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KARTA 1 

     

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 vzdělání 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 

     



KARTA 2 

     

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 bakalářské 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 

     



KARTA 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 

     

 

 

 

 

KARTA 4 

     

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 

     



KARTA 5 

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  

     

 

 

KARTA 6 

         

1. Zaměstnán/a na plný úvazek 

2. Zaměstnán 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                    



KARTA 7 

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 hladina 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 



        KARTA 8     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1. Upadnutí  

2. Strach z upadnutí  

3. Zamotání hlavy, mdloby nebo 

 zatmění před očima 

4. Vyčerpanost, slabost 

96. Nic takového 

1. Záda 

2. Kyčle 

3. Kolena 

4. Ostatní klouby 

5. Ústa/Zuby 

6. Jiné části těla, kromě kloubů 

7. Po celém těle 

KARTA 9 



KARTA 10 

     

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 (osteoporóza) 

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 

     



KARTA 11 

     

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 ze stolu minci 

96. Nic z uvedeného 

     



KARTA 12 

     

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 kontrole 

výdajů 

14. Samostatné vycházení z domova a používání veřejné 

dopravy 

15. Praní prádla 

96. Žádná z uvedených 

     



KARTA 13 

     

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) 

     



KARTA 14 

 

Nápoje Příklady Počet jednotek 

 

Pivo 0,33 l  

 

4-6 %  

alkoholu  

[___] jednotek 

 

 

Víno 2 dl 

 

10–13 %  

alkoholu 

  

[___] jednotek 

 

Portské víno 0,8 dl 

 

14-22 %  

alkoholu 

 

[___] jednotek 

 

Destiláty 4 cl 

 

23 % alkoholu 

a více 

 

[___] jednotek 

 

 



KARTA 15 

     

 

 

 

 

 

KARTA 16 

1. Každý den 

2. 3 - 6krát týdně 

3. Dvakrát týdně 

4. Jednou týdně 

5. Méně než jednou 

týdně 

     

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 



KARTA 17 

 

KARTA 18 

 



 

KARTA 19 

     

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 

 

 

KARTA 20 

 

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 



KARTA 21 

     

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  

 

 

 

 

 

 

 

KARTA 22 

    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     



KARTA 23 

     

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 

     



KARTA 24 

     

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 

     



KARTA 25 

     

KARTA 26

1. Rozhodně souhlasím 

2. Souhlasím 

3. Nesouhlasím 

4. Rozhodně nesouhlasím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Státní důchod/dávky 

pro účastníky odboje nebo 

válečné oběti 

12. Státní pojištění pro 

případ dlouhodobé péče 

13. Dávky sociální podpory 

 96. Nic z uvedeného 

     

     

     



KARTA 27 

     

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 

 

 

 

 

 

 

KARTA 28 

  

    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 29 

     

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA 30 

     

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 

     

     



KARTA 31 

    

 1. Důchody (Váš nebo 

manžela/ky nebo 

partnera/ky) 

2. Jiné zdroje jako příjem 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) 

     

 

KARTA 32 

     

1. Vlastník 

2. Člen bytového družstva 

3. Nájemce 

4. Podnájemník 

5. Zdarma, bez nájemného  

     



KARTA 33 

     

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 

     

 

 

 

 

 

 

 

KARTA 34 

     

1. Rozšířené dveře nebo 

chodby 

2. Rampa nebo 

bezbariérový 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) 

     



KARTA 35 

     

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 

     

KARTA 36 

     

1. Velkoměsto 

2. Předměstí nebo okraj 

velkoměsta 

3. Velké město 

4. Malé město 

5. Vesnice nebo venkovské 

prostředí 

     



 

KARTA 37 

     

1. Moje mzdy 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 

     



 

KARTA 38 

1. Špatný zdravotní stav omezil schopnost pracovat (moji 

nebo partnera/ky, manžela/ky) 

2. Neočekávané vysoké náklady na zdravotní péči (moji 

nebo partnera/ky, manžela/ky) 

3. Nezaměstnanost (moje nebo partner/a, manžela/ky) 

4. Odchod do důchodu dříve, než bylo očekáváno (můj nebo 

partner/a, manžela/ky) 

5. Mzdy nebo výdělky byly nižší než ty očekávané (moje 

nebo partner/a, manžela/ky) 

6. Mým/naším investicím nebo firmě se dařilo hůře, než bylo 

očekáváno 

7. Nutnost poskytnout finanční pomoc rodině (já nebo 

partner/ka, manžel/ka) 

8. Rozvod nebo rozluka 

9. Úmrtí v rodině 

10. Jiné vysoké náklady než zdravotní (moje nebo partner/a, 

manžela/ky) 

11. Důchody byly nižší než ty očekávané (moje nebo 

partnera/ky, manžela/ky) 

97. Jiné (uveďte)  

96. Ne, nic z toho se neudálo 

     



KARTA 39 

     

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 

     



KARTA 40 

    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. 

     



KARTA 41 

     

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 

     



KARTA 42 

    1. Často 

2. Někdy 

3. Málokdy 

4. Nikdy 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA 43 

    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 

 



KARTA 44 

     

1. Rozhodně nesouhlasím 

2. Spíše nesouhlasím 

3. Ani souhlasím, ani nesouhlasím  

4. Spíše souhlasím  

5. Rozhodně souhlasím 

     



KARTA 45 

 

 

 

 

Absolutně žádná šance  Zcela jistě 



KARTA 46 

     

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 

     

 

 

 

 

KARTA 47 

     

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  

     


