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AHM 2010 - Slad ění rodinného a pracovního života

Číslo otázky Filtr Otázka a odpov ěď Kód

Pečujete o jiné dít ě mladší 15 let , než je Vaše dítě nebo dítě partnera/rky 
žijící  v domácnosti?

Ano 1
Ne 2

Pečujete o osobu 15letou a starší, která je nemocná , postižená nebo v 
pokro čilém v ěku  (na základě příbuzenského nebo přátelského vztahu)?

Ano 1
Ne 2

Máte sám/sama nebo Váš/Vaše partner/ka dítě mladší 15 let , které žije s 
Vámi ve společné domácnosti?

Ano 1
Ne 2

Využíváte služeb organizace pé če o děti  (včetně jeslí a mateřských 
školek) pro nejmladší dítě žijící v domácnosti?

Ano, alespoň 10 hodin týdně 1
Ano, 11 až 20 hodin týdně 2
Ano, 21 až 30 hodin týdně 3
Ano, 31 až 40 hodin týdně 4

Ano, více než 40 hodin 5
Ne 6

Postrádáte služby organizace pé če o děti  (vhodná a dostupná péče není 
k dispozici) s ohledem na Vaší pracovní aktivitu?  

Ano 1
Ne 2

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

Ano 1
Ne 2

Z jakého důvodu (spojeného s pé čí o děti ) nepracujete vůbec nebo 
pracujete na částečný úvazek?

Organizovaná péče není dostupná 1
Organizovaná péče je příliš drahá 2

Organizovaná péče není dostatečně kvalitní 3
Jiné důvody, proč osoba nevyužívá služeb organizované péče 4

Z jakého důvodu (spojeného s pé čí o osoby nemocné, postižené nebo v 
pokro čilém v ěku ) nepracujete vůbec nebo pracujete na částečný úvazek?

Organizovaná péče není dostupná 1
Organizovaná péče je příliš drahá 2

Organizovaná péče není dostatečně kvalitní 3
Jiné důvody, proč osoba nevyužívá služeb organizované péče 4

Máte obecně možnost úpravy Vaší pracovní doby ?
Pevně stanovený začátek a konec pracovní doby bez možnosti úpravy 

hodin pokud jinak nerozhodne zaměstnavatel
1

Pevně daný denní počet hodin s možností volby začátku a konce pracovní 
doby

2

Pružná pracovní doba 3
Pracovní doba je dána individuální dohodou se zaměstnavatelem 4

Jiná možnost úpravy pracovní doby 5

F1001 15-64

F1002 15-64

F1003 15-64

F1004 F1003=1

F1005

(F1001=1 nebo 
F1003=1) a 

(CastDuv<>3 a 
HledNDuv<>2 a 
PlnyCast<>1)

F1006

F1002=1 a 
(CastDuv<>3 a 
HledNDuv<>2 a 
PlnyCast<>1)

F1007
15-64 let a 

(ProfPece=2,4 
nebo F1005=1)

F1008
15-64 let a 

(ProfPece=3,4 
nebo F1006=1)

F1009
15-64 a 

ZamPost=3,4
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Máte možnost úpravy  Vaší denní pracovní doby z rodinných d ůvodů?
Obecně ano 1

Zřídka 2
Nikdy 3

Máte možnost úpravy  Vaší pracovní doby za účelem vzít si alespoň jeden 
den volna z rodinných d ůvodů (mimo dovolenou nebo speciální volno dle 
zákoníku práce)?

Obecně ano 1
Zřídka 2
Nikdy 3

Máte sám/sama nebo Váš/Vaše partner/ka dítě mladší 9 let , které žije s 
vámi ve společné domácnosti?

Ano 1
Ne 2Omezil/a jste kvůli nejmladšímu dít ěti počet týdně odpracovaných hodin 

alespoň na jeden měsíc (vyjma mateřské dovolené)?

Ano 1
Ne 2

Využil/a jste možnost vzít si rodičovskou dovolenou pro Vaše nejmladší 
dítě?

Ano 1
Ne, nevyužil/a jsem tuto možnost 2

Ne, neměl/a jsem tuto možnost (podnikatel/ka, nepracoval/a před 
nástupem na MD či RD) 3

Ne, v současné době jsem nebo má partnerka je na mateřské dovolené 4
Jak dlouho  trvala tato rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená probíhá 1
Alespoň 3 měsíce 2

Více než 3 měsíce do 6 měsíců 3
Více než 6 měsíců do 1 roku 4

Více než 1 rok 5

Využil/a jste možnost nepracovat z důvodu péče o Vaše nejmladší dít ě 
alespo ň po dobu jednoho m ěsíce  (vyjma mateřské dovolené)?

Ne 1
Ano, alespoň 3 měsíce 2

Ano, více než 3 měsíce do 6 měsíců 3
Ano, více než 6 měsíců do 1 roku 4

Ano, více než 1 rok 5
Ano, dosud se nevrátil/a do práce 6

F1010 F1009=1,2,5

F1011
15-64 a 

ZamPost=3,4

F1012 F1003=1

F1013

F1012=1 a 
((Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-12) 
nebo (RefTRok-
ExZamDat=<věk 

nejmladšího 
dítěte+1))

F1014 F1012=1 

F1015 F1014=1

F1016

F1012=1 a 
((Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-12) 
nebo (RefTRok-
ExZamDat=<věk 

nejmladšího 
dítěte+1))
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