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9  METODICKÉ POKYNY – AD HOC MODUL 2010:  
Sladění pracovního a rodinného života 
 
 

Ad hoc modul 2010 bude šetřen na 1. vlně (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího 
obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích roku 2010. 

Cílem AHM  2010 je především zjistit, zda-li jsou osoby spokojeny se svojí účastí na 
trhu práce, a jak dostupnost či nedostupnost organizací péče o děti  ovlivňuje jejich uplatnění 
na trhu práce. Detailněji je pak sledovaná možnost úpravy pracovní doby především 
z rodinných důvodů. Závěrečná část dotazníku vychází z využívání možnosti přerušit 
zaměstnání z důvodu péče o nejmladší dítě, nejčastěji z důvodu odchodu na rodičovskou 
dovolenou. 
Dotazník pro AHM 2010 je součástí programového vybavení VŠPS. Výběr osob je řízen 
programem. Vyšetření části dotazníku na AHM 2010 nařízené Eurostatem je vsunut na 
konec dotazníku. Otázky jsou směřovány ke konkrétním jednotlivcům, je nutné se tedy 
dotazovat např. obou partnerů (výjimka otázka F1004), nestačí nám pouze jeden údaj za 
rodinu.  
 
F1001 - Pečujete o jiné dít ě mladší 15 let, než je Vaše dít ě nebo dít ě partnera/rky žijící v 
domácnosti? 
F1002 - Pečujete o osobu 15letou a starší, která je nemocná, p ostižená nebo v 
pokro čilém v ěku (na základ ě příbuzenského nebo p řátelského vztahu)? 
Otázky jsou zaměřené na osoby, jež péči poskytují, ne na osoby, kterým je péče poskytována. 
Termín jiné dít ě zahrnuje jednak vlastní d ěti žijící mimo domácnost , nebo cizí děti, žijící 
jak v domácnosti, tak mimo ni. Adoptované děti jsou považovány za vlastní děti. Do 
kategorie jiné děti spadají děti svěřené do pěstounské péče.  

Pokud se péče sestává pouze z poskytování  finanční pomoci jinému dítěti nebo 
nemocné, postižené či osobě v pokročilém věku nejedná se o péči definovanou pro tyto 
otázky. Dobrovolnickou nebo charitativní práci nelze brát jako péči o jiné děti nebo nemocné, 
postižené či osoby v pokročilém věku. Dále nelze považovat za péči v kontextu této otázky,  
pokud se jedná o zaměstnání respondenta. Naopak pokud respondent dostává pouze 
finanční podporu za péči o postiženou osobu a o tuto osobu se stará, bude  považován za 
osobu pečující. 
Poznámka : Pokud sám respondent je osobou nemocnou, postiženou či v pokročilém věku, 
doporučuje se bez dotazování dát v obou otázkách kód Ne. 
 
F1003 - Máte sám nebo Vaše partner/ka dít ě mladší 15 let, které žije s vámi ve 
spole čné domácnosti?  
Otázka je vztažena k nejmladšímu dítěti v domácnosti.  
 
F1004 - Využíváte služeb organizace pé če o děti (včetně jeslí a mate řských školek) pro 
nejmladší dít ě žijící v domácnosti? 

Za organizace péče o děti mohou být považovány pečovatelské služby privátní nebo 
zřizované obcí, městskou částí, městem či zaměstnavatelem a tyto služby mohou být jak 
placené, tak i neplacené. Formy pečovatelské služby jsou např. 

- jesle, mateřské školky 
- družiny 
- organizovaná rodinná péče, např. rodinné jesle 
- placení pečovatelé (hlídání dětí) 

V tomto smyslu není povinná školní docházka (návštěva základní škola) považována 
za služby organizace péče o děti. Návštěvy sportovních klubů či jazykových kursů nelze 
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zařadit do služeb organizace péče o děti. Neplacená péče o děti ze strany příbuzných, přátel 
či sousedů není považována za služby organizace péče o děti. 

Otázky jsou vztaženy ke standardní situaci, ne k době školních prázdnin či při 
onemocnění dítěte. V tomto kontextu lze vymezit tzv. obvyklý týden, který utváří časový 
charakter této otázky.  
 
F1005 - Postrádáte služby organizace pé če o děti (vhodná a dostupná pé če není k 
dispozici) s ohledem na Vaši pracovní aktivitu?     

Tato otázka směřuje k osobám, které nepracují nebo pracují na částečný úvazek.  
V této otázce je zahrnuta péče o: 

- děti do 14 let respondenta nebo jeho partnera žijící v domácnosti či mimo domácnost 
- ostatní děti do 14 let žijící v domácnosti či mimo domácnost 

Vhodná pé če - tato péče by měla splňovat základní požadavky na kvalitu péče. 
Dostupná pé če - tato péče by měla být rozumným způsobem dopravně dostupná a finanční 
náklady na tuto službu by měly být přijatelné. 
Odpověď Ne by měla zahrnovat především tyto případy: 

- nezaměstná osoba hledající si práci na plný úvazek 
- matka na mateřské dovolené 
- rodiče, kteří si myslí, že o děti  by se měli starat především rodiče 

 
F1006 - Postrádáte služby organizace pé če o osoby nemocné, postižené nebo v 
pokro čilém v ěku (vhodná a dostupná pé če není k dispozici) s ohledem na Vaši 
pracovní aktivitu?     

Tato otázka směřuje k osobám, které nepracují nebo pracují na částečný úvazek. 
V této otázce je zahrnuta péče o: 

- osoby 15leté a starší, které jsou nemocné nebo postižené nebo v pokročilém věku 
(na základě příbuzenského nebo přátelského vztahu) 

Vhodná pé če - tato péče by měla splňovat základní požadavky na kvalitu péče. 
Dostupná pé če - tato péče by měla být rozumným způsobem dopravně dostupná a finanční 
náklady na tuto službu by měly být přijatelné. 
Odpověď Ne by měla zahrnovat především tyto případy: 

- nezaměstná osoba hledající si práci na plný úvazek 
- osoby, kteří si myslí, že o nemocné, postižené či osoby starší  by se měli starat 

především příbuzní či známí 
 
F1007 - Z jakého d ůvodu (spojeného s pé čí o děti) nepracujete v ůbec nebo pracujete 
na částečný úvazek? 
F1008 - Z jakého d ůvodu (spojeného s pé čí o osoby nemocné, postižené nebo v 
pokro čilém v ěku) nepracujete v ůbec nebo pracujete na částečný úvazek? 

Účelem této otázky je vybrat pouze jeden hlavní důvod, proč osoba nepracuje vůbec 
či pracuje pouze na částečný úvazek, ačkoliv těch důvodů může být více. Tento hlavní důvod 
by měl být současný důvod, a to i v případě, kdy osoba v minulosti např. přestala pracovat 
z jiného důvodu.  
Kód 1. Tento kód by měl být použit, když tato péče není v blízké vzdálenosti od domácnosti 
či není tato péče poskytnuta po delší dobu během dne (např. pokud je nabízená péče 
dostupná dopoledne, ne však již odpoledne či večer).  
Kód 2. Osoba nepracuje či pracuje na zkrácený úvazek, protože zisk z této práce by 
nevykompenzoval náklady na péči.  
Kód 3. Pokud dle mínění respondenta nesplňuje tato péče základní požadavky na kvalitu. 
Kód 4. Tento kód se použije pouze v případě, pokud respondent nevyužije možností kódů 1-
3. 
 
F1009 - Máte obecn ě možnost úpravy Vaší pracovní doby? 
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Tato otázka obecně zjišťuje míru flexibility pracovní týdenní doby bez přímé vazby na 
specifické důvody (např. rodinné důvody). V této otázce by měla být brána v potaz obecná 
úprava pracovní doby, a ne úprava pracovní doby na základě určité mimořádné situace. 
Matky na mateřské dovolené by se měly vyjadřovat k situaci před nástupem na tuto 
mateřskou dovolenou. 
Kód 1. Osoba má pevně stanovený začátek a konec pracovní doby bez možnosti úpravy této 
pracovní doby. Úprava pracovní doby je možná pokud tak rozhodne zaměstnavatel, nikoliv 
zaměstnanec. V rámci tohoto kódu by měly být zařazeni i zaměstnanci pracující na směny. 
Celková odpracovaná denní doba zůstává stejná. 
Kód 2. Osoba má  pevně stanovený denní počet odpracovaný hodin.  Začátek a konec 
pracovní doby si ovšem může upravit dle svého uvážení.  
Kód 3. Systém pružné pracovní doby je založen na základě tzv. zisků či dluhů z denní 
pracovní doby. Osoba si tedy může upravit pracovní dobu tak, aby mohla určité dny pracovat 
méně hodin, než je stanovená průměrná denní pracovní doba.  
Kód 4. Pracovní doba není pevně stanovena a je dána individuální dohodou mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
Kód 5. Zahrnuje výjimečné situace, kdy nelze využít kódy 1 až 4 (např. pevně stanovený 
začátek denní pracovní doby, ne však konec, zaměstnanec musí pracovat dokud není práce 
hotová atd.) 
 
F1010 - Máte možnost úpravy Vaší denní pracovní doby z rodi nných d ůvodů? 

Tato otázka má za cíl popsat všechny možnosti,  kdy si lze upravit denní pracovní 
dobu z rodinných důvodů. Za úpravu pracovní doby z rodinných důvodů se považuje jak 
péče o děti, tak dospělé osoby. V této otázce by měla být brána v potaz obecná úprava 
pracovní doby, a ne úprava pracovní doby na základě určité mimořádné situace. Matky na 
mateřské dovolené by se měly vyjadřovat k situaci před nástupem na tuto mateřskou 
dovolenou. Na otázka odpovídají pouze osoby, které v minulé ot ázce uvedly, že obecn ě 
nemají možnost  pružné pracovní dobu.  
Kód 1. Osoba  si obecně může upravit svoji pracovní dobu z rodinných důvodů.  
Kód 2. Možnost začít později nebo skončit dřív existuje zřídka nebo výjimečně. 
Kód 3. Osoba nemá možnost úpravy pracovní doby a v případě potřeby si musí vzít 
dovolenou nebo speciální volno.  
 
F1011 - Máte možnost si upravit pracovní dobu tak, abyste s i mohl/a vzít den volna z 
rodinných d ůvodů (mimo dovolenou nebo speciální volno dle zákoníku práce)?  

Otázka zjišťuje, zda má respondent možnost upravit si pracovní dobu tak, aby si mohl 
vzít den (dny) volna z rodinných důvodů jinak než formou řádné dovolené či speciálního 
volna dle zákoníku práce.  Za úpravu pracovní doby z rodinných důvodů se považuje péče 
jak o děti, tak dospělé osoby. Tento den či dny volna mohou avšak nemusí být 
kompenzovány. Není důležité, zda rodinné volno je placené či neplacené.  
Kód 1. Sem budou zařazeny případy pružné pracovní doby, kdy si může respondent vybrat 
den (dny) volna (např. odpracování týdenního počtu hodin v rámci 4 dnů). 
Kód 2. Možnost vzít si den volna lze využít jen zřídka, respektive v naléhavých případech. 
Kód 3. Osoba nemá možnost úpravy pracovní doby za účelem vzít si z rodinných důvodů 
alespoň den volna. 
Matky na mateřské dovolené by se měly vyjadřovat k situaci před nástupem na tuto 
mateřskou dovolenou. 
 
F1012 - Máte sám/sama nebo Vaše partner/ka dít ě mladší 9 let, které žije s vámi ve 
spole čné domácnosti? 
Otázka je vztažena k nejmladšímu dítěti v domácnosti. 
 
F1013 - Omezil/a jste kv ůli nejmladšímu dít ěti po čet týdn ě odpracovaných hodin 
alespo ň na jeden m ěsíc (vyjma mate řské dovolené)? 
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Jeden měsíc je definován jako čtyři po sobě jdoucí týdny. Tato otázka se zaměřuje na 
osoby, které omezily svojí pracovní aktivitu po narození nejmladšího dítěte či bezprostředně 
před narozením dítěte. V ČR se bude jednat převážně o zkrácené pracovní úvazky. Řádná 
dovolená či speciální dovolená dle zákoníku práce neznamená omezení odpracované doby.    
Definice omezení pracovní doby však vylu čuje osoby, které po dané období 
nepracovaly v ůbec.  
 
F1014 - Využil/a jste možnost vzít si rodi čovskou dovolenou pro Vaše nejmladší dít ě? 

Na rodičovskou dovolenou má nárok rodič, který před nástupem na mateřskou 
(rodičovskou) dovolenou vykonával placené zaměstnání, tj. zaměstnanec nebo člen 
produk čního družstva . Doba trvání této rodičovské dovolené je nanejvýš do tří let věku 
dítěte. Účelem této otázky je zjistit, zda osoby využívaly či měly možnost využít rodičovskou 
dovolenou.   
Kód 1. Osoba využila možnost vzít si rodičovskou dovolenou pro svoje nejmladší dítě. 
Kód 2. Osoba mohla do tří let věku dítěte využít možnost vzít si rodičovskou dovolenou, ale 
rozhodla se této možnosti nevyužít, včetně těch případů, pokud byl/a na rodičovské dovolené 
po celou dobu  partner/ka. 
Kód 3. Osoba neměla právní nárok vzít si rodičovskou dovolenou, respektive osoba před 
nástupem na rodičovskou dovolenou nepracovala či byla osobou samostatně výdělečně 
činnou (podnikatelé bez zaměstnanců či se  zaměstnanci, pomáhající rodinní příslušníci). 
Kód 4. Osoba si nemohla vzít rodičovskou dovolenou, neboť je v současné době tato osoba 
nebo její partnerka na mateřské dovolené. 
 
F1015 - Jak dlouho trvala tato rodi čovská dovolená? 

Referenčním obdobím je doba od skončení mateřské dovolené či v určitých 
případech od narození nejmladšího dítěte v rodině (např. pokud je po narození dítěte na 
rodičovské dovolené otec) do konce rodičovské dovolené. Účelem této otázky je zjistit, jak 
dlouhá je tato rodičovská dovolená. 
Osoby, které jsou v sou časné dob ě na rodi čovské dovolené, neuvád ějí její dosavadní 
ani plánovanou délku. 
 
F1016 - Využil/a jste možnost nepracovat z d ůvodu pé če o Vaše nejmladší dít ě alespo ň 
po dobu jednoho m ěsíce (vyjma mate řské dovolené)? 

Měsíc je definován jako čtyři po sobě jdoucí týdny. Otázka poskytuje základní 
informaci, zda osoba po narození nejmladšího dítěte přestala alespoň jeden měsíc pracovat. 
Tato otázka se tedy netýká pouze rodičovské dovolené. Nejčastěji se to bude týkat osob, 
které neměly nárok na rodičovskou dovolenou, avšak pobíraly rodičovský příspěvek 
(sebezaměstnaní). Tato kariérní pauza však pokrývá i případy, kdy je tato „dovolená“ 
neplacená.  

Pokud existuje více přerušení zaměstnání, obecně by se mělo vybrat nejdelší 
přerušení práce za účelem péče o nejmladší dítě.  
Za kariérní pauzu se nepovažuje, pokud je osoba propuštěna zaměstnavatelem bez vazby 
na péči o nejmladší dítě. Pokud si osoba začne hledat nové zaměstnání, nelze toto období 
považovat za kariérní pauzu.  
Za přerušení zam ěstnání se v této otázce nepovažuje mate řská dovolená. 
 
 
 
 
 
PŘEDVYPLNĚNÉ KÓDY 
 
F1014 - Využil/a jste možnost vzít si rodi čovskou dovolenou pro Vaše nejmladší dít ě? 
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Pokud osoba ve standardním dotazníku uvede, že důvodem nepřítomnosti v práci je 
rodičovská dovolená nebo v otázce Obvyklé ekonomické postavení respondenta uvede kód 
3 (Na rodičovské dovolené), zobrazí se v otázce F1014 kód 1 (Ano, osoba využila možnost 
vzít si rodičovskou dovolenou pro svoje nejmladší dítě). 

Pokud osoba ve standardním dotazníku uvede, že důvodem nepřítomnosti v práci je 
mateřská dovolená nebo v otázce Obvyklé ekonomické postavení respondenta uvede kód 1 
(Na mateřské dovolené), zobrazí se v otázce F1014 kód 4 (Ne, v současné době jsem nebo 
má partnerka na mateřské dovolené). 
 
F1015 - Jak dlouho trvala tato rodi čovská dovolená? 

Pokud osoba ve standardním dotazníku uvede, že důvodem nepřítomnosti v práci je 
rodičovská dovolená nebo v otázce Obvyklé ekonomické postavení respondenta uvede kód 
3 (Na rodičovské dovolené), zobrazí se v otázce F1015 kód 1 (Rodičovská dovolená 
probíhá)  
 
F1016 - Využil/a jste možnost nepracovat z d ůvodu pé če o Vaše nejmladší dít ě alespo ň 
po dobu jednoho m ěsíce (vyjma mate řské dovolené)? 

Pokud osoba v předchozích otázkách uvede, že byla či dosud je na rodičovské 
dovolené, automaticky se zobrazí odpověď i v této otázce. Předpokládá se, že rodičovská 
dovolená byla i nejdelší kariérní pauzou během péče o nejmladší dítě. Pokud tomu tak není, 
je možné předvyplněný údaj přepsat. 
 
 
 
KONTROLY 
 
Číslo  Typ Symbolika  Hláška  

1 i 

F1016=2-5, pak 
NeprDuv<>1 nebo  

ObvPost<>1 
 

Osoba uvedla, že v současně době  je na mateřské 
dovolené, skutečně osoba přestala již pracovat před 
nástupem na mateřskou dovolenou. 

2 z 

F1016=6, pak 
NeprDuv<>1 nebo  

ObvPost<>1 
 

Osoba uvedla, že v současně době  je na mateřské 
dovolené, nemůže uvést, že se dosud nevrátila do 
práce. 

 


