
LFS ad hoc module 2011 on empoyment of disabled people

Číslo 
otázky

Filtr Otázka a odpov ěď Kód

Máte dlouhotrvající zdravotní problémy (onemocnění)?
Seznam s kódy onemocn ění

1. Zdravotní problémy s horními končetinami (včetně artritidy a 
revmatismu)
2. Zdravotní problémy s dolními končetinami (včetně artritidy a 
revmatismu)

3. Zdravotní problémy se zády či krkem  (včetně artritidy a revmatismu)

4. Zhoubné nádorové bujení (rakovina)
5. Kožní nemoci (vč. alergií)
6. Nemoci srdce, poruchy krevního tlaku a nemoci oběhové soustavy 
(vč. mozkových příhod)
7. Plicní nebo dýchací potíže (včetně astma a bronchitidy)
8. Nemoci žaludku, jater, ledvin nebo jiné nemoci trávící soustavy
9. Cukrovka
10. Epilepsie (vč. záchvatů)
11. Bolesti hlavy (např. migréna)
12. Problémy se získáním základních mentálních dovedností (čtení, 
počítání)
13. Pocity úzkosti
14. Deprese
15. Jiné psychické nebo nervové poruchy
16. Ostatní postupující nemoci (např. skleróza, HIV, Alzheimrova 
choroba, Parkinsonova nemoc)
17. Ostatní

Ano 1
Ne 2

F1102 F1101=1 Uveďte první typ zdravotního problému (onemocnění) 1..17

F1103 F1101=1
Uveďte druhý typ zdravotního problému (onemocnění)
Lze nechat nevypln ěné, pokud má respondent pouze 1 zdravotní 
problém

1..17

Trpíte omezením pohybové aktivity či smyslových vjemů?
Seznam s kódy omezení

1. Poruchy zraku (i přes brýle či kontakt. čočky, pokud jsou nošeny) 

2. Poruchy sluchu (i přes sluchadla, pokud jsou nošeny)
3. Problémy s chůzí
4. Problémy se sezením či stáním
5. Problémy s koncentrací či pamětí
6. Problémy v komunikaci (špatná srozumitelnost, nebo neschopnost 
porozumět)
7. Problémy s protahováním, natahováním
8. Problémy se zvedáním či nošením 
9. Problémy s ohebností
10. Problémy se správným držením těla, otáčením

Ano 1
Ne 2

F1101 15-64

F1104 15-64
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Číslo 
otázky

Filtr Otázka a odpov ěď Kód

F1105 F1104=1 Uveďte první typ omezení 1..10

F1106 F1104=1
Uveďte druhý typ omezení
Lze nechat nevypln ěné, pokud má respondent pouze 1 omezení 
aktivity

1..10

Mají zdravotní problémy (onemocnění) či omezení vliv na počet hodin, 
které můžete týdně odpracovat? 

Ano 1
Ne 2

Jsou tyto komplikace způsobeny:
Zdravotními problémy (onemocnění) 1

Omezením pohybové aktivity či smyslových vjemů 2
Zdravotními problémy (onemocnění) i omezením pohybové aktivity či 

smyslových vjemů
3

Mají zdravotní problémy (onemocnění) či omezení vliv na druh práce 
(např. práce venku, nošení těžkých předmětů), kterou můžete 
vykonávat?

Ano 1
Ne 2

Jsou tyto komplikace způsobeny:
Zdravotními problémy (onemocnění) 1

Omezením pohybové aktivity či smyslových vjemů 2
Zdravotními problémy (onemocnění) i omezením pohybové aktivity či 

smyslových vjemů
3

Mohou mít/mají zdravotní problémy (onemocnění) či omezení vliv na 
dojíždění do práce a z práce?

Ano 1
Ne 2

Jsou tyto komplikace způsobeny:
Zdravotními problémy (onemocnění) 1

Omezením pohybové aktivity či smyslových vjemů 2
Zdravotními problémy (onemocnění) i omezením pohybové aktivity či 

smyslových vjemů
3

(F1101=1 nebo 
F1104=1) a 

(Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-

12)

Je Vám poskytována osobní asistence pro výkon vašeho povolání?

(F1101=1 nebo 
F1104=1) a 

(Prac0H=2 nebo 
NeprDuv=2 nebo 

NavrPrac=2)

Potřeboval/a byste osobní asistenci pro výkon povolání?

Ano 1
Ne 2

F1111=1

F1109
F1101=1 nebo 

F1104=1

F1110 F1109=1

F1107
F1101=1 nebo 

F1104=1

F1108 F1107=1

F1113

F1111
F1101=1 nebo 

F1104=1

F1112
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Číslo 
otázky

Filtr Otázka a odpov ěď Kód

(F1101=1 nebo 
F1104=1) a 

(Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-

12)

Využíváte pro výkon vašeho zaměstnání speciální zařízení či úpravu 
pracovního prostředí?

(F1101=1 nebo 
F1104=1) a 

(Prac0H=2 nebo 
NeprDuv=2 nebo 

NavrPrac=2)

Potřeboval/a byste speciální zařízení či úpravu pracovního prostředí 
pro výkon vašeho povolání?

Ano 1
Ne 2

(F1101=1 nebo 
F1104=1) a 

(Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-

12)

Je Vám umožněno speciální uspořádání pracovní činnosti (flexibilní 
pracovní doba, méně náročná práce)?

(F1101=1 nebo 
F1104=1) a 

(Prac0H=2 nebo 
NeprDuv=2 nebo 

NavrPrac=2)

Potřeboval/a byste speciální uspořádání pracovní činnosti (flexibilní 
pracovní doba, méně náročná práce)?

Ano 1
Ne 2

Vyjma zdravotních problémů (onemocnění) existují jiné důvody, které 
omezují vaši pracovní aktivitu (např. počet odpracovaných hodin)?

Ano 1
Ne 2

Důvod omezující vaší  pracovní aktivitu:
Nedostatek kvalifikace/pracovních zkušeností 1

Nedostatek vhodné pracovní zkušenosti 2
Dopravní problémy (nevhodné dopravní spojení) 3

Nedostatek flexibility ze strany zaměstnavatele 4
Finančně se pracovat nevyplatí 5

Rodinné důvody či péče o jinou osobu 6
Osobní důvody 7
Ostatní důvody 8

F1115

F1114

F1116 15-64

F1117 F1116=1
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