
Filtr
Číslo 

otázky
Otázka a odpov ědi

Kódy 
odpov ědí

15+ bez 
E0301=5

E0902
Je (byl) studentem nebo učněm v rámci systému formálního  
vzdělávání v posledních 4 týdnech ?

Ano, v denním studiu 1
Ano, v dálkovém (distančním) studiu 2

Ne 3

E0902=1-2 F0301
Jakému stupni vzdělání odpovídá toto vzdělávání (v posl. 4 
týdnech )?

První stupeň základní školy (ISCED 1) 1
Druhý stupeň základní školy, odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií (ISCED 2)
2

Střední škola či učební obor (ISCED 3) 3
Nástavbové a  pomaturitní studium  (ISCED 4) 4

VOŠ, bakalářské a magisterské studium na VŠ (ISCED 5) 5
Doktorandské studium (ISCED 6) 6

F0301=3-6 F0302 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 4 týdnech )?
slovní poznámka

F0301=3-6 F0303 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 4 týdnech )?
dle číselníku oborů ISCED 97

15+ bez 
E0301=5

F0304
Byl/a studentem nebo učněm v rámci systému formálního 
vzdělávání v posledních 12 m ěsících ?

Ano 1
Ne 2

F0304=1 F0305
Jakému stupni vzdělání odpovídá toto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

První stupeň základní školy (ISCED 1) 1
Druhý stupeň základní školy, odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií (ISCED 2)
2

Střední škola či učební obor (ISCED 3) 3
Nástavbové a  pomaturitní studium  (ISCED 4) 4

VOŠ, bakalářské a magisterské studium na VŠ (ISCED 5) 5
Doktorandské studium (ISCED 6) 6

F0305=3-6 F0306 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 m ěsících )?
slovní poznámka

F0305=3-6 F0307 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 m ěsících )?
dle číselníku oborů ISCED 97

15+ bez 
E0301=5

E0904
Absolvuje/absolvoval vzdělávání v rámci neformálního 
vzdělávání v posledních 4 týdnech ?

Ano 1
Ne 2

E0904=1 E0906
Kolik hodin v rámci tohoto vzdělávání v posledních 4 
týdnech  absolvoval?

0-998
E0904=1 F0308 Proč navštěvujete toto vzdělávání (v posl. 4 týdnech )?

Převážně z důvodů spojených se zaměstnáním 1
Převážně z osobních  či společenských důvodů 2

E0904=1 F0309 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 4 týdnech )?
slovní poznámka

E0904=1 F0310 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 4 týdnech )?
dle číselníku oborů ISCED 97

E0904=1 F0311
Probíhala výuka během placené pracovní doby (v posl. 4 
týdnech )?

Pouze během placené pracovní doby 1
Převážně během placené pracovní doby 2
Převážně mimo placenou pracovní dobu 3

Pouze mimo placenou pracovní dobu 4
Neměl v té době práci 5
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Filtr
Číslo 

otázky
Otázka a odpov ědi

Kódy 
odpov ědí

15+ bez 
E0301=5

F0312
Absolvuje/absolvoval vzdělávání v rámci neformálního 
vzdělávání v posledních 12 m ěsících ?

Ano, 1 kurs 1
Ano, 2 kursy 2
Ano, 3 kursy 3

Ano, více než 3 kursy 4
Ne 5

F0312=1-4 F0313
Pro první (jediný) kurs:  Kolik hodin v rámci tohoto 
vzdělávání v posledních 12 m ěsících  absolvoval?

0-5000

F0312=1-4 F0314
Pro první (jediný) kurs:  Proč navštěvujete toto vzdělávání (v 
posl. 12 m ěsících )?

Převážně z důvodů spojených se zaměstnáním 1
Převážně z osobních  či společenských důvodů 2

F0312=1-4 F0315
Pro první (jediný) kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v 
posl. 12 m ěsících )?

slovní poznámka

F0312=1-4 F0316
Pro první (jediný) kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v 
posl. 12 m ěsících )?

dle číselníku oborů ISCED 97

F0312=1-4 F0317
Pro první (jediný) kurs:  Probíhala výuka (zejména v 
poslední době) během placené pracovní doby (v posl. 12 
měsících )?

Pouze během placené pracovní doby 1
Převážně během placené pracovní doby 2
Převážně mimo placenou pracovní dobu 3

Pouze mimo placenou pracovní dobu 4
Neměl v té době práci 5

F0312=2-4 F0318
Pro druhý kurs:  Kolik hodin v rámci tohoto vzdělávání v 
posledních12 m ěsících  absolvoval?

0-5000

F0312=2-4 F0319
Pro druhý kurs:  Proč navštěvujete toto vzdělávání (v posl. 
12 měsících )?

Převážně z důvodů spojených se zaměstnáním 1
Převážně z osobních  či společenských důvodů 2

F0312=2-4 F0320
Pro druhý kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

slovní poznámka

F0312=2-4 F0321
Pro druhý kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

dle číselníku oborů ISCED 97

F0312=2-4 F0322
Pro druhý kurs:  Probíhala výuka (zejména v poslední době) 
během placené pracovní doby (v posl. 12 m ěsících )?

Pouze během placené pracovní doby 1
Převážně během placené pracovní doby 2
Převážně mimo placenou pracovní dobu 3

Pouze mimo placenou pracovní dobu 4
Neměl v té době práci 5

F0312=3-4 F0323
Pro t řetí kurs:  Kolik hodin v rámci tohoto vzdělávání v 
posledních12 m ěsících  absolvoval?

0-5000

F0312=3-4 F0324
Pro t řetí kurs: Proč navštěvujete toto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

Převážně z důvodů spojených se zaměstnáním 1
Převážně z osobních  či společenských důvodů 2
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Filtr
Číslo 

otázky
Otázka a odpov ědi

Kódy 
odpov ědí

F0312=3-4 F0325
Pro t řetí kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

slovní poznámka

F0312=3-4 F0326
Pro t řetí kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

dle číselníku oborů ISCED 97

F0312=3-4 F0327
Pro t řetí kurs:  Probíhala výuka (zejména v poslední době) 
během placené pracovní doby (v posl. 12 m ěsících )?

Pouze během placené pracovní doby 1
Převážně během placené pracovní doby 2
Převážně mimo placenou pracovní dobu 3

Pouze mimo placenou pracovní dobu 4
Neměl v té době práci 5

F0312=4 F0328
Nad rámec výše uvedených t ří kurs ů: Kolik hodin v rámci 
tohoto vzdělávání v posledních 12 m ěsících  absolvoval v 
dalších kursech  ?

0-5000
15+ bez 
E0301=5

F0329
Sebevzdělával/a  (samostudoval/a) se v posledních 12 
měsících za účelem zlepšení dovedností a znalostí?

Ano 1
Ne 2

F0329=1 F0330
Použil/a k tomu tištěné materiály jako např. knihy, odborné 
časopisy a podobně (v posl.12 m ěsících ) ?

Ano 1
Ne 2

F0329=1 F0331
Použil/a k tomu počítač připojený na internet či síť (v posl. 12 
měsícíc h)?

Ano 1
Ne 2

F0329=1 F0332
Využil/a k tomu vzdělávací programy rozhlasu a televize nebo 
počítač bez internetu (v posl. 12 m ěsících) ?

Ano 1
Ne 2

F0329=1 F0333
Navštívila zařizení jako jsou knihovny, vzdělávací centra 
apod. (v posl. 12 m ěsících )?

Ano 1
Ne 2

15+ E0917 Jaký je stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání respondenta?

Bez vzdělání - ISCED 0 1
1. stupeň základní školy (obvykle 4 až 5 tříd) - ISCED 1 2

Ukončená zákl. škola včetně odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií - ISCED 2

3

Střední vzdělání či učení bez maturity kratší než 3 roky - 
ISCED 3c

4

Střední vzdělání či učení bez maturity v délce 3 a více let - 
ISCED 3c

5

Střední vzdělání či učení bez maturity - respondent nezná 
délku - ISCED 3c

6

Vzdělání ukončené maturitou (mimo nástavby), vč. 
ukončených ročníků konz. na úrovni stř.školy- ISCED 3a,b

7

Pomaturitní a nástavbové - ISCED 4 8
VOŠ a konzervatoř - ISCED 5b 9

Bakalářské - ISCED 5a 10
Vysokoškolské (magisterské) - ISCED 5a 11

Doktorandské - ISCED 6 12
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Filtr
Číslo 

otázky
Otázka a odpov ědi

Kódy 
odpov ědí

15+ bez 
E0917=1,2,3

E0923(
Vzdelan

i)
Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání respondenta?

slovní poznámka

15+ bez 
E0917=1,2,3

E0925 Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání respondenta?

dle číselníku oborů ISCED 97
15+ bez 
E0917=1

E0927 Ve kterém roce získal/a nejvyšší dosažené vzdělání?

Zadejte rok na 4 místa
E0917=04-

12,blank
E0933 Je vyučen/a v nějakém oboru?

Ano 1
Ne 2
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