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Flash Eurobarometer 404
(European Citizens' Digital Health Literacy)
Country Questionnaire
Czech Republic

FL 404 - e-Health Literacy - CZ
D1
Kolik je Vám let?
Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99.

D2

Pohlaví:
Muž
Žena

1
2

Gramotnost spojená s e-zdravím
Pro všechny respondenty:
ČÁST A. Frekvence hledání informací týkajících se zdraví na internetu

Q1

Jak často jste v posledních 12 měsících průměrně používal(a) internet pro soukromé účely?

Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Každý den, téměř každý den
Dvakrát nebo třikrát týdně
Asi jednou týdně
Dvakrát nebo třikrát za měsíc
Méně často
Nikdy
{ NENABÍZEJTE } Nemá přístup k internetu
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

Q2

Hledal(a) jste v posledních 12 měsících na internetu informace týkající se zdraví? Mohlo se
jednat o informace o úrazu, chorobě, nemoci, výživě, o tom, jak zlepšit zdravotní stav atd.

Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Ano, jednou týdně nebo častěji
Ano, několikrát měsíčně
Ano, asi jednou za měsíc
Ano, asi každé dva měsíce
Ano, za poslední rok několikrát
Ne, nikdy
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5
6
7

NEW

1

NA ČÁST B (OTÁZKA Q3) SE PTEJTE, POKUD Q2 = 1 AŽ 5 (respondent/ka použil(a)
internet k hledání informací týkajících se zdraví). POKUD Q2 = 6, PŘEJDĚTE NA ČÁST F.
POKUD Q2 = 7, PŘEJDĚTE NA ČÁST G.
ČÁST B. Témata a otázky
Q3: ROTUJTE POLOŽKY 1 AŽ 4

Q3

Jaké povahy byly informace týkající se zdraví, které jste v posledních 12 měsících hledal(a)
na internetu? Hledal(a) jste...
Nabídněte. MAXIMÁLNĚ 2 ODPOVĚDI.
Všeobecné informace týkající se zdraví nebo způsobů, jak si zlepšit
zdravotní stav (například informace o výživě, stravě, sportech a cvičení,
těhotenství atd.)
Informace o konkrétním úrazu, chorobě, nemoci nebo zdravotních potížích
(například pokud máte žaludeční problémy, Vaše dítě má zlomenou ruku,
manžel(ka) má diagnostikovanou rakovinu atd.)
Informace k získání dalšího odborného názoru po návštěvě lékaře
Konkrétní informace o léčbě nebo léčebném postupu (například jak užívat
léky, na co být připraven(a) v případě srdečního bypassu atd.)
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,

2,
3,
4,
5,
6,

NEW
ROTUJTE ČÁSTI C1 AŽ C4 – KAŽDÉHO RESPONDENTA SE PTEJTE MAXIMÁLNĚ NA 2
ČÁSTI
NA ČÁST C1 SE PTEJTE (OTÁZKY Q4 AŽ Q7), POKUD Q3 = 1 (respondenti hledali na
internetu všeobecné informace týkající se zdraví nebo o tom, jak si zlepšit zdravotní stav)

ČÁST C1. Osobní zkušenosti s používáním internetu k hledání všeobecných informací
Q4: ROTUJTE POLOŽKY 1 AŽ 8
Zaměřme se na Vaše používání internetu k získávání všeobecných informací týkajících se
zdraví nebo způsobů, jak si zlepšit zdravotní stav (například informací o výživě, stravě,
sportech a cvičení, těhotenství atd.).
Q4

Které z následujících typů informací jste konkrétněji hledal(a) ve snaze získat všeobecné
informace týkající se zdraví nebo způsobů, jak si zlepšit zdravotní stav?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Informace o psychickém zdraví, depresi, stresu
Informace o životním stylu (strava, výživa, fyzické aktivity, kouření, alkohol
atd.)
Informace o těhotenství, porodu a raném dětství
Informace o lécích
Informace týkající se péče o stárnoucí osobu
Reference nebo zkušenosti jiných pacientů

1,
2,
3,
4,
5,
6,

2

Informace o zdravotnických pracovnících nebo zdravotních střediscích
Informace o očkování
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

7,
8,
9,
10,

NEW

Q5

Jak často jste v posledních 12 měsících průměrně používal(a) internet k získávání
všeobecných informací týkajících se zdraví nebo způsobů, jak si zlepšit zdravotní stav?

Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Jednou týdně nebo častěji
Několikrát za měsíc
Asi jednou za měsíc
Asi každé dva měsíce
Za poslední rok několikrát
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5
6

NEW
Q6: rotujte položky 1 až 7
Q6

Jaké zdroje jste, při hledání všeobecných informací týkajících se zdraví nebo způsobů, jak si
zlepšit zdravotní stav, použil(a)?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Internetové vyhledávače
Internetové noviny nebo časopisy
Konkrétní specializované stránky, blogy či fóra
On-line sociální sítě
Stránky organizací pacientů
Konkrétní specializované aplikace pro mobilní zařízení, jako je tablet nebo
mobilní telefon
Stránky oficiálních zdravotních organizací, například ministerstva
zdravotnictví, Světové zdravotnické organizace, Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aj.
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q7

Pro koho jste všeobecné informace týkající se zdraví nebo způsobů, jak si zlepšit zdravotní
stav, hledal(a)?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Pro sebe
Pro manžela(ku) nebo partnera(ku)
Pro dítě nebo děti

1,
2,
3,

3

Pro jiné členy rodiny
Pro přátele, kolegy
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

4,
5,
6,
7,

NEW
NA ČÁST C2 (OTÁZKY Q8 AŽ Q11) SE PTEJTE, POKUD Q3 = 2 (respondenti hledali na
internetu informace týkající se konkrétního úrazu, choroby nebo zdravotních potíží)
ČÁST C2. Osobní zkušenosti s používáním internetu k vyhledávání informací týkajících se
zdraví v případě konkrétního úrazu, choroby, nemoci nebo zdravotních potíží
Q8: ROTUJTE POLOŽKY 1 AŽ 7
Zaměřme se na Vaše používání internetu k hledání informací o konkrétním úrazu, chorobě,
nemoci nebo zdravotních potížích (například pokud máte žaludeční problémy, Vaše dítě má
zlomenou ruku, manžel(ka) má diagnostikovanou rakovinu atd.).
Q8

Které z následujících typů informací jste konkrétněji hledal(a) o konkrétním úrazu, chorobě,
nemoci nebo zdravotních potížích?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Informace o příznacích konkrétní choroby, nemoci nebo úrazu
Informace o tom, jak léčit konkrétní chorobu, nemoc nebo úraz
Informace o výsledcích lékařského vyšetření
Informace o lécích
Reference nebo zkušenosti jiných pacientů
Informace o jiných možných způsobech léčby
Emocionální podpora při vypořádávání se se zdravotními potížemi
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q9

Jak často jste v posledních 12 měsících průměrně používal(a) internet k hledání informací
týkajících se konkrétního úrazu, choroby, nemoci nebo zdravotních potíží?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Jednou týdně nebo častěji
Několikrát za měsíc
Asi jednou za měsíc
Asi každé dva měsíce
Za poslední rok několikrát
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5
6

NEW
Q10: ROTUJTE POLOŽKY 1 AŽ 7

4

Q10

Jaké zdroje jste, při hledání informací týkajících se konkrétního úrazu, choroby, nemoci nebo
zdravotních potíží, použil(a)?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Internetové vyhledávače
Internetové noviny nebo časopisy
Konkrétní specializované stránky, blogy či fóra
On-line sociální sítě
Stránky organizací pacientů
Konkrétní specializované aplikace pro mobilní zařízení, jako je tablet nebo
mobilní telefon
Stránky oficiálních zdravotních organizací, například ministerstva
zdravotnictví, Světové zdravotnické organizace, Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aj.
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q11

Pro koho jste informace týkající se konkrétního úrazu, choroby, nemoci nebo zdravotních
potíží hledal(a)?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Pro sebe
Pro manžela(ku) nebo partnera(ku)
Pro dítě nebo děti
Pro jiné členy rodiny
Pro přátele, kolegy
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
NA ČÁST C3 (OTÁZKY Q12 AŽ Q15) SE PTEJTE, POKUD Q3 = 3 (respondenti hledali na
internetu informace k získání dalšího odborného názoru po návštěvě lékaře)
ČÁST C3. Osobní zkušenosti s používáním internetu k získání dalšího odborného názoru po
návštěvě lékaře
Q12: rotujte položky 1 až 8
Zaměřme se na Vaše používání internetu k získání dalšího odborného názoru po návštěvě
lékaře.
Q12

Které z následujících typů informací jste konkrétněji hledal(a) ve snaze získat další odborný
názor po návštěvě lékaře?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Informace o konkrétní chorobě, nemoci nebo zdravotních potížích
(příznaky, léčba nebo léčebný postup atd.)
Informace o výsledcích lékařského vyšetření

1,
2,

5

Informace o těhotenství, porodu a raném dětství
Informace o předepsané léčbě (včetně léků nebo případných rizik léčby)
Reference nebo zkušenosti jiných pacientů
Informace o zdravotnických pracovnících nebo zdravotních střediscích
Informace o jiných možných způsobech léčby
Emocionální podpora při vypořádávání se se zdravotními potížemi
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q13

Jak často jste v posledních 12 měsících průměrně používal(a) internet k získání dalšího
odborného názoru po návštěvě lékaře?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Jednou týdně nebo častěji
Několikrát za měsíc
Asi jednou za měsíc
Asi každé dva měsíce
Za poslední rok několikrát
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5
6

NEW
Q14: rotujte položky 1 až 7
Q14

Jaké zdroje jste, ve snaze získat další odborný názor po návštěvě lékaře, použil(a)?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Internetové vyhledávače
Internetové noviny nebo časopisy
Konkrétní specializované stránky, blogy či fóra
On-line sociální sítě
Stránky organizací pacientů
Konkrétní specializované aplikace pro mobilní zařízení, jako je tablet nebo
mobilní telefon
Stránky oficiálních zdravotních organizací, například ministerstva
zdravotnictví, Světové zdravotnické organizace, Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aj.
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q15

Pro koho jste tento typ informací k získání dalšího odborného názoru po návštěvě lékaře
hledal(a)?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.

6

Pro sebe
Pro manžela(ku) nebo partnera(ku)
Pro dítě nebo děti
Pro jiné členy rodiny
Pro přátele, kolegy
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
NA ČÁST C4 (OTÁZKY Q16 AŽ Q19) SE PTEJTE, POKUD Q3 = 4 (respondenti hledali na
internetu informace týkající se léčby nebo léčebného postupu)
ČÁST C4: Osobní zkušenosti s používáním internetu k hledání konkrétních informací o léčbě
nebo léčebném postupu
Q16: rotujte položky 1 až 8
Zaměřme se na Vaše používání internetu k hledání konkrétních informací o léčbě nebo
léčebném postupu (například jak užívat léky, na co být připraven(a) v případě srdečního
bypassu atd.).
Q16

Které z následujících typů informací jste konkrétněji hledal(a) o léčbě nebo léčebném
postupu?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Informace o možných rizicích léčby nebo léčebného postupu
Informace o životním stylu (strava, výživa, fyzické aktivity, kouření, alkohol
atd.)
Informace o těhotenství, porodu a raném dětství
Informace o lécích
Reference nebo zkušenosti jiných pacientů
Informace o zdravotnických pracovnících nebo zdravotních střediscích
Informace o alternativní medicíně (homeopatie, akupunktura, aromaterapie
atd.)
Emocionální podpora při absolvování léčby nebo léčebného postupu
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q17

Jak často jste v posledních 12 měsících průměrně používal(a) internet k hledání konkrétních
informací týkajících se léčby nebo léčebného postupu?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Jednou týdně nebo častěji
Několikrát za měsíc
Asi jednou za měsíc
Asi každé dva měsíce
Za poslední rok několikrát
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5
6

7

NEW
Q18: rotujte položky 1 až 7

Q18

Jaké zdroje jste, při hledání konkrétních informací týkajících se léčby nebo léčebného
postupu, použil(a)?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Internetové vyhledávače
Internetové noviny nebo časopisy
Konkrétní specializované stránky, blogy či fóra
On-line sociální sítě
Stránky organizací pacientů
Konkrétní specializované aplikace pro mobilní zařízení, jako je tablet nebo
mobilní telefon
Stránky oficiálních zdravotních organizací, například ministerstva
zdravotnictví, Světové zdravotnické organizace, Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aj.
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q19

Pro koho jste konkrétní informace týkající se léčby nebo léčebného postupu hledal(a)?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Pro sebe
Pro manžela(ku) nebo partnera(ku)
Pro dítě nebo děti
Pro jiné členy rodiny
Pro přátele, kolegy
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
NA ČÁST D (OTÁZKY Q20 AŽ Q23) SE PTEJTE, POKUD Q2 = 1 AŽ 5 (respondent/ka
použil(a) internet k hledání informací týkajících se zdraví).
ČÁST D. Spokojenost s informacemi nalezenými na internetu
Q20: rotujte položky 1 až 7
Q20: ODPOVĚĎ 9 („Nic z uvedeného“) JE SAMOSTATNÁ

Q20

Zaměřme se nyní na kvalitu informací, které jste nalezl(a) na internetu...
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.

8

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

Byly srozumitelné
Byly užitečné
Byly náležitě podrobné (dostatečně či ne příliš)
Byly úplné
Byly pro Vaši osobní situaci podstatné
Pocházely z důvěryhodného zdroje
Byly snadno k nalezení
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Nic z uvedeného
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi
NEW
Q21: ROTUJTE VÝROKY 1 AŽ 9

Q21

Pro každý z následujících výroků mi prosím řekněte, zda s ním rozhodně souhlasíte, spíše
souhlasíte, spíše nesouhlasíte anebo rozhodně nesouhlasíte.
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Rozhodně
Spíše
Spíše
Rozhodně
{
souhlasíte souhlasíte nesouhlasí nesouhlasí NENABÍZ
te
te
EJTE }
Neví, bez
odpovědi
1

2

3

4

5

6

7

8

Víte, jak se na internetu
orientovat, abyste nalezl(a)
odpovědi na své otázky
týkající se zdraví
Domníváte se, že jsou na
internetu k dispozici
dostatečné informace
týkající se zdraví
Víte, kde na internetu najít
spolehlivé informace týkající
se zdraví
Rozumíte terminologii, která
se v souvislosti se zdravím
na internetu používá

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Dokážete na internetu
rozlišit kvalitní informace o
zdraví od nekvalitních
Víte, jak informace týkající
se zdraví, které na internetu
najdete, používat
Při rozhodování o zdraví
informacím z internetu věříte

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Díky vyhledávání na
internetu si prohlubujete
znalosti týkající se zdraví

1

2

3

4

5

9

9

Po hledání informací
týkajících se zdraví na
internetu býváte obvykle
zmatenější než předtím

1

2

3

4

5

NEW

Q22

Jak jste celkově spokojen(a) s informacemi týkajícími se zdraví, které jste na internetu
nalezl(a)?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Velmi spokojen(a)
Spíše spokojen(a)
Spíše nespokojen(a)
Velmi nespokojen(a)
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW
OTÁZKU Q23 POKLÁDEJTE, POKUD Q22 = 3 NEBO 4 (spíše nespokojen(a), velmi
nespokojen(a))
Q23: ROTUJTE POLOŽKY 1 AŽ 8

Q23

Proč nejste spokojen(a) s informacemi týkajícími se zdraví, které jste na internetu nalezl(a)?

Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Nepodařilo se Vám najít, co jste hledal(a)
Nenašel(la) jste informace odpovídající Vašim konkrétním potřebám
Informace nebyly dostupné v jazyce, kterému rozumíte
U nalezených informací Vám chyběly ilustrace, vizuální informace
Zdálo se Vám, že jsou informace orientovány komerčně a podněcují Vás k
tomu, abyste si něco koupil(a)
Informace nebyly spolehlivé
Informace byly obtížně srozumitelné či nebyly dostatečně jasné
Informace nebyly dostatečně podrobné
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
NA ČÁST E (OTÁZKY Q24 A Q25) SE PTEJTE, POKUD Q2 = 1 AŽ 5 (respondent/ka
použil(a) internet k hledání informací týkajících se zdraví)
ČÁST E. Další postup
Q24: ROTUJTE POLOŽKY 1 AŽ 6
Q24: ODPOVĚĎ 7 JE SAMOSTATNÁ (Nic jste neudělal(a))
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Q24

Vybavte si poslední případ, kdy jste na internetu hledal(a) informace týkající se zdraví. Co
následovalo?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Objednal(a) jste se k lékaři
Podnikl(a) jste potřebné kroky k vyléčení (samoléčbě) nebo změně
životního stylu
Hledal(a) jste další informace z jiných zdrojů (knihy, časopisy, TV aj.)
Promluvil(a) jste si s přáteli nebo příbuznými
Promluvil(a) jste si s jinými lidmi, kteří mají stejné potíže
Na základě těchto informací jste pomohl(a) někomu jinému (manželovi či
manželce, dítěti, příbuznému aj.)
{ NENABÍZEJTE } Neudělal(a) nic
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q25

Jak pravděpodobné je, že použijete internet, až budete chtít příště získat informace týkající se
zdraví?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Velmi pravděpodobné
Spíše pravděpodobné
Spíše nepravděpodobné
Velmi nepravděpodobné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW
NA ČÁST F (OTÁZKY Q26 AŽ Q31) SE PTEJTE, POKUD Q2 = 6 (respondent/ka v
posledních 12 měsících nepoužil(a) internet k hledání informací týkajících se zdraví).
OSTATNÍ PŘEJDOU NA ČÁST G.
ČÁST F. Důvody, proč respondent/ka nevyužil(a) internet a alternativní zdroje
Q26: rotujte položky 1 až 8

Q26

Proč jste nepoužil(a) internet ke hledání informací týkajících se zdraví?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Nepotřebujete hledat informace o zdraví
Nemáte na internet přístup
Nevíte, kde či jak na internetu hledat
Nevíte, jaké informace jsou na internetu spolehlivé

1,
2,
3,
4,

11

Informace, které jste na internetu nalezl(a), jsou matoucí či špatně
srozumitelné
Informace týkající se zdraví jste na internetu už hledal(a) dříve, ale
nenašel(la) jste, co jste hledal(a)
Informace týkající se zdraví jste na internetu už hledal(a) dříve, ale nebyl(a)
jste spokojen(a) s tím, co jste našel(la)
Je těžké najít na internetu jasnou odpověď
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q27

Jak často jste v posledních 12 měsících hledal(a) informace týkající se zdraví bez ohledu na
to, jakým způsobem? Může se jednat o informace o úrazu, chorobě, nemoci, výživě, o tom,
jak zlepšit zdravotní stav atd.
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Jednou týdně nebo častěji
Několikrát za měsíc
Asi jednou za měsíc
Asi každé dva měsíce
Za poslední rok několikrát
Nikdy
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5
6
7

NEW
OTÁZKY Q28, Q29 A Q30 POKLÁDEJTE, POKUD Q27 = 1 až 5 (respondent/ka v posledních
12 měsících hledal(a) informace týkající se zdraví)
Q28: ROTUJTE POLOŽKY 1 AŽ 4

Q28

Jaký typ informací týkajících se zdraví jste hledal(a)?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Všeobecné informace týkající se zdraví nebo způsobů, jak si zlepšit
zdravotní stav (například informace o výživě, stravě, sportech a cvičení,
těhotenství atd.)
Informace o konkrétním úrazu, chorobě či nemoci nebo zdravotních
potížích (například pokud máte žaludeční problémy, Vaše dítě má
zlomenou ruku, manžel(ka) má diagnostikovanou rakovinu atd.)
Informace k získání dalšího odborného názoru po návštěvě lékaře
Konkrétní informace o léčbě nebo léčebném postupu (například jak užívat
léky, na co být připraven(a) v případě srdečního bypassu atd.)
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,

2,
3,
4,
5,
6,

NEW
Q29: ROTUJTE POLOŽKY 1 AŽ 6
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Q29: ODPOVĚĎ 7 („Vůbec nepotřebujete hledat informace o zdraví“) JE SAMOSTATNÁ

Q29

Když potřebujete zjistit informace týkající se zdraví, co obvykle uděláte?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Zeptáte se svého lékaře
Zeptáte se přátel, příbuzných nebo někoho jiného
Podíváte se do knih nebo encyklopedií
Čtete noviny nebo časopisy
Posloucháte v rádiu lékařské pořady nebo dokumenty
Sledujete v televizi lékařské pořady nebo dokumenty
{ NENABÍZEJTE } Informace o zdraví nikdy hledat nepotřebuje
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q30

Když se snažíte najít informace týkající se zdraví, pro koho je obvykle hledáte?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Pro sebe
Pro manžela(ku) nebo partnera(ku)
Pro dítě nebo děti
Pro jiné členy rodiny
Pro přátele, kolegy
{ NENABÍZEJTE } Jiné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW

Q31

Až budete chtít příště získat informace týkající se zdraví, jak pravděpodobné je, že použijete
internet?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Velmi pravděpodobné
Spíše pravděpodobné
Spíše nepravděpodobné
Velmi nepravděpodobné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW
Pro všechny respondenty:
ČÁST G. Podrobnosti o respondentovi
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Q32

Uveďte prosím, zda s následujícím výrokem rozhodně souhlasíte, spíše souhlasíte, spíše
nesouhlasíte nebo rozhodně nesouhlasíte: „Internet je dobrý nástroj k prohlubování Vašich
znalostí týkajících se zdraví“
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Rozhodně souhlasíte
Spíše souhlasíte
Spíše nesouhlasíte
Rozhodně nesouhlasíte
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW

Q33

Jak byste celkově zhodnotil(a) svůj zdravotní stav? Řekl(a) byste, že je...?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Velmi dobrý
Spíše dobrý
Spíše špatný
Velmi špatný
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW

Q34

Máte nějaké dlouhodobé onemocnění nebo zdravotní potíže? Dlouhodobými se rozumí
potíže, které už přetrvávají nebo u nichž se předpokládá, že budou trvat alespoň 6 měsíců.

Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Ano, jeden problém
Ano, více než jeden problém
Ne
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4

NEW

Q35

Kolikrát jste v posledních 12 měsících osobně, kvůli sobě, navštívil(a) lékaře?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Nikdy
1 až 2-krát
3 až 5-krát
Nejméně 6-krát

1
2
3
4
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{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

5

NEW

Q36

Jak byste zhodnotil(a) své celkové znalosti týkající se zdraví? Řekl(a) byste, že jsou...?

Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Velmi dobré
Spíše dobré
Spíše špatné
Velmi špatné
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5

NEW

Q37

Jak často cvičíte nebo sportujete? „Cvičením“ se rozumí jakákoli forma fyzické aktivity, která
se vykonává ve sportovním kontextu nebo sportovním prostředí, například plavání, cvičení ve
fitcentru nebo sportovním klubu, běh v parku aj.
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Pětkrát týdně nebo častěji
Třikrát až čtyřikrát týdně
Jednou až dvakrát týdně
Jednou až třikrát za měsíc
Méně často
Nikdy
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi

1
2
3
4
5
6
7

NEW
D4

Kolik Vám bylo let, když jste ukončil(a) své vzdělávání?
Pokud stále studuje, zapište kód "00". Pokud je bez vzdělání, zapište kód "01". Pokud
odmítne odpovědět, zapište kód "98". Pokud neví, zapište kód "99".

D5a

Pokud jde o Vaše současné zaměstnání, řekl(a) byste, že jste osoba samostatně výdělečně
činná, nemanuálně pracující zaměstnanec(kyně), manuálně pracující zaměstnanec(kyně) (tj.
dělník(ice)), anebo nepracujete?
Pouze jedna možná odpověď.
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel(ka), živnostník
Nemanuálně pracující zaměstnanec(kyně)
Manuálně pracující zaměstnanec(kyně) - dělník(ice)
Nepracující
( NENABÍZEJTE ) Odmítl(a)

1
2
3
4
5
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Na D5b se ptejte, pokud je osoba samostatně výdělečně činná, kód 1 v D5a
D5b

A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Zemědělec, lesník, rybář
Majitel(ka) obchodu, řemeslník
Odborník (právník, lékař, účetní, architekt apod.)
Manažer(ka) firmy
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)

1
2
3
4
5

Na D5c se ptejte, pokud je zaměstnanec, kód 2 v D5a
D5c

A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Odborník (právník, lékař, účetní, architekt apod.)
Vyšší nebo vrcholový management, ředitel(ka)
Střední management
Státní úředník(ice)
Úředník(ice) v kanceláři
Jiný nemanuální zaměstnanec (prodavač(ka), zdravotní sestra…)
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)

1
2
3
4
5
6
7

Na D5d se ptejte, pokud je dělník, kód 3 v D5a
D5d

A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Vedoucí, mistr (manažer týmu apod.)
Kvalifikovaný(á) dělník(ice)
Nekvalifikovaný(á) dělník(ice)
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)

1
2
3
4

Na D5e se ptejte, pokud nevykonává profesní činnost, kód 4 v D5a
D5e

A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Péče o domácnost (žena či muž v domácnosti)
Student(ka) (denní studium)
Důchodce(kyně)
Nezaměstnaný(á) (hledá práci)
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)

D12

1
2
3
4
5

Řekněte mi prosím, ve kterém kraji trvale žijete?
V případě potřeby nabídněte. Pouze jedna odpověď
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D13

Řekl(a) byste, že žijete…
Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď.
Na venkově, na vesnici
V malém nebo středně velkém městě
Ve velkém městě
Neví, bez odpovědi (NENABÍZEJTE)

D18

1
2
3
4

Používáte mobilní telefon?
Nenabízejte.
1
2

Ano
Ne
D20

Máte doma pevnou telefonní linku?
Nenabízejte.
1
2

Ano
Ne
D22

Mohl(a) byste mi říci, kolik osob ve věku 15 a více let žije ve vaší domácnosti včetně vás?

Zapište. Pokud "neví, bez odpovědi", kód 98. Pokud "odmítl(a)", kód 99.
Počet lidí ve věku 15 let nebo více v domácnosti
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