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POŘIZOVAČ:

IDE.71 ČAS ZAČÁTKU ROZHOVORU:

:

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.2 „Kdybyste měl zhodnotit svou celkovou životní spokojenost v této době, kam byste se umístil
na škále v rozmezí od -5, což znamená naprosto nespokojen, po +5, což je naprosto spokojen?“
NAPROSTO
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-5 -4 -3 -2 -1
0
+1 +2 +3 +4 +5
99
„A nyní trochu konkrétněji:“
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.3 „Do jaké míry jste nespokojen, nebo spokojen se svým celkovým pracovním životem?“
NAPROSTO
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-5 -4 -3 -2 -1
0
+1 +2 +3 +4 +5
99
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.4 „Do jaké míry jste nespokojen, nebo spokojen se svým rodinným nebo partnerským
životem?“
NAPROSTO
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-5 -4 -3 -2 -1
0
+1 +2 +3 +4 +5
99
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.5 „Do jaké míry jste nespokojen, nebo spokojen se svým osobním životem,
kam řadíme volný čas pro sebe, zájmy a záliby, atp.?“
NAPROSTO
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-5 -4 -3 -2 -1
0
+1 +2 +3 +4 +5
99
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.6 „Do jaké míry jste nespokojen, nebo spokojen s tím, jak se Vám daří
udržovat své vztahy s přáteli, známými, vzdálenější rodinou?“
NAPROSTO
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-5 -4 -3 -2 -1
0
+1 +2 +3 +4 +5
99
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.8 „Do jaké míry jste nespokojen, nebo spokojen se svým zdravím, zdravotním stavem?“
NAPROSTO
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-5 -4 -3 -2 -1
0
+1 +2 +3 +4 +5
99
PZ.15 „Jste zaměstnancem v nějaké organizaci?
Ano, máte jeden zaměstnanecký poměr, ............................................. 1
ano, máte více zaměstnaneckých poměrů, ........................................... 2
ne, nepracujete nikde v zaměstnaneckém poměru.“ .............................. 3
PZ.17 „Máte živnost, soukromě podnikáte, nebo si jinak vyděláváte aniž byste
na to měl uzavřený zaměstnanecký poměr?
Ano, máte jednu takovou aktivitu, ...................................................... 1
ano, máte takových aktivit více, ......................................................... 2
ne, žádnou takovou ekonomickou aktivitu nemáte.“ .............................. 3

Strana:2
„V tomto výzkumu budeme mluvit pouze o jedné Vaší ekonomické aktivitě, a to
o té, která je pro Vás osobně hlavní, nejdůležitější. Pokud máte více pracovních
aktivit, vyberte jen jednu hlavní. U dalších otázek pak budeme mluvit pouze o
této Vaší hlavní pracovní aktivitě. Ať už je to zaměstnání, nebo podnikání,
budeme ji pro usnadnění označovat jako hlavní zaměstnání.“
PZ.20 „Vaší hlavní ekonomickou aktivitou je tedy:
zaměstnanecký poměr u nějakého zaměstnavatele, ............ 1 => PZ.25
anebo živnost, soukromé podnikání, nebo jiná výdělečná
činnost bez toho, že byste měli uzavřený zaměstnanecký
poměr?“ .....................................................................
2 => PZ.123 (str. 3)
!!! POZOR FILTR !!!
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY PZ.25 AŽ PZ.122 POLOŽTE POUZE TĚM, JEJICHŽ
HLAVNÍ PRACOVNÍ AKTIVITA JE ZAMĚSTNÁNÍ, TZN. ŽE V OTÁZCE PZ.20 UVEDLI
JAKO HLAVNÍ AKTIVITU ZAMĚSTNÁNÍ (VARIANTA 1).
PZ.25 „Pokud jde o Vašeho zaměstnavatele, je to:
Státní úřad, úřad místní správy nebo samosprávy, ...................................
1
podnik vlastněný státem, ....................................................................... 2
soukromá firma, podnik, ........................................................................ 3
veřejná instituce (škola, veřejné zdrav. zařízení, státní ústav atp.), .............. 4
nadace nebo obecně prospěšná společnost, .............................................. 5
jiná organizace.“ ................................................................................... 6
NEVÍ. ................................................................................................... 9

PZ.27 „Jaký je celkový počet pracovníků v organizaci, kde pracujete? (Pokud
jde o firmu s více pobočkami, započítejte jen tu pobočku, v níž pracujete.)
Méně než 10 zaměstnanců, ..................................................................
1
10 až 19 zaměstnanců, ........................................................................
2
20 až 49 zaměstnanců, ........................................................................
3
50 až 249 zaměstnanců, ......................................................................
4
250 a více zaměstnanců.“.....................................................................
5
NEVÍ .................................................................................................
9
PZ.120 „Pracovní smlouvu ve svém hlavní zaměstnání máte uzavřenou se
zaměstnavatelem sídlícím:
ve stejném okrese, kde žijete,.................................................................. 1
v jiném okrese ČR,……………………………………………………………………………………………. 2
na území jiného státu.“ .......................................................................... 3
NEVÍ .................................................................................................... 9
PZ.41 „Působí na tomto pracovišti odborová organizace?
Ano, .................................................................................................... 1
ne.“ ..................................................................................................... 2
NEVÍ .................................................................................................... 9
PZ.121 „Provádí Váš zaměstnavatel nějaká konkrétní opatření s cílem snižovat
Vaši stresovou zátěž v souvislosti s prací?
Provádí mnoho takových opatření, …………………………………………………………...……… 1
provádí málo takových opatření,………………………………………………………………………… 2
neprovádí žádná taková opatření.“………………………………………………………………...... 3
NEVÍ ……………………………………………………………………………………………………………………. 9
PZ.122 „Jak byste řekl, že Váš zaměstnavatel vnímá případnou pracovní
neschopnost v případě drobných zdravotních indispozic např. nachlazení?
Spíše pozitivně – zaměstnavatel upřednostňuje, když jsem v pracovní
neschopnosti i v případě drobných zdravotních indispozic,..................... 1
neutrálně – zaměstnavatel k pracovním neschopnostem nemá
jednoznačné stanovisko,..... ............................................................ 2
spíše negativně - zaměstnavatel upřednostňuje, když v případě drobných
zdravotních indispozic nadále vykonáváme svou práci.“ ........................ 3
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!!POKLÁDEJTE VŠEM!!!
PZ.123 „Jak jste Vy osobně řešil drobné zdravotní indispozice např. nachlazení
v době před vypuknutím pandemie koronaviru?
Nejčastěji jste byl v pracovní neschopnosti,…....................................... 1
nejčastěji jste dál vykonával svou práci,.............................................. 2
nejčastěji jste čerpal dovolenou, …………………………………………...…………………. 3
nejčastěji jste využil zdravotního volna, tzv. „sick day“.......................... 4
PZ.124 „Jak byste Vy osobně řešil drobné zdravotní indispozice
nachlazení v současné době?
Pravděpodobně byste byl v pracovní neschopnosti,….............................. 1
pravděpodobně byste dál vykonával svou práci,.................................... 2
pravděpodobně byste čerpal dovolenou. ............................................. 3
pravděpodobně byste využil zdravotního volna, tzv. „sick day“. ……………… 4

např.

PZ.53 „Jak často míváte v souvislosti s Vaším hlavním zaměstnáním pocit
stresu?
Každý den několikrát, ..................................................................... 1
každý nebo skoro každý den, ……………………........................................
2
několikrát do týdne, ....................................................................... 3
několikrát za měsíc, ........................................................................ 4
jen výjimečně, ............................................................................... 5
nikdy?“ ......................................................................................... 6
NEVÍ ............................................................................................ 9
PZ.21 „Popište, prosím, podrobně, jakou práci vykonáváte ve svém hlavním
zaměstnání. Řekněte mi, kde pracujete, v čem podnikáte, co konkrétně v práci děláte atp.“
POKYN: ODPOVEĎ ZAZNAMENEJTE CO NEJPODROBNĚJI - NÁZEV POVOLÁNÍ, POPIS
PRACOVNÍ POZICE A ČINNOSTI, PŘÍPADNĚ S JAKÝM ZAŘÍZENÍM RESPONDENT
PRACUJE NEBO V ČEM PODNIKÁ, NAPŘ. „DĚLNÍK U BEŽÍCÍHO PÁSU VE VÝROBĚ
MOTORŮ, NÁVRHÁŘ WEBOVÉ DATABÁZE, VEDOUCÍ PRODEJNY POTRAVIN, OSVČ–
INSTALATÉR“.
ZAPIŠTE PODROBNĚ:
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.22
PZ.22 „Do jakého odvětví Vaše hlavní zaměstnání patří?“
NEVÍ=99
PŘEPIŠTE POUZE ČÍSELNÝ KÓD:
(1-17)
PZ.37 „Máte v této práci podřízené? Pokud ano, kolik jich je? Započítejte
podřízené na všech organizačních stupních, které jsou pod Vámi.“
NEMÁ PODŘÍZENÉ=998
VEPIŠTE POČET:
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POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU PZ.125
PZ.125 „Co si myslíte o práci ve Vašem hlavním zaměstnání? Do
riziková z následujících hledisek:
VŮBEC NENÍ
JE VELMI
RIZIKOVÁ
RIZIKOVÁ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a) riziko zhoršování zdravotního stavu
vlivem pracovní činnosti,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b) riziko vniku nemoci z povolání,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jaké míry je
NEVÍ
99
99
99

c) riziko vzniku lehkého pracovního úrazu,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

d) riziko vzniku těžkého pracovního úrazu.“

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU P.11
P.11 „V následujících možnostech jsou uvedeny některé příležitosti, při nichž
byste mohl být upozorňován na bezpečnostní a zdravotní rizika, která vyplývají
z Vašeho pracovního zařazení. U každé z nich mi, prosím, řekněte, do jaké míry
daná možnost ve Vašem případě odpovídá skutečnosti. Na bezpečnostní a
zdravotní rizika jste upozorňován:
ROZHODNĚ ANO
SPÍŠE ANO
SPÍŠE NE
ROZHODNĚ NE
NEVÍ
1
2
3
4
9
a) neustále, při každé příležitosti nebo při zadávání nového
1 2 3 4 9
pracovního úkolu,
1 2 3 4 9
b) na pravidelných školeních 1x za dva roky, případně
častěji,
c) zcela nahodile a nepravidelně, když si to žádá situace,

1

2

3

4

9

d) při přijetí do zaměstnání.“

1

2

3

4

9

POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU P.14
P.14 „Do jaké míry pro zaměstnance ve Vaší organizaci platí, nebo neplatí
následující výroky?
ROZHODNĚ
SPÍŠE
SPÍŠE
ROZHODNĚ
NEVÍ
PLATÍ
PLATÍ
NEPLATÍ
NEPLATÍ
1

2

3

a) Naše organizace velmi dbá na bezpečnost svých
zaměstnanců.
d) Lidé v naší organizaci si myslí, že bezpečnost práce není
ani tak jejich starost, ale především starost vedoucího.
f) Lidé v naší organizaci jednají tak, aby minimalizovali
bezpečnostní rizika na pracovišti.“

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

PZ.126 „Stal se Vám v posledních 12 měsících nějaký pracovní úraz?
Ano, jednou, ...................................................... 1 => PZ.127 (str.5)
ano, vícekrát, ..................................................... 2 => PZ.127 (str.5)
ne, neměl jste žádný pracovní úraz.“ ..................... 3 => S.22 (str.5)
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c
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE POUZE
TĚM, KTEŘÍ MĚLI PRACOVNÍ ÚRAZ,
TZN. ŽE V OTÁZCE PZ.126 UVEDLI ODPOVĚĎ 1 NEBO 2.

PZ.127 „Nahlásil Váš zaměstnavatel všechny pracovní úrazy, které se Vám
v uplynulých 12 měsících přihodily?
Nahlásil všechny, ............................................................................ 1
nahlásil některé,…………………………………………………………………………………………… 2
nenahlásil žádné.“ ............................................................................ 3
PZ.128 „Vyhledal jste v souvislosti s některým Vaším pracovním úrazem
v uplynulých 12 měsících lékařskou pomoc?
Ano, se všemi, ................................................................................ 1
ano, s některými, ............................................................................ 2
ne, s žádným.“ ............................................................................... 3
PZ.129 „Byl jste v souvislosti s některým Vaším pracovním úrazem v uplynulých
12 měsících v pracovní neschopnosti?
Ano, se všemi,................................................................ 1 => PZ.130
ano, s některými,............................................................ 2 => PZ.130
ne, s žádným.“ .............................................................. 3 => PZ.131
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ MĚLI ÚRAZ A BYLI
V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, TZN. ŽE V OTÁZCE PZ.129 UVEDLI ODPOVĚĎ 1 NEBO 2.
PZ.130 „Ať už jste měl pouze jeden nebo více pracovních úrazů, jak dlouho jste
celkově byl v souvislosti s nimi v pracovní neschopnosti? Pokud nevíte přesně,
zkuste aspoň odhadnout.“
NEVÍ=999
VEPIŠTE POČET DNÍ:

PZ.131 „Byl jste v souvislosti s některým Vaším pracovním úrazem v uplynulých
12 měsících hospitalizován v nemocnici?
Ano, se všemi, .............................................................. 1 => PZ.132
ano, s některým, ........................................................... 2 => PZ.132
ne, nebyl jste hospitalizován.“ ........................................ 3 => S.22
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ MĚLI ÚRAZ A BYLI
HOSPITALIZOVANÍ, TZN. ŽE V OTÁZCE PZ.131 UVEDLI ODPOVĚĎ 1 NEBO 2.
PZ.132 „Ať už jste měl pouze jeden nebo více pracovních úrazů, jak dlouho jste
celkově byl v souvislosti s nimi hospitalizován v nemocnici? Pokud nevíte
přesně, zkuste aspoň odhadnout.“
NEVÍ=999
VEPIŠTE POČET DNÍ:

!!POKLÁDEJTE VŠEM!!!
S.22 „Svůj celkový zdravotní stav byste zhodnotil jako
velmi dobrý, ……………………………………………………………………………………………………….
spíše dobrý, …………………………………………………………………………………………………………
ani dobrý, ani špatný, …………………………………………………………………………………………
spíše špatný, ……………………………………………………………………………………………………….
velmi špatný?“ …………………………………………………………………………………………………….
NEVÍ …………………………………………………………………………………………………………………….

1
2
3
4
5
9

PZ.69 „Máte v současné době nějaké zdravotní potíže, ať už jde o nemoc nebo
úraz?
Ano, krátkodobé, ................................................................................. 1
ano, dlouhodobé, ................................................................................ 2
ne, momentálně nemáte žádné zdravotní potíže.“ .................................... 3
NEVÍ .................................................................................................. 9
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PZ.133 „Byl jste v posledních 12 měsících nemocný?
Ano, krátkodobě nemocný, .........................................
ano, dlouhodobě (chronicky) nemocný, ........................
ano, krátkodobě i dlouhodobě nemocný,…………………………
ne, nebyl jste nemocný.“ ...........................................

1
2
3
4

=>
=>
=>
=>

PZ.134
PZ.134
PZ.134
IDE.2 (str.7)

FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ BYLI NEMOCNÍ, TZN. ŽE
V OTÁZCE PZ.133 UVEDLI ODPOVĚĎ 1, 2 NEBO 3.
PZ.134 „Bylo příčinou vzniku některého z Vašich onemocnění Vaše zaměstnání?
Ano, všech, .................................................................................... 1
ano, některých, ................................................................................ 2
ne, žádných.“ .................................................................................. 3

PZ.135 „Vyhledal jste v souvislosti s některým Vaším onemocněním
v uplynulých 12 měsících lékařské ošetření?
Ano, se všemi, ................................................................................ 1
ano, s některými, ............................................................................ 2
ne, nevyhledal.“ ............................................................................... 3
PZ.136 „Byl jste v souvislosti s některým Vaším onemocněním v uplynulých 12
měsících v pracovní neschopnosti?
Ano, se všemi, ............................................................... 1 => PZ.137
ano, s některými,............................................................ 2 => PZ.137
ne, nebyl jste v pracovní neschopnosti.“ ............................ 3 => PZ.138
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ BYLI NEMOCNÍ A BYLI
V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, TZN. ŽE V OTÁZCE PZ.136 UVEDLI ODPOVĚĎ 1 NEBO 2.
PZ.137 „Ať už jste byli nemocní jednou nebo vícekrát, jak dlouho jste celkově
byl v souvislosti s těmito nemocemi v pracovní neschopnosti? Pokud nevíte
přesně, zkuste aspoň odhadnout.“
NEVÍ=999
VEPIŠTE POČET DNÍ:

PZ.138 „Byl jste v souvislosti s některým Vaším onemocněním v uplynulých 12
měsících hospitalizován v nemocnici?
Ano, se všemi, ........................................................... 1 => PZ.139
ano, s některými, ....................................................... 2 => PZ.139
ne, nebyl jste hospitalizován.“ ..................................... 3 => IDE.2 (str.7)
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ BYLI NEMOCNÍ A BYLI
HOSPITALIZOVANÍ, TZN. ŽE V OTÁZCE PZ.138 UVEDLI ODPOVĚĎ 1 NEBO 2.
PZ.139 „Ať už jste byl nemocný jednou nebo vícekrát, jak dlouho jste celkově
byl v souvislosti s těmito nemocemi hospitalizován? Pokud nevíte přesně,
zkuste aspoň odhadnout.“
NEVÍ=999
VEPIŠTE POČET DNÍ:
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!!POKLÁDEJTE VŠEM!!!
IDE.2 „Kolik je Vám let?"

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU IDE.6c
IDE.6c „Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?“
PŘEPIŠTE POUZE ČÍSELNÝ KÓD:
(1-11)
POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.46
PZ.46 „Když vezmete v úvahu celkovou situaci na pracovním trhu v České
republice, jak hodnotíte své současné hlavní zaměstnání? Řekl byste, že
celkově vzato máte špatnou, nebo dobrou práci?“
VELMI
VELMI
NEVÍ
ŠPATNÁ
DOBRÁ
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
99
IDE.3a „Jste
svobodný, svobodná, ...........................................................................
ženatý, vdaná (příp. žijete v registrovaném partnerství), .........................
rozvedený, rozvedená, .........................................................................
vdovec, vdova.“ ...................................................................................
NEVÍ ..................................................................................................

1
2
3
4
9

IDE.3b „Žijete ve Vaší domácnosti s manželem/kou nebo se stálým
partnerem/kou?“
ANO ................................................................................................... 1
NE ..................................................................................................... 2
PZ.67 „Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik?“ (Neptáme se na děti
v domácnosti ale na Vaše děti.)
NEMÁ ŽÁDNÉ NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ = 98
VEPIŠTE POČET DĚTÍ:
IDE.10a „Jaký je Váš celkový čistý měsíční příjem, tj. příjem pouze Vaší osoby
ze všech ekonomických aktivit? Pokud nevíte přesně, odhadněte prosím
alespoň přibližnou částku.“
VEPIŠTE ČÁSTKU:

Kč
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„Tak to je jménem CVVM Sociologického ústavu AV ČR vše a já Vám děkuji za
rozhovor.“

OTÁZKY PRO TAZATELE (VYPLŇTE IHNED PO SKONČENÍ ROZHOVORU)
IDE.8 DOTÁZANÝ JE:

MUŽ = 1
ŽENA = 2

IDE.9 DOTÁZANÝ BYDLÍ V OKRESE ČÍSLO
Český Krumlov,................................................................................ 1
Tábor,............................................................................................. 2
Klatovy.“ . ....................................................................................... 3
IDE.72 ČAS KONCE ROZHOVORU:

:

IDE.56 MÍSTO PROVEDENÍ ROZHOVORU:
Domácnost respondenta, ......................................................................
Domácnost tazatele, ............................................................................
Pracoviště (tazatele nebo respondenta), .................................................
Veřejné prostranství (ulice, park, před školou, parkoviště) ........................
Čekárna (na nádraží, u lékaře, apod.), ....................................................
Restaurační zařízení, ............................................................................

1
2
3
4
5
6

Jiné místo. Vypište prosím konkrétně: ....................................................

7

IDE.70 RESPONDENT ŽIJE V OBCI/MĚSTĚ:.………………………………………

EVIDENČNÍ ČÍSLO TAZATELE:
KRAJ

PŘÍJMENÍ TAZATELE:

VSO

OSOBNÍ ČÍSLO

............................................................................

Potvrzuji, že jsem výběr dotázaného a výzkumný rozhovor provedl přesně podle
pokynů CVVM a že jsem dodržel pravidla Etického kodexu tazatele.
PODPIS:

.………………………………………………………....................................

DNE:

……………………………………………………….....................................

PROSÍM, UJISTĚTE SE NA ZÁVĚR, ŽE:
1. U VŠECH OTÁZEK JE VYZNAČENA ODPOVĚĎ RESPONDENTA – JE UDĚLÁN
KROUŽEK KOLEM PŘÍSLUŠNÉHO KÓDU ODPOVĚDI.
2. VŠECHNA HRANATÁ OKÉNKA V DOTAZNÍKU JSOU VYPLNĚNÁ ČÍSLEM.
DOPLŇTE ČÍSLA DO OKÉNEK V ČÁSTI, KTEROU RESPONDENT VYPLNIL SÁM.
3. POKUD RESPONDENT NA NĚKTERÉ OTÁZKY NEODPOVĚDĚL (NAPŘ. FILTR),
V OKÉNKU JE VYPLNĚNO ČÍSLO „0“.
HODNOCENÍ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU (DOPLNÍ CVVM):

