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IF SKIP_INTROStránka  = 0

ENDIF

CoverscreenWizardNursingHomeStránka

TAZATEL: Probíhá tento rozhovor v soukromé domácnosti nebo v domove s pecovatelskou sluzbou? Domov s pecovatelskou
sluzbou poskytuje všechny následující sluzby: podávání léku, dohled a osobní péci 24 hodin (ne nutne zdravotní sestrou),
ubytování a jídlo.
1. Soukromá domácnost
2. Dum s pecovatelskou sluzbou

V našem predchozím rozhovoru jsme se ptali na Vaši domácnost. Pro zkrácení našeho dnešního
rozhovoru se budeme odkazovat na Vaše predchozí odpovedí místo abychom se ptali na všechno
znova. Je to tak v porádku?
1 Ano
2 Ne

CoverscreenWizardIntroStránka 
V ^FL_MONTH ^FL_YEAR se Vaše domácnost zúcastnila výzkumu SHARE nazvaném "50+ v Evrope". Jak víte, tato studie se
zabývá zdravím, zpusobem zivota a financní situací domácností v case. Proto bychom rádi udelali rozhovor s lidmi, kterí se
úcastnili výzkumu posledne.
Zvlášte nás zajímá jak se darí lidem, kterí se prestehovali do domu s pecovatelskou sluzbou nebo domu pro seniory.
Tento rozhovor je dobrovolný a bude s ním nakládáno jako s duvernou vecí. Pokud byste nejakou otázku nechteli zodpovedet,
tak mi to proste reknete a budeme pokracovat s další otázkou. Vaše odpovedi se samozrejme nedostanou ke tretím osobám a
budou vyuzity výhradne pro úcely výzkumu.
Pred tím, nez zacneme rozhovor, se Vás musím zeptat na nekolik otázek o kazdém clenu domácnosti, na jeho jméno, pohlaví
a datum narození. Zacneme s Vámi.

1. Pokracovat 

CVRespondentSelectStránka
Jaké je Vaše krestní jméno?

TAZATEL: Vyberte osobu, která potvrzuje data z úvodního rozhovoru. Není-li tato osoba známa v systému, vlozte jeho nebo
její jméno. Príjmení není nutné.

1. [{name of respondent}] [{number of respondents not checked}]. [{name of respondent}] [{number of respondents not
checked+1}].
Nekdo jiný, jmenovite  _______ (Krestní jméno)    ________ (Príjmení (nepovinné))

Pop up:
Prosím poznamenejte
Pred tím, nez budeme pokracovat, overte s respondentem, ze další clenové domácnosti
(^FL_MEMBERS) zijí nebo zili v této domácnosti. Pokud zádná z techto osob nezila v této
domácnosti, pravdepodobne jste vybral/a nesprávnou domácnost. V tomto prípade byste nemel/a
pokracovat v rozhovoru.

LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF PRELOADED HOUSEHOLD MEMBERS

IntroStránka
Pruvodce Úvodním rozhovorem Vás provede všemi kroky k aktualizaci informací o domácnosti. Prosím, otázky ctete
respondentovi nahlas. Tucný text zacínající "IWER:" jsou informace navíc pro Vás upresnující otázky. Mohou také poskytovat
nápoved pro prípad, ze nebudete otázce rozumet. Stisknete "Další" pro spuštení pruvodce.
1. Pokracovat

IF SelectRespondent IN PreloadedRespondents

CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:IS_LIVING
[IF SelectRespondent=CVRespondent {“Do you”} ELSE {“Does” RespondentFirstName} ENDIF] (still) live in this household?
1. Ano
5. Ne

6. Odstehoval/a se
7. Nikdy zde nezil/a



[IF NOT(SelectRespondent=CVRespondent) {8. Zemrel/a} ]

CHK: (confirmLiving = 6 AND NobodyElseInHousehold) “ "[Nikdo z puvodních clenu domácnosti jiz na této soucasné adrese
nezije. Pokud se všichni odstehovali na jinou/jiné adresu/adresy, pred Úvodním rozhovorem nejprve presunte domácnost na
novou adresu. Pokud všichni clenové domácnosti zemreli, zrušte Úvodní rozhovor a registrujte kód kontaktu 301 - zemreli
pro "domácnost jako celek".]"

CHK: (confirmLiving = 7 AND NobodyElseInHousehold) "[Zde nezije nikdo ze známých clenu domácnosti. Nejste na správné
adrese. Ukoncete Úvodní rozhovora zkuste získat informace o adrese o této domácnosti. Zrušte pruvodce Úvodním
rozhovorem a kontaktujte svou agenturu.]"

IF (SelectRespondent.IsDeceased)

ENDIF
CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:NAME
Je Vaše jméno správne zapsáno? (^FL_NAME / ^FL_LASTNAME)
TAZATEL: Pokud je jméno špatne zapsáno, muzete vlozit opravu. Príjmení je nepovinné.
1. Ano, jméno je správne.
5. Ne, jméno je vlozeno špatne __________ (Krestní jméno)  ______________ (Príjmení (nepovinné))

CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:GENDER
(Pozorovat)
TAZATEL: Zaznamenat pohlaví respondenta z pozorování (pri nejistote se zeptat)
1. Muz
2. Zena
3. Nevím / odmítnutí

IF NOT (SelectRespondent=CVRespondent)

ENDIF

TAZATEL: Prosím potvrdte, ze ^FL_NAME je respondentuv ^FL_RELATION

CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:BIRTH
Vy se narodil/a ^FL_NAME ^FL_VERB v ^FL_MONTH ^FL_YEAR. Je to správne?
Pokud je mesíc nebo/a rok narození nesprávne, muzete vlozit správný mesíc a rok narození. Pokud respondent odmítne
udat mesíc/rok narození, pokuste se je odhadnout. Není-li to mozné, kódujte "Nevím / odmítnutí".
1. Ano, mesíc a rok jsou oba správne.
5. Ne, mesíc a/nebo rok narození nejsou správné.

Mesíc narození je [{Monthselectbox}]
Rok narození je ____________

9. Nevím / odmítnutí

If  CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard

CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:SORRY
Je mi velmi líto, ze ^FL_NAME zemrel/a. Musím se zeptat nekolik otázek o ^FL_NAME, abychom meli jistotu, ze máme
správné informace o zesnulé/m. 
1. Pokracovat 

CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:RELATION_TO_CV_R
Podívejte se prosím na kartu 1. V jakém vztahu k Vám ^FL_HIS_HER?
TAZATEL: "Tchánem a tchýní" rozumíme rodice soucasného partnera, ostatní tchány a tchýne (napr. rodice
minulého partnera/partnerky) oznacte prosím jako "jiné príbuzné".
1. Manzel/ka
2. Partner
3. Díte
4. nevlastní díte
5. rodic
6. nevlastní rodic
7. sourozenec
8. vnouce
9. Jiný príbuzný (upresnete) _____________
10. Jiný nepríbuzný (upresnete) _____________
11. Bývalý/á mazel/ka - partner/ka



V kterém mesíci a roce se ^FL_NAME odstehoval/a?
Mesíc        [{Monthselectbox}]
Rok           ___________

If  CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard
Mohu se zeptat proc ^FL_NAME opustil/a tuto domácnost? Bylo to protoze...
Prosím prectete moznosti. (Domov s pecovatelskou sluzbou poskytuje všechny následující sluzby: podávání léku,
dohled a osobní péci 24 hodin (ne nutne zdravotní sestrou), ubytování a jídlo.)
1. Vztah s clenem domácnosti skoncil
2. ^FL_NAME se odstehoval do domu pro seniory/s pecovatelskou sluzbou.
3. Z jiného duvodu

IF (Interview in nursinghome)
CoverscreenWizardNursingHomeOthersStránka
Vím, ze muze být tezké o tom hovorit. Zemrel nekdo, kdo byl clenem domácnosti v ^FL_MONTH ^FL_YEAR?
TAZATEL: Pokud nikdo z clenu bývalé domácnosti není zmínen, kódujte 5.
1. Ano, nekdo z domácnosti v ^FL_MONTH ^FL_YEAR zemrel.
[ {list of other members in household} ]
5. Ne, nikdo kdo byl clenem domácnosti v ^FL_MONTH ^FL_YEAR nezemrel
LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF OTHER DIED RESPONDENTS
CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:SORRY
Je mi velmi líto, ze ^FL_NAME zemrel/a. Musím se zeptat nekolik otázek o ^FL_NAME, abychom meli jistotu, ze máme
správné informace o zesnulé/m.
1. Pokracovat
CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:NAME
Je jméno ^FL_NAME / ^FL_LASTNAME správne zapsáno?
TAZATEL: Pokud je jméno špatne zapsáno, muzete vlozit opravu. Príjmení je nepovinné.
1. Ano, jméno je správne.
5. Ne, jméno je vlozeno špatne __________ (Krestní jméno)  ______________ (Príjmení (nepovinné))
CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:GENDER
Is [{first name of deceased respondent}] male?
TAZATEL: Zaznamenat pohlaví respondenta z pozorování (pri nejistote se zeptat)
1. Muz
2. Zena
CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:RELATION_TO_CV_R
Podívejte se prosím na kartu 1. V jakém vztahu k Vám ^FL_HIS_HER?
TAZATEL: "Tchánem a tchýní" rozumíme rodice soucasného partnera, ostatní tchány a tchýne (napr. rodice
minulého partnera/partnerky) oznacte prosím jako "jiné príbuzné".
1. Manzel/ka
2. Partner
3. Díte
4. nevlastní díte
5. rodic
6. nevlastní rodic
7. sourozenec
8. vnouce
9. Jiný príbuzný (upresnete) _____________
10. Jiný nepríbuzný (upresnete) _____________
11. Bývalý/á mazel/ka - partner/ka

Pop up
TAZATEL: Prosím potvrdte, ze ^FL_NAME je respondentuv ^FL_RELATION

CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:BIRTH
^FL_NAME ^FL_VERB v ^FL_MONTH ^FL_YEAR. Je to správne?
1. Ano, mesíc a rok jsou oba správne.
5. Ne, mesíc a/nebo rok narození nejsou správné.

Mesíc narození je [{Monthselectbox}]
Rok narození je ____________

9. Nevím / odmítnutí
CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:WHEN_DECEASED
Kdy ^FL_NAME zemrel/a? Muzete mi ríci mesíc a rok?



ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO NUMBER NEW RESPONDENTS

ELSE

ENDIF

ENDIF
IF (SelectRespondent.IsDeceased)

ENDIF

ENDLOOP
STOP ASKING OTHER RESPONDENTS

Mesíc        [{Monthselectbox}]
Rok           ___________

CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:WHEN_DECEASED
Kdy ^FL_NAME zemrel/a? Muzete mi ríci mesíc a rok?
Mesíc        [{Monthselectbox}]
Rok           ___________

CVRespondentLivesHereStránka
Bydlíte v této domácnosti?
Domácnost se sestává ze všech osob, které - bydlí v jednom obydlí (se spolecným vchodem), a - které spolecne
hospodarí (mají spolecné finance nebo spolecne jedí). Výjimky: podnájemníci se ke clenum domácnosti nepocítají,
ani kdyz se prílezitostne úcastní spolecného jídla. Deti, které zijí v rodicovské domácnosti, nebo rodice, kterí zijí v
domácnosti detí se ke clenum domácnosti pocítají bez ohledu na to, zda existuje spolecná pokladna dané
domácnosti nebo ne. Docasne neprítomní clenové domácnosti se pocítají za cleny pokud nemají jiné hlavní bydlište,
uchovávají ekonomické vazby na domácnost a jejich neprítomnost není delší nez 1 rok.
1. Ano
5. Ne (zástupce)
CHK: (StillInHousehold = 5) "[Prosím vratte se k predchozí otázce a vyberte osobu, která zije v této domácnosti. Zástupce
by mel zodpovedet Úvodní rozhovor jako kdyby byl vybraným respondentem]"
CoverscreenWizardNewCVRespondentStránka
Muzete mi ríci základní informace o sobe?
TAZATEL: Zeptejte se na jméno, mesíc a rok narození, a pohlaví
Name:_____________ (Krestní jméno)   ______________ (Príjmení (nepovinné))
Mesíc narození [{Monthselectbox}]
Rok narození _____________
Gender
1. Muz
2. Zena
CoverscreenWizardNewMembersStránka
V kterém mesíci a roce jste se pristehoval/a do této domácnosti?
Mesíc [{Monthselectbox}]
Rok ___________

CoverscreenWizardNewMembersStránka
Bydlí v této domácnosti ješte nekdo jiný?
Domácnost se sestává ze všech osob, které - bydlí v jednom obydlí (se spolecným vchodem), a - které spolecne
hospodarí (mají spolecné finance nebo spolecne jedí). Výjimky: podnájemníci se ke clenum domácnosti nepocítají,
ani kdyz se prílezitostne úcastní spolecného jídla. Deti, které zijí v rodicovské domácnosti, nebo rodice, kterí zijí v
domácnosti detí se ke clenum domácnosti pocítají bez ohledu na to, zda existuje spolecná pokladna dané domácnosti
nebo ne. Docasne neprítomní clenové domácnosti se pocítají za cleny pokud nemají jiné hlavní bydlište, uchovávají
ekonomické vazby na domácnost a jejich neprítomnost není delší nez 1 rok.
1. Ano, existují další (noví) clenové domácnosti.
5. Ne, nejsou zádní další (noví) clenové domácnosti

If  CoverscreenWizardRespondentConfirmationStránka:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard
^FL_NAME se odstehoval/a v dobe od poslední navštevy. Znáte ^FL_HIS_HER adresu?
TAZATEL: Pokuste se získat co nejvíce informací. Je-li adresa neznáma nebo jen cástecne známa, vlozte jakoukoli
informaci, kterou máte.
Ulice + císlo  ________________           _________
PSC + mesto    _______       ______________________
Telefonní císlo/a ____________     _______________

IF NewMember = 1
CoverscreenWizardNewMembersStránka
Muzete mi ríci jméno, mesíc a rok narození, a pohlaví této osoby? 



ENDLOOP

Pop up
TAZATEL: Prosím potvrdte, ze ^FL_NAME je respondentuv ^FL_RELATION

SummaryStránka

END IF

Name: ______________ (Krestní jméno)   ______________ (Príjmení (nepovinné))
Mesíc narození        [{Monthselectbox}]
Rok narození           _____________
Pohlaví
1. Muz
2. Zena
CoverscreenWizardNewMembersStránka
V kterém mesíci a roce jste se pristehoval/a do této domácnosti?
Mesíc       [{Monthselectbox}]
Rok          ___________
CoverscreenWizardNewMembersStránka 
Podívejte se prosím na kartu 1. V jakém vztahu k Vám ^FL_HIS_HER?
TAZATEL: "Tchánem a tchýní" rozumíme rodice soucasného partnera, ostatní tchány a tchýne (napr. rodice
minulého partnera/partnerky) oznacte prosím jako "jiné príbuzné".
1. Manzel/ka
2. Partner
3. Díte
4. nevlastní díte
5. rodic
6. nevlastní rodic
7. sourozenec
8. vnouce
9. Jiný príbuzný (upresnete) _____________
10. Jiný nepríbuzný (upresnete) _____________
11. Bývalý/á mazel/ka - partner/ka
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