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Příloha č. 1: Úhrnná plodnost v České republice v letech 1990 – 2010 (graf) 

 
Zdroj: Total fertility rate - number of children per woman, Eurostat 
 
 



Příloha č. 2: Úhrnná plodnost v Norsku v letech 1990 – 2010 (graf) 

 
Zdroj: Total fertility rate - number of children per woman, Eurostat 
 
 
Příloha č. 3: Míra nezaměstnanosti v České republice v letech 1998 – 2011, 

v procentech (graf) 

 

Zdroj: Total unemployment rate, Eurostat (data pro roky 1990 – 1997 chybí) 
 
 



Příloha č. 4: Míra nezaměstnanosti v Norsku v letech 1990 – 2011, v procentech 
(graf) 

 
Zdroj: Total unemployment rate, Eurostat 

 

Příloha č. 5: HDP na obyvatele v paritě kupní síly v České republice v letech 1990 
– 2011, v dolarech (graf) 

 

Zdroj: Czech Republic GDP per capita PPP, Trading economics. 

 



Příloha č. 6: HDP na obyvatele v paritě kupní síly v Norsku v letech 1990 – 2011, 
v dolarech (graf) 

 
Zdroj: Norway GDP per capita PPP, Trading economics. 
 

 

Příloha č. 7: Scénář rozhovoru 

Sociodemografické údaje: 

Kolik členů má vaše domácnost? 

Kolik dětí se nachází ve vaší domácnosti a kolik jim je let? 

Kolik členů rodiny je ekonomicky aktivních? 

Pokud by jste se měli zařadit do nějaké kategorie, jste nižší/střední/vyšší třída? 

Rodinná politika: 

O kterých dávkách víte, že je můžete pobírat? 

Pobíráte přídavek na dítě? 

Pobíráte rodičovský příspěvek? Pokud ano, ve které výměře?  

Jakou částku činilo porodné? Jak vám pomohlo porodné? Bylo dostačující? 

Byl otec dítěte na rodičovské dovolené nebo to plánuje?  

Které služby či podporu rodinné politiky oceňujete nejvíce / nejméně? Proč?  

Které služby či podpora rodinné politiky vám schází? Proč? 

Myslíte si, že rodinná politika v ČR (Norsku) je efektivní a účinná? Proč? Co by se 

s tím dalo dělat? 

 

 

 

 


