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Číslo ot. Filtr Otázka Kód Odpov ěď

Utrpěl jste  nějaký úraz v práci (při výkonu práce nebo v 
pracovní době) v posledních 12 měsících?

1 Jeden
2 Dva a víc
3 Žádný

F0701=1 Byla příčinou tohoto úrazu dopravní nehoda?

F0701=2 Byla příčinou posledního úrazu dopravní nehoda?

1 Ano
2 Ne

Kdy jste byl schopen znovu nastoupit do práce po tomto 
úrazu?

1 Ještě se nezotavil, ale předpokládá nástup později
2 Předpokládá, že se do práce kvůli úrazu už nevrátí
3 Ještě v den úrazu
4 Den po úrazu
5 2.-4. den po úrazu
6 5.-13. den po úrazu
7 2 týdny a déle, ale méně než 1 měsíc po úrazu
8 1 měsíc a déle, ale méně než 3 měsíce po úrazu
9 3 měsíce a déle, ale méně než 6 měsíců po úrazu

10 6 měsíců a déle, ale méně než 9 měsíců po úrazu
11 9 měsíců a déle po úrazu

Stal se úraz v rámci zaměstnání, které jste zmínil v 
předchozí části dotazníku?
pozn. zakódujte první kladnou možnost, nevšímejte s i 
soub ěhu dvou správných odpov ědí

1 Současné hlavní (jediné) zaměstnání
2 Druhé současné zaměstnání
3 Poslední zaměstnání (osoba není zaměstnaná)
4 Zaměstnání před rokem
5 Jiné zaměstnání, než které uvedl v dotazníku

Kolikrát jste byl v posl. 12 měsících nemocen, postižen 
zdravotním omezením nebo omezen jiným fyzickým či 
psychickým zdravotním problémem způsobeným nebo 
zhoršeným zaměstnáním? 
pozn. nezahrnovat do této kategorie úrazy

1 Jednou
2 Dvakrát a více
3 Ani jednou

F0705=1
O jaký druh zdravotní komplikace se jednalo? 
pozn. nezahrnovat do této kategorie úrazy

F0705=2
O jaký druh nejvážnější zdravotní komplikace se jednalo? 
pozn. nezahrnovat do této kategorie úrazy

1
Komplikace se svaly, klouby, kostmi (horní končetiny, 
krk)

2 Komplikace se svaly, klouby, kostmi (dolní končetiny)

3 Zdravotní komplikace s páteří a zády
4 Nemoci plic a dýchací soustavy
5 Kožní problémy
6 Poruchy sluchu
7 Stres, deprese a úzkost
8 Migréna a oční poruchy
9 Nemoci srdce a oběhové soustavy

10 Infekční nemoci (virové, bakteriální a jiné infekce)
11 Jiné

F0706

F0701

((Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-12) & 
Navrat3m není 3) 
nebo (ExZam=1 a 

DatSet-
ExZamDat<=1 rok)

F0701=1,2

F0701=1,2

F0705

((Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-12) & 
Navrat3m není 3) 
nebo (ExZam=1)

F0704

F0702

F0703
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Číslo ot. Filtr Otázka Kód Odpov ěď

Omezuje tato zdravotní komplikace provádění 
každodenních činností v práci i mimo ni?

1 Významně
2 Částečně
3 Vůbec

Kolik dní jste nemohl kvůli této zdravotní komplikaci 
pracovat v posledních 12 měsících?

1
Nepracoval vůbec, ne však z důvodu zdravotních 
komplikací

2 Předpokládá, že se do práce kvůli nemoci již nevrátí

3 Méně než 1 den
4 1-3 dny
5 4 dny a déle, ale méně než 2 týdny
6 2 týdny a déle, ale méně než 1 měsíc
7 1 měsíc a déle, ale méně než 3 měsíce
8 3 měsíce a déle, ale méně než 6 měsíců
9 6 měsíců a déle, ale méně než 9 měsíců

10 9 měsíců a déle

Uveďte zaměstnání, které způsobilo/zhoršilo Vaše 
zdravotní komplikace 
pozn. zakódujte první kladnou možnost, nevšímejte s i 
soub ěhu dvou správných odpov ědí

1 Současné hlavní (jediné) zaměstnání
2 Druhé současné zaměstnání
3 Poslední zaměstnání (osoba není zaměstnaná)
4 Zaměstnání před rokem
5 Jiné zaměstnání, než které uvedl v dotazníku

Jste na pracovišti vystaven některému z následujících 
faktorů, který nepříznivě ovlivňuje Váš duševní stav?

1 Ano, zejména sexuálnímu obtěžování nebo šikaně

2 Ano, zejména násilí nebo hrozbě násilí

3
Ano, zejména časové tísni nebo nadměrnému 
množství práce

4 Ne

Jste na pracovišti vystaven některým z následujících 
faktorů, který nepříznivě ovlivňuje Váš zdravotní stav?

1
Ano, zejména chemickým látkám, prachu, kouři nebo 
plynu

2 Ano, zejména hluku nebo vibracím

4 Ano, zejména riziku nehody
5 Ne

F0705=1,2

F0705=1,2

F0710
((Prac1H=1 nebo 

NeprDuv=1,3-12) & 
Navrat3m není 3)

F0708

F0711
((Prac1H=1 nebo 

NeprDuv=1,3-12) & 
Navrat3m není 3)

F0709
F0705=1,2 & (DatSet-
ExZamDat není větší 

než 8let)

3
Ano, zejména nevhodnému postoji, pohybům nebo 
nošení těžkých břemen

F0707
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Kontroly: Dotazník by m ěl být umíst ěn za otázku 1RSit
((Prac1H=1 or NeprDuv=1,3-12) & Navrat3m <> 3) then F0704=1 "Osoba uvedla, že se mu úraz stal, v sou
Zam2=1,2 then F0704=2 "Osoba uvedla, že se mu úraz stal v současném druhém zaměstnání, proto musí mít druhé zam
(ExZam=1 & DatSet-ExZamDat<=1 rok) & Prac0H=2   then F0704=3 "Osoba uvedla, že byla v posledním roce zam
1RSit=9 then F0704=4 "Osoba uvedla, že před rokem měla práci, nesoulad s otázkou "Jaká byla situace respondenta v zam

(Prac1H=1 or NeprDuv=1,3-12) & Navrat3m <> 3 then F0709=1 "Osoba uvedla, že se mu úraz stal v souč
Zam2=1,2 then F0709=2 "Osoba uvedla, že se mu úraz stal v současném druhém zaměstnání, proto musí mít druhé zam
(ExZam=1 & DatSet-ExZamDat<=8 let) & Prac0H=2   then F0709=3 "Osoba uvedla, že byla v posledních osmi letech zam
1RSit=9 then F0709=4 "Osoba uvedla, že před rokem měla práci, nesoulad s otázkou "Jaká byla situace respondenta v zam

Prac0H=2  then F0708=1,2 "Osoba uvedla, že v současné době nepracuje, nemůže být proto zaměstnaná"
Prac0H=2  then F0703=1,2 "Osoba uvedla, že v současné době nepracuje, nemůže být proto zaměstnaná"



((Prac1H=1 or NeprDuv=1,3-12) & Navrat3m <> 3) then F0704=1 "Osoba uvedla, že se mu úraz stal, v současném prvním zaměstnání, proto musí být zaměstnaná"
stnání, proto musí mít druhé zaměstnání"

(ExZam=1 & DatSet-ExZamDat<=1 rok) & Prac0H=2   then F0704=3 "Osoba uvedla, že byla v posledním roce zaměstnaná v současné době však není. Zkontrolovat otázky "Měla někdy nějaké zaměstnání?" a "Kdy ukon
la práci, nesoulad s otázkou "Jaká byla situace respondenta v zaměstnání před rokem"" 

(Prac1H=1 or NeprDuv=1,3-12) & Navrat3m <> 3 then F0709=1 "Osoba uvedla, že se mu úraz stal v současném prvním zaměstnání, proto musí být zaměstnaná"
stnání, proto musí mít druhé zaměstnání"

(ExZam=1 & DatSet-ExZamDat<=8 let) & Prac0H=2   then F0709=3 "Osoba uvedla, že byla v posledních osmi letech zaměstnaná, v současné době však není. Zkontrolovat otázky "Měla někdy nějaké zaměstnání?" a "Kdy ukon
la práci, nesoulad s otázkou "Jaká byla situace respondenta v zaměstnání před rokem""

ěstnaná"
ěstnaná"



ěstnání?" a "Kdy ukončila své poslední zaměstnání?""

ěstnání?" a "Kdy ukončila své poslední zaměstnání?""


