H Vysvětlivky
Nejvyšší dosažené vzdělání rozlišuje následující čtyři kategorie:
i) (nejvýše) základní vzdělání – zahrnuje osoby bez vzdělání, osoby
s dokončeným prvním stupněm základní školy a osoby s
dokončeným základním vzděláním.
ii) střední vzdělání bez maturity – zahrnuje absolventy vzdělávacích
programů na odborných školách, praktických školách či odborných
učilištích zakončených výučním listem. Maximální čas vymezený pro
zakončení studijního programu nepřesahuje tři roky.
iii) střední vzdělání s maturitou – zahrnuje absolventy čtyřletých
vzdělávacích programů na gymnáziích, odborných školách,
odborných učilištích a konzervatořích zakončených maturitní
zkouškou. Jsou sem řazeni také absolventi zkrácených či
navazujících (nástavbových) studijních programů zakončených
maturitní zkouškou.
iv) vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání – do této skupiny jsou
řazeni absolventi studijních programů vyššího odborného vzdělávání
na vyšších odborných školách či konzervatořích zakončených
získáním diplomu absolventa VOŠ. Současně sem patří také
absolventi bakalářských, magisterských či doktorských studijních
programů soukromých či státních vysokých škol a držitelé vyšších
pedagogických a vědeckých hodností.

Obvyklé ekonomické postavení (v momentu dotazování) bylo
zjišťováno prostřednictvím sebezařazení respondentů do jedné z
položek následující škály:
i) pracuje na plný úvazek (zahrnuje zaměstnance, podnikatele i
OSVČ, včetně mateřské dovolené)
ii) pracuje na částečný úvazek (zahrnuje zaměstnance, podnikatele i
OSVČ, včetně mateřské dovolené)
iii) nezaměstnaný
iv) student (vzdělává se)
v) invalidní (částečně či plně)
vi) ve starobním důchodu (včetně předčasného)
vii) v domácnosti (včetně rodičovské dovolené)

Za ekonomicky aktivní jsou považovány osoby vykonávající
pracovní činnost na plný či částečný úvazek nebo osoby na
mateřské dovolené.

Při výpočtu ekvivalizovaných příjmů domácnosti je zohledňována
proměnlivost velikosti a věkového složení domácností. Výsledná
hodnota vzniká dělením celkového měsíčního příjmu domácnosti
počtem jejích členů. Při sestavování dělitele (počtu členů) je
přihlíženo k jejich věku. Prvnímu členovi domácnosti staršímu 14 let
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je přiřazena váha 1. Každému dalšímu členovi nad 14 let je
přiřazena přiřazena váha 0,5. Všem členům mladším 14 let je
přiřazena váha 0,3.

Jednotlivé stupně urbanizace byly rozlišeny zohledněním hustoty
osídlení dané oblasti a velikosti územní jednotky. Územní jednotky s
hustotou osídlení přesahující 500 obyvatel na m² a celkovým
počtem obyvatel vyšším než 50 tis. jsou označeny jako hustě
osídlené oblasti . Územní jednotky s hustotou osídlení mezi 100 a
500 obyvateli na m² s celkovým počtem obyvatel přesahujícím 50
tis. jsou označeny jako středně osídlené oblasti . Jednotky s nižší
hustotou osídlení než 100 obyvatel na m² a celkovým počtem
obyvatel pod hranicí 50 tis. jsou označeny jako řídce osídlené
oblasti .

Metoda výuky zachycuje režim, v jakém formální vzdělávání
probíhalo. Výuka s přímou účastí studenta probíhá převážně v
přítomnosti učitele. Student a učitel se při ní setkávají tváří v tvář.
Naproti tomu při distančním vzdělávání komunikuje student s
učitelem
převážně
zprostředkovaně
např.
prostřednictvím
elektronické pošty či zvláštních počítačových výukových programů.
Výuka probíhá také zprostředkovaně například formou studia skript,
knih či jiných tištěných materiálů.
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