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9  METODICKÉ POKYNY – AD HOC MODUL 2009:  
Vstup mladých lidí na trh práce 
      

Ad hoc modul 2009 bude šetřen na 1. návštěvě (resp. podle čtvrtletí zařazení 
sčítacího obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích roku 2009. 

Dotazník pro AHM 2009 je součástí programového vybavení VŠPS. Výběr osob je 
řízen programem. Vyšetření části dotazníku na AHM 2009 nařízené Eurostatem je vsunuto 
za otázku NformHod (Počet hodin v rámci neformálního vzdělávání). Cílovou skupinou 
tohoto ad hoc modulu jsou osoby ve v ěku 15-34 let.  
 
F0901, F0904 – Nejvyšší dosažené vzd ělání matky a otce respondenta 

V případě, že otec nebo matka žijí s respondentem ve společné domácnosti, je tato 
otázka zodpovězena automaticky podle standardního dotazníku VŠPS.  

Ve výjimečných případech, kdy v domácnosti v úvahu připadají jiné osoby 
zodpovědné za výchovu respondenta (např. nevlastní rodič, prarodiče), není prvotně důležité 
kdo je biologickým otcem nebo matkou, ale to, v jaké domácnosti respondent většinu dětství 
vyrůstal, nebo byl vychován. Pokud ani poté respondent neví, vybere ty osoby, se kterými žil 
v době dosažení 15 let věku.  

Výše dosaženého vzdělání je zde redukována pouze na tři základní varianty, které 
vychází, podobně jako standardní modul VŠPS, z mezinárodní klasifikace vzdělání 
ISCED 97. 
 
F0902, F0903, F0905, F0906 – Země narození otce a matky 

Tyto otázky metodicky odpovídají otázce ZemNar (Země narození) ve standardním 
modulu VŠPS. Země narození je tedy definována bydlištěm matky respondentovy matky a 
matky respondentova otce v okamžiku jejich porodu. Pro účely šetření jsou uvažovány 
současné státní hranice, nikoliv státní hranice platné v době narození matky či otce 
respondenta.  
 
F0907 – Zaměření nejvyššího dosaženého vzd ělání 

Tato otázka se šetří u osob s dosaženým středním vzděláním. V případě osob 
s ukončeným základním vzděláním se předpokládá, že toto vzdělání bylo všeobecného 
charakteru, a proto se automaticky dosazuje kód 1 (Všeobecné vzdělávání). 
Kód 1: Všeobecné vzd ělání  –  podíl odborných nebo pracovních činností byl menší než 25 
% z celkového času vzdělávacího programu. 
 
Odborné vzd ělání  

Pokud alespoň 25 % celkového času vzdělávacího programu tvořila odborná cvičení 
nebo učňovské praxe zaměřené na konkrétní povolání nebo činnosti, s cílem získaní 
kvalifikace pro uplatnění na trhu práce, jedná se o odborné vzd ělání (kódy 2, 3, 4): 
 
Kód 2: Odborné vzdělání získané výhradně (převážně) ve škole – alespoň 75 % výukového 
programu probíhá ve škole nebo vzdělávacím centru. 
Kód 3: Kombinace  získaného odborného vzdělání ve škole a na pracovišti – výuka ve 
škole ani praktická výuka netvoří více než 75 %, zbytek tvoří pracovní praxe.  
Kód 4: Odborné vzdělání získané výhradně (převážně) na pracovišti – alespoň 75 % výuky 
tvoří praktická výuka, odborné praxe v pracovním prostředí nebo podniku.    
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F0908, F0909 – Měsíc a rok skon čení posledního formálního vzd ělávání  
Otázka zjišťuje, kdy respondent ukončil nebo případně předčasně odešel 

z formálního vzdělávacího procesu. Na rozdíl od minulé otázky zde není podstatné 
úspěšné ukon čení dosaženého stupn ě vzdělání, ale poslední skon čení školní výuky, 
včetně předčasných odchod ů ze vzdělávacího procesu. 

Tato otázka je základní pro celý další blok otázek. V tomto případě nelze využít kódů 
– Osoba odmítá odpovědět či Neví. Pokud si osoba přesně nepamatuje měsíc ukončení 
formálního vzdělávání, je možné dát kód 00 (neznámý měsíc). Alespoň rok ukončení 
formálního vzdělání je ovšem nezbytné co nejpřesněji odhadnout. První dvě políčka 
znamenají měsíc ukončení studia, další čtyři pak rok ukončení studia. Např. pro červen 2005 
kódujeme 062005. Za skončení formálního vzdělávání se považuje i ten případ, kdy 
respondent považuje skončení studia za přechodné přerušení a výhledově  plánuje 
pokračovat dále ve formálním vzdělávání. 

Otázka směřuje k poslednímu  skončení formálního vzdělávání,  případná předešlá 
přerušení se neberou v potaz. 

Pokud osoba rezolutně odmítá na tuto otázku odpovědět, je možné ve výjimečných 
případech využít na horní liště políčko „Konec AHM“. Tato osoba pak nebude součástí AHM 
2009. 
 
F0910-F0912 – Práce během studia v rámci formálního vzd ělávání 

Otázky jsou pokládány jak  osobám, které již ukončily formální vzdělávání, tak 
i osobám, které v současné době nadále studují. Tato otázka se nemusí vztahovat jen 
k poslednímu stupni ve vzdělávacím procesu, ale i k předešlým.  

Otázka zjišťuje, zda respondent vykonával práci za plat, mzdu, odměnu (vč. naturální) 
či s cílem dosažení zisku, která trvala celkem alespoň jeden měsíc v některém roce během 
vzdělávacího procesu. Nezjišťuje se tedy souhrn za dobu studia, ale práce za konkrétní rok . 
Není striktně řečeno, zda by se mělo jednat o školní či kalendářní rok - záleží čistě na 
posouzení respondenta a na konkrétním případu. Za práci se považuje alespoň 150 hodin 
práce, tj. 4 týdny práce na plný úvazek, nebo přibližně 8 týdnů práce na částečný úvazek 
v průběhu jednoho roku. Brigády, drobné a krátkodobé práce se započítávají, pokud v součtu 
dávají alespoň 150 hodin za rok. 

V otázce F0909 se jedná o práci, která byla uskutečňována v rámci vzdělávacího 
programu. V převážně většině případů se bude jednat o povinnou část vzdělávacího 
programu jako např. placené praxe nebo povinné stáže na pracovišti.  

V otázce F0910 se jedná o práci, která byla uskutečňována mimo vzdělávací 
program. Patří sem i práce o prázdninách. 

V rámci otázky F0911 se přerušením studia rozumí alespoň doba jednoho školního 
nebo akademického roku. 
 
F0913-F0916 – Měsíc a rok za čátku prvního zam ěstnání trvajícího déle než 3 m ěsíce po 
naposledy skon čeném formálním vzd ělávání     

Otázce na měsíc a rok začátku prvního zaměstnání předcházejí dvě filtrační otázky. 
Nejprve, zda-li respondent pracoval alespoň v jednom zaměstnání déle než 3 měsíce; a 
následně, zda-li současné  zaměstnání je i první zaměstnání. Pokud ano, není nutné - vyjma 
otázky F0916 - se dále respondenta dotazovat (údaje získáme ze standardního dotazníku 
VŠPS).    

Tyto otázky jsou základní pro celý další blok otázek. V tomto případě nelze využít 
kódů Osoba odmítá odpovědět či Neví. Pokud si osoba přesně nepamatuje měsíc začátku 
prvního zaměstnání, je možné dát kód 00 (neznámý měsíc),  rok začátku prvního 
zaměstnání je ovšem nezbytné alespoň co nejpřesněji odhadnout. První dvě políčka 
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znamenají měsíc začátku prvního zaměstnání, další čtyři pak rok začátku prvního 
zaměstnání. Např. pro červen 2005 kódujeme 062005.  

Pokud osoba rezolutně odmítá na tuto otázku odpovědět, je možné ve výjimečných 
případech využít na horní liště políčko „Konec AHM“. Tato osoba pak nebude součástí AHM 
2009. 

Toto první zam ěstnání mohlo za čít již p řed ukon čením nebo opušt ěním 
posledního formálního vzd ělávání. 

Za první zaměstnání se nepovažují učňovská praxe, výkon základní vojenské nebo 
civilní služby, neplacené stáže, drobné pomocné práce, dobrovolná služba ani letní brigády. 
 
F0917 – Délka trvání prvního zam ěstnání 

Otázka se kóduje v počtu měsíců. Pokud si respondent není jistý, doporučuje se ptát 
na rozmezí 3 měsíců a poté do dotazníku kódovat prostřední z těchto měsíců.  
 
F0918 – Způsob nalezení prvního zam ěstnání 
 Cílem otázky je zjistit, který způsob považuje respondent za hlavní úspěšný  způsob 
k nalezení prvního zaměstnání. Pokud je způsobů více, zvolí respondent pouze jeden, který 
považuje za hlavní. 
Kód  2:  Zahrnuje i nabídky uveřejněné na internetových stránkách úřadu práce. 
Kód 7: Zahrnuje i případy, kdy respondent přebírá rodinný podnik nebo podniká společně 
s partnery. 
 
F0919-F0923 – Základní charakteristiky prvního zam ěstnání (vykonávané zam ěstnání, 
postavení v zam ěstnání, práce na plnou/zkrácenou pracovní dobu, typ  úvazku) 

Metodika otázek na první zaměstnání respondenta a i jednotlivé kódy odpovídají 
standardnímu dotazníku VŠPS. 
 
F0924-F0927 –  Hlavní aktivita po skon čení posledního formálního vzd ělání a p řed 
začátkem prvního zam ěstnání 

Tato otázka směřuje k osobám, které si během prvních tří měsíců po ukončení nebo 
opuštění posledního formálního vzdělání nenašly práci dlouhodobějšího charakteru (alespoň 
3 měsíce).  

Otázka zjišťuje hlavní aktivitu po skončení nebo opuštění posledního formálního 
vzdělání. Pokud respondent uvede několik aktivit, je možné za hlavní aktivitu vybrat aktivitu 
s nejdelším trváním . 

Do možných aktivit nezahrnujeme prázdniny, pokud je respondent využil po skončení 
formálního vzdělávání.  
 
 


