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ZÁVĚREČNÝ REPORT – VYPLŇUJE 

TAZATEL 

NYNÍ PROSÍM JEŠTĚ ZAPIŠTE ČAS V DOBĚ ÚPLNÉHO 

KONCE DOTAZOVÁNÍ V DOMÁCNOSTI: 

R05. VYPIŠTE kolik je právě hodin / minut: 

POUŢIJTE 24 HODINOVÝ ČAS (tzn. Pokud je 6:05 odpoledne, 

VYPIŠTE 18 a 05)  

hodin: minut: 

TAZ: VYPLŇTE PO ÚPLNÉM SKONČENÍ ROZHOVORU 

R06. Probíhal rozhovor na jednou, nebo byl na delší dobu 

(např. na déle neţ půl hodiny) přerušen a později či dokonce 

jiný den dokončen? 

Probíhal najednou 1  PŘEJDĚTE na ot. J1 

yl na delší dobu přerušen 2  PŘEJDĚTE na ot. R07 

R06. Odhadněte prosím, jaká byla celkově čistá doba 

dotazování v tomto rozhovoru? Započítejte dobu dotazování 

hlavního i vedlejších dotazníků: 

VYPIŠTE V MINUTÁCH (pokud např. rozhovor trval 2 hodiny a 

5 minut, vypište 125 minut)  

minut: 

NYNÍ PROSÍM JEŠTĚ ZODPOVĚZTE NĚKOLIK OTÁZEK 

OHLEDNĚ PRŮBĚHU ROZHOVORU: 

J1 Poţádal respondent o upřesnění nějakých otázek? 

Nikdy 01

Téměř nikdy 02

Občas 03

Často 04

Velmi často 05

Nevím 08

J2 Měl(a) jste pocit, ţe respondent nechtěl některé otázky 

zodpovědět? 

Nikdy 01

Téměř nikdy 02

Občas 03

Často 04

Velmi často 05

Nevím 08

J3 Měl(a) jste pocit, ţe se respondent snaţil otázky 

zodpovídat, jak nejlépe uměl? 

Nikdy 01

Téměř nikdy 02

Občas 03

Často 04

Velmi často 05

Nevím 08

J4 Měl(a) jste pocit, ţe respondent celkově otázkám rozuměl? 

Nikdy 01

Téměř nikdy 02

Občas 03

Často 04

Velmi často 05

Nevím 08

J5 Byl rozhovoru přítomen kromě respondenta někdo další, 

kdo do něj zasahoval? 

Ano 1  PŘEJDĚTE na ot. J6 

e 2  PŘEJDĚTE na ot. J7 

J6 Kdo to byl? Zaznamenejte všechny. 

Manţel /manţelka /partner /partnerka 01

Syn /dcera (včetně nevlastních, adoptovaných,v 

pěstounské péči, dětí partnera(ky 
02

Rodič /tchán /tchyně /nevlastní rodič/rodič 

partnera(ky) 
03

Jiný příbuzný 04

Jiný nepříbuzný 05

Nevím 08

J7 V jakém jazyku byl rozhovor veden? 

čeština 1

Jiný, VYPIŠTE: 

……………………………………… 
2

J9 Pokud máte nějaký dodatečný komentář týkající se 

rozhovoru, prosím vepište jej do následujících řádek. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE DOPLŇKOVÉHO DOTAZNÍKU 

J13 Jak byl sbírán doplňkový dotazník? 

 osobní rozhovor (tváří 

v tvář) 

1
 PŘEJDĚTE na KONEC 

 vyplněn respondentem 

ale s vaší pomocí 

2

 PŘEJDĚTE na ot. J14  vyplněn respondentem 

bez vaší pomoci 

(samovyplnění)

3

J14 Doplňkový dotazník jste měl(a) vyplnit vy během 

osobního rozhovoru. Uveďte prosím, proč se tak nestalo? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Prohlášení tazatele: 
Prohlašuji, ţe jsem výběr respondenta a rozhovor provedl(a) 
přesně podle všech instrukcí a ţe jsem po ukončení rozhovoru 

celý dotazník zkontroloval(a). 

čitelný podpis tazatele: 

........................................................ 


