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Přílohy 

 

Příloha A 

 

Tabulka č. 2: Délka rodičovské dovolená ve vybraných zemích – zkráceno 

a upraveno 

 

Země Délka rodičovské dovolené 

Belgie 
6 měsíců plného čerpání nebo 12 měsíců částečného 

čerpání pro každého rodiče 

Dánsko 32 týdnů pro každého rodiče (= 64 týdnů na pár) 

Švédsko 
60 dní pro každého rodiče + dalších 360 dní si 

mohou rozdělit 

Rakousko do 2 let věku dítěte 

Finsko 
26 týdnů + 12 pracovních dní, pokud je využije otec. 

Následuje volno na péči do 3 let. 

Francie do 3 let věku dítěte, možno i částečné čerpání 

Itálie 
10 měsíců (prodlouženo na 11 měsíců, 

pokud otec využije alespoň 3 měsíce) 

Německo do 3 let věku dítěte 

Česká republika 3 roky 

Zdroj: Tomešová Bartáková, 2009, s. 59 
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Příloha B 

Tabulka č. 5: Informace o respondentkách 

 

Jméno Věk Počet 

dětí 

Věk dětí Rodinný 

stav 

Nejvyšší stupeň 

dosaženého 

vzdělání matky 

Nejvyšší stupeň 

dosaženého 

vzdělání otce 

Bydliště Průměrná 

měsíční HM 

matky před 

RD/MD 

Průměrná 

měsíční HM 

matky nyní 

Průměrná 

měsíční HM 

otce před 

narozením 

dítěte 

Průměrná 

měsíční HM 

otce nyní 

Celkový 

počet 

odpraco-

vaných 

let 

Julie 31 1 2 roky, 

5 měsíců 

rozvedená střední 

(vyučena) 

střední 

(s maturitou) 

Maršovice 

(u Jablonce 

nad Nisou) 

40.000 Kč 20.000 KČ 40.000 Kč 40.000 Kč 10 

Anna 37 2 6 let; 

2 roky, 

8 měsíců 

svobodná střední 

(s maturitou) 

VŠ (stavební) Ohrazenice 

(u Turnova) 

17.000 Kč 27.000 Kč 34.000 Kč 42.000 Kč 14 

Lenka 30 1 5 měsíců vdaná střední 

(s maturitou) 

střední 

(s maturitou) 

Jablonec nad 

Nisou 

průměr výrazně nad 

průměr 

vyšší než 

respondentky, 

výrazně nad 

průměrem 

vyšší než 

respondentky, 

výrazně nad 

průměrem 

9 

Aneta 30 1 2 roky vdaná VŠ (Bc. – 

fyzioterapie, 

dále DiS.) 

VŠ (Ing.) Praha výrazně pod 

průměrem 

průměr 

(s ohledem 

na úvazek) 

lehce nad 

průměrem 

lehce nad 

průměrem 

7 

Petra 34 2 2 roky; 

4 roky 

vdaná VŠ (Mgr., 

humanitní) 

VŠ (Mgr., 

humanitní) 

Praha 40.000 Kč Nepravi-

delně 4.000 

Kč až 6.500 

Kč 

50.000 Kč 50.000 Kč 6 

Žaneta 30 1 3 roky vdaná VŠ (ekonomika) VŠ Plzeň 35.000 Kč 3.000 Kč 40.000 Kč 

(z toho část 

OSVČ) 

nyní víc 

(povýšení) 

7 

Pavla 33 2 2 roky 

10 měsíců; 

10 měsíců 

vdaná VŠ (Ing., 

ekonomika) 

VŠ (Ing.) Hostivice 

(u Prahy) 

výrazně vyšší 

než průměr 

shodné 

(výrazně 

vyšší než 

průměr) 

vyšší než 

respondentky 

nyní ještě vyšší 12 

Lucie 34 2 5 let; 2 

roky 

vdaná VŠ (doktorát) 

přírodovědecká 

fakulta 

VŠ (doktorát) 

přírodovědecká 

fakulta 

Klecany lehce pod 

průměrem 

lehce pod 

průměrem 

na 60% 

úvazek 

průměr dvojnásobek 

průměru 

7 
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Tabulka č. 5: Informace o respondentkách – pokračování 

Jméno Zaměstnanecký 

poměr před 

MD/RD 

Zaměstnanecký 

poměr nyní 

Čerpání 

MD 

RD – 

varianta 

Forma péče 

o dítě 

Věk dítěte při 

návratu na 

pracovní trh 

Pracovní režim 

před MD/RD 

Počet 

odpracova-

ných hodin 

týdně (před 

MD/RD) 

Pracovní 

režim při 

MD/RD 

Počet 

odpracovaných 

hodin týdně (při 

MD/RD) 

Julie OSVČ OSVČ ne 4letá babička, 

paní na 

hlídání  

6 měsíců plný pracovní 

úvazek, 

v provozovně 

6070 hodin zkrácený 

úvazek 

(poloviční) 

do 20 hodin 

Anna OSVČ OSVČ ne 4letá babička, 

Náruč 

hned po 

porodu 

plný pracovní 

úvazek, 

v kanceláři, 

víkendy 

5060 hodin 10 hodin, 

víkendy 

do 20 hodin 

Lenka OSVČ závislá činnost (ve 

vlastní společnosti) 

ne 4letá chůva, 

rodiče, 

manžel 

hned po 

porodu  

plný pracovní 

úvazek, 

v kanceláři 

5060 hodin cca 8090 % 

úvazku, spíše z 

domova 

32-36 hodin 

Aneta závislá činnost, 

OSVČ 

OSVČ ano 2letá kamarádky, 

otec 

1 rok plný pracovní 

úvazek, 

v ordinaci 

40 hodin zkrácený 

úvazek 

(poloviční) 

17 hodin a lehce 

více 

Petra závislá činnost, 

OSVČ 

OSVČ ano 3letá manžel, 

rodiče, první 

dítě školka 

hned po 

porodu - nikdy 

nepřestala 

plný pracovní 

úvazek (rozložen 

do 3 dnů 

v týdnu), 

OSVČ – 

příležitostně 

40 hodin nepravidelně, 

projekty 

(překlady), 

výuka cizího 

jazyka 

810 hodin 

Žaneta závislá činnost závislá činnost ano 3letá otec, 

prarodiče 

3 měsíce plný pracovní 

úvazek, 

v kanceláři 

40 hodin dohoda  

o pracovní 

činnosti, práce  

z domova 

8 hodin 

Pavla závislá činnost závislá činnost ano 2letá soukromé 

jesle, 

soukromá 

školka 

6 měsíců plný pracovní 

úvazek,  

v kanceláři 

40 hodin 40 hodin,  

50 %  

z domova,  

25 %  

k dispozici, 

zbytek kancelář 

40 hodin 

Lucie závislá činnost závislá činnost ano 3letá kamarádka, 

otec 

16 měsíců plný pracovní 

úvazek,  

v laboratoři 

40 hodin 60 % úvazku 

(třetina času 

práce 

z domova) 

24 hodin 
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