
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ELSE

ENDIF
LOOP

DN001_Intro 
Rád/a bych zopakoval/a, že tento rozhovor je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázku, kterou byste nechtěl/a odpovědět, řekněte a přeskočíme ji. Vae
odpovědi budou uchovány v tajnosti a budou použity jen pro vědecké účely. Nyní začněme několika otázkami, které se týkají Vaí osobní a rodinné historie.

1. Dále

DN001a_Intro 
Rád/a bych zopakoval/a, že tento rozhovor je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázku, kterou byste nechtěl/a odpovědět, řekněte a přeskočíme ji. Vae
odpovědi budou uchovány v tajnosti a budou použity jen pro vědecké účely. V naem předchozím rozhovoru jsme se ptali na Vá život. Pro zkrácení naeho dneního
rozhovoru se budeme odkazovat na Vae předchozí odpovědí místo abychom se ptali na vechno znova. Je to tak v pořádku?

1. Ano
5. Ne

DN001b_Intro 
Nyní začněme několika otázkami, které se týkají Vaí osobní a rodinné historie.

1. Dále

IF MN101_Longitudinal = 0

DN042_Gender 
POZOROVÁNÍ 
TAZATEL: Zadejte, zda-li je respondent žena, nebo muž (v případě nejistoty se zeptejte)
1. Muž
2. Žena

DN043_BirthConf 
Jenom pro potvrzení: narodil/a jste se v
[FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]]
[STR (piYear)]?
1. Ano
5. Ne

IF DN004_CountryOfBirth = a5

ENDIF

IF DN007_Citizenship = a5

ENDIF

DN004_CountryOfBirth 
Narodil/a jste se na území dnení České republiky?
1. Ano
5. Ne

DN005_OtherCountry 
Ve které zemi jste se narodil/a? Uveďte prosím zemi, k níž patřilo místo Vaeho narození v době Vaeho narození.
STRING

DN006_YearToCountry 
V kterém roce jste se přistěhoval/a do České republiky?
1875..2011

DN007_Citizenship 
Máte české státní občanství?
1. Ano
5. Ne

DN008_OtherCitizenship 
Jaké státní občanství máte?
STRING

DN009_WhereLived 
OTÁZKA SE V ČESKÉ REPUBLICE NEPOUŽÍVÁ 
TAZATEL: ZMÁČKNĚTE @bCTRL-R@b
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ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF DN010_HighestEdu = a97

ENDIF

IF 97 IN DN012_FurtherEdu

ENDIF

DN010_HighestEdu 
Podívejte se prosím na kartu 2. 
Z uvedených druhů kol, jaké je Vae nejvyí ukončené základní nebo středokolské vzdělání?
1. Základní kola; 8. nebo 9. třída
2. Učilitě 2leté bez maturity
3. Učilitě 3leté bez maturity
4. Střední veobecně vzdělávací kola s maturitou
5. Gymnázium
95. Jetě žádné ukončené kolní vzdělání
96. Žádné ukončené kolní vzdělání
97. Jiné ukončené kolní vzdělání (i v cizině)

DN011_OtherHighestEdu 
Jaké jiné ukončené základní nebo středokolské vzdělání máte? 
TAZATEL: ODBORNÉ A VYŠŠÍ ŠKOLY NÁSLEDUJÍ V DALŠÍ OTÁZCE
STRING

DN012_FurtherEdu 
Podívejte se prosím na kartu 3. 
Jaké odborné nebo vysokokolské vzdělání jste ukončil/a? 
TAZATEL: KÓDOVAT VŠECHNY VHODNÉ MOŽNOSTI
1. Střední odborné učilitě 3leté nebo 4leté s maturitou
2. Střední odborná kola s maturitou SOŠ (průmyslovka)
3. Vyí odborná kola (absolvent má maturitu a je DIS diplomovaný specialista v oboru)
4. Vysoká kola
95. Stále ve kole
96. Žádné odborné vzdělání
97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině)

DN013_WhichOtherEdu 
Které jiné odborné nebo vysokokolské vzdělání jste ukončil/a?
STRING

DN041_YearsEdu 
Kolik let celkem jste studoval/a? Počítejte prosím jen roky plné kolní docházky. 
TAZATEL: Plná kolní docházka 
*může zahrnovat: příjem stipendia, vykonávání praxe nebo studium se kolitelem nebo skládání zkouek
*vylučuje: současnou práci na plný pracovní úvazek, domácí studium, dálkové studium, speciální kolení v zaměstnání, večerní studium nebo flexibilní vysokokolské
studium atd.
0..25

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

DN044_MaritalStatus 
Změnil se Vá rodinný stav v době od naeho posledního rozhovoru?
1. Ano, změna rodinného stavu
5. Ne, rodinný stav se nezměnil

IF DN014_MaritalStatus = a1

ENDIF
IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2

DN014_MaritalStatus 
Podívejte se prosím na kartu 4. 
Jaký je Vá rodinný stav?
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 MN026_FirstResp = 1

ENDIF

DN015_YearOfMarriage 
Ve kterém roce jste se oženil/vdala?
1890..2011

DN016_YearOfPartnership 
Ve kterém roce jste zaregistrovali svoje partnerství?
1890..2011
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ELSE

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR (DN014_MaritalStatus = a6))

IF DN014_MaritalStatus = a3

ELSE

ENDIF

DN017_YearOfMarriage 
Ve kterém roce jste se oženil/vdala?
1890..2011

IF DN014_MaritalStatus = a5

ELSE

ENDIF

DN018_DivorcedSinceWhen 
Ve kterém roce jste se rozvedl/a? 

TAZATEL: PŘI VÍCE NEŽ JEDNOM ROZVODU UVÉST ROK POSLEDNÍHO ROZVODU
1890..2011

IF DN014_MaritalStatus = a6

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen 
V kterém roce jste [ovdověla/ovdověl]?

TAZATEL: UVEĎTE ROK ÚMRTÍ VAŠEHO/VAŠÍ MANŽELA/KY.
1890..2011

IF DN021_HighestEduPart = a97

ENDIF

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart

ENDIF

DN020_AgePart 
V kterém roce se narodil/a [Vá/Vae/Vá/Vae/Vá/Vae] [dřívějí/dřívějí/zesnulý/zesnulá] [manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? 
TAZATEL: ZANÉST NAROZENÍ POSLEDNÍ/HO MANŽELA/KY
1875..2011

DN021_HighestEduPart 
Podívejte se prosím na kartu 2. 
Jaké zde uvedené nejvyí ukončené základní nebo středokolské vzdělání [má Vá/má Vae/má Vá/má Vae/měl Vá/měla Vae] [dřívějí/dřívějí/zesnulý/zesnulá]
[manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]?
1. Základní kola; 8. nebo 9. třída
2. Učilitě 2leté bez maturity
3. Učilitě 3leté bez maturity
4. Střední veobecně vzdělávací kola s maturitou
5. Gymnázium
95. Jetě žádné ukončené kolní vzdělání
96. Žádné ukončené kolní vzdělání
97. Jiné ukončené kolní vzdělání (i v cizině)

DN022_OtherHighestEduPart 
Jaké jiné ukončené základní nebo středokolské vzdělání má [Vá/Vae/Vá/Vae/Vá/Vae] [dřívějí/dřívějí/zesnulý/zesnulá]
[manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]?
STRING

DN023_FurtherEduPart 
Podívejte se prosím na kartu 3. 
Jaké zde uvedené ukončené odborné nebo vysokokolské vzdělání [má Vá/má Vae/má Vá/má Vae/měl Vá/měla Vae] [dřívějí/dřívějí/zesnulý/zesnulá]
[manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]? 
TAZATEL: Kódovat vechny vhodné odpovědi
1. Střední odborné učilitě 3leté nebo 4leté s maturitou
2. Střední odborná kola s maturitou SOŠ (průmyslovka)
3. Vyí odborná kola (absolvent má maturitu a je DIS diplomovaný specialista v oboru)
4. Vysoká kola
95. Stále ve kole
96. Žádné odborné vzdělání
97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině)

DN024_WhichOtherEduPart 
Jakého jiného odborného nebo vysokokolského vzdělání dosáhl/a [Vá/Vae/Vá/Vae/Vá/Vae] [dřívějí/dřívějí/zesnulý/zesnulá]
[manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka]?
STRING

DN025_LastJobPartner 
Jaké bylo poslední zaměstnání [Vaeho/Vaí/Vaeho/Vaí/Vaeho/Vaí] [dřívějího/dřívějí/zemřelého/zemřelé] [manžela/manželky/manžela/manželky/manžela/manželky]?
Uveďte prosím přesné označení. 
TAZATEL: NAPŘÍKLAD NIKOLI ZAMĚSTNANEC, ALE "REFERENT V ÚČTÁRNĚ", NIKOLI "DĚLNÍK", ALE "NÁSTROJAŘ". U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO
VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD "VEDOUCÍ RESORTU" NEBO "ŘEDITEL GYMNÁZIA". "ŽENA/MUŽ V
DOMÁCNOSTI" UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ POVOLÁNÍ NEVYKONÁVALA. 
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ENDIF
IF (SN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3

ENDIF

STRING

DN040_PartnerOutsideHH 
Máte partnera/ku, která žije mimo tuto domácnost?
1. Ano
5. Ne

LOOP

ENDLOOP

IF SN001_Introduction = REFUSAL

ENDIF

SN014_Privacy 

TAZATEL: 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 samotným respondentem.
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 potřeba vysvětlit, respondent odpovídá v soukromí.
2. Vysvětlen soukromý charakter dotazníku dalím osobám, které odely z místnosti
3. Vysvětlen soukromý charakter dotazníku dalím osobám, které neodely z místnosti

SN001_Introduction 
Nyní se Vás budu ptát na Vae vztahy s jinými lidmi. Čas od času lidé hovoří s ostatními o dobrých či patných 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 přísluníky, ale také o přátele a známé, sousedy, či kolegy z práce.
Prosím označujte tyto lidi jejich křestními jmény.
1. Dále

UNFOLDING BRACKET SEQUENCE

LOOP

IF (MN101_Longitudinal = 0) OR (((((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0)) OR
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5)) OR
(Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5))

ENDIF
LOOP

DN039_Intro2 
Nyní mám několik otázek k Vaim rodičům a sourozencům.
1. Dále

IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5

IF (MN017_FatherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)

LOOP

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive 
Žije jetě [Vae/Vá] [vlastní/vlastní] [matka/otec]?
1. Ano
5. Ne

DN027_AgeOfDeathParent 
Kolik let bylo [Vaí/Vaemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Kolik let je [Vaí/Vaemu] [matce/otci] nyní?
18..120
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ELSE
ENDLOOP

ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR ((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Kolik let je [Vaí/Vaemu] [matce/otci] nyní?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Jaké bylo poslední zaměstnání [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
Uveďte prosím přesné označení. 
TAZATEL: NAPŘÍKLAD NIKOLI 'ÚŘEDNÍK', ALE 'REFERENT', NIKOLI 'DĚLNÍK', ALE 'NÁSTROJAŘ'. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ
ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD 'VEDOUCÍ RESORTU' NEBO 'ŘEDITEL GYMNÁZIA'. 'ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI' UVÁDĚT
JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. 
STRING

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent 
Podívejte se prosím na kartu 5. 
Kde bydlí [Vae/Vá] [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

DN032_ContactDuringPast12Months 
Jak častý jste měli kontakt s [Vaí/Vaím] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? 
TAZATEL: VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. EMAILU, SMS nebo MMS
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

DN033_HealthParent 
Jaký je zdravotní stav [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný

DN033_HealthParent 
Jaký je zdravotní stav [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný

IF (MN019_FatherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)

LOOP

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

DN026_NaturalParentAlive 
Žije jetě [Vae/Vá] [vlastní/vlastní] [matka/otec]?
1. Ano
5. Ne
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ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR ((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN027_AgeOfDeathParent 
Kolik let bylo [Vaí/Vaemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Kolik let je [Vaí/Vaemu] [matce/otci] nyní?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Kolik let je [Vaí/Vaemu] [matce/otci] nyní?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Jaké bylo poslední zaměstnání [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
Uveďte prosím přesné označení. 
TAZATEL: NAPŘÍKLAD NIKOLI 'ÚŘEDNÍK', ALE 'REFERENT', NIKOLI 'DĚLNÍK', ALE 'NÁSTROJAŘ'. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ
ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD 'VEDOUCÍ RESORTU' NEBO 'ŘEDITEL GYMNÁZIA'. 'ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI' UVÁDĚT
JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. 
STRING

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent 
Podívejte se prosím na kartu 5. 
Kde bydlí [Vae/Vá] [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

DN032_ContactDuringPast12Months 
Jak častý jste měli kontakt s [Vaí/Vaím] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? 
TAZATEL: VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. EMAILU, SMS nebo MMS
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

DN033_HealthParent 
Jaký je zdravotní stav [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný

DN033_HealthParent 
Jaký je zdravotní stav [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
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ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

5. Špatný

IF (MN016_MotherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)

LOOP

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR ((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive 
Žije jetě [Vae/Vá] [vlastní/vlastní] [matka/otec]?
1. Ano
5. Ne

DN027_AgeOfDeathParent 
Kolik let bylo [Vaí/Vaemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Kolik let je [Vaí/Vaemu] [matce/otci] nyní?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Kolik let je [Vaí/Vaemu] [matce/otci] nyní?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Jaké bylo poslední zaměstnání [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
Uveďte prosím přesné označení. 
TAZATEL: NAPŘÍKLAD NIKOLI 'ÚŘEDNÍK', ALE 'REFERENT', NIKOLI 'DĚLNÍK', ALE 'NÁSTROJAŘ'. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ
ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD 'VEDOUCÍ RESORTU' NEBO 'ŘEDITEL GYMNÁZIA'. 'ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI' UVÁDĚT
JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. 
STRING

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent 
Podívejte se prosím na kartu 5. 
Kde bydlí [Vae/Vá] [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

DN032_ContactDuringPast12Months 
Jak častý jste měli kontakt s [Vaí/Vaím] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? 
TAZATEL: VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. EMAILU, SMS nebo MMS
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
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ELSE
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

DN033_HealthParent 
Jaký je zdravotní stav [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný

DN033_HealthParent 
Jaký je zdravotní stav [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný

IF (MN018_MotherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)

LOOP

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR ((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive 
Žije jetě [Vae/Vá] [vlastní/vlastní] [matka/otec]?
1. Ano
5. Ne

DN027_AgeOfDeathParent 
Kolik let bylo [Vaí/Vaemu] [matce/otci], když [zemřela/zemřel]?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Kolik let je [Vaí/Vaemu] [matce/otci] nyní?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Kolik let je [Vaí/Vaemu] [matce/otci] nyní?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Jaké bylo poslední zaměstnání [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
Uveďte prosím přesné označení. 
TAZATEL: NAPŘÍKLAD NIKOLI 'ÚŘEDNÍK', ALE 'REFERENT', NIKOLI 'DĚLNÍK', ALE 'NÁSTROJAŘ'. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ
ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD 'VEDOUCÍ RESORTU' NEBO 'ŘEDITEL GYMNÁZIA'. 'ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI' UVÁDĚT
JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. 
STRING

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

DN030_LivingPlaceParent 
Podívejte se prosím na kartu 5. 
Kde bydlí [Vae/Vá] [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
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ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDLOOP
LOOP

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN032_ContactDuringPast12Months 
Jak častý jste měli kontakt s [Vaí/Vaím] [matkou/otcem] během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? 
TAZATEL: VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. EMAILU, SMS nebo MMS
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

DN033_HealthParent 
Jaký je zdravotní stav [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný

DN033_HealthParent 
Jaký je zdravotní stav [Vaí/Vaeho] [matky/otce]? 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR (((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0)) OR
(Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1))

ENDIF

IF Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 0

ENDIF
IF (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1) OR (DN034_AnySiblings = a1)

ENDIF

DN034_AnySiblings 
Máte nebo měl/a jste sourozence? 
TAZATEL: VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ 
1. Ano
5. Ne

DN035_OldestYoungestBetweenChild 
Mezi Vaimi sourozenci, byl/a jste nejstarí, nejmladí, nebo prostřední dítě?
1. Nejstarí
2. Nejmladí
3. Prostřední

DN036_HowManyBrothersAlive 
Kolik máte jetě žijících bratrů?

TAZATEL: VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ
0..20

DN037_HowManySistersAlive 
A kolik máte jetě žijících sester? 
TAZATEL: VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ
0..20
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LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

IF CH001_NumberOfChildren > 0

CH001_NumberOfChildren 
Nyní se budeme ptát na Vae děti. Kolik máte žijících dětí? Vyjmenujte prosím vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptivní děti, nevlastní děti [včetně
dětí/včetně dětí/včetně dětí/včetně dětí] [Vaeho manžela/Vaí manželky/Vaeho partnera/Vaí partnerky]. 

TAZATEL: Nevlastní dítě = Dítě manžela/ky z předchozího vztahu
Adoptované dítě = Dítě, o které R pečuje na základě právního aktu adopce
Dítě v pěstounské péči = Dítě, které je R svěřeno do pěstounské péče
0..20

LOOP

CH201_ChildByINTRO 
Na obrazovce teď vidím seznam vech 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 proel/la, abychom měli úplné a správné informace.
1. Dále

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY

LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch
od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně
těch od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně
těch od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

CH004_FirstNameOfChild 
^FL_CH004_5
Jaké je [správné] křestní jméno tohoto dítěte? 
TAZATEL: Prosím napite/potvrďte jméno
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ELSE
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

STRING

CH005_SexOfChildN 
Je {CH004_FirstNameOfChild} muž nebo žena? 

1. Muž
2. Žena

CH006_YearOfBirthChildN 
Ve kterém roce se {CH004_FirstNameOfChild} narodil/a? 
TAZATEL: Prosím napite/potvrďte rok narození
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))

ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

CH504_WhyChildRemoved 

TAZATEL: Proč toto dítě nepatří do seznamu dětí? 
1. Dítě partnera/ky respondenta, se kterým již nežije
2. Dítě zemřelo
3. Dítě neznámé
4. Dítě již zmíněno
97. Jiné

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

TAZATEL: O které již zmíněné dítě se jedná?
^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]

IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)

LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně
těch od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild)
+ ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

IF piPreloadChildIndex > 0

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně
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ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

ELSE

ENDIF

těch od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch
od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně
těch od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch
od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

CH004_FirstNameOfChild 
^FL_CH004_5
Jaké je [správné] křestní jméno tohoto dítěte? 
TAZATEL: Prosím napite/potvrďte jméno
STRING

CH005_SexOfChildN 
Je {CH004_FirstNameOfChild} muž nebo žena? 

1. Muž
2. Žena

CH006_YearOfBirthChildN 
Ve kterém roce se {CH004_FirstNameOfChild} narodil/a? 
TAZATEL: Prosím napite/potvrďte rok narození
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

CH504_WhyChildRemoved 

TAZATEL: Proč toto dítě nepatří do seznamu dětí? 
1. Dítě partnera/ky respondenta, se kterým již nežije
2. Dítě zemřelo
3. Dítě neznámé
4. Dítě již zmíněno
97. Jiné

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

TAZATEL: O které již zmíněné dítě se jedná?
^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]
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ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <> EMPTY

LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně
těch od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch
od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě
nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch
od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě
nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch
od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

CH004_FirstNameOfChild 
^FL_CH004_5
Jaké je [správné] křestní jméno tohoto dítěte? 
TAZATEL: Prosím napite/potvrďte jméno
STRING

CH005_SexOfChildN 
Je {CH004_FirstNameOfChild} muž nebo žena? 

1. Muž
2. Žena

CH006_YearOfBirthChildN 
Ve kterém roce se {CH004_FirstNameOfChild} narodil/a? 
TAZATEL: Prosím napite/potvrďte rok narození
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))

CH504_WhyChildRemoved 
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ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

TAZATEL: Proč toto dítě nepatří do seznamu dětí? 
1. Dítě partnera/ky respondenta, se kterým již nežije
2. Dítě zemřelo
3. Dítě neznámé
4. Dítě již zmíněno
97. Jiné

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

TAZATEL: O které již zmíněné dítě se jedná?
^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]

IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)

LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě
nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch
od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě
nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch
od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

CH001a_ChildCheck 
Máte {FL_CH001a_1}?
Opět prosím myslete na vechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě
nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od]. 
TAZATEL: Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás předevím děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval vechny vlastní děti, děti v
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ENDLOOP
LOOP

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

ENDIF

ENDIF

pěstounské péči, adoptované a nevlastní [((('dítě jmenující se ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), narozené ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('dítě jmenující se ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/dítě/jiné dítě, o kterém jsme jetě nemluvili] [včetně těch od/včetně těch od/včetně těch
od/včetně těch od] 
1. Ano
5. Ne

CH004_FirstNameOfChild 
^FL_CH004_5
Jaké je [správné] křestní jméno tohoto dítěte? 
TAZATEL: Prosím napite/potvrďte jméno
STRING

CH005_SexOfChildN 
Je {CH004_FirstNameOfChild} muž nebo žena? 

1. Muž
2. Žena

CH006_YearOfBirthChildN 
Ve kterém roce se {CH004_FirstNameOfChild} narodil/a? 
TAZATEL: Prosím napite/potvrďte rok narození
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))

ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

CH504_WhyChildRemoved 

TAZATEL: Proč toto dítě nepatří do seznamu dětí? 
1. Dítě partnera/ky respondenta, se kterým již nežije
2. Dítě zemřelo
3. Dítě neznámé
4. Dítě již zmíněno
97. Jiné

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

TAZATEL: O které již zmíněné dítě se jedná?
^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]

CH203_Done 
{Children_table_1} {Children_table_2} {Children_table_3} {Children_table_4} {Children_table_5} {Children_table_6} {Children_table_7} {Children_table_8}
{Children_table_9} {Children_table_10} {Children_table_11} {Children_table_12} {Children_table_13} {Children_table_14} {Children_table_15} {Children_table_16}
{Children_table_17} {Children_table_18} {Children_table_19} {Children_table_20} 
TAZATEL: Prosím zajistěte, aby byl seznam dětí kompletní.
1. Dále
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LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1

LOOP
ELSE

ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild 
Jak často jste byl/a v posledních dvanácti měsících Vy v kontaktu s {CH004_FirstNameOfChild}, buď osobně nebo telefonicky nebo dopisem? 
TAZATEL: VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, NAPŘÍKLAD EMAIL, SMS nebo MMS
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

ELSE

ENDIF

IF CH002_NatChild = a5

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh 
Podívejte se prosím na kartu 5. 
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

CH002_NatChild 
Je {CH004_FirstNameOfChild} Vae vlastní dítě [s Vaím současným manželem nebo partnerem/s Vaí současnou manželkou nebo partnerkou]?

1. Ano
5. Ne

IF MN005_ModeQues = a1

ELSE

ENDIF

CH010_StepAdopFostChild 
Je {CH004_FirstNameOfChild}... 

TAZATEL: NAHLAS PŘEČÍST 
1. Vlastní dítě
2. Nevlastní dítě
3. Adoptivní dítě
4. Dítě v pěstounské péči

CH011_OwnChildN 
Je {CH004_FirstNameOfChild}... 
TAZATEL: NAHLAS PŘEČÍST
1. Vlastní dítě Vae a Vaeho současného partnera
2. Vlastní dítě z dřívějího vztahu
3. Vlastní dítě Vaeho současného partnera z jeho/jejího dřívějího vztahu
4. Adoptivní dítě
5. Dítě v pěstounské péči

CH012_MaritalStatusChildN 
Podívejte se prosím na kartu 4. 
Jaký má {CH004_FirstNameOfChild} rodinný stav? 
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
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ENDLOOP
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF

ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)

ENDIF

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

CH013_PartnerChildN 
Má {CH004_FirstNameOfChild} partnera/partnerku, který/á s [ním/ní] žije?
1. Ano
5. Ne

UNFOLDING BRACKET SEQUENCE

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

ENDIF

CH016_ChildOcc 
Podívejte se prosím na kartu 6. 
{CH004_FirstNameOfChild} je ...
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 kolním 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 CH019_NoChildren > 0

ENDIF

CH017_EducChild 
Podívejte se prosím na kartu 2. 
Jaké nejvyí základní nebo středokolské vzdělání na této kartě {CH004_FirstNameOfChild} ukončil/a?
1. Základní kola; 8. nebo 9. třída
2. Učilitě 2leté bez maturity
3. Učilitě 3leté bez maturity
4. Střední veobecně vzdělávací kola s maturitou
5. Gymnázium
95. Jetě žádné ukončené kolní vzdělání
96. Žádné ukončené kolní vzdělání
97. Jiné ukončené kolní vzdělání (i v cizině)

CH018_EdInstChild 
Podívejte se prosím na kartu 3. 
Jaké odborné nebo vysokokolské vzdělání ukončil/a {CH004_FirstNameOfChild}? 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 
1. Střední odborné učilitě 3leté nebo 4leté s maturitou
2. Střední odborná kola s maturitou SOŠ (průmyslovka)
3. Vyí odborná kola (absolvent má maturitu a je DIS diplomovaný specialista v oboru)
4. Vysoká kola
95. Stále ve kole
96. Žádné odborné vzdělání
97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině)

CH019_NoChildren 
Kolik dětí má {CH004_FirstNameOfChild}?

TAZATEL: ZA DĚTI POČÍTÁME: VLASTNÍ DĚTI, DĚTI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, NEVLASTNÍ DĚTI, VČETNĚ DĚTÍ MANŽELA/MANŽELKY NEBO
PARTNERA /PARTNERKY.

0..25

CH020_YrBrthYCh 
V kterém roce se narodilo [nejmladí] dítě {CH004_FirstNameOfChild}?
1875..2011

IF numberofcheckedpreloadchildren > 0

CH507_IntroCheckChildren 
Rádi bychom upřesnili nae informace o [Vaem dítěti/Vaich dětech].
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IF CH524_LocationCheckChildren = a1

ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1

1. Dále

CH524_LocationCheckChildren 
V době od rozhovoru v {FL_CH524_1}, změnilo [Vae dítě/některé z Vaich dětí/Vae dítě/některé z Vaich dětí] bydlitě?
1. Ano
5. Ne

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH525_LocationWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

CH525_LocationWhom 
Které dítě změnilo bydlitě? 
TAZATEL: Kódujte vechny děti
^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. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH526_LocationChanged 
Podívejte se prosím na KARTU 5.
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

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH526_LocationChanged 
Podívejte se prosím na KARTU 5.
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

CH508_SchoolCheckChildren 
Prosím podívejte se na kartu 2.
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ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

ENDIF

V době od rozhovoru v {FL_CH508_1}, dokončilo [Vae dítě/některé z Vaich dětí/Vae dítě/některé z Vaich dětí] některé vzdělání uvedené na této kartě?
1. Ano
5. Ne

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH509_SchoolWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

CH509_SchoolWhom 
Které to bylo 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]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH510_Leaving_certificate 
Jakého vzdělání {FL_CH510_1} dosáhlo?
1. Základní kola; 8. nebo 9. třída
2. Učilitě 2leté bez maturity
3. Učilitě 3leté bez maturity
4. Střední veobecně vzdělávací kola s maturitou
5. Gymnázium
97. Jiné vzdělání (i v cizině)

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH510_Leaving_certificate 
Jakého vzdělání {FL_CH510_1} dosáhlo?
1. Základní kola; 8. nebo 9. třída
2. Učilitě 2leté bez maturity
3. Učilitě 3leté bez maturity
4. Střední veobecně vzdělávací kola s maturitou
5. Gymnázium
97. Jiné vzdělání (i v cizině)

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

CH511_DegreeCheckChildren 
Prosím podívejte se na KARTU 3.
V době od rozhovoru v {FL_CH511_1}, dokončilo [Vae dítě/některé z Vaich dětí/Vae dítě/některé z Vaich dětí] některé zde uvedené vyí nebo odborné vzdělání?
1. Ano
5. Ne

IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH512_DegreeWhom 
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ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1

ENDIF

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR (CH001_NumberOfChildren = 1))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

Které dítě? 
TAZATEL: Uveďte vechny děti
^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. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH513_DegreeObtained 
Jakého vzdělání {FL_CH513_1} dosáhl/a? 
1. Střední odborné učilitě 3leté nebo 4leté s maturitou
2. Střední odborná kola s maturitou SOŠ (průmyslovka)
3. Vyí odborná kola (absolvent má maturitu a je DIS diplomovaný specialista v oboru)
4. Vysoká kola
97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině)

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH513_DegreeObtained 
Jakého vzdělání {FL_CH513_1} dosáhl/a? 
1. Střední odborné učilitě 3leté nebo 4leté s maturitou
2. Střední odborná kola s maturitou SOŠ (průmyslovka)
3. Vyí odborná kola (absolvent má maturitu a je DIS diplomovaný specialista v oboru)
4. Vysoká kola
97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině)

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

CH514_MaritalStatusCheckChildren 
V době od naeho rozhovoru v {FL_CH514_1}, změnil se rodinný stav [Vaeho dítěte/některého z Vaich dětí/Vaeho dítěte/některého z Vaich dětí]?
1. Ano
5. Ne

IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH515_MaritalStatusWhom 
U kterého dítěte se změnil rodinný stav? 
TAZATEL: Uveďte vechny takové děti
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
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ENDIF

IF CH517_BecomeParent = a1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH515_MaritalStatusWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH516_MaritalStatus 
Prosím podívejte se na Kartu 4. Jaký je rodinný stav {FL_CH516_1}?
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

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH516_MaritalStatus 
Prosím podívejte se na Kartu 4. Jaký je rodinný stav {FL_CH516_1}?
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

CH517_BecomeParent 
V době od naeho rozhovoru v {FL_CH517_1}, narodilo se [Vaemu dítěti/některému z Vaich dětí/Vaemu dítěti/některému z Vaich dětí] nové dítě? 
TAZATEL: Prosím uveďte vlastní děti, adoptované děti, děti v pěstounské péči, nevlastní děti včetně dětí partnerů nebo manželů.
1. Ano
5. Ne

IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH518_ParentWhom 
Které dítě se stalo rodičem novému dítěti? (Kterému dítěti se narodilo toto dítě?) 
TAZATEL: Uveďte vechny takové děti
^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. ^FLDefault[1]
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ENDLOOP
ENDIF

ENDIF

IF CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH518_ParentWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK 
Kolik dětí má {FL_CH519_1} celkem?
1..25

CH520_YoungestBorn 
V kterém roce se [toto dítě/nejmladí z těchto dětí] narodilo?
1. 2003 nebo dříve
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK 
Kolik dětí má {FL_CH519_1} celkem?
1..25

CH520_YoungestBorn 
V kterém roce se [toto dítě/nejmladí z těchto dětí] narodilo?
1. 2003 nebo dříve
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

CH021_NoGrandChild 
Kolik vnoučat máte Vy [a Vá/a Vae/a Vá/a Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] celkem? 
TAZATEL: ZAHRNOUT VNOUČATA MANŽELA/KY NEBO PARTERA/KY Z MINULÝCH VZTAHŮ
0..20

CH022_GreatGrChild 
Máte Vy [a Vá/a Vae/a Vá/a Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] pravnoučata?
1. Ano
5. Ne

CH023_IntCheck 
KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU? 
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce
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ENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

LOOP

PH001_Intro 
Nyní mám několik otázek k Vaemu zdraví.
1. Dále

IF MN808_AgeRespondent <= 75

ENDIF

IF 97 IN PH006_DocCond

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 19

PH003_HealthGen2 
Řekl/a byste že Vae zdraví (Vá zdravotní stav) je ... 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI
1. Vynikající
2. Velmi dobrý
3. Dobrý
4. Průměrný
5. Špatný

PH004_LStIll 
Mnoho lidí má chronické nebo vleklé zdravotní problémy. Vleklými problémy rozumíme to, že s něčím už delí dobu problémy máte anebo je možné, že je budete mít.
Máte v tomto smyslu vleklé zdravotní problémy, nemoci či omezení? 
TAZATEL: Včetně psychických nebo duevních problémů
1. Ano
5. Ne

PH005_LimAct 
V jaké míře Vás Vae zdraví v posledních esti měsících omezovalo při vykonávání každodenních činností? 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI
1. Silně omezovalo
2. Omezovalo, ale ne silně
3. Žádné omezení

PH061_LimPaidWork 
Máte nějaký zdravotní problém nebo invaliditu, která omezuje druh nebo množství placené práce, kterou byste mohl/a vykonávat?
1. Ano
5. Ne

PH006_DocCond 
Podívejte se prosím na kartu 7. 
[Řekl Vám už někdy lékař, že trpíte /Trpíte v současné době] některou z uvedených chorob? [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.] Uveďte prosím odpovídající čísla. 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
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 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 žláz, s výjimkou meních onemocnění rakovinou kůže
11. Žaludeční 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 vážné pokození paměti
96. Nic z jmenovaného
97. Jiné nemoci, které nebyly uvedeny

PH007_OthCond 
Které jiné nemoci to byly?

TAZATEL: DOPTEJTE SE
STRING

IF ((cnt < 18) AND (cnt IN PH006_DocCond)) OR ((cnt = 20) AND (97 IN PH006_DocCond))

LOOP

IF piIndexSub <> 18
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ENDLOOP
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

IF piIndexSub = 10

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

PH008_OrgCan 
Který Vá orgán nebo část těla byl nebo je postižen rakovinou? 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Jícen
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Zažívací trubice
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břiní
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

PH009_AgeCond 
V kolika letech Vám lékař poprvé řekl, že máte [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/vysoký krevní tlak/vysoké hodnoty cholesterolu/záchvat mrtvice nebo
prokrvení mozku/cukrovku/chronické onemocnění plic/artritidu nebo revmatismus/rakovinu/žaludeční nebo dvanácterníkový vřed/Parkinsonovu nemoc/edý
zákal/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle/jiné zlomeniny/Alzheimerovu chorobu/'' + piDefault]?
0..125

LOOP

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition 
^FL_PH072_6
V době od naeho posledního rozhovoru (v {FL_PH072_4}), měl/a jste [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení
mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]? 
1. Ano
5. Ne

IF piIndex = 3

ENDIF

PH080_OrgCan 
Který Vá orgán nebo část těla byl nebo je postižen rakovinou? 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Jícen
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Zažívací trubice
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břiní
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
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ENDLOOP
LOOP

ENDIF

IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3)
AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH073_HadConditionCheck 
Nae záznamy ukazují, že v rozhovoru v roce {FL_PH073_5} jste uvedl/a, že jste už měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo
prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]. 
TAZATEL: Kódujte 1 kromě případu, že respondent spontánně nesouhlasí se záznamem.
1. Ano
5. Ne

PH074_Reason 

TAZATEL: Kódujte důvod proč respondent nesouhlasil se záznamem, že měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení
mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle].

Respondent říkal, že ...
1. Nikdy neměl
3. Diagnóza se nepotvrdila

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf 
Znamená to, že jste měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]
od doby rozhovoru (v {FL_PH075_4})? 
1. Ano, měl/a jsem dalí^FL_PH075_5
2. Ne, neměl/a jsem dalí^FL_PH075_5 od doby posledního rozhovoru
3. Není si jist/a, zda měl/a dalí^FL_PH075_5

PH076_YearCondition 
V kterém roce jste měl/a poslední [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo
kyčle]? 
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition 
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

PH071_HadConditionHowMany 
Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od naeho
rozhovoru v {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 a více

PH072_HadCondition 
^FL_PH072_6
V době od naeho posledního rozhovoru (v {FL_PH072_4}), měl/a jste [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení
mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]? 
1. Ano
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IF PH072_HadCondition = a1

5. Ne

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3)
AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

PH080_OrgCan 
Který Vá orgán nebo část těla byl nebo je postižen rakovinou? 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Jícen
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Zažívací trubice
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břiní
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

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH073_HadConditionCheck 
Nae záznamy ukazují, že v rozhovoru v roce {FL_PH073_5} jste uvedl/a, že jste už měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo
prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]. 
TAZATEL: Kódujte 1 kromě případu, že respondent spontánně nesouhlasí se záznamem.
1. Ano
5. Ne

PH074_Reason 

TAZATEL: Kódujte důvod proč respondent nesouhlasil se záznamem, že měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení
mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle].

Respondent říkal, že ...
1. Nikdy neměl
3. Diagnóza se nepotvrdila

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf 
Znamená to, že jste měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]
od doby rozhovoru (v {FL_PH075_4})? 
1. Ano, měl/a jsem dalí^FL_PH075_5
2. Ne, neměl/a jsem dalí^FL_PH075_5 od doby posledního rozhovoru
3. Není si jist/a, zda měl/a dalí^FL_PH075_5

PH076_YearCondition 
V kterém roce jste měl/a poslední [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo
kyčle]? 
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PH072_HadCondition
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#piIndex
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#piIndex
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PRELOAD_PH006_DocCon
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#piIndex
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PRELOAD_PH006_DocCon
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#piIndex
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PRELOAD_PH006_DocCon
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#piIndex
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PRELOAD_PH006_DocCon
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#piIndex
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PRELOAD_PH067_HadCondition
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#piIndex
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PRELOAD_PH067_HadCondition
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#piIndex
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PRELOAD_PH067_HadCondition
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#piIndex
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PRELOAD_PH067_HadCondition
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PH075_HadConditionConf
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PH072_HadCondition
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PH073_HadConditionCheck
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PH073_HadConditionCheck


ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

PH077_MonthCondition 
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

PH071_HadConditionHowMany 
Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od naeho
rozhovoru v {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 a více

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition 
^FL_PH072_6
V době od naeho posledního rozhovoru (v {FL_PH072_4}), měl/a jste [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení
mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]? 
1. Ano
5. Ne

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3)
AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

PH080_OrgCan 
Který Vá orgán nebo část těla byl nebo je postižen rakovinou? 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Jícen
5. Štítná žláza
6. Plíce
7. Prsa
8. Zažívací trubice
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břiní
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

IF PH073_HadConditionCheck = a5

PH073_HadConditionCheck 
Nae záznamy ukazují, že v rozhovoru v roce {FL_PH073_5} jste uvedl/a, že jste už měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo
prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]. 
TAZATEL: Kódujte 1 kromě případu, že respondent spontánně nesouhlasí se záznamem.
1. Ano
5. Ne

PH074_Reason 
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ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

TAZATEL: Kódujte důvod proč respondent nesouhlasil se záznamem, že měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení
mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle].

Respondent říkal, že ...
1. Nikdy neměl
3. Diagnóza se nepotvrdila

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf 
Znamená to, že jste měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]
od doby rozhovoru (v {FL_PH075_4})? 
1. Ano, měl/a jsem dalí^FL_PH075_5
2. Ne, neměl/a jsem dalí^FL_PH075_5 od doby posledního rozhovoru
3. Není si jist/a, zda měl/a dalí^FL_PH075_5

PH076_YearCondition 
V kterém roce jste měl/a poslední [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo
kyčle]? 
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition 
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

PH071_HadConditionHowMany 
Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od naeho
rozhovoru v {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 a více

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition 
^FL_PH072_6
V době od naeho posledního rozhovoru (v {FL_PH072_4}), měl/a jste [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení
mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]? 
1. Ano
5. Ne

IF piIndex = 3

PH080_OrgCan 
Který Vá orgán nebo část těla byl nebo je postižen rakovinou? 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
1. Mozek
2. Dutina ústní
3. Hrtan
4. Jícen
5. Štítná žláza
6. Plíce
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ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3)
AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

7. Prsa
8. Zažívací trubice
9. Žaludek
10. Játra
11. Slinivka břiní
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

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH073_HadConditionCheck 
Nae záznamy ukazují, že v rozhovoru v roce {FL_PH073_5} jste uvedl/a, že jste už měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo
prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]. 
TAZATEL: Kódujte 1 kromě případu, že respondent spontánně nesouhlasí se záznamem.
1. Ano
5. Ne

PH074_Reason 

TAZATEL: Kódujte důvod proč respondent nesouhlasil se záznamem, že měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení
mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle].

Respondent říkal, že ...
1. Nikdy neměl
3. Diagnóza se nepotvrdila

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf 
Znamená to, že jste měl/a [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo kyčle]
od doby rozhovoru (v {FL_PH075_4})? 
1. Ano, měl/a jsem dalí^FL_PH075_5
2. Ne, neměl/a jsem dalí^FL_PH075_5 od doby posledního rozhovoru
3. Není si jist/a, zda měl/a dalí^FL_PH075_5

PH076_YearCondition 
V kterém roce jste měl/a poslední [srdeční infarkt nebo jinou srdeční chorobu/záchvat mrtvice nebo prokrvení mozku/rakovinu/zlomeninu kyčelního krčku nebo
kyčle]? 
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition 
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
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ENDIF

IF (Preload.PH012_Weight">PRELOAD_PH012_Weight - PH012_Weight) > 5

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDLOOP
ENDIF

IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

PH071_HadConditionHowMany 
Kolik [srdečních infarktů včetně infarktu myokardu/mrtvic včetně poruch prokrvení v mozku/rakovin/zlomenin kyčelního krčku nebo kyčle] jste měl/a od naeho
rozhovoru v {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 a více

PH010_Symptoms 
Podívejte se prosím na kartu 8.
Měl/a jste alespoň jednou během posledních esti měsíců některý z uvedených zdravotních problémů? Uveďte prosím odpovídající číslo. 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
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. Dunost
4. Úporný kael
5. Oteklé nohy
6. Poruchy spánku
7. Pády
8. Strach z upadnutí
9. Závrať, krátkodobé bezvědomí
10. Problémy se žaludkem 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

PH011_CurrentDrugs 
Nae dalí otázka se týká léků. Podívejte se prosím na kartu 9. 
Berete alespoň jednou týdně léky na uvedené zdravotní problémy? 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
1. Vysoké hodnoty cholesterolu
2. Vysoký krevní tlak
3. Srdeční infarkt
4. Jiná srdeční onemocnění
5. Astma
6. Cukrovka
7. Bolesti nebo záněty kloubů
8. Jiné bolesti (např. bolesti hlavy, zad ap.)
9. Poruchy spánku
10. Stavy úzkosti nebo deprese
11. Osteoporóza (hormonální)
12. Osteoporóza (nehormonální)
13. Pálení žáhy
14. Chronická bronchitis
96. Žádné léky
97. Jiné léky

PH012_Weight 
Jaká je Vae hmotnost? 
TAZATEL: VÁHA V KG
0.00..250.00

IF PH065_CheckLossWeight = a1

ENDIF

PH065_CheckLossWeight 
Ztratil/a jste na váze od doby naeho rozhovoru v {FL_PH065_3}?
1. Ano
5. Ne, neztratil/a jsem na váze od doby posledního rozhovoru

PH066_ReasonLostWeight 
Ztratil/a jste na váze v posledních dvou letech z důvodu nemoci nebo protože jste držel/a speciální dietu?
1. Z důvodu nemoci
2. Držel/a speciální dietu
3. Z důvodu nemoci a speciální diety
97. Ztráta váhy z jiných důvodů

PH013_HowTall 
Jaká je Vae výka? 
TAZATEL: TĚLESNÁ VÝŠKA V CENTIMETRECH 
0.00..230.00
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ENDLOOP
LOOP

ENDIF

PH041_UseGlasses 
Nosíte obvykle brýle nebo kontaktní čočky? 
1. Ano
5. Ne

PH043_EyeSightDist 
Jak vidíte [s brýlemi nebo kontaktními čočkami] vzdálenějí předměty, například přátele na druhém chodníku? 
TAZATEL: Přečíst nahlas...
1. Výborně
2. Velmi dobře
3. Dobře
4. Průměrně
5. Špatně

PH044_EyeSightPap 
Jak vidíte [s Vaimi brýlemi nebo kontaktními čočkami] věci v bezprostřední blízkosti, např. písmo v novinách? 
TAZATEL: PŘEČÍST...
1. Výborně
2. Velmi dobře
3. Dobře
4. Průměrně
5. Špatně

PH045_UseHearingAid 
Používáte obvykle naslouchací přístroj (naslouchadlo)?
1. Ano
5. Ne

PH046_Hearing 
Slyíte [s naslouchadlem] ... 
TAZATEL: Nahlas přečíst...
1. Výborně
2. Velmi dobře
3. Dobře
4. Průměrně
5. Špatně

PH048_HeADLa 
Podívejte se prosím na kartu 10. 
Řekněte mi prosím, zda máte potíže při výkonu některé z uvedených každodenních činností. Nepočítejte problémy, o kterých očekáváte, že budou trvat méně než tři
měsíce. 
(Máte kvůli zdravotním problémům potíže s některou z uvedených činností?) 
TAZATEL: VYPTAT SE: JEŠTĚ JINÉ POTÍŽE?
ZNAMENEJTE VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE. 
1. Ujít 100 metrů
2. Sedět přibližně dvě hodiny
3. Po delím sezení vstát ze židle 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 výi ramen
8. Táhnout nebo posunout větí předměty jako např. křeslo
9. Zvednout nebo nést předměty o váze víc než 5 kilogramů (např. těžkou nákupní taku)
10. Sebrat prsty se stolu minci
96. Nic z uvedeného

PH049_HeADLb 
Podívejte se prosím na kartu 11. 
Řekněte mi prosím, jestli máte z důvodu problémů tělesných, psychických nebo problémů s pamětí potíže s vykonáváním některé z následujících činností. Opět
nepočítejte problémy, o kterých očekáváte, že budou trvat méně než tři měsíce. 
(Máte kvůli zdravotním problémům nebo kvůli problémům s pamětí potíže s některou z činností na kartě 11?) 
TAZATEL: VYPTAT SE: JEŠTĚ JINÉ POTÍŽE?
VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
1. Obléknout se včetně ponožek 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. Použít toaletu včetně sednout si a vstát
7. Používat 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



ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDLOOP

96. Nic z toho

PH054_IntCheck 
KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce

LOOP

IF MN024_NursingHome = a1

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

BR001_EverSmokedDaily 
Následující otázky se týkají kouření a pití alkoholických nápojů. Ve svém životě, kouřil/a jste v průběhu alespoň jednoho roku cigarety, doutníky nebo dýmku?
1. Ano
5. Ne

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) AND (BR002_StillSmoking = a5)

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

BR002_StillSmoking 
[Následující otázky jsou o kouření a pití alkoholických nápojů.] Kouříte v současné době? 
1. Ano
5. Ne

IF BR022_StoppedSmoking = a1

ENDIF

BR022_StoppedSmoking 
Přestal/a jste kouřit od doby naeho rozhovoru v {FL_BR022_1}?
1. Ano, přestal/a jsem kouřit po posledním rozhovoru
2. Ne, nekouřil/a jsem v době posledního rozhovoru
3. Ne, stále kouřím

BR031_YearStopped 
Ve kterém roce jste naposledy přestal/a kouřit?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

BR032_MonthStopped 
Ve kterém 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

BR003_HowManyYearsSmoked 
Kolik let v životě jste v životě celkem kouřil/a (nebo kouříte)? 
TAZATEL: Období, kdy jste nekouřil/a, nezapočítávat. 
Napite 1 pokud respondent kouřil méně než jeden rok

1..150

BR010_AlcBevLastThreeMonth 
Nyní se zeptáme několik otázek na pití alkoholu - pokud jej pijete.
Podívejte se prosím na kartu 12. 
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IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

Jak často jste v posledních třech měsících pil/a alkoholické nápoje (pivo, víno, lihoviny)?
1. Skoro denně
2. Pět nebo est dnů v týdnu
3. Tři nebo čtyři dny v týdnu
4. Jednou nebo dvakrát v týdnu
5. Jednou nebo dvakrát za měsíc
6. Méně než jednou za měsíc
7. Za poslední tři měsíce vůbec ne

BR019_DrinksInADay 
Během posledních tří měsíců, ve dnech kdy jste pil/a, kolik sklenic jste asi vypil/a? 
TAZATEL: Počítejte jako jednu sklenici:
1 láhev/plechovka piva (třetinka), 1 sklenice stolního vína (asi 1 deci), 1 sklenice vína (asi 1 deci), nebo 1 tvrdý alkohol (4cl)

1..70

BR023_SixOrMoreDrinks 
Podívejte se prosím na KARTU 12.
V posledních 3 měsících, jak často jste měl/a 6 a více drinků v rámci jedné příležitosti?
1. Každý den nebo téměř každý den
2. Pět nebo est 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. Vůbec za poslední 3 měsíce

BR024_ProbDrink 
Představovalo nadměrné pití někdy problém ve Vaem životě?
1. Ano
5. Ne

IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)

ENDIF
UNFOLDING BRACKET SEQUENCE

BR015_PartInVigSprtsAct 
Rádi bychom se zeptali na tělesné aktivity ve vaem běžném denním životě. Jak často vykonáváte @Bnamáhavou tělesnou činnost@B (sport, fyzicky namáhavé práce
v domácnosti nebo v zaměstnání)? 
TAZATEL: NAHLAS PŘEČÍST
1. Více než jednou týdně
2. Jednou týdně
3. Jednou až třikrát za měsíc
4. V podstatě nikdy

BR016_ModSprtsAct 
Jak často vykonáváte @Bstředně@B namáhavou činnost (práce na zahradě, mytí auta, procházka)? 
TAZATEL: NAHLAS PŘEČÍST
1. Více než jednou týdně
2. Jednou týdně
3. Jednou až třikrát za měsíc
4. V podstatě nikdy

BR025a_MealsDay 
Jíte obvykle snídani, oběd a večeři?
1. Ano
5. Ne

BR025_MealsDay 
Kolik hlavních jídel máte obvykle denně? 
TAZATEL: Hlavní jídlo představují dva kusy nebo pokrmy, u kterých při jídle sedíte. Například: brambory, zelenina a maso je hlavní jídlo; nebo vejce s chlebem a
ovocem je také hlavní jídlo.
1..10

BR026_DairyProd 
Podívejte se prosím na Kartu 13.
V obvyklém @btýdnu@b, jak často máte mléčné potraviny jako sklenici mléka, sýr na chlebu, 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 
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ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

(Podívejte se prosím na KARTU 13.)
V obvyklém týdnu, jak často jíte porci lutěnin, fazolí nebo vajec?
1. Každý den
2. 3-6 krát týdně
3. Dvakrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně

BR028_MeatWeek 
(Podívejte se prosím na KARTU 13.)
Během obvyklého týdne, jak často jíte maso, rybu nebo kuře?
1. Každý den
2. 3-6 krát týdně
3. Dvakrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně

BR029_FruitsVegWeek 
(Podívejte se prosím na KARTU 13.)
V obvyklém týdnu, jak často jíte porci ovoce nebo zeleniny?
1. Každý den
2. 3-6 krát týdně
3. Dvakrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně

BR030_FluidsDay 
NEDÍVEJTE se už na kartu 13,
během jednoho dne, kolik álků čaje, kávy, vody, mléka, ovocného džusu nebo nealkoholických nápojů normálně vypijete? 
TAZATEL: Přečíst možnosti.
Počítejte objem álku 2 až 2 a půl deci.
1. 1 až 2 sklenice/álky
2. 3 až 5 sklenic/álků
3. 6 a více sklenic/álků

BR017_IntCheck 
KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

CF019_CFInstruct 

TAZATEL: V TOMTO MODULU SE TESTUJÍ KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI. ZAJISTĚTE, ABY PŘI VYPLŇOVÁNÍ TOHOTO MODULU NEBYLA PŘÍTOMNA ŽÁDNÁ
JINÁ OSOBA. 
ZAČÁTEK MODULU, V NĚMŽ @BNENÍ DOVOLENO UVÁDĚT ÚDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSTUPCE@B. POKUD RESPONDENT NENÍ SCHOPEN SÁM
ZODPOVĚDĚT NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY, ZADEJTE PŘI KAŽDÉ OTÁZCE @BCTRL-K@B.
1. Dále

CF001_SRRead 
Nyní se budeme věnovat kognitivním schopnostem. Jak byste sám/sama zhodnotil/a Vai schopnost číst pro potřeby běžného života? Řekl/a byste, že je... 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI. 
JEDNÁ SE O ČTENÍ NAPŘ. NOVIN, KNIH, DOKUMENTŮ APOD
1. Výborná
2. Velmi dobrá
3. Dobrá
4. Průměrná
5. Špatná

CF002_SRWrite 
Jak byste sám/sama zhodnotil/a Vai schopnost psát pro své každodenní potřeby. Řekl/a byste, že je... 
TAZATEL: PŘEČÍST MOŽNOSTI
NEJDE O KRASOPIS, ALE O PSANÍ POZNÁMEK, DOPISŮ, DOKUMENTŮ APOD
1. Výborná
2. Velmi dobrá
3. Dobrá
4. Průměrná
5. Špatná



ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0

CF003_DateDay 
Nyní se budeme zabývat pamětí a schopností přemýlet o věcech. Kolikátého dnes je? 
TAZATEL: KÓDOVAT, ZDA BYLO DNEŠNÍ DATUM ( {FLDAY}) UVEDENO SPRÁVNĚ.
1. Datum v měsíci je uvedeno správně
2. Datum v měsíci není uvedeno správně/neví, kolikátého dnes je

CF004_DateMonth 
Jaký je měsíc? 
TAZATEL: KÓDOVAT, ZDA BYL MĚSÍC ( {FLMONTH}) UVEDEN SPRÁVNĚ
1. Měsíc byl uveden správně
2. Měsíc nebyl uveden správně /neví, který je měsíc

CF005_DateYear 
Jakého letopočtu je letoní rok? 
TAZATEL: Kódovat, zda byl letoní rok ( [STR (Year)]) uveden správně
1. Rok uveden správně
2. Rok nebyl uveden správně / neví, který je rok

CF006_DayWeek 
Jaký je den v týdnu? 
TAZATEL: SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: ( {FLTODAY}) 
1. Den uveden správně
2. Den nebyl uveden správně / neví, který je den

CF103_Memory 
Jak byste ohodnotil/a svoji paměť v současné době? Řekl/a byste, že je výborná, velmi dobrá, dobrá, průměrná, nebo patná?
1. Výborná
2. Velmi dobrá
3. Dobrá
4. Průměrná
5. Špatná

CF007_Learn1Intro 
Nyní Vám přečtu záměrně dlouhý seznam slov a poté Vás poprosím o zopakování těch slov, které si budete pamatovat v jakémkoli pořadí. Poslouchejte pozorně,
protože ten seznam nemohu zopakovat. Rozuměl/a jste zadání? 
TAZATEL: Připravte si testovací protokol
1. Dále

CF009_VerbFluIntro 
Teď bych Vás chtěl/a poprosit, abyste vyjmenoval/a tolik různých zvířat, na kolik si jen vzpomenete. Máte na to minutu čas. 

Připravte se, začněte teď! 
TAZATEL: 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 CF012_NumDis <> a1

ENDIF
IF CF012_NumDis = a1

CF011_IntroNum 
Nyní bychom Vám rádi položili několik otázek, kde půjde o to, jak lidé v běžném životě zacházejí s čísly. 
TAZATEL: POKUD TO BUDE NUTNÉ, POVZBUDIT RESPONDENTA, ABY ZODPOVĚDĚL VŠECHNY OTÁZKY.

1. Dále

CF012_NumDis 
Jestliže pravděpodobnost dostat určitou nemoc činí 10 procent, kolik lidí z 1000 (tisíce) tuto nemoc pravděpodobně dostane? 
TAZATEL: ODPOVĚDI NEČÍST 
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Jiné odpovědi

CF013_NumHalfPrice 
Při výprodeji stojí vechno zboží v obchodě jen polovinu ceny. Před výprodejem stála pohovka 300 [FLDefault[9]]. Kolik stojí ve výprodeji? 
TAZATEL: ODPOVĚDI NEČÍST
1. 150^FLCurr
2. 600^FLCurr
97. Jiné odpovědi
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ENDIF

IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))

ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

ENDIF

IF CF014_NumCar = a1

ENDIF

CF014_NumCar 
Obchodník s ojetými vozy prodává jedno auto za 60.000 [FLDefault[9]]. To jsou dvě třetiny toho, co stojí nový vůz. Kolik stojí nový vůz? 
TAZATEL: ODPOVĚDI NEČÍST
1. 90.000 ^FLCurr
2. 40.000 ^FLCurr
3. 80.000 ^FLCurr
4. 120.000 ^FLCurr
5. 180.000 ^FLCurr
97. Jiné odpovědi

CF015_Savings 
Předpokládejme, že máte uloženo v bance 2.000 [FLDefault[9]] a dostanete za to každý rok 10 procent úroků. Kolik peněz budete mít na účtu po dvou letech? 
TAZATEL: ODPOVĚDI NEČÍST
1. 2.420 ^FLCurr
2. 2.020 ^FLCurr
3. 2.040 ^FLCurr
4. 2.100 ^FLCurr
5. 2.200 ^FLCurr
6. 2.400 ^FLCurr
97. Jiné odpovědi

CF108_Serial 
Teď zkusíme odečítání čísel. Sto mínus 7 rovná se kolik? 
TAZATEL: Pokud respondent 7 přičte, můžete otázku zopakovat.
0..9999999

UNFOLDING BRACKET SEQUENCE

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

CF113_Learn4 
Před chvílí jsem Vám přečetl/a seznam slov a vy jste opakova/a ta, na která jste si vzpomněl/a. Řeknete mi prosím ta slova, na která si vzpomenete jetě teď? 
TAZATEL: VYJMENOVANÁ SLOVA NAPSAT DO PROTOKOLU TAZATELE. NECHTE ČAS 1 MINUTU. SPRÁVNÁ SLOVA ZAPSAT.
1. Hotel
2. Řeka
3. Strom
4. Kůže
5. Zlato
6. Trh
7. Papír
8. Dítě
9. Král
10. Kniha
96. Nic z uvedeného

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

CF114_Learn4 
Před chvílí jsem Vám přečetl/a seznam slov a vy jste opakova/a ta, na která jste si vzpomněl/a. Řeknete mi prosím ta slova, na která si vzpomenete jetě teď? 
TAZATEL: VYJMENOVANÁ SLOVA NAPSAT DO PROTOKOLU TAZATELE. NECHTE ČAS 1 MINUTU. SPRÁVNÁ SLOVA ZADAT. 
1. Nebe
2. Moře
3. Vlajka
4. Koruna
5. Manželka
6. Stroj
7. Dům
8. Země
9. Škola
10. Máslo
96. Nic z uvedeného

IF MN025_RandomCF102 = 3

CF115_Learn4 
Před chvílí jsem Vám přečetl/a seznam slov a vy jste opakova/a ta, na která jste si vzpomněl/a. Řeknete mi prosím ta slova, na která si vzpomenete jetě teď? 
TAZATEL: VYJMENOVANÁ SLOVA NAPSAT DO PROTOKOLU TAZATELE. NECHTE ČAS 1 MINUTU. SPRÁVNÁ SLOVA ZADAT. 
1. Žena
2. Kámen
3. Krev
4. Roh
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ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

IF CF017_Factors = a1

ENDIF

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

5. Boty
6. Dopis
7. Dívka
8. Dům
9. Údolí
10. Motor
96. Nic z uvedeného

CF116_Learn4 
Před chvílí jsem Vám přečetl/a seznam slov a vy jste opakova/a ta, na která jste si vzpomněl/a. Řeknete mi prosím ta slova, na která si vzpomenete jetě teď? 
TAZATEL: VYJMENOVANÁ SLOVA NAPSAT DO PROTOKOLU TAZATELE. NECHTE ČAS 1 MINUTU. SPRÁVNÁ SLOVA ZADAT. 
1. Voda
2. Kostel
3. Lékař
4. Palác
5. Oheň
6. Zahrada
7. Moře
8. Vesnice
9. Dítě
10. Stůl
96. Nic z uvedeného

CF017_Factors 

TAZATEL: VYSKYTLY SE NĚJAKÉ FAKTORY, KTERÉ BY BYLY MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT VÝSLEDEK TESTU? 
1. Ano
5. Ne

CF217_Impaired 

TAZATEL: Co ovlivnilo respondentův test?
STRING

CF018_IntCheck 
KDO BYL BĚHEM TOHOTO MODULU PŘÍTOMEN? 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
1. Pouze respondent
2. Partner/ka přítomen/a
3. Dítě/děti přítomno/přítomny
4. Jiná osoba/osoby

LOOP

MH001_Intro 
Předtím jsme mluvili o Vaem tělesném zdraví a nyní se budeme zabývat Vaí psychickou pohodou - jak se cítíte, když vezmete v úvahu ve, co se kolem Vás děje.
1. Dále

MH002_Depression 
Byl/a jste v posledním měsíci smutný/á nebo zničený/a?

TAZATEL: POKUD BUDOU ŽÁDAT VYSVĚTLENÍ, ŘEKNĚTE PROSÍM 'SMUTNÝ/Á NEBO ZNIČENÝ/A ZNAMENÁ, ŽE SE CÍTÍTE MIZERNĚ, SKLÍČENĚ NEBO
DEPRIMOVANĚ'. 
1. Ano
5. Ne

MH003_Hopes 
S jakou nadějí hledíte do budoucnosti? 
TAZATEL: ZAZNAMENEJTE, JEN, ZDA BYLY UVEDENY NADĚJE ČI NIKOLI 
1. Nějaká naděje zmíněna
2. Žádná naděje nezmíněna

MH004_WishDeath 
Přál/a jste si někdy v posledním měsíci, abyste tady raději nebyl/a? 
TAZATEL: NEBUDE-LI VÝZNAM JASNÝ, ŘEKNĚTE: 
PŘÁL/A JSTE SI NĚKDY V POSLEDNÍM MĚSÍCI, ABYSTE BYL/A RADĚJI MRTVÝ/Á?
1. Nějaké vyjádření sebevražedných přání nebo být mrtev/a
2. Žádné takové pocity nevyjádřeny
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IF MH005_Guilt = a3

ENDIF

IF MH008_Interest = a3

ENDIF

IF MH011_Appetite = a3

ENDIF

MH005_Guilt 
Máte sklon dělat sám/sama sobě výčitky nebo cítit se za něco vinen/na? 
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

MH006_BlameForWhat 
Čím se cítíte být vinný/vinna? 
TAZATEL: KÓDUJTE PROSÍM 1 JEN PRO PŘEHNANÉ POCITY VINY, KTERÉ JASNĚ NEODPOVÍDAJÍ OKOLNOSTEM. VĚTŠINOU JE TATO CHYBA JEN VELMI
MALÁ, POKUD K NÍ VŮBEC DOJDE. 
OPRÁVNĚNÉ NEBO PŘIMĚŘENÉ POCITY VINY KÓDOVAT PROSÍM JAKO 2. 

1. Uvedené příklady představují jasně přehnané pocity viny nebo výčitky vůči vlastní osobě
2. Uvedené příklady nepředstavují jasně přehnané pocity viny nebo výčitky vůči vlastní osobě

MH007_Sleep 
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 
Jak jste na tom byl/a v posledním měsíci, pokud jde o Vá zájem o okolní svět? 
1. Popisuje méně zájmu než obvykle
2. Neuvádí žádnou změnu v míře zájmu
3. Nespecifická nebo nekódovatelná odpověď

MH009_KeepUpInt 
Tedy: udržujete si svůj zájem o okolní svět?
1. Ano
5. Ne

MH010_Irritability 
Jste v poslední době podrážděný/á?
1. Ano
5. Ne

MH011_Appetite 
Jakou máte v poslední době chuť k jídlu?
1. Snížení potřeby jídla
2. Žádné snížení potřeby jídla
3. Nespecifická nebo nekódovatelná odpověď

MH012_EatMoreLess 
Jedl/a jste více nebo méně než obvykle? 

1. Méně
2. Více
3. Ani více ani méně

MH013_Fatigue 
Měl/a jste v posledním měsíci příli málo energie, abyste mohl/a dělat věci, které byste dělat chtěl/a? 
1. Ano
5. Ne

MH014_ConcEnter 
Jak jste na tom se soustředěním? Můžete se např. soustředit na televizní program, film nebo vysílání rádia? 

1. Zmiňuje potíže se soustředěním
2. Žádné takové potíže nezmiňuje

MH015_ConcRead 
Můžete se soustředit na čtení?
1. Zmiňuje potíže se soustředěním
2. Žádné takové potíže nezmiňuje
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IF MH018_DepressionEver = a1

MH016_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 
Plakal/a jste někdy v posledním měsíci? 
1. Ano
5. Ne

MH023_HDA1 
Přečtu Vám nyní několik hodnocení, pomocí nichž lidé popisují své pocity. 
Řekněte prosím, jak často jste měl/a takové pocity BĚHEM POSLEDNÍHO TÝDNE: nikdy, téměř nikdy, někdy, často (téměř vždy).
Nejlepí odpověď je větinou ta, která Vás napadne jako první, je lepí, budete-li odpovídat rychle.

Měl/a jsem strach, že se přihodí to nejhorí. 
TAZATEL: Přečíst nahlas jen je-li to nutné.
1. Nikdy
2. Téměř nikdy
3. Někdy
4. Často, téměř vždy

MH024_HDA2 
Byl/a jsem nervózní. 
TAZATEL: Přečíst nahlas jen je-li to nutné.
1. Nikdy
2. Téměř nikdy
3. Někdy
4. Často, téměř vždy

MH025_HDA3 
Třásly se mi ruce. 
TAZATEL: Přečíst nahlas jen je-li to nutné.
1. Nikdy
2. Téměř nikdy
3. Někdy
4. Často, téměř vždy

MH026_HDA4 
Bál/a jsem se, že zemřu. 
TAZATEL: Přečíst nahlas jen je-li to nutné.
1. Nikdy
2. Téměř nikdy
3. Někdy
4. Často, téměř vždy

MH027_HDA5 
Cítil/a jsem, že omdlím. 
TAZATEL: Přečíst nahlas jen je-li to nutné.
1. Nikdy
2. Téměř nikdy
3. Někdy
4. Často, téměř vždy

MH032_EndNonProxy 

TAZATEL: Konec modulu bez zástupce. 
Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Respondent
2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem)

MH018_DepressionEver 
[Od posledního rozhovoru v] {FL_MH018_4} [, bylo/Bylo] [ve Vaem životě] jedno nebo více období během nichž jste měl/a alespoň po dva týdny příznaky deprese?
1. Ano
5. Ne

IF MN101_Longitudinal = 1

MH030_YearDepression 
V kterém roce jste naposledy trpěl/a příznaky deprese, které trvaly déle než dva týdny?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
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ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

5. 2010
6. 2011

MH031_MonthDepression 
V kterém měsíci tyto příznaky začaly?
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

MH019_AgeFirstTime 
Kolik Vám bylo let, když se tyto příznaky objevily poprvé? 
0..120

MH020_EverTreated 
Byl/a jste [někdy] oetřován/a Vaím praktickým lékařem nebo psychiatrem kvůli depresi?
1. Ano
5. Ne

MH021_EverAddHos 
Byl/a jste [někdy] hospitalizován/a na psychiatrické klinice nebo oddělení?
1. Ano
5. Ne

MH022_AffEmDis 
Řekl Vám někdy lékař, že máte náladové nebo emoční poruchy, včetně úzkostí, nervových nebo psychiatrických problémů?
1. Ano
5. Ne

LOOP

IF HC002_STtoMDoctor > 0

ENDIF
IF ((HC002_STtoMDoctor > 0) AND (HC003_CGPract < HC002_STtoMDoctor)) OR (HC002_STtoMDoctor = DONTKNOW)

HC002_STtoMDoctor 
Nyní máme několik otázek k péči o zdraví.
@BV posledních dvanácti měsících@B kolikrát jste navtívil/a lékaře nebo mluvil/a s lékařem o svém zdraví? Počítejte prosím i pohotovostní nebo ambulantní oetření,
ne vak hospitalizace v nemocnici nebo návtěvy u zubního lékaře. 
TAZATEL: V PŘÍPADĚ VÍCE NEŽ 98, ZADAT 98 
0..98

HC003_CGPract 
Kolik z těchto návtěv bylo u praktického nebo obvodního lékaře? 
TAZATEL: V PŘÍPADĚ VÍCE NEŽ 98, ZADAT 98
0..98

IF HC004_CSpecialist = a1

HC004_CSpecialist 
Podívejte se prosím na kartu 14. 
Vyhledal/a jste během posledních dvanácti měsíců některého z lékařů, kteří jsou tam uvedeni? 
TAZATEL: POKUD BYL UVEDEN ZUBNÍ LÉKAŘ, ODKÁZAT NA DALŠÍ OTÁZKY
1. Ano
5. Ne

HC005_LastCSp 
Opět se prosím podívejte na kartu 14. 
Kterého z uvedených odborných lékařů jste vyhledal/a @bběhem posledních 12 měsíců@b? 
TAZATEL: Vechny možnosti kódovat. Pokud byl uveden zubní lékař, řekněte, že otázky na zubní péči budou následovat později
1. Kardiolog nebo internista
2. Dermatolog
3. Neurolog
4. Oční lékař
5. Krční, nosní, uní
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ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

IF HC012_PTinHos = a1

ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1

ENDIF

ENDIF

6. Revmatolog
7. Ortopéd
8. Chirurg
9. Psychiatr
10. Gynekolog
11. Urolog
12. Onkolog
13. Geriatr
96. Jiné

HC012_PTinHos 
Byl/a jste během posledních dvanácti měsíců hospitalizován/a v nemocnici přes noc? Týká se pobytu jak ve veobecné nemocnici, tak i na psychiatrické klinice nebo ve
specializovaných nemocnicích.
1. Ano
5. Ne

HC013_TiminHos 
Kolikrát jste byl/a během posledních dvanácti měsíců hospitalizován/a v nemocnici přes noc? 
TAZATEL: POČÍTAT JEN ČASOVĚ ODDĚLENÉ POBYTY. ZADEJTE 10 POKUD BYLO UVEDENO 10 NEBO VÍCE POBYTŮ.
1..10

HC014_TotNightsinPT 
Kolik nocí jste celkem strávil/a v nemocnici za posledních dvanáct měsíců?
1..365

IF HC029_NursHome = a1

ENDIF

HC029_NursHome 
Byl/a jste během posledních dvanácti měsíců @bpřes noc v domově s pečovatelskou službou@b? 
TAZATEL: DOMOV S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POSKYTUJE VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY: PODÁVÁNÍ LÉKŮ, DOHLED A OSOBNÍ PÉČI 24 HODIN
(NE NUTNĚ ZDRAVOTNÍM PERSONÁLEM), UBYTOVÁNÍ A JÍDLO. TRVALE ZNAMENÁ NEUSTÁLE V POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH. POKUD SE RESPONDENT
ODSTĚHOVAL DO DOMOVA S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PŘED MÉNĚ NEŽ 12 MĚSÍCI, KÓDUJTE 1 (ANO, DOČASNĚ)
1. Ano, dočasně
3. Ano, trvale
5. Ne

HC030_TimNursHome 
Jak často jste byl/a během posledních dvanácti měsíců umístěn/a v domově s pečovatelskou službou přes noc? 
TAZATEL: POČÍTAT JEN ČASOVĚ OD SEBE ODDĚLENÉ POBYTY
1..365

HC031_WksNursHome 
Během posledních dvanácti měsíců - kolik týdnů jste celkem strávil/a v domově s pečovatelskou službou? 
TAZATEL: ZA JEDEN CELÝ MĚSÍC POČÍTAT 4 TÝDNY, ZA ZAPOČATÝ TÝDEN POČÍTAT 1
1..52

LOOP

IF MN024_NursingHome = a1

EP001_Intro 
Děkuji za zodpovězení otázek v této náročné části dotazníku.
Nyní bych rád/a přeel/a na jiné téma. Budu se ptát na Vai současnou výdělečnou situaci.
1. Dále

EP005_CurrentJobSit 
Podívejte se prosím na Kartu 18. 
Co nejlépe vystihuje Vai @bsoučasnou@b výdělečnou situaci? 
TAZATEL: Kódovat jen jednu možnost. 
Pouze pokud má respondent pochybnosti, vysvětlete: 
1. V důchodu (v důchodu po své vlastní výdělečné činnosti, včetně částečného a předčasného důchodu); 
2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (placená práce, včetně práce pro rodinnou firmu bez platu, také zaměstnanci firmy bez současného
přijmu); 
3. Nezaměstnaný/á (i krátkodobě, také dočasné proputění); 
4. Trvale práce neschopný/á v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení (včetně částečné invalidity nebo postižení); 
5. V domácnosti (zahrnuje hlídání domu, rodinných přísluníků, dětí nebo vnuků)
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. Jiné zahrnuje také rentiery, žijící z příjmů z majetku, studenty, a
dobrovolnickou práci.

1. V důchodu
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IF EP005_CurrentJobSit = a1

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (včetně práce v rodinném podniku)
3. Nezaměstnaný/á
4. Trvale práce neschopný/á v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení
5. V domácnosti
97. Jiné (rentier, žijící z majetku, student, dobrovolnická práce)

IF EP329_RetYear > 2008

ENDIF

EP329_RetYear 
V kterém roce jste el/la do důchodu?
1900..2011

EP328_RetMonth 
Pamatujete si, v 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 
Podívejte se prosím na kartu 19. 
Z jakých důvodů jste el/la do důchodu? 
TAZATEL: Vechny odpovídající údaje kódovat
1. Splnění požadavků na státní starobní důchod
2. Splnění požadavků na soukromý zaměstnanecký důchod
3. Splnění požadavků 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 patný zdravotní stav
7. Špatný zdravotní stav členů rodiny nebo přátel
8. Abych el/la 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

EP337_LookingForJob 
Hledáte si v současné době práci?
1. Ano
5. Ne

EP067_HowUnempl 
Řekl/a byste nám, jak jste se stal/a nezaměstnaným/ou? Dolo k tomu ... 
TAZATEL: NAHLAS PŘEČÍST
1. Protože Vá podnik nebo Vae místo bylo zrueno
2. Protože jste dal/a výpověď
3. Protože jste dostal/a výpověď
4. Po vzájemné dohodě mezi Vámi a Vaím zaměstnavatelem
5. Protože skončil pracovní poměr na dobu určitou
6. Protože jste se přestěhoval/a do jiného místa nebo města
97. Jiný důvod

EP002_PaidWork 
[Zajímá nás Vae pracovní činnost v době od naeho posledního rozhovoru.] Věnoval/a jste se [od naeho posledního rozhovoru v/v posledních čtyřech týdnech]
{FL_EP002_3} nějaké výdělečné činnosti, jak zaměstnání tak i podnikání, i když se při tom jednalo jen o pár hodin? 
1. Ano
5. Ne

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 97)) AND (EP002_PaidWork = a5)

EP006_EverWorked 
Vykonával/a jste někdy placenou práci?
1. Ano
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ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a4) AND ((EP002_PaidWork = a1) OR (EP006_EverWorked = a1))

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

5. Ne

EP068_CauseDis 
Řekl/a jste, že jste dlouhodobě práce neschopen/a kvůli nemoci nebo zdravotnímu postižení. Bylo to způsobeno Vaí pracovní činností?
1. Ano
5. Ne

IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)

ENDIF
IF EP125_ContWork = a1

ENDIF
IF EP125_ContWork = a5

EP125_ContWork 
Rádi bychom věděli o vekeré Vaí výdělečné činnosti v období mezi naím posledním rozhovorem v {FL_EP125_2} a současností. Pracoval/a jste po celé toto
období?
1. Ano
5. Ne

EP141_ChangeInJob 
Prosím podívejte se na kartu 20. Ačkoli jste po celou dobu od naeho posledního rozhovoru v {FL_EP141_2} pracoval/a, nastala u Vás některá z uvedených změn? 
TAZATEL: Vechny možnosti kódovat
1. Změna v druhu zaměstnání (např. ze zaměstnance v osobu samostatně výdělečně činnou)
2. Změna v zaměstnavateli
3. Pracovní postup
4. Změna místa (lokality) vaeho zaměstnání
5. Změna v délce smlouvy (z doby určité na dobu neurčitou nebo naopak)
96. Nic z vyjmenovaného

LOOP

EP331_Intro 
V kterém období jste pracoval/a? Prosím uveďte vechna data začátků a konců Vaich pracovních poměrů, pokud jich bylo více.
1. Dále

EP127_PeriodFromMonth 
Od kterého @bměsíce@b a roku [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

@bMĚSÍC@b: 
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 
Od kterého měsíce a @broku@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?

MĚSÍC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2003 nebo dříve
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth 
Do kterého @bměsíce@b a roku [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

@bMĚSÍC@b: 
ROK: 
TAZATEL: POKUD STAV STÁLE TRVÁ, ZADEJTE 13. DNES
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ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

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

EP130_PeriodToYear 
Do kterého měsíce a @broku@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

MĚSÍC: {EP129_PeriodToMonth} 

@bROK@b: 
1. 2004 nebo dříve
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp 
Byla v době od {FL_EP133_1} jetě jiná období, kdy {FL_EP133_2} [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
1. Ano
5. Ne

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

EP127_PeriodFromMonth 
Od kterého @bměsíce@b a roku [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

@bMĚSÍC@b: 
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 
Od kterého měsíce a @broku@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?

MĚSÍC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2003 nebo dříve
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth 
Do kterého @bměsíce@b a roku [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

@bMĚSÍC@b: 
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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))

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

ROK: 
TAZATEL: 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

EP130_PeriodToYear 
Do kterého měsíce a @broku@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

MĚSÍC: {EP129_PeriodToMonth} 

@bROK@b: 
1. 2004 nebo dříve
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp 
Byla v době od {FL_EP133_1} jetě jiná období, kdy {FL_EP133_2} [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
1. Ano
5. Ne

EP069_ResStopWork 
Říkal/a jste, že jste nyní v domácnosti, ale v minulosti jste měl/a placenou práci. Proč jste přestal/a pracovat? 
TAZATEL: NAHLAS PŘEČÍST
1. Kvůli zdravotním problémům
2. Bylo to příli namáhavé
3. Bylo příli 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 proputěna z práce, nebo vae pracovní místo bylo zrueno
6. Protože příjmy v rodině byly dostatečné
97. Jiný důvod

IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND (EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent
<= 75)

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)

EP325_UnEmpl 
Nyní se budeme ptát na dobu, kdy jste nebyl/a výdělečně činný/á. Byl/a jste nezaměstnaný/á a @Bhledal/a jste si práci@B v době od naeho posledního rozhovoru
v {FL_EP325_3}?
1. Ano
5. Ne

EP332_Intro 
Nyní se budeme ptát na období od naeho rozhovoru, ve kterých jste byl/a nezaměstnaný/á a hledal/a jste si práci.
1. Dále

EP333_Intro 
V kterých obdobích jste byl/a nezaměstnaný/á a hledal/a jste si práci? Prosím uveďte vechna data začátků a konců těchto období, pokud jich bylo více.
1. Dále
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LOOP

ENDLOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

EP127_PeriodFromMonth 
Od kterého @bměsíce@b a roku [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

@bMĚSÍC@b: 
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 
Od kterého měsíce a @broku@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?

MĚSÍC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2003 nebo dříve
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth 
Do kterého @bměsíce@b a roku [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

@bMĚSÍC@b: 
ROK: 
TAZATEL: 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

EP130_PeriodToYear 
Do kterého měsíce a @broku@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

MĚSÍC: {EP129_PeriodToMonth} 

@bROK@b: 
1. 2004 nebo dříve
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp 
Byla v době od {FL_EP133_1} jetě jiná období, kdy {FL_EP133_2} [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
1. Ano
5. Ne
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LOOP cnt:= 22 TO 40

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

EP127_PeriodFromMonth 
Od kterého @bměsíce@b a roku [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

@bMĚSÍC@b: 
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 
Od kterého měsíce a @broku@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?

MĚSÍC ^EP127_PeriodFromMonth
@bROK@b
1. 2003 nebo dříve
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth 
Do kterého @bměsíce@b a roku [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

@bMĚSÍC@b: 
ROK: 
TAZATEL: 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

EP130_PeriodToYear 
Do kterého měsíce a @broku@b [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]? 

MĚSÍC: {EP129_PeriodToMonth} 

@bROK@b: 
1. 2004 nebo dříve
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp 
Byla v době od {FL_EP133_1} jetě jiná období, kdy {FL_EP133_2} [jste pracoval/a/jste byl/a nezaměstnaný/á]?
1. Ano
5. Ne
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ENDIF

LOOP cnt2:= 1 TO 6

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

EP110_RecPubBen 
Rádi bychom také věděli, zda jste v době od naeho posledního rozhovoru pobíral/a státní podporu, třeba ve formě starobního důchodu, předčasného starobního
důchodu nebo podpory v nezaměstnanosti. Podívejte se prosím na kartu 21. V době od {FL_EP110_2}, obdržel/a jste některou z uvedených státních podpor? 
TAZATEL: Vechny možnosti kódovat
1. Starobní důchod
2. Předčasný starobní důchod
3. Podpora v nezaměstnanosti
4. Dávky nemocenského pojitění
5. Dávky invalidního důchodu
6. Dávky sociální pomoci
96. Nic z jmenovaného

IF cnt2 IN EP110_RecPubBen

LOOP

LOOP

EP334_Intro 
V kterých obdobích jste pobíral/a [starobní důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávky nemocenského pojitění/dávky invalidního
důchodu/dávky sociální pomoci]? Prosím uveďte vechna data začátků a konců těchto období, pokud jich bylo víc.
1. Dále

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth 
Od kterého @bměsíce@b a roku jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávky nemocenského pojitění/dávky
invalidního důchodu/dávky sociální podpory]? 
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear 
Od kterého měsíce a @broku@b jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávky nemocenského pojitění/dávky
invalidního důchodu/dávky sociální podpory]? 

MĚSÍC: ^EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
@bROK@b:
1. 2005 a dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth 
Do kterého @bměsíce@b a roku jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávky nemocenského pojitění/dávky invalidního
důchodu/dávky sociální podpory]? 
TAZATEL: 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
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ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIF

EP114_ReceivePaymentPeriodToYear 
Do kterého měsíce a @broku@b jste dostával/a [starobní důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávky nemocenského pojitění/dávky
invalidního důchodu/dávky sociální podpory]? 

MĚSÍC: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth} 
@bROK@b: 
1. 2005 a dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp 
Byla některá dalí období od {FL_EP116_3} kdy jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávky nemocenského
pojitění/dávky invalidního důchodu/dávky sociální podpory]?
1. Ano
5. Ne

IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1

LOOP

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth 
Od kterého @bměsíce@b a roku jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávky nemocenského pojitění/dávky
invalidního důchodu/dávky sociální podpory]? 
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear 
Od kterého měsíce a @broku@b jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávky nemocenského pojitění/dávky
invalidního důchodu/dávky sociální podpory]? 

MĚSÍC: ^EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
@bROK@b:
1. 2005 a dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth 
Do kterého @bměsíce@b a roku jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávky nemocenského pojitění/dávky
invalidního důchodu/dávky sociální podpory]? 
TAZATEL: 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

EP114_ReceivePaymentPeriodToYear 
Do kterého měsíce a @broku@b jste dostával/a [starobní důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávky nemocenského
pojitění/dávky invalidního důchodu/dávky sociální podpory]? 
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ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDLOOP

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1

ENDIF

ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

MĚSÍC: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth} 
@bROK@b: 
1. 2005 a dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp 
Byla některá dalí období od {FL_EP116_3} kdy jste dostával/a [důchod/předčasný starobní důchod/podporu v nezaměstnanosti/dávky nemocenského
pojitění/dávky invalidního důchodu/dávky sociální podpory]?
1. Ano
5. Ne

EP326_ReceivedSeverancePayment 
V době od posledního rozhovoru v {FL_EP326_3}, obdržel/a jste odstupné nebo finanční kompenzaci po ukončení pracovního poměru?
1. Ano
5. Ne

EP122_ReceiveSeveranceMonth 
V kterém MĚSÍCI a roce jste obdržel/a odstupné nebo finanční kompenzaci po ukončení pracovního poměru? 
TAZATEL: POKUD JICH BYLO VÍCE, ZANESTE POSLEDNÍ
1. Leden
2. Únor
3. Březen
4. Duben
5. Květen
6. Červen
7. Červenec
8. Srpen
9. Září
10. Říjen
11. Listopad
12. Prosinec

EP123_ReceiveSeveranceYear 
V kterém měsíci a ROCE jste obdržel/a odstupné nebo finanční kompenzaci po ukončení pracovního poměru? 
TAZATEL: POKUD JICH BYLO VÍCE, ZANESTE POSLEDNÍ
1. 2005 a dříve
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)

EP008_Intro1 
Následující otázky se týkají Vaeho současného hlavního pracovního poměru. 
TAZATEL: VČETNĚ SEZONNÍ PRÁCE. HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR JE TEN, V KTERÉM RESPONDENT STRÁVÍ NEJVÍCE PRACOVNÍCH HODIN. POKUD
RESPONDENT PRACUJE V RŮZNÝCH ZAMĚSTNÁNÍCH STEJNĚ DLOUHO, ZVOLTE ZAMĚSTNÁNÍ S NEJVYŠŠÍM VÝDĚLKEM.
1. Dále

EP009_EmployeeOrSelf 
Jste v tomto pracovním poměru jako zaměstnanec, jako státní zaměstnanec, nebo jako samostatně výdělečně činná osoba? 
1. Zaměstnanec
2. Státní zaměstnanec
3. Samostatně výdělečně činná osoba

IF (EP010_CurJobYear <> DONTKNOW) AND (EP010_CurJobYear <> REFUSAL)

EP010_CurJobYear 
V kterém roce jste začal/a pracovat v tomto pracovním poměru?
1900..2011
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ENDIF

ENDIF

IF EP009_EmployeeOrSelf = a1

ENDIF
IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3

ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)

ENDIF

UNFOLDING BRACKET SEQUENCE

EP016_NTofJob 
Podívejte se prosím na Kartu 15. Co nejlépe vystihuje tento pracovní poměr?
1. Zákonodárce, řídící pracovník
2. Vědec, odborník
3. Technik, odborný provozní pracovník
4. Úředník, niží administrativní pracovník
5. Provozní pracovník ve službách 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

EP018_WhichIndustry 
Podívejte se prosím na Kartu 16. 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

EP019_Public 
Je tento pracovní poměr ve státním sektoru? 
TAZATEL: NÁRODNÍ PODNIKY (NP) NEBO JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA (JZD) V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU PATŘÍ K STÁTNÍMU SEKTORU
1. Ano
5. Ne

EP024_NrOfEmployees 
Kolik zaměstnanců máte v tomto pracovním poměru?
0. Žádné
1. 1 až 5
2. 6 až 15
3. 16 až 24
4. 25 až199
5. 200 až 499
6. 500 nebo více

EP011_TermJob 
V tomto pracovním poměru, máte smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou? 
TAZATEL: KRÁTKODOBÁ SMLOUVA NA DOBU URČITOU ZNAMENÁ NA DOBU KRATŠÍ NEŽ 3 ROKY

1. Na dobu určitou
2. Na dobu neurčitou

EP012_TotContractHours 
Jaká je smluvně sjednaná týdenní pracovní doba v tomto pracovním poměru, nepočítaje v to přestávky na jídlo a placené nebo neplacené přesčasy? 
0.0..168.0

EP013_TotWorkedHours 
[Bez ohledu na Vai smluvně sjednanou pracovní dobu] [kolik/Kolik] hodin týdně obvykle pracujete v tomto pracovním poměru, nepočítaje přestávky na jídlo [ale
včetně placených nebo neplacených přesčasů]?

0.0..168.0

EP014_NumberMPerYear 
Kolik měsíců v roce obvykle pracujete v tomto pracovním poměru (včetně placených dovolených)?
1..12

EP301_DaysFromWork 
Zamekal/a jste v posledních 12 měsících ze zdravotních důvodů alespoň jeden pracovní den?
1. Ano
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IF EP301_DaysFromWork = a1

ENDIF

5. Ne

EP302_HowManyDays 
Kolik dní jste zamekal/a?
1..365

EP025_Intro 
Podívejte se prosím na Kartu 22. 
Přečtu Vám teď několik výpovědí, kterými lidé popisují svou práci. Rádi bychom věděli, jestli byste svou současnou práci popsal/a také tak. Řekněte prosím, jestli s
každou z těchto výpovědí plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte.
1. Dále

EP026_SatJob 
Se svou prací jsem vcelku spokojen/a. Řekl/a byste,že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte? 
TAZATEL: PŘEDLOŽIT KARTU 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP027_JobPhDem 
Moje práce je tělesně namáhavá. Řekl/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte? 
TAZATEL: PŘEDLOŽIT KARTU 22 
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP028_TimePress 
Vzhledem k velkému množství práce jsem často ve velké časové tísni. (Řekl/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?)

TAZATEL: PŘEDLOŽIT KARTU 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP029_LitFreeWork 
Mám velmi malou možnost sám/sama rozhodnout, jak svou práci udělám. (Řekl/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?)

TAZATEL: PŘEDLOŽIT KARTU 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP030_NewSkill 
Mám možnost naučit se nové dovednosti. (Řekl/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?)

TAZATEL: PŘEDLOŽIT KARTU 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP031_SuppDiffSit 
V obtížných situacích se mi dostane přiměřené podpory. (Řekl/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?)

TAZATEL: PŘEDLOŽIT KARTU 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP032_RecognWork 
Za svou práci se mi dostává uznání, jaké si zasloužím. (Řekl/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?) 

TAZATEL: PŘEDLOŽIT KARTU 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP033_SalAdequate 
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ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (EP005_CurrentJobSit = a3))

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

Když vezmu v úvahu své úsilí a výsledky, můj [plat/příjem/plat] je přiměřený. (Řekl/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?) 
TAZATEL: PŘEDLOŽIT KARTU 22. 
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ VYSVĚTLIT ŽE JDE O PŘIMĚŘENOST K VYKONANÉ PRÁCI
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP034_JobPromPoor 
Moje [ance na postup v práci/ance dostat se v povolání dál/ance na postup v práci] jsou malé. (Řekl/a byste,že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo
vůbec nesouhlasíte?) 
TAZATEL: PŘEDLOŽIT KARTU 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP035_JobSecPoor 
Mé pracovní místo je nejisté. (Řekl/a byste, že plně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte nebo vůbec nesouhlasíte?) 
TAZATEL: PŘEDLOŽIT KARTU 22
1. Zcela souhlasím
2. Souhlasím
3. Nesouhlasím
4. Vůbec nesouhlasím

EP036_LookForRetirement 
Kartu 22 už nebudeme používat. Když myslíte na svůj současný pracovní poměr --- el/la byste nejraději do penze, jak nejdříve by to bylo možné?
1. Ano
5. Ne

EP037_AfraidHRet 
Máte obavy, že své současné zaměstnání nebudete moci ze zdravotních důvodů vykonávat až do dosažení řádného důchodového věku? 
1. Ano
5. Ne

IF EP007_MoreThanOneJob = a1

ENDIF

EP007_MoreThanOneJob 
Kromě Vaeho hlavního pracovního poměru, máte v současné době jetě druhý pracovní poměr?
1. Ano
5. Ne

EP321_TotWorkedHrsSecJob 
[Bez ohledu na Vai smluvně sjednanou pracovní dobu,] [kolik/Kolik] hodin týdně obvykle pracujete v tomto pracovním poměru, nepočítaje přestávky na jídlo [ale
včetně placených nebo neplacených přesčasů].
0.0..168.0

EP322_NumMPerYearSecJob 
Kolik měsíců v roce obvykle pracujete v tomto pracovním poměru (včetně placených dovolených)?
1..12

EP048_IntroPastJob 
Promluvíme si teď o Vaem posledním pracovním poměru [než jste el/la do důchodu/než jste se stal/a nezaměstnaným/ou].
1. Dále

EP050_YrLastJobEnd 
V kterém roce skončil Vá poslední pracovní poměr? 
1900..2011

EP049_YrsInLastJob 
Kolik let jste pracoval/a v tomto posledním pracovním poměru?
0..99

EP051_EmployeeORSelf 
Byl/a jste v tomto pracovním poměru jako zaměstnanec, jako státní zaměstnanec, nebo jako samostatně výdělečně činná osoba?
1. Zaměstnanec
2. Státní zaměstnanec
3. Samostatně výdělečně činná osoba

EP052_NTofJob 
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ENDIF

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1

ENDIF

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1

ENDIF

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 1

ENDIF
IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3

ENDIF

Podívejte se prosím na Kartu 15. Co nejlépe vystihuje tento pracovní poměr? 
TAZATEL: Zanést odpovědi 1 ... 10
1. Zákonodárce, řídící pracovník
2. Vědec, odborník
3. Technik, odborný provozní pracovník
4. Úředník, niží administrativní pracovník
5. Provozní pracovník ve službách 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

EP054_WhichIndustry 
Podívejte se prosím na Kartu 16. Ve kterém oboru nebo odvětví jste pracoval/a? 
TAZATEL: 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

EP055_Public 
Byl tento pracovní poměr ve státním sektoru? 
TAZATEL: NÁRODNÍ PODNIKY (NP) NEBO JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA (JZD) V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU PATŘÍ K STÁTNÍMU SEKTORU
1. Ano
5. Ne

EP061_NrOfEmployees 
Kolik zaměstnanců jste měl/a? 
TAZATEL: NAHLAS PŘEČÍST
0. Žádného
1. 1 až 5
2. 6 až 15
3. 16 až 24
4. 25 až199
5. 200 až 499
6. 500 nebo více

EP203_IntroEarnings 
Nyní bychom se rádi dozvěděli něco o Vaich příjmech v posledním roce, tj. v roce [STR (Year - 1)].
1. Dále

EP204_AnyEarnEmpl 
Pobíral/a jste v roce [STR (Year - 1)] mzdy, výplaty nebo jiné příjmy jako zaměstnanec/zaměstnankyně?
1. Ano
5. Ne

EP205_EarningsEmplAT 
Jak vysoký byl Vá čistý roční příjem ze zaměstnání v roce [STR (Year - 1)], to jest po odečtení vech daní a jiných příspěvků? 
Prosím zahrňte vechny dalí výplaty nebo odměny jako bonusy, třinácté důchody nebo výplaty, vánoční nebo prázdninové odměny. 
TAZATEL: Obnos v {FLCURR}
REAL[10]

EP206_AnyIncSelfEmpl 
Měl/a jste v roce [STR (Year - 1)] nějaké příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nebo z práce v rodinné firmě? 
1. Ano
5. Ne
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ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 10

EP207_EarningsSelfAT 
Jak vysoký byl Vá čistý roční příjem ze samostatné pracovní činnosti v roce [STR (Year - 1)], to jest po odečtení daní, jiných příspěvků, a po odečtení Vaich výdajů
za pracovní materiál, stroje nebo jiné provozní prostředky? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR}
INTEGER

EP303_Intro 
Nyní se budeme ptát na Vae příjmy z různých státních důchodů a příspěvků. I když jsme se mohli na některé věci již ptát, je velmi důležité znát vechny podrobnosti.
Nejprve se zeptáme na částky, pak na časování těchto příjmů, a nakonec na to, jak dlouho je pobíráte.
1. Dále

EP071_IncomeSources 
Podívejte se prosím na kartu 23. 
Obdržel/a jste v [STR (Year - 1)] příjem z některého ze zdrojů, které tam jsou uvedeny? 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
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 pojitění pro dlouhodobou péči
96. Nic z uvedeného

IF cnt IN EP071_IncomeSources

LOOP

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

ENDIF

EP078_AvPaymPens 
Po odečtení daní, jak vysoká byla v roce [STR (Year - 1)] jedna obvyklá platba [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního
invalidního důchodu nebo nemocenských dávek/státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovského nebo vdoveckého důchodu/důchodu/dávky pro účastníky
odboje nebo válečné oběti/státního pojitění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneckého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneckého
starobního důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneckého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneckého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneckého invalidního důchodu/zaměstnaneckého vdoveckého nebo vdovského důchodu]? 
TAZATEL: OBNOS V ^FLCURR
OBVYKLÁ ČÁSTKA NEZAHRNUJE DODATEČNÉ, BONUSOVÉ ČÁSTKY JAKO 13. MĚSÍC APOD.
REAL[10]

EP074_PeriodBenefit 
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 prosím)

EP075_OthPeriodBenefits 

TAZATEL: JINÉ OBDOBÍ ZAZNAMENAT
STRING

EP208_MonthsRecIncSource 
Kolik měsíců celkem jste v roce [STR (Year - 1)] pobíral/a platby [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního invalidního
důchodu nebo nemocenských dávek/státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovského nebo vdoveckého důchodu/státního důchodu/dávky pro účastníky odboje
nebo válečné oběti/státního pojitění pro případ dlouhodobé nemoci/zaměstnaneckého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneckého
starobního důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneckého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneckého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneckého invalidního důchodu/zaměstnaneckého vdovského nebo vdoveckého důchodu]? 
TAZATEL: 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.
1..12

EP213_YearRecIncSource 
V kterém roce jste poprvé dostal/a [tento státní starobní důchod/tento státní předčasný starobní důchod/tento státní invalidní důchod nebo nemocenské dávky/tuto
státní podporu v nezaměstnanosti/tento státní vdovský nebo vdovecký důchod/tento státní důchod/dávka pro účastníky odboje nebo válečné oběti/toto státní
pojitění pro dlouhodobou péči/tento zaměstnanecký starobní důchod z posledního pracovního poměru/tento zaměstnanecký starobní důchod z druhého pracovního
poměru/tento zaměstnanecký starobní důchod z třetího pracovního poměru/tento zaměstnanecký předčasný starobní důchod/tento zaměstnanecký invalidní
důchod/tento zaměstnanecký vdovský nebo vdovecký důchod]?

1900..2010

EP081_LumpSumPenState 
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ENDLOOP

LOOP cnt:= 11 TO 16

ENDIF
ENDLOOP

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

Dostal/a jste v roce [STR (Year - 1)] jetě nějaké dalí nebo jednorázové platby [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního
invalidního důchodu nebo nemocenských dávek/státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovského nebo vdoveckého důchodu/důchodu/dávky pro účastníky
odboje nebo válečné oběti/státního pojitění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneckého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneckého
starobního důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneckého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneckého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneckého invalidního důchodu/zaměstnaneckého vdoveckého nebo vdovského důchodu]? 
TAZATEL: Prosím zajistěte, aby respondent zahrnul vechny dalí nebo jednorázové platby (jako vánoční nebo prázdninové odměny apod.)
1. Ano
5. Ne

EP082_TotAmountLS 
Jakou celkovou částku jste dostala čistého, to jest po odečtení daní, z těchto dalích nebo jednorázových plateb v posledním roce [státního starobního
důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního invalidního důchodu nebo nemocenských dávek/státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovského
nebo vdoveckého důchodu/důchodu/dávky pro účastníky odboje nebo válečné oběti/státního pojitění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneckého starobního důchodu
z posledního pracovního poměru/zaměstnaneckého starobního důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneckého starobního důchodu z třetího pracovního
poměru/zaměstnaneckého předčasného starobního důchodu/zaměstnaneckého invalidního důchodu/zaměstnaneckého vdovského nebo vdoveckého důchodu]? 
TAZATEL: OBNOS V ^FLCURR
ZAHRŇTE VŠECHNY DODATEČNÉ PLATBY
REAL[10]

EP324_OccPensInc 
Kromě státních starobních, důchody mohou být také vypláceny zaměstnavetelem.
Podívejte se prosím na kartu 24. Obdržel/a jste příjem z některého ze zde uvedených zdrojů v roce [STR (Year - 1)]? 
TAZATEL: VŠECHNY MOŽNOSTI KÓDOVAT
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

IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc

LOOP

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

EP078_AvPaymPens 
Po odečtení daní, jak vysoká byla v roce [STR (Year - 1)] jedna obvyklá platba [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního
invalidního důchodu nebo nemocenských dávek/státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovského nebo vdoveckého důchodu/důchodu/dávky pro účastníky
odboje nebo válečné oběti/státního pojitění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneckého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneckého
starobního důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneckého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneckého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneckého invalidního důchodu/zaměstnaneckého vdoveckého nebo vdovského důchodu]? 
TAZATEL: OBNOS V ^FLCURR
OBVYKLÁ ČÁSTKA NEZAHRNUJE DODATEČNÉ, BONUSOVÉ ČÁSTKY JAKO 13. MĚSÍC APOD.
REAL[10]

EP074_PeriodBenefit 
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 prosím)

EP075_OthPeriodBenefits 

TAZATEL: JINÉ OBDOBÍ ZAZNAMENAT
STRING

EP208_MonthsRecIncSource 
Kolik měsíců celkem jste v roce [STR (Year - 1)] pobíral/a platby [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního invalidního
důchodu nebo nemocenských dávek/státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovského nebo vdoveckého důchodu/státního důchodu/dávky pro účastníky odboje
nebo válečné oběti/státního pojitění pro případ dlouhodobé nemoci/zaměstnaneckého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneckého
starobního důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneckého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneckého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneckého invalidního důchodu/zaměstnaneckého vdovského nebo vdoveckého důchodu]? 
TAZATEL: 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.
1..12
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ENDLOOP

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

EP213_YearRecIncSource 
V kterém roce jste poprvé dostal/a [tento státní starobní důchod/tento státní předčasný starobní důchod/tento státní invalidní důchod nebo nemocenské dávky/tuto
státní podporu v nezaměstnanosti/tento státní vdovský nebo vdovecký důchod/tento státní důchod/dávka pro účastníky odboje nebo válečné oběti/toto státní
pojitění pro dlouhodobou péči/tento zaměstnanecký starobní důchod z posledního pracovního poměru/tento zaměstnanecký starobní důchod z druhého pracovního
poměru/tento zaměstnanecký starobní důchod z třetího pracovního poměru/tento zaměstnanecký předčasný starobní důchod/tento zaměstnanecký invalidní
důchod/tento zaměstnanecký vdovský nebo vdovecký důchod]?

1900..2010

EP081_LumpSumPenState 
Dostal/a jste v roce [STR (Year - 1)] jetě nějaké dalí nebo jednorázové platby [státního starobního důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního
invalidního důchodu nebo nemocenských dávek/státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovského nebo vdoveckého důchodu/důchodu/dávky pro účastníky
odboje nebo válečné oběti/státního pojitění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneckého starobního důchodu z posledního pracovního poměru/zaměstnaneckého
starobního důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneckého starobního důchodu z třetího pracovního poměru/zaměstnaneckého předčasného starobního
důchodu/zaměstnaneckého invalidního důchodu/zaměstnaneckého vdoveckého nebo vdovského důchodu]? 
TAZATEL: Prosím zajistěte, aby respondent zahrnul vechny dalí nebo jednorázové platby (jako vánoční nebo prázdninové odměny apod.)
1. Ano
5. Ne

EP082_TotAmountLS 
Jakou celkovou částku jste dostala čistého, to jest po odečtení daní, z těchto dalích nebo jednorázových plateb v posledním roce [státního starobního
důchodu/státního předčasného starobního důchodu/státního invalidního důchodu nebo nemocenských dávek/státní podpory v nezaměstnanosti/státního vdovského
nebo vdoveckého důchodu/důchodu/dávky pro účastníky odboje nebo válečné oběti/státního pojitění pro dlouhodobou péči/zaměstnaneckého starobního důchodu
z posledního pracovního poměru/zaměstnaneckého starobního důchodu z druhého pracovního poměru/zaměstnaneckého starobního důchodu z třetího pracovního
poměru/zaměstnaneckého předčasného starobního důchodu/zaměstnaneckého invalidního důchodu/zaměstnaneckého vdovského nebo vdoveckého důchodu]? 
TAZATEL: OBNOS V ^FLCURR
ZAHRŇTE VŠECHNY DODATEČNÉ PLATBY
REAL[10]

EP089_AnyRegPay 
Podívejte se prosím na kartu 25.
Dostával/a jste pravidelně v roce [STR (Year - 1)] platby z některého z uvedených zdrojů? 
TAZATEL: NAHLAS PŘEČÍST A VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 
1. Životní pojitění
2. Soukromé penzijní spoření (připojitění)
3. Platby výživného
4. Pravidelné platby z dobročinných organizací nebo nadací
5. Platby soukromého pojitění na dlouhodobou léčbu
96. Nic z uvedeného

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

LOOP

IF EP090_PeriodPaym = a97

ENDIF

EP094_TotalAmountBenLP 
Jak vysoká byla v roce [STR (Year - 1)] průměrná čistá platba [z životního pojitění/ze soukromého penzijního spoření (připojitění)/výživného/z dobrovolných
organizací nebo nadací/z pojitění na dlouhodobou léčbu], po odečtu daní a dalích příspěvků? 
TAZATEL: OBNOS V ^FLCURR

REAL[10]

EP090_PeriodPaym 
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 prosím)

EP091_OthPeriodPaym 

TAZATEL: JINÉ OBDOBÍ ZAZNAMENAT
STRING

EP096_MonthsRegPaym 
Kolik měsíců celkem jste v roce [STR (Year - 1)] dostával/a platby [z životního pojitění/ze soukromého penzijního spoření (připojitění)/výživného/od dobročinných
organizací nebo nadací/z pojitění na dlouhodobou léčbu]?
1..12
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ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)

ENDIF

ENDIF
ENDLOOP

IF EP092_AddPayments = a1

ENDIF

EP092_AddPayments 
Dostal/a jste [z životního pojitění/ze soukromého penzijního spoření (připojitění)/z platby výživného/od dobročinných organizací nebo nadací/ze soukromého pojitění
na dlouhodobou léčbu] v roce [STR (Year - 1)] dalí dodatečné nebo jiné jednorázové platby?
1. Ano
5. Ne

EP209_AddPaymAT 
Kolik jste dostal/a z dodatečných plateb po odečtení daní a jiných příspěvků? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} 
REAL[10]

IF EP097_PensClaim = a1

ENDIF

EP097_PensClaim 
Nyní budeme mluvit o budoucích nárocích na důchod. Podívejte se prosím na kartu 26.
Máte v budoucnosti nárok alespoň na jeden z druhů důchodu, které tam jsou uvedeny a které nepobíráte nyní?
1. Ano
5. Ne

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP

EP098_TypeOfPension 
Na jaký druh důchodu budete mít nárok? 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT. RESPONDENT NESMÍ JIŽ TYTO DŮCHODY POBÍRAT
1. Státní starobní důchod
2. Státní předčasný starobní důchod
3. Státní úrazové pojitění nebo invalidní důchod
4. Soukromý (zaměstnanecký) starobní důchod
5. Soukromý (zaměstnanecký) předčasný starobní důchod
96. Nic z uvedeného

IF cnt IN EP098_TypeOfPension

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

EP101_NameFund 
Jak se jmenuje instituce (penzijní fond nebo plán), která poskytne [státní starobní důchod/státní předčasný starobní důchod/státní úrazové pojitění nebo invalidní
důchod/soukromý (zaměstnanecký) starobní důchod/soukromý (zaměstnanecký) předčasný starobní důchod]?
STRING

EP102_CompVolun 
Je Vae účast na tomto [státním starobním důchodu/státním předčasném starobním důchodu/státním úrazovém pojitění nebo invalidním důchodu/soukromém
(zaměstnaneckém) starobním důchodu/soukromém (zaměstnaneckém) předčasném starobním důchodu] povinná nebo dobrovolná?
1. Povinná
2. Dobrovolná

EP103_YrsContrToPlan 
Kolik let už platíte příspěvky na [státní starobní důchod/státní předčasný starobní důchod/státní úrazové pojitění nebo invalidní důchod/soukromý (zaměstnanecký)
starobní důchod/soukromý (zaměstnanecký) předčasný starobní důchod]?

0..120

EP106_ExpRetAge 
V kolika letech se domníváte, že poprvé obdržíte dávky z tohoto důchodu?
30..75

EP109_PWExpPensStatAge 
Když myslíte na rok, ve kterém poprvé začnete pobírat dávky [ze státního starobního důchodu/ze státního předčasného starobního důchodu/ze státního
úrazového pojitění nebo invalidního důchodu/ze soukromého (zaměstnaneckého) starobního důchodu/ze soukromého (zaměstnaneckého) předčasného
starobního důchodu], kolik procent Vaeho posledního příjmu budou asi činit? 
TAZATEL: POSLEDNÍ PŘÍJEM PŘED VÝPLATOU DŮCHODOVÝCH DÁVEK
0..150

EP210_IntCheck 
KONTROLA TAZATELEM: KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU? 
1. Respondent
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ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce

LOOP

IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF

IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF
IF GS001_Willingness = a1

GS001_Willingness 
Nyní bychom chtěli pomocí cviků stisku rukou změřit, jak silné máte ruce. Budu počítat do tří a pak Vás požádám abyste tento měřící přístroj stiskl/a tak silně, jak to
bude možné - jen pár vteřin, pak ho budete moci zase uvolnit. Budu měřit střídavě Vai pravou a levou ruku, obě ruce dvakrát. Souhlasíte s tím, že změřím sílu Vaich
rukou? 
TAZATEL: DEMONSTROVAT FUNKCE MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE.
1. Respondent souhlasí s měřením
2. Respondent odmítl měření
3. Respondent není schopen provést měření

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl

ENDIF

GS010_WhyNotCompl 

TAZATEL: Proč respondent neprovedl test síly rukou? ZANÉST VŠECHNY MOŽNOSTI
1. Respondent cítil, že to není bezpečné
2. Tazatel cítil, 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 měl operaci, opuchnutí atd. na obou rukou v posledních 6 měsících
97. Jiné důvody (prosíme uvést)

GS011_OthReason 

TAZATEL: UVÉST JINÝ DŮVOD
STRING

GS002_RespStatus 

TAZATEL: ZANÉST STAV RESPONDENTA
1. Respondent může používat obě ruce
2. Respondent nemůže používat pravou ruku
3. Respondent nemůže používat levou ruku

GS003_StopTest 
TAZATEL: PŘERUŠENÍ TESTU 
TAZATEL: MĚŘENÍ SÍLY SE NEPROVEDE

1. Dále

IF GS002_RespStatus = a1

ENDIF

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

GS004_DominantHand 
Jste levák nebo pravák?
1. Pravák
2. Levák

GS005_IntroTest 

TAZATEL: RESPONDENTA UVÉST DO SPRÁVNÉ POZICE. DYNAMOMETER NASTAVIT OTOČENÍM PÁKY NA VELIKOST RUKY, ŠIPKU NASTAVIT NA NULU A
JEŠTĚ JEDNOU RESPONDENTOVI VYSVĚTLIT POSTUP MĚŘENÍ, NECHAT UDĚLAT POKUS S JEDNOU RUKOU. PRO ZJIŠTĚNÍ VÝSLEDKŮ POUŽÍT
VÝSLEDKOVOU KARTU, PO UKONČENÍ TESTU PŘENÉST VÝSLEDKY DO POČÍTAČE.
1. Dále

GS006_FirstLHand 
LEVÁ RUKA, PRVNÍ MĚŘENÍ.

TAZATEL: ZANÉST VÝSLEDKY ZAOKROUHLENÉ NA NEJBLIŽŠÍ CELÉ ČÍSLO
0..100
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ENDIF
IF (PF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

ENDIF

GS007_SecondLHand 
LEVÁ RUKA, DRUHÉ MĚŘENÍ 
TAZATEL: ZANÉST VÝSLEDKY ZAOKROUHLENÉ NA NEJBLIŽŠÍ CELÉ ČÍSLO
0..100

GS008_FirstRHand 
PRAVÁ RUKA, PRVNÍ MĚŘENÍ. 
TAZATEL: ZANÉST VÝSLEDKY ZAOKROUHLENÉ NA NEJBLIŽŠÍ CELÉ ČÍSLO
0..100

GS009_SecondRHand 
PRAVÁ RUKA, DRUHÉ MĚŘENÍ 
TAZATEL: ZANÉST VÝSLEDKY ZAOKROUHLENÉ NA NEJBLIŽŠÍ CELÉ ČÍSLO
0..100

GS012_Effort 

TAZATEL: Kolik úsilí vložil respondent do provedení měření?
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 

TAZATEL: Jaká byla pozice respondenta při testu?
1. Stojící
2. Sedící
3. Ležící

GS014_RestArm 

TAZATEL: Měl respondent během testu něčím podepřenou ruku?
1. Ano
5. Ne

LOOP

IF PF002_Safe = a1

PF001_Intro 
Nyní bychom Vás rádi poprosili o test, který bude měřit jak rychle dokážete vydechnout vzduch z plic. Je důležité, abyste vydechl/a jak nejsilněji a jak nejrychleji
můžete. Provedeme test dvakrát. Až budete připraven/a začít, požádám Vás, abyste si stoupl/a. Nadechnete se co nejhlouběji. Otevřete ústa, sevřete náhubek pevně
svými rty a vydechnete co nejsilněji a nejrychleji jak můžete. Ukážu Vám jak ... 
TAZATEL: Předvést test
1. Dále

PF002_Safe 
Myslíte, že je pro Vás bezpečné tento test provést?
1. Ano
5. Ne

IF (PF003_ValFirstMeas < 999) AND (PF004_ValSecMeas < 999)

PF003_ValFirstMeas 

TAZATEL: ZANESTE HODNOTU PRVNÍHO MĚŘENÍ
(VLOŽTE 30 KDYŽ NAMĚŘENO MÉNĚ NEŽ 60; 
VLOŽTE 890 KDYŽ NAMĚŘENO VÍCE NEŽ LIMIT; 
VLOŽTE 993 KDYŽ SE RESPONDENT POKUSIL ALE NEBYL SCHOPEN; 
VLOŽTE 999 KDYŽ RESPONDENT NECHTĚL TEST PROVÉST.)
30..999

PF004_ValSecMeas 

TAZATEL: ZANESTE HODNOTU DRUHÉHO MĚŘENÍ
(VLOŽTE 30 KDYŽ NAMĚŘENO MÉNĚ NEŽ 60; 
VLOŽTE 890 KDYŽ NAMĚŘENO VÍCE NEŽ LIMIT; 
VLOŽTE 993 KDYŽ SE RESPONDENT POKUSIL ALE NEBYL SCHOPEN; 
VLOŽTE 999 KDYŽ RESPONDENT NECHTĚL TEST PROVÉST.)
30..999

PF005_EffortR 
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ENDIF
IF (MN028_Bio = 1) AND ((BI IN Test) OR (ALL IN Test))

ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
IF (PF002_Safe = a5) OR ((PF003_ValFirstMeas > 890) OR (PF004_ValSecMeas > 890))

ENDIF

ENDIF

TAZATEL: KOLIK ÚSILÍ VLOŽIL RESPONDENT DO TESTU?
1. Plné úsilí
2. Nemohl vložit plné úsilí kvůli nemoci, bolesti nebo jiným potížím a obtížím
3. Nevložil plné úsilí bez zjevného důvodu

PF006_PositionR 

TAZATEL: JAKÁ BYLA POZICE RESPONDENTA PŘI TESTU?
1. Respondent stál
2. Respondent seděl
3. Respondent ležel

IF a97 IN PF007_WhyNotCompl

ENDIF

PF007_WhyNotCompl 

TAZATEL: PROČ RESPONDENT NEPROVEDL DÝCHACÍ TEST? (VLOŽIT VŠE, CO ODPOVÍDÁ)
1. Respondent se domníval, že by to bylo nebezpečné
2. TAZATEL se domníval, že by to bylo nebezpečné
3. Respondent odmítl nebo nebyl ochoten provést test
4. Respondent se pokusil ale nebyl schopen test provést
5. Respondent neporozuměl pokynům
97. Jiný důvod (uvést)

PF008_OthReason 

TAZATEL: VLOŽIT JINÝ DŮVOD
STRING

LOOP

ENDLOOP

BI001_Number 

TAZATEL: Vezměte brožuru "Biomarkery 2010" a proveďte měření. 
Do brožury pro biomarkery zaneste křestní jméno a ID respondenta {RespondentID}.

Vezměte papír s čárovými kódy.
Nalepte nálepku s čárovým kódem na brožuru pro biomarkery a vložte číslo čárového kódu do počítačového dotazníku CAPI. 

Vložte "0" a ENTER.
STRING[6]

BI002_Number_Check 

TAZATEL: Vložte "0" a ENTER.
STRING[6]

BI003_Completed 

TAZATEL: Vložte "0" a ENTER

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

SP001_Intro 
Zajímáme se o to, jak si lidé navzájem pomáhají. U následujících otázek jde o pomoc, kterou jste poskytl/a lidem ve svém okolí a o pomoc, které se Vám od lidí ve
Vaem okolí dostalo. 
1. Dále

SP002_HelpFrom 
Prosím podívejte se na Kartu 27.
Když myslíte na posledních 12 měsíců, dostalo se Vám [nebo/nebo/nebo /nebo] [Vaemu/Vaí/Vaemu/Vaí] [manželovi/manželce/partneru/partnerce] během této doby od
některého rodinného přísluníka mimo Vai domácnost, od přátel nebo od sousedů osobní péče nebo praktické pomoci v domácnosti?
1. Ano
5. Ne
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IF SP002_HelpFrom = a1

LOOP

ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF SP003_FromWhoHelp = a17

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

SP003_FromWhoHelp 
Který [jiný] rodinný přísluník mimo Vai domácnost, přítel nebo soused Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaemu/Vaí/Vaemu/Vaí]
[manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] v posledních 12 měsících [nejčastěji] pomáhal? 
TAZATEL: Pokud je tato osoba člen sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě, soused,
apod.), pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP023_NameOthChild 

TAZATEL: ZAZNAMENAT JMÉNO DÍTĚTE
STRING

SP005_HowOftenHelpRec 
V posledních 12 měsících, jak často jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] obdržel/a pomoc od této osoby? Bylo to
... 
TAZATEL: Nahlas přečíst
1. Skoro každý den
2. Skoro každý týden
3. Skoro každý měsíc
4. Méně často

SP007_OtherHelper 
(Prosím podívejte se na Kartu 27.)
Jsou jetě jiní členové rodiny mimo Vai domácnost nebo jiní přátelé nebo sousedé, kteří Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaemu/Vaí/Vaemu/Vaí]
[manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] poskytli osobní péči nebo praktickou pomoc v domácnosti? 

1. Ano
5. Ne

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

LOOP

SP003_FromWhoHelp 
Který [jiný] rodinný přísluník mimo Vai domácnost, přítel nebo soused Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaemu/Vaí/Vaemu/Vaí]
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ENDIF

IF SP008_GiveHelp = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF SP003_FromWhoHelp = a17

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

[manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] v posledních 12 měsících [nejčastěji] pomáhal? 
TAZATEL: Pokud je tato osoba člen sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě, soused,
apod.), pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP023_NameOthChild 

TAZATEL: ZAZNAMENAT JMÉNO DÍTĚTE
STRING

SP005_HowOftenHelpRec 
V posledních 12 měsících, jak často jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] obdržel/a pomoc od této osoby? Bylo
to ... 
TAZATEL: Nahlas přečíst
1. Skoro každý den
2. Skoro každý týden
3. Skoro každý měsíc
4. Méně často

SP007_OtherHelper 
(Prosím podívejte se na Kartu 27.)
Jsou jetě jiní členové rodiny mimo Vai domácnost nebo jiní přátelé nebo sousedé, kteří Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaemu/Vaí/Vaemu/Vaí]
[manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] poskytli osobní péči nebo praktickou pomoc v domácnosti? 

1. Ano
5. Ne

SP008_GiveHelp 
(Prosím podívejte se na Kartu 27.)
Nyní bych Vám rád/a položil/a několik otázek k pomoci, kterou jste ostatním @bposkytl/a@b Vy.
V posledních 12 měsících, poskytl/a jste Vy některému rodinnému přísluníku žijícímu mimo Vai domácnost, příteli nebo sousedovi osobní péči nebo praktickou pomoc
v domácnosti?
1. Ano
5. Ne
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LOOP

ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

SP009_ToWhomGiveHelp 
Kterému [jinému] členu rodiny nežijícímu mimo Vai domácnost, příteli nebo sousedovi jste v posledních 12 měsících poskytl/a osobní péči nebo praktickou pomoc v
domácnosti? 
TAZATEL: Pokud je tato osoba členem sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě, soused,
apod.), pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP024_NameOthChild 

TAZATEL: ZANÉST JMÉNO DÍTĚTE
STRING

SP011_HowOftGiveHelp 
V posledních 12 měsících, jak často jste této osobě poskytl/a osobní péči nebo praktickou pomoc v domácnosti? Bylo to... 
TAZATEL: Nahlas přečíst
1. Skoro každý den
2. Skoro každý týden
3. Skoro každý měsíc
4. Méně často

SP013_GiveHelpToOth 
(Prosím podívejte se na Kartu 27.)
Je jetě nějaký jiný člen rodiny nežijící ve Vaí 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

IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

LOOP

SP009_ToWhomGiveHelp 
Kterému [jinému] členu rodiny nežijícímu mimo Vai domácnost, příteli nebo sousedovi jste v posledních 12 měsících poskytl/a osobní péči nebo praktickou
pomoc v domácnosti? 
TAZATEL: Pokud je tato osoba členem sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě,
soused, apod.), pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).
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ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP024_NameOthChild 

TAZATEL: ZANÉST JMÉNO DÍTĚTE
STRING

SP011_HowOftGiveHelp 
V posledních 12 měsících, jak často jste této osobě poskytl/a osobní péči nebo praktickou pomoc v domácnosti? Bylo to... 
TAZATEL: Nahlas přečíst
1. Skoro každý den
2. Skoro každý týden
3. Skoro každý měsíc
4. Méně často

SP013_GiveHelpToOth 
(Prosím podívejte se na Kartu 27.)
Je jetě nějaký jiný člen rodiny nežijící ve Vaí 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

IF SP014_LkAftGrCh = a1

SP014_LkAftGrCh 
V posledních 12 měsících, hlídal/a jste pravidelně nebo příležitostně [Vae vnouče/Vae vnoučata] v nepřítomnosti rodičů?
1. Ano
5. Ne

SP015_ParentLkAftGrChild 
Od kterého z Vaich dětí [pochází/pocházejí] [toto vnouče/tato vnoučata]?

TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT
^FLChild[1]
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ENDIF
IF MN013_HHSize > 1

ENDIF
ENDIF

LOOP cnt3:= 1 TO 20

ENDLOOP

^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. ^FLDefault[1]

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

SP016_HowOftGrCh 
Jak často jste v posledních 12 měsících obvykle hlídal/a dítě/děti od {FLChildName[i]}? Bylo to ... 
TAZATEL: NAHLAS PŘEČÍST
1. Skoro každý den
2. Skoro každý týden
3. Skoro každý měsíc
4. Méně často

IF SP018_GiveHelpInHH = a1

SP018_GiveHelpInHH 
Nyní budeme hovořit o pomoci uvnitř Vaí domácnosti. Žije v této domácnosti někdo, komu jste pravidelně pomáhal/a v posledních 12 měsících s osobní péčí, např.
při mytí, vstávání nebo oblékání? 
TAZATEL: POD VÝRAZEM PRAVIDELNĚ CHÁPEME DENNÍ NEBO SKORO DENNÍ POMOC PO DOBU NEJMÉNĚ TŘÍ MĚSÍCŮ. POMOC PŘI KRÁTKODOBÉ
NEMOCI NEBUDEME ZAZNAMENÁVAT. 
1. Ano
5. Ne

SP019_ToWhomGiveHelpInHH 
Kdo to je? 
TAZATEL: Vechny odpovídající údaje kódovat

Pokud je tato osoba členem sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě, soused, apod.),
pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
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ENDIF
IF NOT (96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)

IF a17 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH

ENDIF

24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP025_NameOthChild 

TAZATEL: ZAZNAMENAT JMÉNO DÍTĚTE
STRING

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1

SP020_RecHelpPersCareInHH 
A žije v této domácnosti někdo, kdo Vám v posledních 12 měsících pravidelně pomáhal při osobní péči, např. při mytí, vstávání nebo oblékání? 
TAZATEL: 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 a17 IN SP021_FromWhomHelpInHH

ENDIF

SP021_FromWhomHelpInHH 
Kdo to je? 
TAZATEL: Vechny odpovídající údaje kódovat

Pokud je tato osoba členem sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě, soused, apod.),
pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP026_NameOthChild 

TAZATEL: ZAZNAMENAT JMÉNO DÍTĚTE
STRING
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ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF

SP022_IntCheck 
Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF FT002_GiveFiGift250 = a1

FT001_Intro 
Někteří lidé dávají věcné a peněžní dary nebo podporují jiné, např. své rodiče, děti, vnoučata, jiné příbuzné nebo přátele a sousedy, a někteří lidé to nedělají.
1. Dále

FT002_GiveFiGift250 
Myslete teď na posledních 12 měsíců. Když nebudete brát v úvahu stravu a ubytování, @Bpodporoval/a jste Vy@B [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae]
[manžel/manželka/partner/partnerka] v tomto období nějakou osobu uvnitř Vaí domácnosti nebo mimo ni penězi nebo věcnými dary v hodnotě [FLDefault[32]]
[FLDefault[9]] a více? 
TAZATEL: 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. ÚVĚRY A DARY CHARITATIVNÍM ORGANIZACÍM SE NEPOČÍTAJÍ. 
1. Ano
5. Ne

LOOP

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17

FT003_ToWhomFiGift250 
Koho [jiného] jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vae/Vá/Vae/Vá] [manžel/manželka/partner/partnerka] [v posledních dvanácti měsících] tímto způsobem finančně
podporoval/a nebo obdaroval/a? 
TAZATEL: Následující sled otázek je možno v případě potřeby projít až 3x.

Pokud je tato osoba členem sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě, soused, apod.),
pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT022_NameOthChild 
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ENDIF

ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

ENDLOOP

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

TAZATEL: ZANÉST JMÉNO DÍTĚTE
STRING

FT007_OthPFiGift250 
Zůstaneme v posledních 12 měsících. Je ve Vaí domácnosti nebo mimo ni nějaká dalí osoba, kterou jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae]
[manžel/manželka/partner/partnerka] v tomto období obdaroval/a penězi nebo věcnými dary v hodnotě [FLDefault[32]] {FLCURR} a více?
1. Ano
5. Ne

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

FT003_ToWhomFiGift250 
Koho [jiného] jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vae/Vá/Vae/Vá] [manžel/manželka/partner/partnerka] [v posledních dvanácti měsících] tímto způsobem finančně
podporoval/a nebo obdaroval/a? 
TAZATEL: Následující sled otázek je možno v případě potřeby projít až 3x.

Pokud je tato osoba členem sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě, soused, apod.),
pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT022_NameOthChild 

TAZATEL: ZANÉST JMÉNO DÍTĚTE
STRING

FT007_OthPFiGift250 
Zůstaneme v posledních 12 měsících. Je ve Vaí domácnosti nebo mimo ni nějaká dalí osoba, kterou jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae]
[manžel/manželka/partner/partnerka] v tomto období obdaroval/a penězi nebo věcnými dary v hodnotě [FLDefault[32]] {FLCURR} a více?
1. Ano
5. Ne
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IF FT009_RecFiGift250 = a1

FT008_Intro2 
Nyní se budeme ptát na dary nebo peníze, které jste dostal/a Vy sám/sama.
1. Dále

FT009_RecFiGift250 
Myslete teď na posledních 12 měsíců. Když nebudete brát v úvahu stravu a ubytování, dostal/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae]
[manžel/manželka/partner/partnerka] v tomto období od nějaké osoby žijící nebo nežijící ve Vaí domácnosti peníze nebo věcné dary v hodnotě [FLDefault[32]]
[FLDefault[9]] a více? 
TAZATEL: 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. ÚVĚRY A DARY CHARITATIVNÍM ORGANIZACÍM SE NEPOČÍTAJÍ.
1. Ano
5. Ne

LOOP

ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

FT010_FromWhoFiGift250 
Kdo [dalí] dal Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaemu/Vaí/Vaemu/Vaí] [manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] dar nebo podporu [v posledních dvanácti měsících]?
^FL_FT010_5

TAZATEL: Následující sled otázek je možno v případě potřeby projít až 3x.

Pokud je tato osoba členem sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě, soused, apod.),
pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT023_NameOthChild 

TAZATEL: ZANÉST JMÉNO DÍTĚTE
STRING

FT014_FromOthPFiGift250 
(Zůstaneme stále v posledních 12 měsících). Je ve Vaí domácnosti nebo mimo ni nějaká dalí osoba, která Vás [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaeho/Vai/Vaeho/Vai]
[manžela/manželku/partnera/partnerku] obdarovala penězi nebo věcnými dary v hodnotě [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] nebo více?

1. Ano
5. Ne

file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#FT009_RecFiGift250
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#FT010_FromWhoFiGift250
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#piIndex


ENDIF

IF FT015_EverRecInh5000 = a1

ENDLOOP

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

FT010_FromWhoFiGift250 
Kdo [dalí] dal Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaemu/Vaí/Vaemu/Vaí] [manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] dar nebo podporu [v posledních dvanácti
měsících]?^FL_FT010_5

TAZATEL: Následující sled otázek je možno v případě potřeby projít až 3x.

Pokud je tato osoba členem sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě, soused, apod.),
pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT023_NameOthChild 

TAZATEL: ZANÉST JMÉNO DÍTĚTE
STRING

FT014_FromOthPFiGift250 
(Zůstaneme stále v posledních 12 měsících). Je ve Vaí domácnosti nebo mimo ni nějaká dalí osoba, která Vás [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaeho/Vai/Vaeho/Vai]
[manžela/manželku/partnera/partnerku] obdarovala penězi nebo věcnými dary v hodnotě [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] nebo více?

1. Ano
5. Ne

FT015_EverRecInh5000 
[Nehledě na větí dary, o nichž jsme již mohli hovořit/V době od naeho posledního rozhovoru/(peFL_FT015_5 + ' ') + peFL_FT015_6], [dostal/a darem nebo] zdědil/a
jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] peníze, věci nebo majetek v hodnotě vyí než [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]? 
TAZATEL: Bez darů, které už byly zmíněny
1. Ano
5. Ne

LOOP
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ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

FT016_YearRecInh5000 
[Myslete teď prosím na největí obdržený dar nebo dědictví.] V kterém roce jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka]
obdržel/a? 
1890..2011

FT017_FromWhomRecInh5000 
Od koho jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] tento dar nebo toto dědictví obdržel/a? 

TAZATEL: Pokud je tato osoba členem sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě, soused,
apod.), pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT024_NameOthChild 

TAZATEL: ZANÉST JMÉNO DÍTĚTE
STRING

FT020_MoreRecInh5000 
Dostal/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] [v době od rozhovoru] {FL_FT020_6} jetě nějaký dalí dar nebo
dědictví, jehož hodnota byla vyí než [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
1. Ano
5. Ne

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

LOOP

FT016_YearRecInh5000 
[Myslete teď prosím na největí obdržený dar nebo dědictví.] V kterém roce jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae]
[manžel/manželka/partner/partnerka] obdržel/a? 
1890..2011

FT017_FromWhomRecInh5000 
Od koho jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] tento dar nebo toto dědictví obdržel/a? 

TAZATEL: Pokud je tato osoba členem sociální sítě (tzn. byla zmíněna v SN modulu jako jedna z blízkých osob) a má také dalí role (např. je zároveň dítě,
soused, apod.), pokračujte ve stejném kódování (jedná se o číslo vedle jejího / jeho jména).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
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ENDIF

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT024_NameOthChild 

TAZATEL: ZANÉST JMÉNO DÍTĚTE
STRING

FT020_MoreRecInh5000 
Dostal/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] [v době od rozhovoru] {FL_FT020_6} jetě nějaký dalí dar nebo
dědictví, jehož hodnota byla vyí než [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
1. Ano
5. Ne

FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE 
Dostal/a jste [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] {FL_FT025_7} někdy dar nebo majetek v hodnotě vyí než [FLDefault[33]]
[FLDefault[9]]? 
TAZATEL: Nezapočítávejte dary, které jste již zmínil/a.
1. Ano
5. Ne

LOOP

FT026_YearGivInh5000 
[Myslete na největí dar, který jste dal/a.] V kterém roce jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] dal/a? 
1890..2011

FT027_ToWhomGivInh5000 
Komu jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] dal/a nebo odkázal/a? 
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
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ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT028_NameOthChild 

TAZATEL: Zapite jméno dítěte
STRING

FT031_MoreGivInh5000 
Dal/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] jetě nějaký dalí dar v hodnotě vyí než [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]
{FL_FT031_4}? 
1. Ano
5. Ne

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

LOOP

FT026_YearGivInh5000 
[Myslete na největí dar, který jste dal/a.] V kterém roce jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] dal/a? 
1890..2011

FT027_ToWhomGivInh5000 
Komu jste jej Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] dal/a nebo odkázal/a? 
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
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ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT028_NameOthChild 

TAZATEL: Zapite jméno dítěte
STRING

FT031_MoreGivInh5000 
Dal/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] jetě nějaký dalí dar v hodnotě vyí než [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]
{FL_FT031_4}? 
1. Ano
5. Ne

FT021_IntCheck 
KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a2

IF HO062_PayNursHome = a1

HO061_YrsAcc 
Kolik let žijete ve Vaem současném bydliti? 
TAZATEL: Zaokrouhlit na celé roky
1..120

HO062_PayNursHome 
Musíte platit za Vae bydlení v domě pro seniory z Vaich vlastních peněz?
1. Ano
5. Ne

IF HO063_Period = a97

ENDIF

HO063_Period 
Za jak dlouhé období byla Vae poslední platba nájemného? Bylo to za ... 
TAZATEL: Nahlas přečíst
1. Jeden týden
2. Jeden měsíc
3. Tři měsíce
4. Šest měsíců
5. Jeden rok
97. Jiné období

HO064_OthPer 
Za jaké jiné období?
STRING

HO065_LastPayment 
Kolik byla tato poslední Vae platba? 
TAZATEL: Částka v [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99

HO066_PayCoverNursHome 
Co tato platba vechno zahrnovala? 
TAZATEL: Kódujte vechny možnosti
Nahlas přečíst
1. Bydlení (pokoj)
2. Jídlo
3. Zdravotní a pečovatelské služby
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ELSE
ENDIF

4. Rehabilitace a jiné zdravotní služby

IF MN024_NursingHome = a1

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)

HO001_Place 

TAZATEL: KONÁ SE ROZHOVOR V DOMĚ NEBO BYTĚ RESPONDENTA? 
1. Ano
5. Ne

IF HO044_ChangeResidence = a1

ENDIF

HO044_ChangeResidence 
Nyní máme několik otázek k Vaemu bydliti. V době od {FL_HO044_3}, přestěhoval jste se do jiného bydlitě, domu, nebo bytu?
1. Ano
5. Ne

HO045_ReasonMove 
Prosím podívejte se na kartu 29. Jaký byl hlavní důvod Vaeho přestěhování?
1. Z rodinných důvodů
2. Z pracovních důvodů
3. Chtěl/a jsem mení/větí/jiný dům nebo byt
4. Chtěl/a jsem změnit místo bydlení (lokalita, okres, kraj)
97. Jiný důvod

HO002_OwnerTenant 
Prosím podívejte se na KARTU 30.
Vae domácnost je v tomto objektu jako ... 
TAZATEL: Přečíst nahlas
1. Vlastník
2. Člen bytového družstva
3. Nájemce
4. Podnájemník
5. Bez nájemného

HO067_PaymSimDwel 
Kolik myslíte, že byste musel/a zaplatit měsíčně nájemného, kdybyste si pronajal/a podobné bydlení na trhu s nemovitostmi (bez nábytku a podobného
vybavení)? 
TAZATEL: Nezahrnovat platby za elektřinu, topení a podobné služby.
Obnost v [FLDefault[9]]
INTEGER

IF HO003_Period = a97

ENDIF

IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

HO003_Period 
[Když se vrátíme k vaemu současnému nájemnému a jeho poslední platbě,/Když myslíte na Vai poslední platbu nájemného,], jakého nájemního období se týkala?
Byl to ... 
TAZATEL: Nahlas přečíst
1. Jeden týden
2. Jeden měsíc
3. Tři měsíce
4. Šest měsíců
5. Jeden rok
97. Jiné období

HO004_OthPer 
Jaké jiné období?
STRING

HO005_LastPayment 
Jak vysoká byla Vae poslední platba nájemného? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} 
INTEGER

HO068_RentMarkPrice 
Myslíte si, že nájemné, které za svoje bydlení platíte, je za tržní nebo niží než tržní cenu? 
TAZATEL: Tato otázka má určit, zda respondent žije v sociálním bytě nebo v jiném typu podporovaného bydlení nebo nájemného. Tyto podpory mohou být
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ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)

ENDIF

IF HO007_LastPayIncl = a5

ENDIF

IF HO068_RentMarkPrice = a2

ENDIF

různé, takže jedinou cestou jak zjistit jejich přítomnost a hodnotu je ptát se na nájem. 
1. Tržní cena
2. Nižsí než tržní cena

HO069_PaymSimDwel 
Kolik myslíte, že byste musel/a zaplatit nájemného za stejné časové období (měsíc/týden), kdybyste si pronajal/a podobné bydlení na trhu s nemovitostmi (bez
nábytku a podobného vybavení)? 
TAZATEL: Nezahrnovat platby za elektřinu, topení a podobné služby.
Obnost v [FLDefault[9]]
INTEGER

HO007_LastPayIncl 
Obsahovala Vae poslední platba nájemného vechny vedlejí náklady jako je vodné, elektřina, plyn, odvoz odpadků nebo topení?
1. Ano
5. Ne

HO008_ExtRentIncl 
Kolik jste přibližně zaplatil [minulý týden/minulý měsíc/minulé tři měsíce/minulých est měsíců/piHO004_OthPer] za vedlejí náklady, které nejsou v nájemném
obsaženy (voda, elektřina, plyn apod.)? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR}
INTEGER

HO010_BehRent 
Byl/a jste v posledních dvanácti měsících s placením nájemného někdy více než dva měsíce v prodlení?
1. Ano
5. Ne

IF HO070_PercHouseOwn > 0

HO070_PercHouseOwn 
Kolik procent nebo jaký díl tohoto bydlitě vlastníte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka]? 
TAZATEL: Napite procenta
0 je povolena jestliže žádný z partnerů nevlastní žádnou část
0..100

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

IF HO013_MortLoanProp = a1

HO011_AcqProp 
Jakým způsobem jste tuto nemovitost pořídil/a? Byla ... 
TAZATEL: NAHLAS PŘEČÍST 
1. postavena nebo koupena výhradně z vlastních prostředků
2. postavena nebo koupena s pomocí rodiny
3. získána dědictvím
4. získána jako dar
5. získána jinými prostředky

HO012_YearHouse 
Ve kterém roce to bylo?
1900..2011

HO013_MortLoanProp 
Je tato nemovitost zatížena hypotékami či úvěry?
1. Ano
5. Ne

HO014_YrsLMortLoan 
Kolik let jetě hypotéky či úvěry na tento majetek poběží? 
TAZATEL: Pokud méně než jeden rok vložte 1, pokud více než 50 let nebo nemá-li pevný konec, vložte 51
1..51

HO015_AmToPayMortLoan 
Kolik peněz byste musel/a Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] jetě zaplatit, aby úvěry na bydlení a hypotéky byly
úplně splaceny, nepočítaje úroky? 

TAZATEL: CELKOVÝ OBNOS V [FLDefault[9]]
INTEGER

HO017_RepayMortgLoans 
Splácíte pravidelně Vae hypotéky nebo úvěry na bydlení?
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ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
ENDIF

IF HO017_RepayMortgLoans = a1

ENDIF

1. Ano
5. Ne

HO020_RegRepayMortLoan 
Kolik jste v posledních dvanácti měsících zaplatil/a za vechny hypotéky a úvěry, jimiž je Vae nemovitost zatížena? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR}
INTEGER

HO022_BehRepayMortLoan 
Byl/a jste s těmito splátkami v posledních dvanácti měsících někdy více než dva měsíce v prodlení?
1. Ano
5. Ne

IF HO023_SuBLAcc = a1

ENDIF

HO023_SuBLAcc 
[Pronajímáte/Pronajímáte] části těchto prostor?
1. Ano
5. Ne

HO074_IncSuBLAcc 
Jak vysoký byl čistý příjem z tohoto pronájmu pro Vás [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaeho/Vai/Vaeho/Vai] [manžela/manželku/partnera/partnerku] v [STR (Year - 1)],
po odečtení vech daní? 
TAZATEL: Obnos v [FLDefault[9]]
INTEGER

HO024_ValueH 
Co myslíte - kdybyste svou nemovitost prodal/a, kolik byste za ni dostal/a? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} 
INTEGER

IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY

ENDIF
IF HO001_Place = a5

HO032_NoRoomSqm 
Kolik místností je k dispozici členům Vaí domácnosti -- včetně ložnic, ale bez kuchyně, toalet nebo předsíní [a bez místností které pronajímáte]? 
TAZATEL: SKLEP, SPÍŽ A KOMORU APOD. NEPOČÍTAT
1..25

HO033_SpecFeat 
Má Vae bydlitě zvlátní zařízení, která pomáhají lidem s tělesným postižením nebo se zdravotními problémy? 
TAZATEL: NAPŘ. ROZŠÍŘENÉ CHODBY, RAMPY, AUTOMATICKÉ DVEŘE, SCHODIŠTNÍ VÝTAH, TLAČÍTKA POPLACHU, ZVLÁŠTNÍ ZAŘÍZENÍ V KUCHYNI
A V KOUPELNĚ? 
1. Ano
5. Ne

HO034_YrsAcc 
Kolik let už bydlíte ve Vaem současném bydliti? 
TAZATEL: ZAOKROUHLIT NA CELÉ ROKY
0..120

HO060_PartnerYrsAcc 
Kolik let [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] bydlí v tomto současném bydliti? 
TAZATEL: Zaokrouhlit na celé roky
0..120

HO036_TypeAcc 
V jakém druhu domu bydlíte? 

TAZATEL: PŘEČÍST NAHLAS.
1. Venkovské stavení
2. Volně stojící rodinný domek pro jednu nebo dvě rodiny
3. Rodinný domek nebo dvojdomek jako půlka domu nebo řadový domek
4. Budova se 3 až 8 byty
5. Budova s více než 9 byty, ale ne více než 8 pater
6. Výkový dům s více než 9 patry
7. Dům se službami pro seniory
8. Speciální bydlení pro seniory s nepřetržitou péčí

file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#HO002_OwnerTenant
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#HO002_OwnerTenant
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#HO002_OwnerTenant
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#HO044_ChangeResidence
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#HO017_RepayMortgLoans
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#HO023_SuBLAcc
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#RespId
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#HO001_Place


ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDIF

IF HO026_OwnSecHome = a1

ENDIF

ENDIF

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc.ORD = 5)

ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3

ENDIF

HO042_NumberFloorsBldg 
Včetně přízemí, kolik poschodí má dům ve kterém žijete?
1..99

HO043_StepstoEntrance 
Kolik schodů musíte vyjít (nahoru nebo dolů), abyste se dostal/a ke dveřím Vaeho bytu? 

TAZATEL: NEPOČÍTEJTE SCHODY, KTERÉ NEMUSÍTE POUŽÍT, PROTOŽE TAM JEZDÍ VÝTAH.
1. Do 5
2. 6 až 15
3. 16 až 25
4. Více než 25

HO054_Elevator 
Má Vá dům výtah?
1. Ano
5. Ne

HO026_OwnSecHome 
Vlastníte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] dalí byty, domy, chalupy, jiné nemovitosti, půdu nebo lesy? 
TAZATEL: Prosím nepočítejte nemovitosti, při jejichž využívání se střídáte s dalími lidmi, vlastní firmy
1. Ano
5. Ne

IF HO029_RecIncRe = a1

ENDIF

HO027_ValueRE 
Co myslíte - kdybyste tuto nemovitost/tyto nemovitosti dnes prodal/a - co byste za ni/ně dostal/a? 

TAZATEL: Pokud se nemovitost nachází v zahraničí uvést obnos v [FLDefault[9]]
INTEGER

HO029_RecIncRe 
Měl/a jste Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] v [STR (Year - 1)] příjmy z nájemného nebo jiné příjmy z těchto
nemovitostí? 

1. Ano
5. Ne

HO030_AmIncRe 
Jak vysoké jste měl/a Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] v [STR (Year - 1)] příjmy z těchto nemovitostí po odečtení
daní? 

TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} 
INTEGER

HO041_IntCheck 
KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

HH001_OtherContribution 
Ačkoli jsme se Vás [nebo jiných členů Vaí domácnosti] možná už ptali, chtěli bychom se jetě jednou vrátit k ekonomické situaci Vaí domácnosti, abychom vemu
správně porozuměli. Přispíval v minulém roce [STR (Year - 1)] k příjmům Vaí domácnosti nějaký člen domácnosti, který se tohoto rozhovoru neúčastní? 
TAZATEL: POKUD NUTNO, PŘEČÍST JMÉNA PLATNÝCH RESPONDENTŮ. TOHOTO ROZHOVORU SE ÚČASTNÍ {MN015_Eligibles}
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ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF HH001_OtherContribution = a1

ENDIF

IF HH010_OtherIncome = a1

ENDIF

1. Ano
5. Ne

HH002_TotIncOth 
Můžete nám uvést přibližnou celkovou částku vech příjmů ostatních členů domácnosti v roce [STR (Year - 1)] po odečtení daní a dalích příspěvků? 
TAZATEL: NEJSOU-LI ŽÁDNÉ PŘÍJMY, KÓDOVAT 0; OBNOS V ^FLCURR

INTEGER

HH010_OtherIncome 
Mnoho domácností dostává státní příspěvek např. na bydlení, na děti, nebo sociální podporu. Dostala Vae domácnost nebo nějaká osoba v této domácnosti v roce
[STR (Year - 1)] takové platby?
1. Ano
5. Ne

HH011_TotAddHHinc 
Řekněte nám prosím, kolik dostala Vae domácnost v roce [STR (Year - 1)] celkem čistého z těchto zdrojů, po odečtení daní a jiných příspěvků. 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} 
0.99..999999999999999.99

HH014_IntCheck 
TAZATEL: Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

IF CO010_HomeProducedFood = a1

ENDIF

CO001_Intro1 
Nyní bychom Vám chtěli položit několik otázek týkajících se obvyklých výdajů a toho, jak finančně vycházíte.
1. Dále

CO002_ExpFoodAtHome 
Když myslíte na posledních 12 měsíců: 
jakou průměrnou měsíční částku utratila Vae domácnost za potraviny, které byly spotřebovány doma? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} 
REAL[10]

CO003_ExpFoodOutsHme 
Stále mluvíme o posledních dvanácti měsících:
Jakou průměrnou měsíční částku utratila Vae domácnost za potraviny, které nebyly spotřebovány doma? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} 
REAL[10]

CO010_HomeProducedFood 
Jíte Vy [a ostatní členové Vaí domácnosti] zeleninu, ovoce nebo maso, které jste sami vypěstovali, vyrobili, ulovili nebo nasbírali?
1. Ano
5. Ne

CO011_ValHomeProducedFood 
V posledních 12 měsících, jaká byla hodnota potravin, které jste si vypěstovali doma, vyrobili, nebo ulovili nebo nasbírali, v typickém měsíci za poslední rok?
Neboli, kolik byste v minulém roce musel/a měsíčně zaplatit, pokud byste tyto potraviny kupoval/a v obchodě?
REAL[10]

HH017_TotAvHHincMonth 
Jaký byl celkový čistý příjem celé Vaí domácnosti, po odečtení vech daní, v průměrném měsíci v roce [STR (Year - 1)]? 
TAZATEL: Celkový čistý příjem vech členů domácnosti
0.99..999999999999999.99

CO007_AbleMakeEndsMeet 
Když myslíte na celý měsíční příjem Vaí domácnosti - jak to finančně s Vaí domácností zvládáte? 
TAZATEL: NAHLAS PŘEČÍST 
1. S velkými potížemi
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ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

2. S jistými potížemi
3. Celkem jednodue
4. Jednodue

CO009_IntCheck 
KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU?
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)

ENDIF

IF AS062_HasBonds = a1

ENDIF

IF AS063_HasStocks = a1

AS001_Intro1 
Nyní se budeme věnovat úsporám, které máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka].
1. Dále

AS060_HasBankAcc 
Máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] v současné době alespoň jeden bankovní či žirový účet nebo spořící konto?
1. Ano
5. Ne

AS061_ReaNoBankAcc 
Podívejte se prosím na kartu 31. 
Z jakého nejdůležitějího důvodu Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] v současné době nemáte bankovní, žirové nebo
spořící konto?
1. Nerad/a jednám s bankami
2. Minimální vklad/bankovní poplatky jsou příli vysoké
3. Žádná 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

AS003_AmBankAcc 
Jakou celkovou částku máte Vy [a/a/a/a] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] v současné době uloženou na bankovních, žirových nebo spořících
kontech? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} DOHROMADY ZA OBA PARTNERY
REAL[10]

AS062_HasBonds 
Máte v současné době Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] uložené peníze ve státních nebo podnikových dluhopisech? 
TAZATEL: DLUHOPIS JE DLUH VYDANÝ STÁTEM NEBO SOUKROMÝM PODNIKEM ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ KAPITÁLU PŮJČENÍM SI 
1. Ano
5. Ne

AS007_AmBonds 
Kolik peněz v současné době máte Vy [a/a/a/a] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] uloženo ve státních nebo podnikových dluhopisech? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} ZA OBA PARTNERY DOHROMADY
REAL[10]

AS063_HasStocks 
Máte Vy [nebo /nebo/nebo /nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] v současné době uloženy peníze v cenných papírech nebo akciích
(obchodovaných nebo neobchodovaných na burze)? 
TAZATEL: Cenný papír (akcie) je druh investice, která umožňuje osobám vlastnit část podniku a právo na obdržení dividend ze zisku podniku
1. Ano
5. Ne

AS011_AmStocks 
Kolik peněz v současné době máte Vy [a/a/a/a] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] uloženo v cenných papírech nebo akciích (obchodovaných
nebo neobchodovaných na burze)? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} ZA OBA PARTNERY DOHROMADY

file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#AS060_HasBankAcc
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#AS060_HasBankAcc
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#AS061_ReaNoBankAcc
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#AS062_HasBonds
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#AS063_HasStocks


ENDIF

IF AS064_HasMutFunds = a1

ENDIF

IF AS065_HasIndRetAcc = a1

REAL[10]

AS064_HasMutFunds 
Máte Vy [nebo /nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] v současné době uloženy peníze v investičních fondech nebo spravovaných
investičních účtech? 
TAZATEL: Investiční fond je druhem investice nabízené finančními institucemi, do které vkládají různí investoři peníze a svěřují je správci fondu, který je za ně
investuje do cenných papírů a dluhopisů
1. Ano
5. Ne

AS017_AmMutFunds 
Kolik peněz v současné době máte Vy [a/a/a/a] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] uloženo v investičních fondech a spravovaných investičních
účtech? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} ZA OBA PARTNERY DOHROMADY
REAL[10]

AS019_MuFuStockBo 
Sestávají se tyto investiční fondy převážně z akcií nebo z dluhopisů? 

1. Převážně z akcií
2. Půl na půl akcie a dluhopisy
3. Převážně dluhopisy

AS070_IntIncome 
Kolik příjmů z úroků nebo dividend jste Vy [a/a/a/a] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] obdržel/a z Vaich úspor na bankovních účtech, z
dluhopisů, akcií nebo podílových fondů v [STR (Year - 1)]? Prosím uveďte čistý příjem po odečtení daní. 
REAL[10]

AS065_HasIndRetAcc 
Máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] v současné době uloženy peníze v osobním penzijním připojitění nebo spoření?

TAZATEL: PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ NEBO SPOŘENÍ JE DLOUHODOBÉ SPOŘENÍ, KTERÉ SE ČERPÁ (TŘEBA I JEN ČÁSTEČNĚ) PO ODCHODU DO
DŮCHODU
1. Ano
5. Ne

IF MN005_ModeQues <> a1

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)

ENDIF

AS020_IndRetAcc 
Kdo má osobní penzijní připojitění nebo spoření? Vy, [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] [nebo/nebo/nebo/nebo] [oba/oba/oba/oba]?
1. Jen respondent
2. Jen^FL_AS020_5
3. Oba

AS021_AmIndRet 
Kolik peněz v současné době máte uloženo v osobním penzijním připojitění nebo spoření? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} POUZE ZA RESPONDENTA
REAL[10]

AS023_IndRetStockBo 
Sestává se toto penzijní připojitění nebo spoření převážně z akcií nebo z dluhopisů?

1. Převážně z akcií
2. Půl na půl akcie a dluhopisy
3. Převážně dluhopisy

AS024_PAmIndRet 
Kolik peněz má v současné době [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] uloženo v osobním penzijním připojitění nebo spoření? 

TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} 
POUZE ZA MANŽELA/MANŽELKU NEBO PARTNERA/PARTNERKU
REAL[10]

AS026_PIndRetStockBo 
Sestává se toto osobní penzijní připojitění nebo spoření převážně z akcií nebo z dluhopisů?

1. Převážně z akcií
2. Půl na půl akcie a dluhopisy
3. Převážně dluhopisy
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ENDIF

IF AS066_HasContSav = a1

ENDIF

IF AS067_HasLifeIns = a1

ENDIF

IF AS041_OwnFirm = a1

ENDIF

IF AS049_NumCars > 0

ENDIF

AS066_HasContSav 
Máte v současné době Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] stavební spoření? 
TAZATEL: STAVEBNÍ SPOŘENÍ JE URČENO (PŘEVÁŽNĚ) PRO BUDOUCÍ POŘÍZENÍ DOMU NEBO BYTU
1. Ano
5. Ne

AS027_AmContSav 
Kolik peněz máte v současné době Vy [a/a/a/a] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] uloženo na stavebním spoření? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} ZA OBA PARTNERY DOHROMADY
REAL[10]

AS067_HasLifeIns 
Máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] v současné době životní pojitění?
1. Ano
5. Ne

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)

ENDIF

AS029_LifeInsPol 
Jedná se u Vaich životních pojitění o pojitění termínované, celoživotní, nebo o oba druhy? 
TAZATEL: 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 pojitění termínované
2. Životní pojitění celoživotní
3. Oba druhy
97. Jiná

AS030_ValLifePol 
Jak vysoká je jmenovitá hodnota vaich celoživotních pojitění, které Vy [a/a/a/a] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] vlastníte?

TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} ZA OBA PARTNERY DOHROMADY
REAL[10]

AS041_OwnFirm 
Patří Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaemu/Vaí/Vaemu/Vaí] [manželovi/manželce/partnerovi/partnerce] v současné době nějaká firma, podnik nebo obchod? 
1. Ano
5. Ne

AS042_AmSellFirm 
V případě, že byste tuto firmu prodal/a, kolik peněz by Vám po splacení vech možných pohledávek či dluhů zůstalo? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} ZA OBA PARTNERY DOHROMADY
REAL[10]

AS044_ShareFirm 
Jaká část nebo kolik procent této firmy patří Vám [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vaemu/Vaí/Vaemu/Vaí] [manželovi/manželce/partnerovi/partnerce]? 
TAZATEL: ZADAT PROCENTA
1..100

AS049_NumCars 
Kolik aut máte Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá /Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka]? Firemní auta prosím nepočítat. 
0..10

AS051_AmSellingCars 
Kdybyste [toto/tato] [auto/auta] prodal/a, kolik peněz byste dostal/a? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} ZA OBA PARTNERY DOHROMADY
REAL[10]

AS054_OweMonAny 
Tato otázka bude o Vaich možných dluzích, kromě hypoték (máte-li je).
Podívejte se prosím na kartu 32. 
Jaké dluhy máte v současné době Vy [nebo/nebo/nebo/nebo] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka]? 
TAZATEL: Vechny odpovídající údaje kódovat
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 peněžního ústavu)
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ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)

ENDIF

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

AS055_AmOweMon 
Nepočítaje hypotéky, dluhy za nemovitosti a firmy, jakou částku celkem Vy [a/a/a/a] [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] dlužíte? 
TAZATEL: OBNOS V {FLCURR} ZA OBA PARTNERY DOHROMADY
INTEGER

AS057_IntCheck 
TAZATEL: KDO OTÁZKY V TOMTO MODULU ZODPOVĚDĚL? 
1. Respondent
2. Respondent a zástupce
3. Jen zástupce

LOOP

AC011_Intro 
Teď se budeme ptát na to, co si myslíte o Vaem životě. 
TAZATEL: Začátek modulu, v němž @bnení dovoleno@b uvádět údaje prostřednictvím zástupce. Pokud by respondent nebyl schopen odpovídat na následující otázky
sám, zadejte při každé otázce CTRL+K.
1. Dále

AC012_HowSat 
Na stupnici mezi 0 a 10, kde 0 znamená zcela nespokojen/a a 10 znamená zcela spokojen/a, jak spokojen/a jste se svým životem?
0..10

AC013_Intro 
Podívejte se prosím na kartu 33. Přečtu Vám nyní několik hodnocení, pomocí nichž lidé popisují svůj život a pocity. Řekněte prosím, jak často jste měl/a takové pocity
a mylenky v posledních čtyřech týdnech: často, někdy, málokdy, nebo nikdy.
1. Dále

AC014_AgePrev 
Jak často si myslíte, že Vám Vá věk zamezuje dělat to, co byste chtěl/a dělat? Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC015_OutofContr 
Jak často Vám připadá, že to, co se Vám děje, je mimo Vai kontrolu? (Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC016_LeftOut 
Jak často cítíte, že se věci okolo Vás dějí bez Vaí účasti? (Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC017_DoWant 
Jak často si myslíte, že můžete dělat ty věci, které byste chtěl/a dělat? (Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC018_FamRespPrev 
Jak často si myslíte, že Vám rodinné povinnosti zamezují dělat to, co byste chtěl/a dělat? (Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC019_ShortMon 
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IF MN024_NursingHome = a1

Jak často si myslíte, že Vám nedostatek peněz nedovoluje dělat to, co byste chtěl/a dělat? (Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC020_EachDay 
Jak často se těíte na každý den? (Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC021_LifeMean 
Jak často cítíte, že Vá život má smysl? (Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC022_BackHapp 
Jak často se v průměru díváte zpátky na Vá život s pocitem těstí? (Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC023_FullEnerg 
Jak často se v těchto dnech cítíte plný/á energie? (Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC024_FullOpport 
Jak často Vám připadá, že život je plný příležitostí? (Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

AC025_FutuGood 
Jak často cítíte, že Vae budoucnost vypadá dobře? (Často, někdy, málokdy, nebo nikdy?)
1. Často
2. Někdy
3. Málokdy
4. Nikdy

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ELSE

AC001_Intro 
Nyní se budeme ptát na Vae aktivity.
1. Dále

AC035_ActPastTwelveMonths 
Podívejte se prosím na Kartu 34. Vykonával/a jste se v posledních 12 měsících některou z aktivit, které tam jsou uvedeny, nebo žádnou? 
TAZATEL: Uvést vechny možnosti
1. Dobrovolná neplacená nebo charitativní činnost
4. Účast na vzdělávacím kurzu
5. Účast na sportovních, společenských aktivitách (v nějakém spolku či klubu)
6. Účast na církevních aktivitách (v kostele, synagoze, meitě apod.)
7. Účast na aktivitách nějaké politické organizace nebo občanské iniciativy
8. Četba knih, časopisů nebo novin
9. Lutění křížovek, číselných hádanek, hraní slovních her nebo sudoku
10. Hraní karet nebo her jako achy
96. Nic z uvedeného

AC038_HowSatisfiedNoAct 
Řekl/a jste, že neděláte žádné aktivity uvedené na kartě 34. Jak jste s tímto spokojen/a?
Prosím odpovězte na kále od 0 do 10, kde 0 značí zcela nespokojen/a a 10 naprostou spokojenost.
0..10

LOOP cnt1:= 1 TO 10
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ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDLOOP

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

AC036_HowOftAct 
Jak často [jste/jste/jste/jste/jste/jste/jste/jste/jste] v posledních 12 měsících [vykonával/a
/vykonával/a/vykonával/a/vykonával/a/vykonával/a/vykonával/a/vykonával/a/vykonával/a/vykonával/a] [dobrovolnou neplacenou nebo charitativní činnost/péči o
nemocného nebo tělesně postiženého dospělého/pomoc přátelům nebo sousedům/účast na vzdělávacím kurzu/účast na sportovních, společenských aktivitách v
nějakém spolku či klubu/účast na církevních aktivitách (v kostele, synagoze, meitě apod.)/účast na aktivitách nějaké politické organizace nebo občanské
iniciativy/četbu knih, časopisů nebo novin/lutění křížovek, číselných hádanek, hraní slovních her nebo sudoku/hraní karet nebo her jako achy]? 
TAZATEL: Přečíst nahlas
1. Skoro každý den
2. Skoro každý týden
3. Skoro každý měsíc
4. Méně často

AC037_HowSatisfied 
Na stupnici mezi 0 a 10, kde 0 znamená zcela nespokojen/a a 10 znamená zcela spokojen/a, jak spokojen/a jste se svými aktivitami, které jste právě zmínil/a?
0..10

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

IF EX002_ChanceRecInher > 0

ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101

ENDIF

EX001_Introtxt 
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 35 a řekněte mi pak, 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 vechna čísla mezi 0 a 100.

0..100

EX002_ChanceRecInher 
Podívejte se prosím na kartu 35. 
S jakou pravděpodobností @Bzískáte@B během následujících deseti let dědictví, ať se jedná o nemovitosti nebo jiné cenné předměty?
0..100

EX003_ChanceM50k 
Podívejte se prosím na kartu 35. 
S jakou pravděpodobností získáte během následujících deseti let dědictví v hodnotě vyí než 500.000 (půl milionu) [FLDefault[9]]?
0..100

IF MN808_AgeRespondent < 61

ENDIF

EX007_GovRedPens 
(Podívejte se prosím na kartu 35.)
S jakou pravděpodobností sníží vláda penzi, na kterou máte nárok, než půjdete do důchodu.
0..100

EX025_ChWrkA65 
(Podívejte se prosím na kartu 35.)
Uvažujete-li obecně o Vaí pracovní činnosti, za jak pravděpodobné považujete, že budete pracovat na plný úvazek až Vám bude 63 let?
0..100

EX008_GovRaisAge 
(Podívejte se prosím na kartu 35.)
S jakou pravděpodobností vláda zvýí důchodový věk, než půjdete do důchodu?
0..100

EX009_LivTenYrs 
(Podívejte se prosím na kartu 35.)
S jakou pravděpodobností se dožijete [75/80/85/90/95/100/105/110/120] nebo více let?

0..100

EX026_Trust 
Nedívejte se již na kartu číslo 35, prosím, a ohodnoťte na stupnici 0 až 10, jak Vy osobně důvěřujete ostatním lidem. 

file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#cnt1
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#AC035_ActPastTwelveMonths
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#EX002_ChanceRecInher
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#EP005_CurrentJobSit


IF MN005_ModeQues = a2

0 znamená, že při styku s ostatními lidmi musíte být nanejvý opatrný/á a 10 znamená, že větině lidí můžete důvěřovat.
0..10

EX029_FreqPrayer 
Nyní bych se rád zeptal/a na modlení. Jak často se v současné době modlíte? 
TAZATEL: Nahlas přečíst
1. Více než jednou denně
2. Jednou denně
3. Několikrát týdně
4. Jednou týdně
5. Méně než jednou týdně
6. Nikdy

EX110_RiskAv 
Podívejte se prosím na kartu 36. Když lidé investují své úspory, mohou si vybrat, jestli uloží své peníze do projektů s nízkým výnosem a nízkou mírou rizika, jako je
například bankovní konto nebo vládní dluhopis, nebo do projektů s vysokým výnosem ale také s vyím rizikem ztráty, jako jsou například akcie. Z možností uvedených
na kartě, která nejlépe odpovídá Vaí ochotě podstoupit rizika během investování?

TAZATEL: PŘEČTĚTE NAHLAS ODPOVĚDI POKUD NUTNO. BUDE-LI VÍCE ODPOVĚDÍ, ZANESTE PRVNÍ MOŽNOST, KTERÁ BYLA ZMÍNĚNA

1. Velmi vysoké finanční riziko s očekáváním velmi vysokých výnosů
2. Vyí než průměrné finanční riziko s očekáváním vyích než průměrných výnosů
3. Průměrné finanční riziko s očekáváním průměrných výnosů
4. Nejsem ochoten/ochotna podstoupit žádné finanční riziko

EX028_LeftRight 
V politice lidé hovoří o levici a pravici. Na stupnici mezi 0 a 10, kde 0 znamená levici a 10 pravici, kam byste zařadil/a sebe?
0..10

EX109_UseWWW 
Používáte pravidelně internet pro posílání a přijímání emailů nebo pro jakýkoli jiný účel jako nakupování po internetu, vyhledávání informací, nebo třeba pro rezervace
při cestování?
1. Ano
5. Ne

EX023_Outro 

TAZATEL: Konec modulu, ve kterém @bnení dovoleno@b uvádět údaje prostřednictvím zástupce. Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu?
1. Respondent
2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem)

IF EX100_PartInterv = a5

EX100_PartInterv 

TAZATEL: JE PARTNER/KA RESPONDENTA PŘÍTOMEN/NA A OCHOTEN/NA K ROZHOVORU NYNÍ NEBO PRÁVĚ DĚLÁTE ROZHOVOR SE ZÁSTUPCEM
PRO PARTNERA/KU RESPONDENTA?
1. Ano, partner/ka je přítomen/a a ochoten/na k rozhovoru (se zástupcem) nyní
5. Ne, partner/ka není přítomen/na nebo ochoten/na k rozhovoru (se zástupcem) nyní

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)

EX101_IntroPartInfo 
Před tím, než skončíme, rád/a bych Vás poprosila o pár informací o [Vaem/Vaí] [manželovi/manželce/partnerovi/partnerce], který dnes rozhovor nedělá.
1. Dále

EX102_PartYrsEduc 
Kolik let ukončené kolní docházky má [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka]? 
TAZATEL: Plná kolní docházka
*zahrnuje příjem stipendia, vykonávání pracovní činnosti, studium se kolitelem, skládání zkouek
*vylučuje: práci na plný pracovní úvazek, domácí studium, dálkové studium, speciální kolení při práci, večerní studium, flexibilní nebo externí vysokokolské studium
atd.
0..21

EX103_PartJobSit 
Prosím podívejte se na KARTU 37.
Jak byste popsal/a současnou pracovní situaci [Vaeho/Vaí] [manžela/manželky/partnera/partnerky]? 
TAZATEL: Přečíst nahlas
1. V důchodu
2. Zaměstnaný/á nebo osoba samostatně výdělečně činná (včetně práce v rodinné firmě)
3. Nezaměstnaný/á a hledající si zaměstnání
4. Trvale práce neschopný/á v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení
5. V domácnosti
97. Jiná

EX104_PartEvWork 
Vykonával/a [Vá/Vae/Vá/Vae] [manžel/manželka/partner/partnerka] někdy placenou práci?
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ENDIF
IF (MN029_Linkage = 1) AND ((LI IN Test) OR (ALL IN Test))

ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)

ENDIF

1. Ano
5. Ne

EX105_PartEmp 
V [jeho/jejím] [posledním/současném/posledním] pracovním poměru, [pracoval/a/pracujete/pracoval/a] [Vá/Vae/Vá] [manžel/manželka/partner] jako zaměstnanec v
soukromém sektoru, zaměstnanec ve státním sektoru, nebo jako samostatně výdělečně činná osoba?
1. Zaměstnanec v soukromém sektoru
2. Zaměstnanec ve státním sektoru
3. Samostatně výdělečně činná osoba

EX024_Outro2 
Velice Vám děkuji. To byla poslední otázka. Chtěli bychom Vám jetě jednou poděkovat za Vai účast na tomto výzkumném projektu. Víme, že to byl dlouhý a obtížný
dotazník, ale Vae pomoc byla opravdu velice cenná. Vae účast pomůže výzkumníkům lépe pochopit jak stárnutí evropské populace ovlivňuje nai budoucnost.
1. Dále

EX106_HandOutA 

TAZATEL: Dejte nyní respondentovi písemný dotazník.
Vyplňte křestní jméno a ID respondenta @B {RespondentID}@B.

Napitě seriové číslo písemného dotazníku do počítače.
STRING

LOOP

ENDLOOP

LI001_Number 

TAZATEL: Vložte "0" a ENTER.
STRING[6]

LI002_Number_Check 
@\IWER: IWER: REPEAT BARCODE NUMBER.
STRING[6]

LI003_Consent 

TAZATEL: Vložte "0" a ENTER.

LOOP

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)

ENDIF

IV001_Intro 
V TOMTO MODULU JDE O VAŠE POZOROVÁNÍ BĚHEM DOTAZOVÁNÍ, KTERÉ JE TŘEBA ZANÉST AŽ PO KAŽDÉM UZAVŘENÉM ROZHOVORU.
1. Dále

IV020_RelProxy 
Zástupce zodpověděl některé nebo vechny otázky pro {FLRespondentName}. V jakém vztahu je zástupce k {FLRespondentName}?
1. Manžel/manželka nebo partner/partnerka
2. Dítě/nevlastní dítě
3. Rodič/tchýně, tchán
4. Sourozenec
5. Vnuk/vnučka
6. Jiný příbuzný
7. Pečovatel/ka v domě pro seniory / s pečovatelskou službou
8. Pomocník/pomocnice v domácnosti
9. Přítel/přítelkyně nebo známý/á
10. Jiný vztah

IV002_PersPresent 
Byla během dotazování (nebo jeho části) s {FLRespondentName} přítomna jetě třetí osoba - kromě zástupce? 
TAZATEL: VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 
1. Nikdo
2. Manžel/manželka nebo partner

file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#EX103_PartJobSit
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#EX103_PartJobSit
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#EX104_PartEvWork
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#DN038_IntCheck
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#PH054_IntCheck
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#BR017_IntCheck
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#EP210_IntCheck
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#CH023_IntCheck
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#SP022_IntCheck
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#FT021_IntCheck
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#HO041_IntCheck
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#HH014_IntCheck
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#CO009_IntCheck
file:///R:/SHARE_Docu/Questionnaires/wave4/w4_questionnaires_website/SHAREWave4_paperversions/Czechia%20%28Czech%29/paperversions/SHAREw4.htm#AS057_IntCheck


IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))

ENDIF

IF IV004_WillingAnswer = a5

ENDIF

IF MN008_NumHHR = 1

3. Rodič nebo oba rodiče
4. Dítě nebo děti
5. Jiní příbuzní
6. Jiné osoby přítomny

IV003_PersIntervened 
Zasahovaly tyto osoby do rozhovoru?
1. Ano, často
2. Ano, občas
3. Ne

IV004_WillingAnswer 
Jak byste popsal/a ochotu {FLRespondentName} odpovídat?
1. Velmi dobrá
2. Dobrá
3. Průměrná
4. Špatná
5. Na začátku dobrá, během rozhovoru horí
6. Na začátku patná, během rozhovoru lepí

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse

ENDIF

IV005_WillingnessWorse 
Proč se respondentova ochota odpovídat během rozhovoru zhorila? 

TAZATEL: UVÉST VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE 
1. Respondent ztratil zájem
2. Koncentrace respondenta se snížila nebo osoba byla unavenějí
3. Jiné důvody, uveďte prosím

IV006_OthReason 
Jaké jiné důvody?
STRING

IV007_AskClarification 
Žádal/a {FLRespondentName} při některých otázkách vysvětlení?

1. Nikdy
2. Skoro nikdy
3. Občas
4. Často
5. Velmi často
6. Stále

IV008_RespUnderstoodQst 
Měl/a jste pocit, že {FLRespondentName} otázkám rozuměl/a?

1. Nikdy
2. Skoro nikdy
3. Občas
4. Často
5. Velmi často
6. Stále

IV018_HelpShowcards 
Potřeboval respondent během rozhovoru pomoc při čtení karet?

1. Ano, kvůli problémům s očima
2. Ano, kvůli nedostatečné schopnosti čtení
3. Ne

IF Sec_HO.HO001_Place = a1

IV009_AreaLocationBldg 
V jakém druhu zástavby se bydlitě nachází?
1. Velkoměsto
2. Předměstí nebo vnějí okruh města
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ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)

ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3

ENDIF

3. Větí město
4. Malé město
5. Venkov / vesnice

IV010_TypeBuilding 
V jakém typu budovy bydlí tato domácnost?
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. Výkový dům s více než 9 patry
7. Dům se službami pro seniory
8. Speciální bydlení pro seniory s nepřetržitou péčí

IV011_NumberFloorsBldg 
Kolik pater má ta budova včetně přízemí?
1..99

IV012_StepstoEntrance 
Kolik schodů se musí jít nahoru nebo dolů, aby se člověk dostal ke vchodu do bytu domácnosti?

TAZATEL: NEPOČÍTEJTE SCHODY, KTERÉ NEMUSÍTE POUŽÍT, PROTOŽE TAM JEZDÍ VÝTAH. 
1. Do 5
2. 6 až 15
3. 16 až 25
4. Více než 25

IV019_InterviewerID 
Vae identifikační číslo (ID tazatele):
STRING

IV017_Outro 
Děkujeme za vyplnění tohoto modulu.
1. Dále
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