZKRATKY 

 

CTRL + R 

odmítnutí 

(angl. Refuse) 

 

CTRL + K 

Neví 

(angl. Don’t Know) 

 

CTRL + M 

Vloţit poznámku 

(angl. Memo) 

 


