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Technické otázky – identifikační údaje za domácnost 

 
A1 Okres (NUMNUTS)   
A2 Pagina   
A3 Číslo sčítacího obvodu   
A4 Číslo bytu   
A5 Název, číslo obce   
A7 Počet domácností   
A8 Číslo domácnosti   
A10 Datum šetření   

 
A11 Výsledek   

1 Rozhovor   

21 
Odmítnutí - neochota sdělovat 
informace   

22 Neschopni účasti   
23 Jazyková bariéra   
24 Odmítnutí - jiné důvody   
31 Nezastižení   

 
A13 Počet osob v domácnosti  

  Počet osob   
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Tabulka osob 

 
B2 Popis osoby  

    Popis osoby 
  Osoba 1    
  Osoba 2   
  Osoba 3   
  Osoba 4   

 
B3 Vztah k osobě v čele domácnosti  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Osoba v čele domácnosti         
2 Manžel/ka osoby v čele domácnosti         
3 Životní partner/ka osoby v čele domácnosti         

4 
Dítě osoby v čele domácnosti (či jejího 
manžela/manželky, životního partnera/partnerky)         

5 

Otec nebo matka osoby v čele domácnosti (či 
jejího manžela/manželky, životního 
partnera/partnerky)         

6 Další příbuzný/á         
7 Ostatní členové domácnosti         

 
B4 Status šetřené osoby  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Šetřená osoba         

2 
Osoba odmítá odpovídat - údaje nelze zjistit ani od 
jiné osoby         

 
B5 Pohlaví šetřené osoby  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Muž         
2 Žena         

 
B6 Rodinný stav  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Svobodný/á         
2 Ženatý/vdaná         
3 Ovdovělý/á         
4 Rozvedený/á         
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B7 Pořadové číslo partnera šetřené osoby žijícího ve společné domácnosti  

    Pořadové číslo partnera 
  Osoba 1    
  Osoba 2   
  Osoba 3   
  Osoba 4   

 
B8 Žijete v domácnosti alespoň s jedním z rodičů?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Ano         
2 Ne         

 
B9 Pořadové číslo otce šetřené osoby, který žije ve společné domácnosti  

    Pořadové číslo otce 
  Osoba 1    
  Osoba 2   
  Osoba 3   
  Osoba 4   

 
B10 Pořadové číslo matky šetřené osoby, která žije ve společné domácnosti  

    Pořadové číslo matky 
  Osoba 1    
  Osoba 2   
  Osoba 3   
  Osoba 4   

 
B11 Datum narození  

    Datum narození 
  Osoba 1    
  Osoba 2   
  Osoba 3   
  Osoba 4   

 
B12 Rok narození  

    Rok narození 
  Osoba 1    
  Osoba 2   
  Osoba 3   
  Osoba 4   
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B13 Měl jste již letos narozeniny?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4

1 
Ano (Datum narození spadá do období mezi 1.1. a 
datem rozhovoru)         

2 
Ne (Datum narození spadá do období od data 
rozhovoru do 31.12)         

 
B15 Narodil jste se na území dnešní ČR  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 Ano           

2 Ne         
→ 
B18 

 
B16 Země narození  

    Země narození 
  Osoba 1    
  Osoba 2   
  Osoba 3   
  Osoba 4   

 
B17 Délka pobytu v ČR – uvede se počet let  

    Délka pobytu 
  Osoba 1    
  Osoba 2   
  Osoba 3   
  Osoba 4   

 
B17 Jste občanem (státní příslušnost) České republiky?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Ano         
2 Ne         

 
B18 Státní příslušnost  

    Státní příslušnost 
  Osoba 1    
  Osoba 2   
  Osoba 3   
  Osoba 4   
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Ekonomická aktivita osoby 

 
C1 Obvyklé postavení   

Jaké je vaše obvyklé ekonomické postavení?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 Pracuje (včetně pomáhajících rodinných příslušníků)           
2 Na mateřské dovolené           
3 Na rodičovské dovolené         → D1 
4 Je nezaměstnán         → D1 
5 Vzdělává se (učení, studium, jiné)         → D1 
6 Důchodce v předčasném starobním důchodu         → D1 
7 Důchodce v řádném starobním důchodu         → D1 
8 Plně invalidní důchodce (3. stupeň invalidity)         → D1 
9 Částečně invalidní důchodce (1. a 2. stupeň invalidity)         → D1 

10 Trvale práce neschopen ze zdravotních důvodů         → D1 
11 V domácnosti         → D1 
12 Jiné         → D1 

 
C2 Postavení v zaměstnání 

Filtr: C1 = 1,2 

Jaké je vaše postavení v hlavním zaměstnání?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 zaměstnanec         a 
2 podnikatel se zaměstnanci         a 
3 podnikatel bez zaměstnanců         a 
4 člen produkčního družstva         a 
5 pomáhající rodinný příslušník         a 

 
C3 Plný/částečný úvazek 

Filtr: C1 = 1,2 

Ve svém hlavním či jediném zaměstnání pracujete na:  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 plný úvazek (úplná pracovní doba)           
2 částečný úvazek (zkrácená pracovní doba)           
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C4 Odvětví - text 

Filtr: C1 = 1,2 

Co se vyrábí / jaké činnosti se provozují na pracovišti, kde vykonáváte své hlavní 
zaměstnání?  
 
(Uvede se druh činnosti – zda jde např. o zpracování, distribuci, služby apod. a výrobky, které se 
vyrábějí, materiál, který se zpracovává apod.)  

    Text 

1 Osoba 1   

2 Osoba 2   

3 Osoba 3   

4 Osoba 4   
 
C5 CZ-NACE - kód  (zákodujte až v elektronickém dotazníku) 
 
    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4

1 dle popisu činností         
2 dle názvu státní instituce         

 
C6 CZ-NACE - kód  (zákodujte až v elektronickém dotazníku) 
 
 
 
C7 Popis zaměstnání  
Filtr: C1 = 1,2 

Jakou práci děláte?  
Uvede se název zaměstnání (co konkrétně ve své práci osoba dělá).  

    Text 

1 Osoba 1   

2 Osoba 2   

3 Osoba 3   

4 Osoba 4   
 
 
C8 - CZ-ISCO - kód (zákodujte až v elektronickém dotazníku) 
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C9 Počet zaměstnanců  
Filtr: C2 = 1,2,4,5 

Kolik lidí pracuje ve vaší firmě/instituci? 
(jedná se o celou firmu, ne o její regionální pobočku/pracoviště)  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 1 až 10 osob         
2 11 až 19 osob         
3 20 až 49 osob         
4 50 až 249 osob         
5 250 nebo více osob         
6 nevím přesně, ale více než 10 osob         

 
C10 Rok začátku práce  

Filtr: C1 = 1,2 

Kdy jste začal pracovat v současném zaměstnání? (uveďte věk osoby nebo rok začátku)  

 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
 věk osoby nebo rok začátku práce         

 
 
 

Vzdělání 
 
D1 Nejvyšší ISCED  
Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 bez vzdělání, neukončený první stupeň ZŠ         → D7 

2 
první stupeň základní školy (dokončeno prvních 5 
tříd ZŠ)         → D4 

3 
základní vzdělání – druhý stupeň ZŠ, odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií         → D4 

4 střední vzdělání kratší než 2 roky s výučním listem           
5 střední vzdělání 2leté a delší s výučním listem           
6 střední vzdělání s maturitou (všeobecné či odborné)           
7 střední vzdělání (výše neuvedené)           

8 
nástavbové a pomaturitní studium, pomaturitní 
kurzy, absolvování dvou nebo více středních škol           

9 
studium pro absolventy středních škol s výučním 
listem           

10 vyšší odborné a konzervatoře (titul DiS.)           
11 vysokoškolské bakalářské (Bc.)           

12 
vysokoškolské magisterské (Mgr., Ing., RNDr., 
MUDr., JUDr.)           

13 doktorské (Ph.D.), vědecká příprava (CSc. DrSc)           
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D2 Obor ISCED – text 

Filtr: D1 >3 

Popište obor nejvyššího ukončené vzdělání.  

    Text 
  Osoba 1   
  Osoba 2   
  Osoba 3   
  Osoba 4   

 
D3 Obor ISCED - kód (zákodujte až v elektronickém dotazníku) 
 
D4 Rok dokončení  
Filtr: D1 >1 

Rok ukončení nejvyššího ukončeného vzdělání: 

      Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
              

 
D5 Nedokončené vzdělání  
Filtr: D4 >1990 

Nedokončil jste někdy studium vyššího stupně vzdělání než je vaše nejvyšší 
ukončené? 
(Začal studovat vyšší stupeň, ale nedodělal ho, ukončil studium předčasně před úspěšným složením 
závěrečných zkoušek) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 ANO           
2 NE         → D7 

 
D6 Nedokončené ISCED  
Filtr: D5 =1 

Jaký stupeň vzdělání jste začal studovat, ale nedokončil? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
4 střední vzdělání kratší než 2 roky s výučním listem         
5 střední vzdělání 2leté a delší s výučním listem         
6 střední vzdělání s maturitou (všeobecné či odborné)         
7 střední vzdělání (výše neuvedené)         

8 
nástavbové a pomaturitní studium, pomaturitní 
kurzy, absolvování dvou nebo více středních škol         

9 
studium pro absolventy středních škol s výučním 
listem          

10 vyšší odborné a konzervatoře (titul DiS.)          
11 vysokoškolské bakalářské (Bc.)          

12 
vysokoškolské magisterské (Mgr., Ing., RNDr., 
MUDr., JUDr.)         

13 doktorské (Ph.D.), vědecká příprava (CSc. DrSc)         
 



 10

Vzdělání rodičů 
 
D7 Vzdělání otce  
Jaký nejvyšší stupeň vzdělání dosáhl Váš otec? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 základní         
2 střední bez maturity         
3 střední s maturitou         
4 vysokoškolské (např. Ing., Mgr., Bc., DiS...)         

 
D8 Vzdělání matky  
Jaký nejvyšší stupeň vzdělání dosáhla Vaše matka? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 základní         
2 střední bez maturity         
3 střední s maturitou         
4 vysokoškolské (např. Ing., Mgr., Bc., DiS...)         

 
 

Informace o vzdělávání 
 
E1 Hledání info     Posledních 12 měsíců 

Hledal jste / snažil jste se získat informace, týkající se možností vzdělávání? 
(Například za účelem výběru vhodné vzdělávací aktivity, týká se veškerého vzdělávání) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 ANO           
2 NE         → F1 

 
E2 Nalezení info    Posledních 12 měsíců 

Filtr: E1 =1 

Nalezl jste takové informace? 
    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 ANO           
2 NE         → F1 
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E3 Kde nalezeny info    Posledních 12 měsíců 
Filtr: E2 =1 

Kde  / od koho jste získal informace o možnostech vzdělávání? 
(Více možných odpovědí)  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 internet         

2 
rodinný příslušník, soused, kolega v práci, 
kamarád, známý         

3 váš zaměstnavatel         

4 

poradenské (či zprostředkovatelské) služby (např. 
poskytovatel poradenství ve věcech profesní dráhy 
pracovního úřadu)         

5 
instituce pro vzdělávání nebo odbornou přípravu 
(např. škola, univerzita, školící středisko či centrum)         

6 média (televize, rádio, noviny, časopisy, plakáty)          
7 knihy         
8 žádný z výše uvedených zdrojů         

 
 

Formální vzdělávání 
 
F1 Účast FormVz    Posledních 12 měsíců 
Byl jste studentem nebo učněm v systému formálního vzdělávání? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 ANO           
2 NE         → G1 

 
F2 Počet aktivit FormVz   Posledních 12 měsíců 

Filtr: F1 =1 

Kolika formálních vzdělávacích aktivit jste se účastnil? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Počet aktivit         

 
F3 Poslední FormVz    Posledních 12 měsíců 

Filtr: F1 =1 

Popište vaše poslední formální vzdělávání 
(při popisu klaďte důraz na obor vzdělávání)  

    Text 

1 Osoba 1   

2 Osoba 2   

3 Osoba 3   

4 Osoba 4   
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F4 Stupeň posledního FormVz  Posledních 12 měsíců 

Filtr: F1 =1 

Zadejte stupeň tohoto vzdělávání? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   

2 
první stupeň základní školy (dokončeno prvních 5 
tříd ZŠ)         → F7 

3 
základní vzdělání - druhý stupeň ZŠ, odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií         → F7 

4 střední vzdělání kratší než 2 roky s výučním listem           
5 střední vzdělání 2leté a delší s výučním listem           
6 střední vzdělání s maturitou (všeobecné či odborné)           
7 střední vzdělání (výše neuvedené)           

8 
nástavbové a pomaturitní studium, pomaturitní 
kurzy, absolvování dvou nebo více středních škol           

9 
studium pro absolventy středních škol s výučním 
listem           

10 vyšší odborné a konzervatoře (titul DiS.)           
11 vysokoškolské bakalářské (Bc.)           

12 
vysokoškolské magisterské (Mgr., Ing., RNDr., 
MUDr., JUDr.)           

13 doktorské (Ph.D.), vědecká příprava (CSc. DrSc)           
 
F5 Kód oboru poslední FormVz (zákodujte až v elektronickém dotazníku) 
Filtr: F4 > 3 
 
F7 Metoda poslední FormVz   Posledních 12 měsíců 

Filtr: F1 =1 

Která z následujících metod učení byla u tohoto vzdělávání metodou hlavní (nejvíce 
využívanou)? 
 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 přímá účast ve vyučování (např. výuka ve třídě)         

2 
vzdělávání "na dálku" pomocí počítače (online nebo 
offline)         

3 
vzdělávání "na dálku" pomocí tištěných materiálů 
(učebnic, skript)         
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F8 Důvod účasti v posledním FormVz   Posledních 12 měsíců 

Filtr: F1 =1 

Jaké z následujících důvodů byly důležité pro Vaši účast? 
(více možných odpovědí) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 zvýšit svou výkonnost / zlepšit své karierní vyhlídky         
2 snížit pravděpodobnost ztráty zaměstnání         
3 zlepšit vyhlídky na získání nebo změnu práce         
4 začít své vlastní podnikání         
5 musel jsem se účastnit         

6 
získat znalosti/dovednosti užitečné v mém 
každodenním životě          

7 
prohloubit své znalosti/dovednosti v oblasti, která 
mně zajímá         

8 
získat osvědčení (výuční list, vysvědčení o maturitní 
zkoušce, diplom...)         

9 potkat nové lidi / pro zábavu         
10 žádný z výše uvedených důvodů         

 
F9 Doba průběhu poslední form. akt   Posledních 12 měsíců 
Filtr: F1 =1 

Kdy probíhalo toto vzdělávání? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 pouze během placené pracovní doby          
2 převážně během placené pracovní doby          
3 většinou mimo placenou pracovní dobu         
4 pouze mimo placenou pracovní dobu         
5 nepracoval jsem v tu dobu         

 
 
F10 Počet týdnů posledního FormVz  Posledních 12 měsíců 

Filtr: F1 =1 

Odhadněte prosím počet týdnů za posledních 12 měsíců, ve kterých probíhalo toto 
vzdělávání. 
(TAZATEL: Je možné zadat počet týdnů a počet hodin výuky týdně nebo je možné počet týdnů 
přeskočit a zadat přímo celkový počet hodin za všechny týdny) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Počet týdnů         
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F11 Počet hodin týdně posledního FormVz  Posledních 12 měsíců 
Filtr: F10 >0 
Jaký byl průměrný počet vyučovacích hodin za jeden týden? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Počet hodin za týden         

 
F12 Počet hodin ročně posledního FormVz  Posledních 12 měsíců 
 
Jaký byl celkový počet vyučovacích hodin za posledních 12 měsíců?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Počet hodin za 12 měsíců         

 
F13 Plátce posledního FormVz  Posledních 12 měsíců 
Filtr: F1 =1 

Uveďte prosím, kdo platil náklady spojené se studiem  (školné, zápisné, poplatky za 
zkoušky, výdaje za učebnice či technické prostředky nutné ke studiu):  
(Uvedou se všichni, kdo se na platbách podíleli)  
(více možných odpovědí) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 zaměstnavatel         → F15 
2 veřejné služby zaměstnanosti/úřad práce          → F15 
3 jiné veřejné instituce         → F15 
4 rodinný příslušník/příbuzný           
5 vy sám           
6 nikdo z výše uvedených         → F15 

 
F14 Výše platby    Posledních 12 měsíců 

Filtr: F13 =4,5 

Kolik jste zaplatil vy sám (nebo váš rodinný příslušník/příbuzný) za školné, zápisné, 
poplatky za zkoušky, výdaje za učebnice či technické prostředky nutné ke studiu? 
(uveďte částku v Kč) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Výše platby         

 
F15 Využití dovedností   Posledních 12 měsíců 

Filtr: F1 =1 

Nakolik jste využil (nebo očekáváte využít) dovednosti a znalosti získané během 
tohoto vzdělávání? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 téměř na 100%         
2 celkem dost         
3 celkem málo         
4 vůbec ne         
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F16 Spokojenost    Posledních 12 měsíců 
Filtr: F1 =1 

Jste spokojen se vzděláním / výukou jíž se vám dostalo? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 ANO         → F18 
2 NE           

 
F17 Důvod nespokojenosti   Posledních 12 měsíců 

Filtr: F16 =2 

Jaké byly důvody vaší nespokojenosti?  
(více možných odpovědí) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 malá užitečnost/využitelnost         
2 malá obtížnost vzdělávací aktivity         
3 příliš velká obtížnost vzdělávací aktivity         
4 nízká kvalita výuky         

5 
špatná organizace výuky (místo, materiály, učebny 
atd.)         

6 žádný z uvedených důvodů         
 
F18 Užitečnost dovedností   Posledních 12 měsíců 

Filtr: F1 =1 

V jaké z následujících oblastí vám pomohly získané dovednosti/znalosti? 
(více možných odpovědí) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 získání (nové) práce         
2 povýšení v práci          
3 vyšší plat         
4 nové (zajímavé) úkoly         
5 zlepšený výkon ve stávajícím zaměstnání         

6 
osobnostní rozvoj (setkávání se zajímavými lidmi, 
zvýšení všeobecného přehledu...)         

7 zatím se žádné pozitivní výsledky nedostavily         
8 žádné pozitivní výsledky neočekávám         
9 žádné z uvedeného          
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Neformální vzdělávání 

Zúčastnil jste se v posledních 12 měsících následujících typů vzdělávání se 
záměrem zlepšit vaše znalosti či dovednosti?  
(v jakékoli oblasti či oboru, včetně vašich koníčků a volnočasových aktivit, jedná se o neformální 
vzdělávání) 

 
G1 Kurzy    Posledních 12 měsíců 
Kurzy  
(v pracovní době či ve volném čase) Příklady: jazykové kurzy, počítačové kurzy, autoškola, kurzy pro 
manažery, kuchařské kurzy, kurzy zahradničení či malování) 

    Osoba 1  Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 ANO         
2 NE         

 
G2 Workshopy   Posledních 12 měsíců 
 
Workshopy či semináře? 
 
(v pracovní době či ve volném čase) 
Příklady: zdravotní seminář, workshop k datovým zdrojům, řezbářské sympozium, tvůrčí dílna 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 ANO         
2 NE         

 
G3 Zaškolení v práci   Posledních 12 měsíců 
 
Plánované zaškolení či instruktáž přímo na pracovišti, organizované vaším 
zaměstnavatelem (pod  vedením některého z kolegů, zaměstnanců vaší 
firmy/organizace)?  
 
Příklad: Zaškolení v obsluhování nového stroje, instruktáž k novému softwaru (pro jednu či dvě osoby - 
přímo na jejich počítačích) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 ANO         
2 NE         

 
G4 Soukromé lekce   Posledních 12 měsíců 
 
Soukromé lekce za účasti profesionálního učitele? 
 
(v pracovní době či ve volném čase) 
Příklad: matematika, hodiny piana či angličtiny. Počítají se pouze lekce pod vedením profesionálního 
učitele, lekce pod vedením kamaráda, člena rodiny či kolegy se nepočítají.  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 ANO         
2 NE         
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G5 Počet aktivit N.V.   Posledních 12 měsíců 

Filtr: G1 nebo G2 nebo G3 nebo G4 =1 

Kolika takových vzdělávacích aktivit (kurzy, workshopy, semináře, zaškolení v práci, 
soukromé lekce) jste se účastnil? 
(opakované aktivity - např. pravidelný každotýdenní jazykový kurz - se počítají jako jedna aktivita) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 Počet aktivit         

 
G6 Popis aktivit N.V.   Posledních 12 měsíců 
Filtr: G5>0 
Tabulka - přehled aktivit neformálního vzdělávání za posledních 12 měsíců 
Popište u každé osoby všechny neformální vzdělávací aktivy a zakódujte jejich typ  
(1-kurz,                   2-workshop, 3 –zaškolení v práci , 4-soukromé lekce) 

    Popis aktivity  
Typ 

aktivity 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1 Osoba 1 

    
 

    Popis aktivity  
Typ 

aktivity 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2 Osoba 2 
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    Popis aktivity  
Typ 

aktivity 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3 Osoba 3 

    
 

    Popis aktivity  
Typ 

aktivity 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4 Osoba 4 

    
 
 
G7 Poslední NFVA   Posledních 12 měsíců 
Filtr: G5>0 
Kterou z těchto aktivit jste vykonával jako poslední? (Od jejího absolvování uběhlo 
nejméně času)  
(Označte v tabulkách k ot. G6 u každé osoby poslední neformální aktivitu) 
 
 
 
Provedení losování vzdělávacích aktivit pro další otázky.  
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Neformální vzdělávání – detail 
(ptejte se na vylosované neformální vzdělávací aktivity) 

 
G11 Hlavní důvod  Posledních 12 měsíců 
 
Jaké jste měl důvody účasti v tomto vzdělávání?  

    Kód  
1 převážně pracovní důvody 1 
2 převážně soukromé/mimopracovní důvody 2 

 
G12 Obor ISCED - kód (zákodujte až v elektronickém dotazníku) 
 
 
G13 Hlavní metoda  Posledních 12 měsíců 
Filtr: Typ aktivity = 1,2,4 

Převažující vzdělávácí metoda?  

    Kód  
1 přímá účast ve výuce (např. výuka ve třídě) 1 
2 vzdělávání "na dálku"využívající počítač (online nebo offline) 2 
3 vzdělávání "na dálku" využívající tištěné materiály (učebnice, skripta) 3 

 
G14 Důvody účasti  Posledních 12 měsíců 
 
Jaké z následujících důvodů byly důležité pro Vaši účast v tomto vzdělávání? 
(více možných odpovědí) 

    Kód  
1 zvýšit svou výkonnost/zlepšit své kariérní vyhlídky  1 
2 snížit pravděpodobnost ztráty zaměstnání 2 
3 zlepšit vyhlídky na získání nebo změnu práce 3 
4 začít své vlastní podnikání 4 
5 musel jsem se účastnit 5 
6 získat znalosti/dovednosti užitečné v mém každodenním životě 6 
7 prohloubit své znalosti/dovednosti v oblasti, která mně zajímá 7 
8 získat certifikát 8 
9 potkat nové lidi/pro zábavu 9 

10 žádný z výše uvedených důvodů 10 
 
G15  Doba průběhu  Posledních 12 měsíců 
Filtr: Typ aktivity = 1,2,4 
Kdy probíhalo toto vzdělávání?  

    Kód  
1 pouze během placené pracovní doby 1 
2 převážně během placené pracovní doby 2 
3 většinou mimo placenou pracovní dobu 3 
4 pouze mimo placenou pracovní dobu 4 
5 nepracoval jsem v tu dobu 5 
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G16 Počet hodin  Posledních 12 měsíců 
 
Jaký byl celkový počet výukových hodin u tohoto vzdělávání (během posledních 12 
měsíců)?  
(Zapište počet hodin) 
 
G17 Poskytovatel  Posledních 12 měsíců 
Filtr: Typ aktivity = 1,2,4 
Kdo byl poskytovatelem tohoto vzdělávání (kdo vzdělávání zajišťoval po odborné 
stránce)? 

    Kód  

1 
vzdělávací instituce, zabývající se převážně formálním vzděláváním (střední/vysoká 
škola) 1 

2 
vzdělávací instituce, neposkytující formální vzdělání (např. jazyková škola,  školicí 
zařízení, společnost poskytující další vzdělávání) 2 

3 
prodejce/obchodní společnost, která nemá vzdělávání jako svou hlavní činnost 
(např. zaškolení obsluhy nového přístroje) 3 

4 zaměstnavatel 4 
5 svaz zaměstnavatelů, hospodářská nebo obchodní komora 5 
6 odborová organizace 6 
7 nezisková organizace (např. kulturní společnost, politická strana) 7 
8 jednotlivec/soukromá osoba (např. student poskytující soukromé lekce) 8 

9 
nekomerční instituce, která nemá vzdělávání jako svou hlavní činnost (knihovna, 
muzeum, ministerstvo)  9 

10 žádný z výše uvedených  10 
 
G18 Certifikát  Posledních 12 měsíců 
 
Získal jste / získáte z tohoto vzdělávání speciální osvědčení (zvyšující kvalifikaci)? 

    Kód  

1 
ano, osvědčení je vyžadováno zaměstnavatelem, profesním sdružením či zákonem 
pro vykonávání současného nebo plánovaného zaměstnání/profese. 1 

2 
ano, osvědčení ale přímo není vyžadováno zaměstnavatelem, profesním sdružením 
či zákonem  2 

3 ne (pouze potvrzení o absolvování aktivity, případně bez otvrzení) 3 
 
G19 Placení NF  Posledních 12 měsíců 
Filtr: Typ aktivity = 1,2,4 
Která z následujících možností nejlépe popisuje placení nákladů spojených s tímto 
vzděláváním? 
(kurzovné, zápisné, poplatky za zkoušky, výdaje za učebnice či technické prostředky nutné ke studiu) 

    Kód    
1 všechny výdaje jsem platil zcela sám 1   
2 částečně jsem platil já a částečně někdo jiný 2 → G20
3 všechny výdaje platil někdo jiný 3 → G20

4 
platil jsem, ale nevím zda mé platby pokryly všechny výdaje a jestli někdo jiný také 
neplatil část výdajů 4   
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G20 Plátce  Posledních 12 měsíců 
Filtr: Typ aktivity = 1,2,4 
Kdo platil náklady spojené s tímto vzděláváním? 
(kurzovné, zápisné, poplatky za zkoušky, výdaje za učebnice či technické prostředky nutné ke studiu 
atd. Uveďte všechny, kdo se na platbě podíleli) 
(více možných odpovědí) 

    Kód  
1 zaměstnavatel 1 
2 veřejné služby zaměstnanosti/úřady práce  2 
3 jiné veřejné instituce 3 
4 rodinný příslušník/příbuzný 4 
5 nikdo z výše uvedených 5 

 
 

Ověření pro všechny aktivity (pokud více než 3 aktivity) 
 
 
G21 Pracovní důvody   Posledních 12 měsíců 
Filtr: Počet aktivit >3, G11≠1 ani v jedné detailně šetřené aktivitě 
Účastnil jste se nějakého vzdělávání převážně z pracovních důvodů?  
(Týká se všech kurzů, workshopů a soukromých hodin)  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 ANO         
2 NE         

 
G22 Pracovní doba   Posledních 12 měsíců 
Filtr: Počet aktivit >3, G15≠1 ani v jedné detailně šetřené aktivitě 
Probíhalo nějaké vzdělávání, které jste absolvoval, během pracovní doby?   
(Týká se všech kurzů, workshopů a soukromých hodin)  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 ANO         
2 NE         

 
G23 Platby zaměstnavatele   Posledních 12 měsíců 
Filtr: Počet aktivit >3, G20≠1 ani v jedné detailně šetřené aktivitě 
Platil nějaké Vaše vzdělávání Váš zaměstnavatel?  
(Týká se všech kurzů, workshopů a soukromých hodin)  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 ANO         
2 NE         
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Obtíže a důvody neúčasti 
 
H1 Obtíže   Posledních 12 měsíců 
 
Chtěl jste se intenzivněji / více účastnit vzdělávání?  
(více vzdělávacích aktivit, případně vůbec nějakých vzdělávacích aktivit pro ty, kteří se nevzdělávali) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 ANO         → H4 
2 NE           

 
H2 Důvod neúčasti   Posledních 12 měsíců 

Filtr: H1=2 
Z jakých důvodů jste se nechtěl účastnit (více) vzdělávacích aktivit?  
(více možných odpovědí) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 nesplňoval jsem nezbytné (kvalifikační) předpoklady         
2 cena: školení bylo příliš drahé         
3 nedostatek podpory ze strany zaměstnavatele          

4 
nedostatek podpory ze strany veřejných/státních 
institucí         

5 

rozvrh hodin/čas konání školení/výuky byl 
nevyhovující, (např. příliš zasahoval do pracovní 
doby)         

6 
vzdálenost / školení probíhalo v obtížně dostupné 
lokalitě          

7 
nemám přístup k počítači či internetu potřebným pro 
dálkové studium          

8 
rodinné povinnosti: nemám čas na studium díky 
rodinným povinnostem         

9 zdravotní důvody nebo důvody spojené s věkem         
10 jiné osobní důvody         
11 nebyla k dispozici vhodná vzdělávací aktivita         
12 nepotřebuji (další) vzdělávání/školení         
13 špatná zkušenost s minulým vzděláváním         
14 žádný z výše uvedených důvodů         

 
 
H3 Nejdůležitější důvod  Posledních 12 měsíců 

Filtr: Více odpovědí v H2 

Který z uvedených důvodů byl nejdůležitější?  
(Označte v tabulce k ot.H2 nejdůležitější důvod) (pokračujte otázkou I1) 
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H4 Typ obtíží   Posledních 12 měsíců 

Filtr: H1=1 

S jakým typem obtíží znesnadňujících účast ve vzdělávání (které jste nakonec 
překonal) jste se setkal před vaší účastí ve vzdělávání/školení?  
(více možných odpovědí) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4

1 
nesplňoval jsem nezbytné (kvalifikační) 
předpoklady          

2 cena: školení bylo příliš drahé         
3 nedostatek podpory ze strany zaměstnavatele          

4 
nedostatek podpory ze strany veřejných/státních 
institucí          

5 

rozvrh hodin/čas konání školení/výuky byl 
nevyhovující, (např. příliš zasahoval do pracovní 
doby)         

6 
vzdálenost / školení probíhalo v obtížně dostupné 
lokalitě          

7 
nemám přístup k počítači či internetu potřebným
pro dálkové studium          

8 
rodinné povinnosti: nemám čas na studium díky 
rodinným povinnostem         

9 zdravotní důvody nebo důvody spojené s věkem         
10 jiné osobní důvody         
11 nebyla k dispozici vhodná vzdělávací aktivita         
12 žádný z výše uvedených důvodů         

 
 
H5 Nejdůležitější typ obtíží   Posledních 12 měsíců 

Filtr: Více odpovědí v H4 

Který z uvedených důvodů byl nejdůležitější? 
(Označte v tabulce k ot.H4 nejdůležitější důvod) 
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Informální učení 
 
 
I1 Účast v In.U    Posledních 12 měsíců 
 
Nepočítáme-li vzdělávací aktivity, o kterých jsme se již bavili, snažil jste se sám 
promyšleně a záměrně naučit něco, co by vedlo ke zlepšení vašich dovedností či 
znalostí (buď v práci či během vašeho volného času)?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 ANO           
2 NE         → I11 

 
I2 Počet In. aktivit    Posledních 12 měsíců 

Filtr: I1=1 

Kolik takových aktivit jste absolvoval?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 jednu         
2 dvě a více         

 
I3 Obor - text     Posledních 12 měsíců 

Filtr: I1=1 

Popište obor poslední aktivity samostatného učení  

    Text 

1 Osoba 1   

2 Osoba 2   

3 Osoba 3   

4 Osoba 4   
 
I4 Kód oboru 1. aktivity  (zákodujte až v elektronickém dotazníku) 
 
I5 Důvod 1. aktivity    Posledních 12 měsíců 

Filtr: I1=1 

Důvod vykonávání poslední aktivity samostatného učení 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 převážně pracovní důvody         
2 převážně soukromé/mimopracovní důvody         
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I6 Metoda 1. aktivity Posledních 12 měsíců 
Filtr: I1=1 
Jaký byl hlavní zdroj informací u vaší poslední aktivity samostatného učení? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 rodinní příslušníci, přátelé, kolegové          
2 tištěné materiály (knihy, odborné časopisy atd.)         

3 

počítač 
(online nebo 
offline)           

4 

televize, 
rozhlas, 
video, CD           

 
I7 Obor - text    Posledních 12 měsíců 

Filtr: I2=2 

Popište obor předposlední aktivity samostatného učení  

    Text 

1 Osoba 1   

2 Osoba 2   

3 Osoba 3   

4 Osoba 4   
 
I8 Kód oboru 2. aktivity  (zákodujte až v elektronickém dotazníku) 
Filtr: I2=2 

 
I9 Důvod 2. aktivity   Posledních 12 měsíců 
Filtr: I2=2 

Důvod vykonávání předposlední aktivity samostatného učení  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 převážně pracovní důvody         
2 převážně soukromé/mimopracovní důvody         

 
I10 Metoda 2. aktivity   Posledních 12 měsíců 
Filtr: I2=2 

Jaký byl hlavní zdroj informací u vaší předposlední aktivity samostatného učení?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 rodinní příslušníci, přátelé, kolegové          
2 tištěné materiály (knihy, odborné časopisy atd.)         
3 počítač (online nebo offline)         
4 televize, rozhlas, video, CD         
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Počítačové aktivity 
 
I11 Počítačové dovednosti  
Které z následujících činností jste někdy úspěšně provedl na počítači?  
(více možných odpovědí)  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 kopírování nebo přesun souboru či složky         

2 
použití nástroje kopírovat / vložit pro kopírování 
nebo přesun informací v rámci dokumentu         

3 
použití základních aritmetických vzorců pro výpočet 
v tabulkovém procesoru (např. v Excelu)         

4 komprese (“zippování“) souborů         

5 
připojení a nainstalování nového zařízení, např. 
tiskárny či modemu         

6 

přenos dat mezi počítačem a jiným zařízením (např. 
nahrání fotografií z fotoaparátu do PC, nahrání 
hudby z PC do mp3 přehrávače apod.)         

7 
vytvoření prezentace (např. v programu 
PowerPoint)         

8 
nainstalování nového nebo reinstalace starého 
operačního systému         

9 
vytvoření počítačového programu za použití 
specializovaného programovacího jazyka         

10 nikdy jsem počítač nepoužil         
11 žádné z uvedeného         

 
I12 Internetové dovednosti  
Které z následujících činností jste někdy úspěšně provedl na internetu?  
(více možných odpovědí) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4

1 
posílání/přijímání elektronické pošty (e-mailů)
s přílohou         

2 
použití vyhledávače (např. google, seznam) 
k nalezení informací         

3 chatování, vkládání vzkazů na diskusní fórum         
4 telefonování přes internet         

5 
používání peer-to-peer sítí k výměně filmů, hudby 
nebo videa         

6 tvorba vlastních www stránek         

7 

nahrání fotografií, videa, hudby, textu nebo jiného 
obsahu na webové stránky (např. facebook, rajce, 
youtube atd.)         

8 
změna bezpečnostních nastavení webového 
prohlížeče         

9 internet jsem nikdy nepoužil         
10 žádné z uvedeného         
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Mateřský jazyk 
 
J1 Mateřský jazyk  
Jaký je Váš mateřský jazyk?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 čeština         
2 slovenština         
3 angličtina         
4 ruština         
5 němčina         
6 francouzština         
7 španělština         
8 polština         
9 romština         

10 Jiný - vypište:          
10 Jiný - vypište:         
10 Jiný - vypište:         
10 Jiný - vypište:         

 
J2 Mateřský jazyk 1 - kód (zákodujte až v elektronickém dotazníku) 
 
J3 Mateřský jazyk 2 - ano/ne 

Máte nějaký další mateřský jazyk? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4   
1 ANO           
2 NE         → J6 

 
J4 Mateřský jazyk 2  
Filtr: J3=1 

Jaký je Váš druhý mateřský jazyk?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 čeština         
2 slovenština         
3 angličtina         
4 ruština         
5 němčina         
6 francouzština         
7 španělština         
8 polština         
9 romština         

10 Jiný - vypište:          
10 Jiný - vypište:         
10 Jiný - vypište:         

 
J5 Mateřský jazyk 2 - kód (zákodujte až v elektronickém dotazníku) 
Filtr: J3=1 
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Cizí jazyky 

J6 Počet jazyků  
Kolik cizích jazyků umíte/ kolika jazyky se domluvíte? (nepočítejte Váš mateřský 
jazyk/mateřské jazyky) 

        

1 Osoba 1   0→Κ1

2 Osoba 2   0→Κ1

3 Osoba 3   0→Κ1

4 Osoba 4   0→Κ1
 
J7 Jazyky – výběr 
Filtr: J6>0 

Které z následujících jazyků umíte (mimo Váš mateřský jazyk/mateřské jazyky)?  
(více možných odpovědí) 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 angličtina         
2 ruština         
3 němčina         
4 francouzština         
5 španělština         
6 polština         
7 italština         
8 jiný - vypište         
8 jiný - vypište         
8 jiný - vypište         
8 jiný - vypište         

 
J8 Ostatní jazyky  
Vyjmenujte prosím všechny jazyky, které umíte (mimo těch, které již byly uvedeny dříve) 
(zákodujte až v elektronickém dotazníku) 
 

J9 Nejlépe ovládaný jazyk  
Filtr: J6>1 

Který z uvedených jazyků ovládáte nejlépe? (nepočítejte Váš mateřský jazyk/mateřské 
jazyky) 

(Označte v tabulce k ot. J7) 
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J10 Úroveň znalostí jazyka  

Filtr: J6>0 

Vyberte prosím variantu, která nejlépe vystihuje Vaše znalosti jazyka, který ovládáte 
nejlépe (mimo mateřský jazyk): 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4

1 

Jsem schopen rozumět nejrozšířenějším výrazům a 
používat je v běžných každodenních situacích, 
domluvím se o základních věcech         

2 

Rozumím běžně používanému jazyku, jsem
schopen psát jednodušší texty. Dovedu popsat 
zážitky či události a dosti plynule komunikovat         

3 

Rozumím širokému spektru náročných textů, jsem 
schopen jazyk flexibilně používat. Téměř úplně 
jsem si jazyk osvojil         

 

J11 Druhý nejlépe ovládaný jazyk  
Filtr: J6>2 

Který z uvedených jazyků ovládáte jako druhý nejlepší? (nepočítejte Váš mateřský 
jazyk/mateřské jazyky) 

      

1 Osoba 1   

2 Osoba 2   

3 Osoba 3   

4 Osoba 4   
 

J12 Úroveň znalostí jazyka  

Filtr: J6>1 

Vyberte prosím variantu, která nejlépe vystihuje Vaše znalosti jazyka, který ovládáte 
jako druhý v pořadí (mimo mateřský jazyk): 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4

1 

Jsem schopen rozumět nejrozšířenějším výrazům a 
používat je v běžných každodenních situacích, 
domluvím se o základních věcech         

2 

Rozumím běžně používanému jazyku, jsem 
schopen psát jednodušší texty. Dovedu popsat 
zážitky či události a dosti plynule komunikovat         

3 

Rozumím širokému spektru náročných textů, jsem 
schopen jazyk flexibilně používat. Téměř úplně 
jsem si jazyk osvojil         
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Kulturní aktivity 
 
 
K1 Živé vystoupení    Posledních 12 měsíců 
 
Kolikrát jste navštívil živé vystoupení (divadlo, koncert, opera, balet, taneční 
představení...)? 

    Osoba 1  Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4 
1 jednou až šestkrát          
2 více než šestkrát         
3 ani jednou         

K2 Kino     Posledních 12 měsíců 
 
Kolikrát jste byl v kině? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 jednou až šestkrát          
2 více než šestkrát         
3 ani jednou         

K3 Návštěva památky    Posledních 12 měsíců 
 
Kolikrát jste navštívil muzeum, výstavu, historickou, archeologickou či kulturní 
památku? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 jednou až šestkrát          
2 více než šestkrát         
3 ani jednou         

K4 Sportovní akce    Posledních 12 měsíců 
 
Kolikrát jste navštívil sportovní utkání/akci (jako divák např. na stadionu)?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 jednou až šestkrát          
2 více než šestkrát         
3 ani jednou         

K5 Četba novin    Posledních 12 měsíců 
 
Jak často jste četl noviny (tištěné nebo na internetu)? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 každý den nebo téměř každý den         
2 1-4 dny v týdnu         
3 nejméně jednou za měsíc, ale ne každý týden         
4 méně než jednou za měsíc         
5 nikdy         
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K6 Kniha    Posledních 12 měsíců 
 
Přečetl jste jako volnočasovou aktivitu knihu? 

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 ANO         
2 NE         

 
K7 Počet knih    Posledních 12 měsíců 

Filtr: K6=1 
Kolik knih jste přečetl?  

    Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4
1 méně než 5         
2 5 až 9         
3 více než 10         

 
 

Konec rozhovoru za osobu 
 
 

Otázky pro domácnost - příjem 
 

L1 Příjem částka     
 
Uveďte prosím, jaký je celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti. 
  Příjem domácnosti   

 

L2 Příjem kategorie     
Filtr: L1= nevyplněno 
Zkuste prosím alespoň odhadnout, jaký je celkový čistý měsíční příjem Vaší 
domácnosti. Vyberte  jednu z nabízených možností:. 
      

1 do 7 000 Kč   
2  7 001 až 12 000 Kč   
3 12 001 až 16 000 Kč   
4 16 001 až 20 000 Kč   
5 20 001 až 23 000 Kč   
6 23 001 až 28 000 Kč   
7 28 001 až 33 000 Kč   
8 33 001 až 40 000 Kč   
9 40 001 až 50 000 Kč   

10 50 001 Kč a více   
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