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Následující otázky se týkají období, kdy Vám bylo 14 let.
Požadované informace o Vašem otci / Vaší matce se mohou týkat
i osoby, která nebyla Vaším biologickým rodičem, ale kterou jste
v té době za otce/matku považoval(a).
CM1 Která z uvedených možností nejlépe vystihuje složení Vaší
domácnosti, když Vám bylo 14 let? (Neuvažujte sourozence
nebo další příbuzné osoby žijící ve Vaší domácnosti.)
1.

žil(a) jsem s oběma rodiči

2.

žil(a) jsem s otcem (bez matky)

3.

žil(a) jsem s matkou (bez otce)

4.

žil(a) jsem v domácnosti bez rodičů,
v pěstounské péči

5.

žil(a) jsem v kolektivní domácnosti, instituci

1.

Území

████

2.

Pagina

████

3.

Číslo osoby

CMIK. Kontrolní součet

██
█████

CM7 Jaké bylo nejvyšší dokončené vzdělání Vašeho otce v době,
kdy Vám bylo 14 let?

→ CM3

CM2 Kolik osob včetně Vás v té době žilo ve Vaší domácnosti?
celkem osob

CMI Identifikační údaje

Vyplní pouze osoby narozené v letech 1951 – 1985

██

» z toho pracujících osob

██

» z toho dětí do 18 let

██

1.

otec neuměl číst ani psát

2.

neukončené základní, základní, vyučen,
nižší střední (bez maturity)
úplné střední s maturitou, nástavbové
studium, pomaturitní kurzy, vyšší odborné
vysokoškolské bakalářské, vysokoškolské
magisterské či inženýrské, doktorské studium

3.
4.
5.

nevím

CM8 Jaká byla v té době hlavní ekonomická aktivita Vašeho otce?
1.

zaměstnaný

Otec

2.

samostatně činný

CM3 Následující otázky se týkají Vašeho otce nebo osoby, kterou
jste za otce považoval(a). Měl(a) jste v době, kdy Vám bylo
14 let, otce v tomto smyslu?

3.

nezaměstnaný

4.

ve starobním důchodu, v předčasném
starobním důchodu

5.

v domácnosti

6.

jiná (student, učeň, v invalidním důchodu,
v základní vojenské službě)

1.

ano

2.

ne, otec v té době již nežil

3.

ne, neznal(a) jsem svého otce

→ CM11

CM4 Ve kterém roce se narodil Váš otec?
rok narození otce

████

→ CM11

CM9 Jaké bylo v té době hlavní zaměstnání (profese) Vašeho otce?
Popište prosím co nejpodrobněji práci, kterou Váš otec
vykonával. (Pokud měl Váš otec více zaměstnání, popište to,
ve kterém odpracoval nejvíce hodin.)

CM5 Ve které zemi se narodil Váš otec?
1.

ČR (území dnešní ČR)

2.

jiná země:

3.

nevím

██
→ dvoumístný kód CZ-ISCO:
nevím

CM6 Jaká byla státní příslušnost Vašeho otce v době, kdy Vám
bylo 14 let?
1.

ČR

2.

jiná země:

3.

nevím

██

██
→ CM11

CM10 Měl Váš otec v tomto zaměstnání podřízené zaměstnance?
1.

ano

2.

ne

3.

nevím

CMK1. Kontrolní součet za otázky
CM2, CM4 až CM6 a CM9

████

Matka
CM11 Následující otázky se týkají Vaší matky nebo osoby, kterou
jste za matku považoval(a). Měl(a) jste v době, kdy Vám bylo
14 let, matku v tomto smyslu?
1.

ano

2.

ne, matka v té době již nežila

3.

ne, neznal(a) jsem svou matku

CM17 Jaké bylo v té době hlavní zaměstnání (profese) Vaší matky?
Popište prosím co nejpodrobněji práci, kterou Vaše matka
vykonávala. (Pokud měla Vaše matka více zaměstnání,
popište to, ve kterém odpracovala nejvíce hodin.)

→ CM19
→ dvoumístný kód CZ-ISCO:

CM12 Ve kterém roce se narodila Vaše matka?

████

rok narození matky
CM13 Ve které zemi se narodila Vaše matka?
1.

ČR (území dnešní ČR)

2.

jiná země:

3.

nevím

██

ČR

2.

jiná země:

3.

nevím

██

CM15 Jaké bylo nejvyšší dokončené vzdělání Vaší matky v době,
kdy Vám bylo 14 let?
1.

matka neuměla číst ani psát

2.

neukončené základní, základní, vyučena,
nižší střední (bez maturity)
úplné střední s maturitou, nástavbové
studium, pomaturitní kurzy, vyšší odborné
vysokoškolské bakalářské, vysokoškolské
magisterské či inženýrské, doktorské studium

3.
4.
5.

nevím

CM18 Měla Vaše matka v tomto zaměstnání podřízené zaměstnance?
1.

ano

2.

ne

3.

nevím

TAZATEL: Pokud respondent odpověděl v otázce CM1, že žil
v kolektivní domácnosti či instituci (kód 5), tazatel dotazník ukončí.
CM19 Jak jste vnímal(a) finanční situaci Vaší domácnosti v době,
kdy Vám bylo 14 let?
1.

velmi špatná

2.

špatná

3.

spíše špatná

4.

spíše dobrá

5.

dobrá

6.

velmi dobrá

CM20 Jak Vaše domácnost v té době vycházela s celkovým
měsíčním příjmem?

nevím

CM16 Jaká byla v té době hlavní ekonomická aktivita Vaší matky?

1.

s velkými obtížemi

2.

s obtížemi

1.

zaměstnaná

3.

s menšími obtížemi

2.

samostatně činná

4.

docela snadno

3.

nezaměstnaná

5.

snadno

4.

ve starobním důchodu, v předčasném
starobním důchodu

6.

velmi snadno

7.

nedokážu posoudit

5.

v domácnosti, na rodičovské dovolené

6.

jiná (studentka, učnice, v invalidním
důchodu)

Poznámky:

→ CM19

Finanční situace

CM14 Jaká byla státní příslušnost Vaší matky v době, kdy Vám bylo
14 let?
1.

██

→ CM19

CM21 Jakou právní formou Vaše domácnost užívala byt, ve kterém
jste v té době bydleli?
1. byt ve vlastním domě, byt v osobním
vlastnictví, družstevní byt (vlastníci)
2. nájemní/pronajatý byt, podnájem
(nájemci)
3. služební, domovnický byt, bydlení
u příbuzných (bezplatné užívání)
CMK2. Kontrolní součet za otázky
CM12 až CM14 a CM17

Mnohokrát děkujeme za účast na tomto rozhovoru

████

