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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi systémem předškolní péče a pozicí žen s malými
dětmi na pracovním trhu v České republice. Cílem práce je odhalit, zda nedostatečné kapacity zařízení předškolní péče mají negativní vliv na zaměstnanost českých matek a jaké případné další
determinanty mohou zaměstnanost žen s malými dětmi ovlivňovat. Pro analýzu jsou využita individuální data z Výběrového šetření pracovních sil z roku 2013 doplněná o data z Českého statistického úřadu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V úvodu práce je nejprve nastíněn demografický vývoj obyvatelstva po roce 1990. Následuje vymezení systému předškolní péče
v České republice a popis vývoje dostupnosti služeb předškolní péče. Dále se práce věnuje situaci
žen s malými dětmi na trhu práce a potenciálním negativním dopadům v souvislosti s omezenými
možnosti harmonizace rodinného a pracovního života. Poté následuje samotná analýza. Výsledky
analýzy neprokázaly signifikantní vliv nedostatečné dostupnosti předškolní péče na pravděpodobnost matek s malými dětmi pracovat. Z hlediska dalších sociodemografických charakteristik se jako
signifikantní jeví věk nejmladšího dítěte, vzdělánímatky, celkový počet dětí či přítomnost pracujícího partnera.
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Abstract
The diploma thesis deals with the relationship between the system of pre-school care and the position of women with small children on the labor market in the Czech Republic. The purpose of this
thesis is to find out whether the insufficient capacity of pre-school care facilities has a negative impact on the employment of Czech women and which other determinants can affect the employment
of women with small children. The analysis uses an individual data from the Labor Force Survey
in 2013 supported by data from the Czech Statistical Office and the Ministry of Education, Youth
and Sports. At first, this thesis deals with demographic development of the population after 1990.
Following is the definition of pre-school care system in the Czech Republic and a description of the
development of the availability of pre-school care services. Diploma thesis is then devoted to the
situation of women with small children in the labor market and to the potential negative impacts
associated with the limited possibilities for harmonizing family and work life balance. Finally, an
analysis is made. As a result, we can sum up that there is no significant impact of the lack of availability of pre-school care on young children mother’s ability to work. From the point of view of other
socio-demographic characteristics, the most significant factors seem to be the age of the youngest
child, mother’s education, total number of children or employed working partner.
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1 Úvod
Význam systému předškolní péče o malé děti je v odborné literatuře poměrně široce rozebrán a
jeho důležitost si stále více uvědomují i jednotlivé státy. Z hlediska vzdělávací politiky spočívá
jeho funkce především v pozitivním vlivu na vývoj dítěte. Zásadní je jeho role také v politice rodinné, kdy předškolní péče slouží jakožto nástroj ulehčující sladění rodinného a pracovního života
rodičů. Hojně diskutovaným tématem se předškolní péče v České republice stala především v posledních letech v souvislosti s nedostatečnými kapacitami zařízení předškolní péče, kdy zřizovatelé
těchto zařízení nedokázali včas adekvátně zareagovat na zvyšující se poptávku po těchto službách
způsobenou rostoucím počtem narozených dětí. Výsledkem této situace je skutečnost, že se řadě
rodin mnohdy vůbec nepodaří dítě do některého ze zařízení umístit a jeden z rodičů pak musí o dítě
pečovat doma. Ačkoliv se v České republice podíl otců podílejících se na péči o dítě pomalu zvyšuje, ve většině případů připadá tato role stále ženám. Tato situace s sebou přináší řadu negativních
konsekvencí, ať již na úrovni celého státu v podobě ztráty značného pracovního potenciálu, či pro
samotné ženy v podobě zhoršené pozice na pracovním trhu.
Tato práce volně navazuje na autorovu předchozí diplomovou práci, která byla obhájena v roce
2015 na Přf UK v Praze (Ruml, 2015). Předchozí práce se zabývala problémem nedostatečných
kapacit zařízení předškolní péče v České republice především v kontextu s demografickým vývojem. V rámci práce byla provedena projekce budoucího počtu potenciálních zájemců o služby
předškolní péče, na jejímž základě byla odhadována dostatečnost kapacit těchto zařízení v následujících letech. Práce se dále krátce zabývala také souvisejícím dopadem nedostatečných kapacit
zařízení předškolní péče na pracovní trh žen. Za tímto účelem byla vytvořena projekce předpokládaného počtu matek s malými dětmi v roce 2020, z níž byla poté velmi hrubě odhadnuta potenciální
ekonomická ztráta z důvodu nezačlenění této skupiny žen na pracovní trh.
Nyní je v rámci této diplomové práce více pozornosti věnováno specifikům pracovního trhu žen
a zhoršené pozici matek s malými dětmi na tomto trhu v souvislosti s obtížemi harmonizovat jejich
rodinný a pracovní život. Cílem práce je ověřit vztah mezi nedostatečnými kapacitami předškolních
zařízení a zaměstnaností matek s malými dětmi. Sekundárním cílem je pak zmapovat jaké případné
další determinanty mohou zaměstnanost těchto žen ovlivňovat. Pro analýzu jsou využita především
individuální data z Výběrového šetření pracovních sil z roku 2013, doplněná o data z Českého
statistického úřadu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Práce je rozdělena do celkem šesti kapitol. První kapitola se věnuje populačnímu vývoji v ČR
po roce 1989 jakožto významnému aspektu při studiu dostupnosti předškolní péče péče a participace žen na pracovním trhu. Ve druhé kapitole dochází k vymezení systému předškolní péče a
popisu jeho vývoje po roce 1989. Následující kapitola je věnovaná situaci českých žen na pracovním trhu a jejich zhoršené pozici v souvislosti s péči o dítě. V rámci páté kapitoly je provedena
hlavní analýza práce ověřující vztah mezi zaměstnaností žen s malými dětmi a dostupností předškolní péče. V závěrečné části jsou pak shrnuty hlavní poznatky celé práce.

2 Populační vývoj v České republice od
počátku devadesátých let
Populační vývoj, jak minulý tak budoucí, je z hlediska studia dostupnosti předškolních zařízení
stejně jako participace žen na trhu práce velmi významný. Z tohoto důvodu je v rámci této kapitoly
představen alespoň základní přehled demografického vývoje obyvatelstva ČR po roce 1989. Nejprve jsou uvedeny základní charakteristiky a trendy populačního vývoje posledních šestadvaceti let
jako je například vývoj počtu obyvatelstva, vývoj úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti či migrace.
Protože se demografické chování jednotlivých skupin populace (v závislosti na věku, rodinném
stavu, dosaženém vzdělání,...) značně liší, je další podkapitola věnována právě demografickým
strukturám obyvatelstva. Poslední podkapitola se pak blíže věnuje vývoji plodnosti a porodnosti
v České republice po roce 1989, neboť právě počet narozených dětí je jedním z hlavních faktorů,
který ovlivňuje dostupnost předškolní péče.

2.1 Základní charakteristiky populačního vývoje po roce 1989.
Dle posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu žije v České republice v současnosti celkem 10 553 843 obyvatel (stav k 31. 12. 2015). Od začátku sledovaného období tak došlo
k nárůstu o téměř 190 tisíc obyvatel, když v roce 1990 dosahoval počet obyvatel ČR 10 364 124.
Vývoj počtu obyvatel nicméně nebyl průběhu času nijak přímý. Jak je patrné z obrázku č. 2.1,
počet obyvatel se v letech 1995 až 2002 snižoval (z hodnoty 10 333 161 v roce 1994 až na minimum 10 203 269 obyvatel v roce 2002). V období mezi lety 2002 a 2010 pak došlo k výraznému
nárůstu celkového počtu obyvatelstva (průměrný meziroční přírůstek v těchto letech činil zhruba
40 tisíc obyvatel obyvatel). Od tohoto roku až do současnosti se počet obyvatel pohybuje okolo
10,5 milionů.
Celkový přírůstek obyvatelstva v jednotlivých letech je určován dvěma faktory, a to přirozeným
přírůstkem (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých osob) a migračním saldem (rozdíl
mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob). Posledních sedm let minulého století byl z hlediska změny celkového počtu obyvatelstva převažující hlavně přírůstek (respektive úbytek) přirozenou měnou. Především z důvodu výrazného poklesu porodnosti byl přirozený přírůstek v ČR
záporný celých 12 let, a to od roku 1994 až do roku 2005 (viz obrázek č. 2.2). Nárůst počtu obyvatel v letech 2003 až 2005 tak byl způsoben vlivem pozitivního migračního salda. Migrační saldo
pak bylo dominantní i v letech následujících. Jak uvádí Fialová (2007), růst počtu přistěhovalých
osob byl ještě zintenzivněn vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 a především
pak začleněním České republiky do Schengenského prostoru v roce 2007. Nezanedbatelnou roli
z hlediska vykazování počtu osob žijících na našem území má také změna metodiky, kdy jsou od
roku 2001 do celkového počtu obyvatelstva započítáváni také osoby s dlouhodobým pobytem.
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Obrázek 2.1: Vývoj počtu obyvatelstva ČR, 1990–2015
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Zdroj: ČSÚ, 2016a. Vlastní zpracování.

Obrázek 2.2: Pohyb obyvatelstva ČR, 1990–2015
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Zdroj: ČSÚ, 2016a. Vlastní zpracování.

Populační vývoj České republiky v posledních šestadvaceti letech je determinován především
vlivem vnějšího prostředí a podmínek, druhým významným determinantem je pak působení věkové
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struktury obyvatelstva. Pavlík a Kučera (2002) uvádí, že před rokem 1989 bylo demografické chování obyvatelstva České republiky, podobně jako v jiných socialistických státech, značně ovlivněno
výrazným státním paternalismem, kdy se na jedné straně jednotlivci a rodiny mohli převážně spolehnout na poměrně bohatou sociální podporu a existenci řady „sociálních jistot“. Na druhé straně
čelili řadě omezení, například v oblasti svobodné volby profese, studia či zahraničního stěhování,
a ve své podstatě tak občanům nebyl v této době dán dostatečný prostor pro možnost vlastního
individuálního rozhodování a budování pocitu odpovědnosti. Česká republika si před rokem 1989
dlouhodobě udržovala vysokou úroveň sňatečnosti1 , manželství bylo převážně uzavíráno v nízkém
věku2 a nízký byl také průměrný věk matek při narození dítěte3 (obzvláště pak prvorodiček). Oproti
svým západním sousedům Česká republika také poměrně zaostávala ve zlepšování úrovně úmrtnosti, podobné hodnoty naopak dosahovala z hlediska intenzity rozvodovosti a porodnosti.
Změna režimu, přechod ekonomiky na tržní hospodářství a celkové přenastavení kurzu směřování ekonomického, sociálního a politického vývoje vedly na počátku devadesátých let minulého
století k výrazným změnám v hodnotové orientaci obyvatel a tím i změně demografického chování
obyvatelstva, které se projevilo především poklesem porodnosti a sňatečnosti4 (Fialová, 2007). Jednou z hlavních příčin tohoto poklesu bylo odsouvání vstupu do manželství a založení rodiny do
vyššího věku. Řada lidí tak nakonec nestihla některé z těchto životních událostí jako je sňatek či
narození dítěte realizovat. Nové nastavení vnějších podmínek se tak promítlo i v posílení možnosti
vlastního rozhodování a zároveň převzetí odpovědnosti v otázkách vlastního i rodinného života. Na
jedné straně došlo k výraznému zvýšení motivace pro dosažení vlastního pracovního a osobního
rozvoje, na druhé straně občané začali více pociťovat rizika spojená se ztrátou a nemožností najít
si zaměstnání, nedostatkem finančních prostředků či zajištěním bydlení.
Mezi lety 1990 a 2015 hrubá míra sňatečnosti (počet sňatků připadajících na 1 000 obyvatel
středního stavu) poklesla o více než 5 promile, z hodnoty necelých 9 promile v roce 1990 na hodnotu
4,6 promile v roce 2015. Výrazný pokles intenzity sňatečnosti lze pozorovat také pomocí ukazatele
úhrnné redukované sňatečnosti, který počet sňatků svobodných osob dle věku vztahuje k celkovému
počtu osob v daném věku (bez ohledu na rodinný stav). U žen se hodnota tohoto ukazatele snížila
ze zhruba 103 procent v roce 1990 na méně než 54 procent v roce 2015, u svobodných mužů pak
úhrnná redukovaná míra sňatečnosti za toto období poklesla z necelých 101 na zhruba 48 procent.
Průměrný věk žen při prvním sňatku se pak od roku 1990 zvýšil o více 7 let z hodnoty 21,9 let
na 29,2 let v roce 2015, u svobodných mužů průměrný věk při prvním sňatku vyšplhal z 24,2 na
32,0 let.
V průběhu času se občané České republiky se stávají stále více tolerantnější k otázkám týkajících se nesezdaného soužití a rozvodu. Úhrnná rozvodovost během sledovaného období vzrostla
o cca deset procent, kdy v roce 1990 skončilo rozvodem zhruba 38 procent všech uzavřených
sňatků, v roce 2015 se z původně uzavřených manželství rozvedlo celých 47 procent. Poněkud
striktnější přístup můžeme naopak pozorovat v otázkách umělého přerušení těhotenství. V roce
1990 bylo na území české republiky provedeno více než 110 tisíc umělých přerušení těhotenství,
v současnosti se počet umělých přerušení těhotenství pohybuje okolo 20 tisíc.
1 Pouze

necelých 5 % žen zůstávalo trvale svobodných (Pavlík; Kučera, 2002).
věk svobodných žen při vstupu do manželství se pohyboval okolo 22 let, u mužů pak činil zhruba 24 let.
3 Průměrný věk matek při narození dítěte mezi šedesátými a osmdesátými lety minulého století nepřevýšil 26 let, průměrný věk matek při narození prvního dítěte pak nepřekročil 23 let.
4 Vývoji úrovně porodnosti a plodnosti po roce 1989 se podrobněji věnuje podkapitola 2.3.
2 Průměrný
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Jako pozitivní lze hodnotit stále se zvyšující kvalitu poskytované zdravotní péče a tím i lepší
zdravotní stav obyvatelstva České republiky a snížení intenzity úmrtnosti. Zlepšení úmrtnostních
poměrů nastalo prakticky ve všech věkových skupinách, zvláště výrazné je pak snížení úmrtnosti
u osob vyššího věku. Naděje dožití při narození, která aproximuje průměrný počet let, jichž se dožije dítě narozené v dané generaci při zachování současných úmrtnostních poměrů, se od roku 1990
u žen prodloužila o zhruba 6 let, z hodnoty 75,4 let v roce 1990 na 81.4 let v roce 2015. U mužů
se naděje dožití zvýšila dokonce o více než 8 let z 67,6 na 75,8 let. Česká republika se tak začíná
postupně přibližovat nejvyspělejším zemím jako je například Švédsko, kde hodnota naděje dožití
u žen dosahuje 84,2 let a u mužů 80,4 let. Mezi nejlepší státy na světe naopak již Česká republika v současnosti patří z hlediska úrovně kojenecké úmrtnosti. V současnosti v České republice
z tisíce živě narozených dětí zemřou do jednoho roku průměrně méně než tři (kvocient kojenecké
úmrtnosti nabyl v roce 2015 hodnoty cca 2,5 promile). V roce 1990 činil kvocient kojenecké úmrtnosti 10,8 zemřelých do 1 roku na 1000 živě narozených, celkem se tedy kojenecká úmrtnost ve
sledovaném období snížila o zhruba 8 promile.

2.2 Struktury obyvatelstva
Demografické struktury obyvatelstva mají nezanedbatelný vliv na populační vývoj země. Zvlášť
výrazný je tento vliv při pozorování a porovnávání absolutních údajů o demografických událostech
v jednotlivých letech jako je například počet narozených dětí, počet zemřelých či počet uzavřených
manželství v daném roce.
Z hlediska výzkumu demografických struktur je v současnosti pravděpodobně nejvýznamnější
a nejvíce probíranou zejména pohlavně věková struktura obyvatelstva. Ta je obecně určována vzájemným působením demografických procesů porodnosti, úmrtnosti a migrace v rámci posledních
zhruba sta let. Současná pohlavně věková struktura populace České republiky je, podobně jako věkové struktury většiny evropských zemí, značně nepravidelná, kdy se v ní odráží jak krátkodobý
tak dlouhodobý vliv událostí zaznamenaných v průběhu celého dvacátého století. Největší nepravidelnosti jsou způsobeny především značnými výkyvy úrovně porodnosti a počtu narozených dětí,
ať se již jedná o zvýšení porodnosti ve 40. letech, po druhé světové válce či natalitní vlny 70 let,
tak o poklesy zaznamenané během první světové války, hospodářské krize 30. let či na přelomu 50.
a 60. let. Obzvláště výrazný je pak hluboký pokles porodnosti a plodnosti v 90. letech minulého
století (Fialová, 2007). Vývoj úrovně úmrtnosti a působení migrace měly, z hlediska nepravidelností věkové struktury, poněkud menší vliv. Česká republika je dlouhodobě národnostně vysoce
homogenním státem. V současnosti tvoří cizinci zhruba jen 4,4 % z celkového počtu obyvatelstva.
Zlepšování úmrtnostních poměrů se pak do věkové struktury ČR mírně promítalo z počátku především v mladších věkových skupinách a později pak především u obyvatel ve vyšším věku. Celková
pohlavně věková struktura obyvatelstva České republiky v roce 2015, včetně nejvýznamnějších
událostí, které toto rozložení ovlivnily, je zobrazena na obrázku č. 2.3. Z hlediska zastoupení jednotlivých pohlaví v populaci převládají aktuálně v České republice v absolutních číslech ženy, když
zde v roce 2015 žilo celkem 5 362 žen (cca 50,9 %) a téměř 5 518 muž (49,1 %). V rámci jednotlivých věkových skupin je pak poměr mužů a žen v populaci odlišný. V souvislosti s relativně
stabilním indexem maskulinity při narození5 , který se dlouhodobě pohybuje okolo hodnoty 1055 Index

maskulinity při narození je někdy též označován jako sekundární index maskulinity.
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106 živě narozených chlapců na 100 živě narozených dívek, je v České republice v nižších věkových
skupinách více chlapců než dívek. Vzhledem ke skutečnosti, že míra úmrtnosti mužů obecně ve
všech věkových kategoriích převyšuje úmrtnost žen (tzv. mužská nadúmrtnost), se poměr mužů a
žen v průběhu času postupně vyrovnává a ve vyšším věku již podíl žen procento mužů v populaci
převyšuje.
Obrázek 2.3: Pohlavně věková struktura obyvatelstva ČR v roce 2015

Zdroj: ČSÚ, 2016b. Vlastní zpracování.

Stále se zlepšující úmrtnostní poměry především ve vyšším věku společně s dlouhodobě nízkou
úrovní porodnosti a počtu narozených dětí v posledních letech dochází k urychlování demografického stárnutí populace ČR. V současnosti je tento proces ještě umocňován zmiňovanými nepravidelnostmi věkové struktury, kdy dochází k postupnému přesunu početně slabých generací narozených v 90. letech minulého století do ekonomicky aktivního věku a naopak přesunu početně silných
ročníků do poproduktivní složky populace. Právě nejstarší složka populace zaznamenává v posledních letech největší růst. V roce 1990 činilo procento osob starších 65 let zhruba 12,5 %, postupem
času docházelo k nárůstu tohoto podílu a v roce 2007 pak došlo k převýšení podílu osob v poproduktivním věku nad nejmladší věkovou skupinou dětí do 15 let. V současnosti tvoří obyvatelé nad
65 let zhruba 18,1 % z celkového počtu obyvatel. Naopak u předproduktivní složky obyvatelstva
došlo k poklesu podílu zastoupení v populaci z hodnoty cca 21,5 % v roce 1990 na zhruba 15,3
v roce 2015. Zvyšování podílu osob v poproduktivním věku na úkor nejmladší věkové skupiny mají
automaticky za následek zvyšování indexu stáří, jehož hodnota se v období mezi roky 1990–2015
téměř zdvojnásobila. Proces demografického stárnutí lze také poměrně dobře reflektovat pomocí
vývoje průměrného věku a věkového mediánu. Oba tyto ukazatele v průběhu sledovaného období
výrazně vzrostly. Celkový průměrný věk se mezi lety 1990–2015 zvýšil o více než 5 let, z 36,2 na
41,8 let. U žen se jednalo o zvýšení z hodnoty 37,8 v roce 1990 na 43,2 let v roce 2015, u mužů pak
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došlo k navýšení z 34,5 na 40,3 let. Věkový medián se pak v současnosti pohybuje okolo 41 let6 .
Výše zmíněné charakteristiky lze, společně s dalšími ukazateli vztahujícími se k demografickému
stárnutí a zastoupení jednotlivých složek v populaci, pozorovat na obrázku č. 2.1.
Tabulka 2.1: Vývoj složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin a indexy zatížení produktivní složky obyvatelstva ČR, vybrané roky 1990–2015
1990

1995

2000

2005

2010

2015

0–14

21,5

18,6

16,4

14,8

14,3

15,3

15–64

66,0

68,2

69,8

71,1

70,3

66,6

65+

12,5

13,2

13,8

14,1

15,4

18,1

index stáří

58,3

71,1

84,4

95,5

107,4

118,2

index závislosti I.

32,5

27,3

23,5

20,8

20,4

22,9

index závislosti II.

18,9

19,4

19,8

19,9

21,9

27,1

index ekonom. zatížení

51,4

46,7

43,4

40,7

42,2

50,1

Pozn.:
Index stáří - počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let
Index závislosti I - počet dětí ve věku 0–14 let na 100 osob ve věku 15–64 let
Index závislosti II - počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let
Index ekonomického zatížení - počet dětí ve věku 0–14 let a počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let
Zdroj: ČSÚ, 2016a. Vlastní zpracování.

Současné i budoucí směřování populačního vývoje je částečně ovlivněno také aktuálním pohlavně věkovým rozložením obyvatelstva dle rodinného stavu. I v rámci této demografické struktury došlo během sledovaného období k výrazné přeměně, přičemž většina z těchto změn souvisí
s již popisovaným vývojem procesů sňatečnosti, rozvodovosti a úmrtnosti a změnou demografického chování a hodnotové orientace obyvatelstva. Zásadním dopadem je obzvláště zvýšení podílu
svobodných osob, a to zejména v mladém věku. Podstatně vzrostl také podíl rozvedených osob,
kdy došlo jednak k nárůstu úrovně rozvodovosti, ale i poklesu sňatečnosti rozvedených osob. I přes
mírný pokles podílu ovdovělých, v souvislosti se zlepšením úmrtnostních poměrů, tak v celkovém
důsledku došlo k značnému poklesu podílu osob žijících v manželství. Prakticky ve všech věkových kategoriích struktury obyvatelstva České republiky dle rodinného stavu se pak zcela očekávaně projevilo i demografické stárnutí populace (Fialová, 2007). Celkově podíl svobodných osob za
sledované období vzrostl o necelých 5 procentních bodů (4,8 % u mužů a 4,3 % u žen), podíl rozvedených pak narostl o zhruba 5,6 procentních bodů (5,1 % u mužů a 6,0 % u žen). Snížil se naopak
podíl osob evidovaných ve stavu ženatý/vdaná (u mužů činil tento pokles 10,2 %, u žen 9,2 %),
mírný pokles nastal také u podílu ovdovělých osob. V České republice tak na konci roku 2015
žilo celkem 46,5 % svobodných mužů a 36,9 % svobodných žen, 41,0 % ženatých mužů a 39,3 %
vdaných žen, 10,1 % rozvedených mužů a 12,3 % rozvedených žen a 2,5 % vdovců a 11,5 % vdov.
Mezi další demografické struktury dále patří například rozložení populace dle nejvyššího dokončeného vzdělání, národnosti či náboženství. I všechny tyto faktory více či méně ovlivňují současnou i budoucí úroveň reprodukce obyvatelstva. Z hlediska úrovně vzdělání bylo například vypozorováno, že lidé s vyšším dokončeným vzděláním obecně čelí nižší intenzitě úmrtnosti, či že
u žen s rostoucím vzděláním dochází k poklesu úrovně plodnosti (Fialová, 2007). Detailnější in6 Jak

u průměrného věku, tak u věkového mediánu se jedná o stavy k 1. 7. příslušného roku.
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formace o těchto strukturách lze bohužel získat jen v rámci údajů zjišťovaných při sčítání lidu či
různých výběrových šetření. Vzhledem k zaměření této práce bude nyní uveden alespoň základní
vývoj v oblasti vzdělanostní struktury obyvatelstva, neboť, jak již bylo naznačeno, právě prodlužování doby strávené studiem a celkové zvýšení počtu studujících osob se podílely na poklesu
plodnosti, který začal na počátku 90. let minulého století. Z porovnání hodnot posledních sčítání
lidu vyplývá, že úroveň vzdělanosti obyvatelstva České republiky za posledních dvacet let výrazně
vzrostla. Podíl osob se základním a středním vzděláním bez maturity se v roce 2011 oproti sčítání
lidu z roku 1991 a 2001 snížil, naproti tomu naopak vzrostl podíl lidí se zbývajícími vyššími kategoriemi úrovně vzdělání (ČSÚ, 2014). V roce 2011 tak počet obyvatel České republiky starších
15 let se základním vzděláním činil cca 17,6 %, osoby se středním vzděláním bez maturity představovaly zhruba 33 %. Střední vzdělání s maturitou pak jako nejvyšší dokončené vzdělání uvedlo
celkem 31,2 % obyvatelstva a 12,5 % osob se hlásilo k vysokoškolskému vzdělání. Informaci o nejvyšším dokončeném vzdělání se nepodařilo zjistit u více než pěti procent populace ČR. Přesouvání
obyvatelstva do kategorií s vyšším vzděláním probíhalo rychleji u žen než mužů, dochází tak k postupnému narovnávání rozdílů v úrovni dosaženého vzdělání mezi muži a ženami. V současnosti
dokonce mezi absolventy většiny vyšších stupňů vzdělání ženy nad muži převažují. Struktura žen,
na které je tato práce zaměřena především, dle nejvyššího dokončeného vzdělání pak byla v roce
2011 složena z 14,9 % žen se základním vzděláním, 23,7 % žen se středoškolským vzděláním bez
maturity, zhruba 40,3 % žen se středním vzděláním s maturitou a 15,1 % žen s vysokoškolským
vzděláním.

2.3 Porodnost a plodnost
Jednou z největších změn populačního vývoje posledních šestadvaceti let byl hluboký pokles úrovně
plodnosti a s tím i související pokles celkového počtu živě narozených dětí. Zatímco ještě v letech
1990 a 1991 se počet živě narozených dětí pohyboval okolo hodnoty 130 tisíc, v letech 1995–2004
nepřevýšil hranici 100 tisíc (viz obrázek č. 2.3). Nejméně dětí se narodilo v roce 1999, v tomto roce
přišlo v České republice na svět pouze 89 471 živě narozených dětí, jedná se tak o historické minimum. Od tohoto roku začal počet živě narozených dětí znovu mírně stoupat a v roce 2005 došlo
k opětovnému překročení stotisícové hranice počtu živě narozených dětí. V letech 2008 až 2010
se pak počet živě narozených dětí dokonce blížil hodnotám z roku 1992 a 1993, kdy se narodilo
okolo 120 tisíc dětí. Tento krátkodobí nárůst porodnosti byl způsoben především tím, že na svět
přicházely děti početně silných generací žen narozených v sedmdesátých letech minulého století,
které svou reprodukci do této doby převážně odkládaly do vyššího věku (Pavlík; Kučera, 2002). Od
roku 2011 se počet živě narozených dětí pohybuje zhruba mezi sto pěti až sto deseti tisíci. V roce
2015 se pak v České republice živě narodilo celkem 110 764 dětí.
Společně s vývojem počtu živě narozených dětí v České republice mezi lety 1990–2015 je na
obrázku č. 2.4 zobrazen také vývoj úhrnné plodnosti. Ta představuje průměrný počet dětí, které
se narodí jedné ženě v jejím reprodukčním období (zpravidla bráno jako věk 15–45 let) za předpokladu, že by se míry plodnosti dle věku neměnily zhruba 35 let (Kalibová a kol., 2009). Jedná
se tedy o hypotetický průřezový ukazatel, který zachycuje intenzitu plodnosti v daném roce v tzv.
fiktivní kohortě. Jak vyplývá z publikace k Zemana (2010), výhodou tohoto ukazatele oproti prosté
hrubé míře porodnosti (počet živě narozených dětí na 1 000 obyvatel středního stavu, tedy k 1. 7.
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Obrázek 2.4: Vývoj úhrnné plodnosti a počtu živě narozených dětí v ČR, 1990–2015
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Zdroj: ČSÚ, 2016a. Vlastní zpracování.

v daném roce) je, že tento ukazatel není závislí na věkové struktuře obyvatelstva a lépe tak zachycuje skutečné trendy reprodukčního chování obyvatelstva. Hlavní nevýhodou je pak skutečnost,
že úhrnná plodnost nebere, ze své podstaty, v potaz další významné faktory ovlivňující intenzitu
plodnosti jako je aktuální struktura žen dle stávajícího počtu dětí či časování narození dítěte, což
může hodnoty tohoto ukazatele podstatně zkreslovat. S tím souvisí také pouze omezená možnost
posoudit nakolik jsou vykazované změny plodnosti trvalé a zda se nejedná jen o krátkodobé vychýlení způsobené momentální situací. Ukazatelem, který umí tato omezení částečně eliminovat
je například konečná plodnost, která vývoj plodnosti sleduje z longitudiálního, neboli generačního
pohledu. Vzhledem ke skutečnosti, že je sledované období teprve nedávné, nelze tento ukazatel
bohužel využít pro ženy mladší padesáti let, které se stále stále nachází ve svém reprodukčním
období. Jeho hodnoty tak získáme až za několik let. Podobných alternativních a sofistikovanějších
ukazatelů a metod, které umí s efektem časování plodnosti pracovat, existuje samozřejmě celá řada.
Jedná se například o ukazatel úhrnné plodnosti zohledňující časování (Tempo-adjusted TFR), ukazatel průměrné parity (Period average parity) či index plodnosti očištěný od vlivu věkové a paritní
struktury. Jelikož se tato práce zaměřuje především na analýzu měnícího se počtu dětí předškolního
věku, pro kterou jsou klíčové právě neočištěné roční ukazatele, je pozornost zaměřena zejména na
vývoj úhrnné plodnosti.
Během sledovaného období poklesl ukazatel úhrnné plodnosti z hodnoty 1,89 v roce 1990 na
zhruba 1,57 v roce 2015. O mnoho důležitější je ovšem samotný vývoj v jednotlivých letech. Již
v roce 1992 se hodnota úhrnné plodnosti poprvé v historii dostala pod úroveň 1,7 dětí na jednu
ženu. Úhrnná plodnost dále klesala i v následujících letech, až se od roku 1996 na několik let
ustálila na hodnotách mezi 1,1 a 1,2. Absolutní minimum nastalo v roce 1999, kdy na jednu ženu
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v plodném věku připadalo cca jen 1,13 dětí. Od tohoto roku úroveň úhrnné plodnosti začala pozvolna stoupat, v žádném roce však již výrazně nepřevýšila hladinu 1,5 dětí na jednu ženu. Nejen,
že se tak úroveň plodnosti v České republice v posledních šestadvaceti letech dostala hluboko pod
úroveň prosté reprodukce (2,1 dětí na jednu ženu), která zajišťuje udržení početního stavu populace,
v letech 1995 až 2005 byla hodnota úhrnné plodnosti dokonce nižší 1,3 dětí na jednu ženu. Tato
hodnota je označována jako hranice, kdy se země dostává do tzv. pasti nízké plodnosti. Jakmile se
v této pasti země ocitne, je pro ni velmi těžké se z ní vymanit a plodnost do budoucna opět navýšit
(McDonald, 2005).
Nejčastěji uváděné důvody, které vedly k poklesu plodnosti, již byly částečně zmíněny v předcházejících částech. Jak uvádí Kalibová a kol. (2009), jednou z nejznámějších teorií, která se snaží
obecně vysvětlit pokles intenzity plodnosti ve vyspělých zemích je koncept tzv. druhého demografického přechodu, který v roce 1986 představili demografové Van de Kaa a Lesthaeghe. Ti jako
nejzásadnější faktory označili především výrazný nárůst individualismu doprovázeného značnými
změnami v hodnotové orientaci jednotlivců a rodin a tím i demografického chování. Sňatek a rodina postupně přicházejí o svou nezastupitelnou funkci. Rovněž rodinné vztahy čelí podstatným
změnám, čímž dochází k narušování stability rodiny. Všechny tyto skutečnosti mají ve svém důsledku za následek zvýšení počtu nesezdaných soužití a neúplných rodin. Roste také věk vstupu do
manželství a věk matek při prvním porodu. Mezi další teorie patří například koncept posunu životních startů (the Postponement Transition) Kohlera, Billariho a Ortegy (2002), založený na několika
demografických a behaviorálních faktorech či teorie racionální volby a averze k riziku, představená
Garym Beckerem v roce 1981, která na pokles plodnosti nahlíží jako na důsledek ekonomického
rozhodování (Becker, 1981). Za zmínku stojí také například teorie postmaterialistických hodnot
Ronalda Ingleharta (1997), která změny hodnot ve společnosti spojuje s dosaženým stupněm materiálního vývoje. Ze sociologického pohledu se pak nízkou úroveň plodnosti ve vyspělých zemí
snaží vysvětlit například teorie genderové rovnosti Petera McDonalda (1997).
Pro následnou analýzu zabývající se problematikou předškolní péče a především pak participací
žen na trhu práce a harmonizací rodinného a pracovního života matek s malými dětmi je důležité
se blíže podívat na trend odsouvání období zakládání rodiny do vyššího věku. Tuto skutečnost lze
demonstrovat například pomocí nárůstu průměrného věku matek při narození dítěte a obzvláště
pak průměrného věku matek při narození prvního dítěte. Právě zvýšení věku matek při narození
prvního dítěte se také významně podepsalo na extrémně nízkých hodnotách úhrnné plodnosti zaznamenaných na konci devadesátých let a začátku nového tisíciletí, neboť jak již bylo zmíněno,
transversální ukazatel úhrnné plodnosti nezahrnuje faktory časování plodnosti (Sobotka, 2003).
Během sledovaného období se průměrný věk matek při narození prvního dítěte zvýšil o více než
pět let, když se v roce 1990 první potomek ženám průměrně narodil v necelých 23 letech, zatímco
v roce 2015 bylo průměrně matkám při narození prvního dítěte již 28,2 let. Celkový průměrný věk
při narození dítěte se pak zvýšil z 24,8 let v roce 1990 na 30,0 let v roce 2015. Vývoj průměrného
věku matek při narození dle pořadí dítěte v ČR v letech 1990–2015 je zobrazen na obrázku č. 2.5.
Děti narozené v prvním a druhém pořadí tvoří již od začátku devadesátých let minulého století
více než 85 % všech živě narozených dětí. Z hlediska struktury dětí dle pořadí narození k žádným
výrazným změnám nedošlo, děti prvního pořadí tak dlouhodobě představují zhruba 48 % všech
živě narozených, děti druhého pořadí pak cca 37 %.
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Obrázek 2.5: Vývoj průměrného věku matek při narození dítěte podle pořadí v ČR, 1990–2015
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Zdroj: ČSÚ, 2016a. Vlastní zpracování.

Na obrázku č. 2.6 je zobrazen vývoj plodnosti českých žen podle jednotlivých věkových skupin
v letech 1990–2015. I tyto statistiky naznačují výrazný posun v časování narození dítěte směrem
do vyššího věku. Znatelný je především enormní pokles měr plodnosti u žen ve věkové skupině
20–24 let. Hodnota plodnosti se u těchto žen snížila o téměř 0,7 z 0,87 v roce 1990 na 0,22 v roce
2015. K poklesu plodnosti došlo také u žen mladších 19 let, kde hodnota spadla z cca 0,25 na méně
než 0,06. Pokles plodnosti v nižších věkových skupinách byl jen částečně vykompenzován zvýšením plodnosti u starších žen. K největšímu zvýšení došlo v kategorii 30–34 let. V roce 1990 se
ženám v tomto věku narodilo průměrně 0,19 dětí, v roce 2015 pak na jednu ženu v této věkové
kategorii připadalo zhruba 0,53 dětí. Ženy ve věku 30–34 let se tak staly skupinou s nejvyšší intenzitou plodnosti ze všech, kdy jejich plodnost v současnosti tvoří více než 34 % úhrnné plodnosti.
Jen mírně nižší plodnost pak mají ženy ve věku 25–29 let (zhruba 31 % úhrnné plodnosti). Až na
třetím až čtvrtém místě je pak v minulosti jasně dominující skupina žen ve věku 20–24 let (společně
s ženami v kategorii 35-39 let), jejichž plodnost tvoří cca 14-15 % celkové plodnosti.
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Obrázek 2.6: Vývoj plodnosti žen podle pětiletých věkových skupin v ČR, 1990–2015
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Zdroj: ČSÚ, 2016a. Vlastní zpracování.

Vývoj plodnosti dle věku žen (tentokrát dle jednotek věku) ve vybraných letech lze pozorovat
také na obrázku č. 2.7. Porovnáním křivek v jednotlivých letech můžeme vidět nejprve výrazný pokles intenzity plodnosti mezi 1990 a 1995. V dalších letech je pak znatelný postupný posun křivek
plodnosti v průběhu času doprava do vyšších věkových skupin, který opět značí trend odsouvání
narození dítěte do vyššího věku.
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Obrázek 2.7: Míry plodnosti žen podle věku, ČR, vybrané roky 1990–2015

Zdroj: ČSÚ, 2016a. Vlastní zpracování.

Na závěr této části ještě bude krátce věnována pozornost informacím plynoucím z diferenční
analýzy plodnosti, a to konkrétně úrovni plodnosti dle rodinného stavu matky, legitimity dětí a
dále plodnosti dle nejvyššího dosaženého vzdělání matky, neboť obě tyto charakteristiky rovněž
ovlivňují hlavní objekty výzkumu této práce, kterými jsou dostupnost zařízení předškolní péče a
participace žen s malými dětmi na pracovním trhu.7 Změny v intenzitě plodnosti v těchto oblastech
vychází z převážně z již výše prezentovaných změn v demografickém chování obyvatelstva a změn
v hlavních demografických strukturách. Z hlediska legitimity a plodnosti dle rodinného stavu se
jedná především o nárůst podílu dětí narozených mimo manželství v důsledku poklesu úrovně
sňatečnosti a naopak zvýšení úrovně rozvodovosti. Zatímco v roce 1990 činil podíl živě narozených
dětí mimo manželství pouze zhruba 8,6 % z celkového počtu živě narozených dětí, v roce 2015
se mimo manželství narodilo téměř 48 % všech dětí. Děti se tedy v současnosti mnohem častěji
rodí nesezdaným partnerům žijícím v kohabitaci. Hodnota mimomanželské plodnosti se během
sledovaného období zvýšila o více než 0,5, z 0,16 v roce 1990 na 0,74 v roce 2015.8 Tato skutečnost
je způsobena především nárůstem plodnosti svobodných žen. Redukovaná míra plodnosti těchto žen
se od roku 1992 zvýšila o více než 0,5 a aktuálně činí 0,66.9 Až druhotný vliv pak mělo zvýšení
plodnosti rozvedených žen. Výrazný pokles zaznamenala naopak plodnost manželská, jejíž hodnota
se snížila z úrovně 1,54 v roce 1992 na 0,77 v roce 2015.
Z hlediska plodnosti dle nejvyššího dosaženého vzdělání matky bylo nejvýraznější změnou
zejména značné snížení podílu živě narozených dětí u žen se středoškolským vzděláním bez matu7 Tendence matek s vyšším dokončeným vzděláním navrátit se rychleji do pracovního procesu může například ovlivnit

poptávku po místě v zařízeních předškolní péče.
se o redukované míry plodnosti (někdy též označované jako míry druhé kategorie), které se vztahují ke střednímu stavu žen v populaci podle věku a ne ke střednímu stavu žen v populaci podle věku a rodinného stavu.
9 Plodnost žen podle rodinného stavu je z důvodu dostupnosti dat sledována až od roku 1992.
8 Jedná
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rity. Vzrostl naopak podíl dětí narozených matkám se středoškolským vzděláním s maturitou, po
roce 1999 pak také podíl u žen s vysokoškolským vzděláním. Podíl dětí, které se narodily matkám
se základním vzdělání, se mírně snížil, zůstává nicméně stále na podobné úrovni okolo 10 procent.
Vývoj podílu živě narozených dětí dle nejvyššího dosaženého vzdělání matky v České republice
mezi lety 1990 a 2015 je zobrazen na obrázku č. 2.8.
Obrázek 2.8: Vývoj podílu živě narozených dětí podle vzdělání matky, ČR, 1990–2015
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Zdroj: ČSÚ, 2016a. Vlastní zpracování.
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3 Dostupnost předškolní péče o děti v ČR
V rámci této kapitoly dojde nejprve k vymezení systému předškolní péče v České republice. Stručně
popsány jsou základní funkce a formy systému předškolní péče v rámci rodinné a vzdělávací politiky země a rovněž jejich základní vývoj v kontextu změn těchto politik a nastavení společnosti.
Druhá podkapitola se pak věnuje již samotnému vývoji v dostupnosti předškolní péče v České republice od roku 1990 až do současnosti, provedeno i malé srovnání s jinými evropskými zeměmi.

3.1 Základní vymezení systému předškolní péče v ČR
Předškolní péči o děti lze zařadit mezi oblasti pohybující se na pomezí vzdělávací a rodinné politiky. Z hlediska vzdělávací politiky spočívá její funkce především v pozitivním vlivu na vývoj
dítěte. Tento efekt byl již několikrát prokázán v rámci mnoha studií a odborných analýz. Jednou
z prvních prací prokazující pozitivní vliv předškolní výchovy na vývoj dítěte je britská studie A.F.
Osborna a J.E Milbanka (1987), ve které autoři sledují rozvoj zhruba 15 tisíc dětí narozených
v roce 1970. Podobně pozitivní výsledky přinesla také studie švédského profesora B-E. Andersona
z počátku devadesátých let minulého století (Andersson, 1992) či publikace W. Steven Barnetta
(2010), představená během konference OECD zabývající se předškolním vzdělávání a péčí o děti
v raném věku, podle které může předškolní výchova výrazně přispět k jazykovému, socioemocionálnímu a kognitivnímu vývoji malých dětí, což má následně pozitivní efekt na jejich budoucí
život v podobě lepších studijních výsledků a většího úspěchu v pracovním a soukromém životě.
O pozitivním vztahu mezi školní úspěšností a počtem let strávených v zařízení předškolní péče
pojednává také publikace OECD Education at a Glance (2003), podle níž žáci, kteří se v minulosti
účastnili předškolního vzdělávání, dosáhli lepších výsledků v mezinárodních srovnávacích testech
PISA než děti, které žádné předškolní zařízení nenavštěvovali. Dalšími studiemi prokazující určitou korelaci mezi předškolní výchovou a úspěšností dětí v pozdějších letech jsou také například
analýzy provedené v rámci projektů The Abecedarian Project či HighScope Educational Research
Foundation.10 Jako ještě významnější se pak docházení do zařízení předškolní péče jeví u dětí ze
sociálně oslabeného prostředí. Například dle analýzy L. Schweinharta z roku 2005, měla účast
takovýchto dětí na předškolní výchově za následek podstatně vyšší pravděpodobnost získání vysokoškolského titulu či lépe placeného zaměstnání a naopak výrazně nižší riziko spáchání trestných
činů v porovnání s dětmi které se předškolní výchovy neúčastnili (Schweinhart, 2005). Základní
podmínkou a předpokladem všech těchto studií je zajištění dostatečné kvality zařízení předškolní
péče jako například udržení přiměřeného počtu dětí ve skupině, dostatečného poměru počtu dětí
připadajících na jednoho pedagoga, kvalifikaci a odbornost pedagogů, dostačující hygienické a sociální standardy, apod. V případě nesplnění této základní podmínky jsou pozitivní dopady účastni
10 Více

informací o těchto projektech a výsledcích analýz je k nalezení na webových stránkách: www.abc.fpg.unc.edu a
www.highscope.org.
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na předškolní výchově minimalizovány a dokonce může nastat opačný efekt, kdy je docházka do
takového typu předškolního zařízení pro vývoj dítěte škodlivá.
Z hlediska rodinné politiky lze pak o předškolní péči mluvit především jakožto o jednom z nástrojů k podpoře slučitelnosti pracovního a rodinného života. Mezi další nástroje spadajících do této
skupiny opatření patří například mateřská či rodičovská dovolená. Kromě této skupiny lze v kontextu České republiky rozlišit ještě další dva základní typy opatření rodinné politiky. Prvním jsou
nástroje podporující finanční zajištění a stabilitu rodin, která lze rozdělit na tzv. přímá opatření,
zahrnující například rodičovský příspěvek či přídavky na děti, a tzv. nepřímá, mezi něž lze zařadit
například daňové úlevy na děti. Posledním typem opatření jsou různé aktivity prováděné za účelem podpory rodin, v tomto případě se jedná především o různé sociální služby (mateřská centra,
manželské poradny, sociálně právní ochrana dětí, apod.).
Změny v koncepci a přístupu k rodinné politice a intenzitě využívání výše zmíněných nástrojů
a opatření v minulosti měly hlavní vliv na vývoj a aktuální podobu předškolní péče v České republice, a to jak na počet zařízení předškolní péče, jejich kapacity a kvalitu, ale také na účasti dětí
a zájmu o předškolní výchovu. Režim rodinné politiky České republiky je obecně často charakterizován jako tzv. postsocialistický typ, který je typický pro země, jež koncem minulého století
přešly z centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku (Matějková; Paloncyová, 2004).11 Jak
uvádí Kocourková a Rabušic (2006), před rokem 1989 mělo směřování rodinné politiky v zemi
velmi blízko k pronatální populační politice12 , kdy cílem tehdejšího politického vedení bylo vytvořit takové podmínky, aby pořízení dítěte nevedlo ke zhoršení životní a finanční situace a rodiny tak
nebyli, při rozhodování o pořízení potomka, tímto strachem limitování . S tím souviselo i zajištění
základních sociálních jistot ze strany státu, podpora bydlení či poměrně velká finanční podpora vyplácená prostřednictvím několika univerzálních dávek. Dalším typickým znakem tehdejšího režimu
bylo prosazování tzv. systému dvoupříjmové rodiny. Podporována byla vysoká zaměstnanost žen a
rychlý návrat matek na pracovní trh. Za tímto účelem byla v zemi vybudována poměrně rozsáhlá
síť kolektivních zařízení, která zajišťovala finanční a prostorovou dostupnost služeb předškolní péče
o děti již od jejich útlého věku.
Změnou režimu došlo k výraznému snížení původního významu státního paternalismu a nivelizace a do popředí zájmu se naopak dostala myšlenka odpovědného sociálního chování obyvatel
(Matějková; Paloncyová, 2004). Snahou nové liberálně konzervativní vlády bylo snížit závislost
rodin na státní pomoci a naopak zvýšit jejich soběstačnost. Propopulační opatření ztratila na svém
významu, na okraj politického zájmu se ovšem dostala také politika rodinná a podpora rodin se tak
v podstatě omezila pouze na aktivity v rámci sociální politiky (Kocourková; Rabušic, 2006). 13
K výrazným změnám došlo také z hlediska přístupu k předškolní péči. Oproti evropskému
trendu přenesení alespoň části péče o děti mimo rodinu, za účelem dosažení souladu mezi rodinným a pracovním životem rodičů, byla na počátku devadesátých let v České republice upřednostňo11 Označení vychází z typologie sociálních států Esping-Andersena (1999), která se zabývá vztahy mezi státem, rodinou

a trhem. Na základě několika určitých společných znaků rodinné politiky jsou státy rozděleny do čtyř základních
skupin, a to liberální neboli anglosaský model, sociálně demokratický (či skandinávský) model, konzervativní režim
a tzv. prorodině orientovaný (latinský) typ (Paloncyová, 2013a).
12 Hlavním rozdílem mezi rodinnou a populační politikou spočívá především v cíli, který obě sledují. Zatímco populační
politika se snaží ovlivnit především populační vývoj obyvatelstva, rodinná politika se zaměřuje na podporu rodiny
všech jejích funkcí.
13 Sociální politika se od politiky rodinné liší tím, že zatímco politika sociální je založena na principu solidarity mezi
a nízko a vysoko příjmovými skupinami obyvatel, rodinná politika vychází ze solidarity mezi rodinami s dětmi a
bezdětnými Kocourková (2009).
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vána individuální péče v rodině (Kocourková, 2010). Došlo tak například k prodloužení možnosti
čerpat rodičovský příspěvek až do 4 let věku dítěte. Naopak podpora institucionálních kolektivních
zařízení předškolní péče byla značně omezena, a to především péče o nejmenší děti do tří let věku.
Jak uvádí Kocourková (2007), rostoucí zájem o podporu rodin lze zaznamenat až koncem devadesátých let po nahrazení předchozích pravicově orientovaných vlád vládou sociálně demokratickou, která již na začátku svého působení deklarovala potřebu vytvoření koncepce rodinné politiky
a postupně začala přijímat první opatření na zlepšení situace a podmínek rodin . 14 Rozsah pomoci
a parametry jednotlivých opatření se postupem času měnily společně s aktuálně vedoucí politickou
garniturou, rodinná politika se také od této doby stala součástí politického boje ve snaze získání
voličů. Z hlediska změn v systému předškolní péče a opatření podporujících harmonizaci rodinného a pracovního života rodin lze zmínit například zavedení garance místa v mateřské škole pro
všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (od roku 2005), uvolnění
pravidel při čerpání rodičovského příspěvku v souvislosti s příjmem rodičů (rok 2004) a docházkou
do mateřské školy (rok 2006), a především pak se zavedením možnosti jeho flexibilního čerpání ve
třech základních variantách dle věku dítěte (od roku 2008 s úpravou v celkové čerpané částce v roce
2012), či možnost odečtení výdajů na školku nebo jiné předškolní zařízení z daně z příjmu (od roku
2015). Velmi významný z hlediska změn v nastavení systému předškolní péče je také nový zákon
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, schválený na konci roku 2014 a především pak
novela školského zákona z roku 2016, která od školního roku 2017/2018 zavádí povinnou účast
dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání a přináší garanci míst v zařízeních předškolní
péče pro všechny 4leté a později i 3leté a 2leté děti.
Systém denní předškolní péče o děti v České republice lze v zásadě rozdělit do dvou základních
skupin, a to na péči individuální15 a péči kolektivní. Z hlediska individuální péče se jedná především o péči rodičovskou, kdy se jeden z rodičů, typicky matka, o dítě stará v domácím prostředí
(Paloncyová, 2013b). Tento typ péče je v České republice dominantní především u nejmenších dětí
do tří let věku. Poměrně hojně využívaná je také nerodičovská forma péče zajišťovaná v rámci širší
rodiny, a to převážně prarodiči či za výpomoci rodinných známých.16 Jiné formy denní individuální péče o děti jsou českými rodinami využívány poskrovnu, spíše příležitostně, neboť jsou často
spojeny s poměrně vysokými finančními náklady, v případě nekomerčních služeb je pak limitujícím faktorem omezená dostupnost. Mezi nekomerční formy péče patří zejména projekty různých
neziskových organizací, tyto služby nejsou vázány žádnými specifickými předpisy ani požadavky
na odbornou způsobilost a jsou vykonávány jen na základě obecných právních předpisů. Při komerčním (ziskovém) poskytování služeb předškolní péče za účelem zisku je pak nezbytné zřízení
živnostenského oprávnění, tzv. péčové živnosti. Tyto živnosti rozlišujeme dvě, první je vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“, určená jak již název napovídá pro denní péči
o děti do 3 let věku, druhou je pak živnost volná „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“, která
může být v celodenním režimu vykonávána až u dětí od tří let věku. 17 V praxi se lze setkat ještě
s jedním neoficiálním typem především krátkodobé péče o dítě v předškolním věku, a to tzv. prací
14 K

sestavení a schválení koncepce rodinné politiky došlo nakonec až v roce 2005 (MPSV, 2005).
péčí je myšlena neinstitucionální péče převážně jednou osobou o menší počet dětí.
16 Dle analýzy D. Hamplové (2014), která vychází z dat mezinárodního srovnávacího projektu SHARE z roku 2006,
činí podíl prarodičů s vnoučetem ve věku 0-13 let, kteří hlídají vnoučata bez přítomnosti rodičů téměř každodenně
více než 9 %.
17 U dětí mladších tří let smí být péče o dítě na základě volné živnosti „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“
vykonávána pouze příležitostně a krátkodobě, nikoliv každodenně na pravidelné bázi.
15 Individuální
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Obrázek 3.1: Schéma systému předškolní péče o děti v České republice
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Zdroj: Vlastní zpracování.

na černo, která se odehrává v rámci šedé zóny ekonomiky. Celkový přehled všech individuálních
a kolektivních typů služeb předškolní péče je zobrazen ve schématu v rámci obrázku č. 3.1.
V případě kolektivní péče o děti v předškolním věku jsou v České republice nejrozšířenějším
typem těchto služeb bezesporu mateřské školy. Jedná se o tradiční institucionální kolektivní předškolní zařízení zajišťující všestrannou péči, výchovu a vzdělávání, určené zpravidla pro děti od tří
let věku do zahájení povinné školní docházky, tedy převážně šesti let (Paloncyová, 2013b). 1819
Mateřské školy spadající do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsou provozované
dle školského zákona a jsou zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení. Všechna tato zařízení
podléhají kontrole České školní inspekce z hlediska dosažení dostatečných podmínek pro provoz
a poskytování služeb předškolní péče a vzniká jim nárok na přidělení finančních prostředků ze
státního rozpočtu. Mateřské školy lze rozdělit na veřejné, které jsou zřizovány obcí nebo krajem, a
soukromé, jež jsou zřizovány fyzickými či právnickými osobami.20 Soukromé mateřské školy lze
dále ještě rozdělit na komerční (ziskové) a nekomerční (neziskové). Ve veřejných mateřských školách platí zákonem stanovený limit maximální výše poplatků za péči o dítě zajišťující finanční dostupnost těchto služeb, v posledním ročníku je péče ve veřejných mateřských školách poskytována
bezúplatně. 21 Veřejné mateřské školy jsou také zákonem vázány garantovat kapacitní dostupnost,
18 Povinná

školní docházka začíná v České republice počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šesti let věku (pokud mu není povolen odklad). V případě, že dítě dosáhne šesti let věku v době od září do konce
června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce (Česko, 2004).
19 V případě volné kapacity jsou ve většině těchto zařízení běžně přijímány i děti mladší 3 let. Dle novely školského
zákona z roku 2016 se dokonce počítá s přijímáním dvouletých dětí, kdy mají tyto děti mít od roku 2020 místo
v mateřské škole garantováno.
20 I přes, především v posledních letech, rostoucí počet soukromých zařízení si veřejné mateřské školy stále drží své
dominantní postavení, kdy představují více než 90 % všech mateřských školek v zemi. Ve školním roce 2015/2016
bylo v České republice z celkem 5 209 mateřských škol celých 92,7 % veřejných (z toho více než 98 % je provozováno
obcemi, zbytek pak krajem či přímo MŠMT), zhruba 6,4 % soukromých a zbývající necelé jedno procento pak přidalo
církevním mateřským školám.
21 Vyjma dětí se zdravotním postižením platí bezúplatné poskytování péče pouze po dobu nejvýše 12 měsíců.
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kdy od roku 2005 musí poskytnout péči dětem v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (tedy zpravidla 5letým dětem) (Česko, 2004) a s již zmiňovanou novelou školského zákona z roku 2016 od školního roku 2017/2018 také všem 4letým a později i 3letým (od školního
roku 2018/2019) a 2letým (od školního roku 2020/2021) dětem (Česko, 2016). Veřejných mateřských škol se také pravděpodobně nejvíce dotýká další opatření v rámci zmiňované reformy, a to
povinnost účasti dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání.
Podobně jako u individuálních forem předškolní péče může být také kolektivní péče vykonávána nekomerčně, pouze na základě obecných právních předpisů, či komerčně na základě živnostenského oprávnění. V případě péče o děti do tří let věku se jedná o vázanou živnost „Péče o dítě
do tří let věku v denním režimu“, u dětí starších pak jde o volnou živnost „Mimoškolní výchova
a činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ . Tato zařízení nejsou zapsaná ve
školském rejstříku a nevztahuje se na ně školský zákon, i přesto ovšem musí dodržovat alespoň
základní obecně právní předpisy (občanský zákoník, hygienické předpisy, správní řád,...). Zařízením rovněž nevzniká nárok na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu (Kuchařová a
kol., 2009). Nejnovější formou kolektivní denní péče o děti v předškolním věku jsou tzv. dětské
skupiny, jež byly legislativně ukotveny v roce 2014 v rámci zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a jejichž podstatou je pravidelné nekomerční poskytování všestranné péče o děti od jednoho roku věku do zahájení povinné
školní docházky (Česko, 2014).
V souvislosti s vymezením jednotlivých typů kolektivní péče o děti v předškolním věku je
nutné zmínit také, především v minulosti hojně rozšířené a využívané, jesle. Jedná se o kolektivní zařízení denní péče o děti ve věku od zhruba 6 měsíců do nejvýše 4 (zpravidla však 3 let).
Se změnou režimu a odklonem preferencí rodičů k individuální péči o nejmenší děti ztratily jesle
po roce 1989 na svém tradičním významu, což vyústilo v situaci, kdy status jeslí není v současnosti zákonem ošetřen. V roce 1991 byly jesle nejprve vyčleněny z gesce ministerstva školství do
gesce ministerstva zdravotnictví, čímž získali statut zdravotnického zařízení. K další změně došlo
v roce 2012 přijetím zákona, podle něhož by mělo být provozování jeslí jakožto zdravotnických
zařízení ukončeno nejpozději do konce roku 2013. Pro pokračování v činnosti měli provozovatelé
jeslí celkem tři možnosti, a to zřízení vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“
podle zákona o živnostenském podnikání, čímž by tato zařízení nově spadala do gesce Ministerstva
průmyslu a obchodu, druhou možností byla registrace na Ministerstvu práce a sociálních věcí dle
zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a poslední možností pak bylo nekomerční
provozování pouze na základě obecných právních předpisů (Paloncyová, 2013b).

3.2 Vývoj dostupnosti předškolní péče v ČR po roce 1989
Jak již bylo naznačeno v předcházející části, přístup k předškolní péči o děti, a tedy i nabídka a
poptávka jednotlivých forem této péče, doznaly po roce 1989 výrazných změn. Pravděpodobně
nejvýraznější byla změna přístupu k péči o nejmladší děti do tří let věku. Dříve tradiční kolektivní
péče (zajišťována především jeslemi) ztratila na svém významu a do popředí zájmu se dostala individuální domácí péče v rodině. Zatímco ještě v roce 1989 docházelo do jeslí téměř 20 % všech
dětí ve věku od 6 měsíců do 3 let (MŠMT, 2000), v roce 1990 již jesle nabízely místo pouze pro
zhruba 10 % všech dětí do 3 let (celkem 39 829 míst), v roce 1995 pro zhruba 2 % (2 965 míst)
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a od roku 1998 dokonce již jen pro méně než 1 % všech dětí do 3 let věku. Dle posledního údaje
z roku 2012, než jesle přišly o svůj oficiální statut, bylo v české republice pouze 44 jeslí s celkovou
kapacitou 1 401 míst. Vývoj počtu jeslí a míst v nich je k vidění v tabulce č. 3.1.
Tabulka 3.1: Vývoj počtu jeslí a počtu míst v jeslích v ČR, vybrané roky 1990 až 2012
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

počet jeslí

1 043

381

235

151

79

65

58

58

48

48

46

44

počet míst v jeslích

39 829

13 196

8 565

5 551

2 191

1 867

1 674

1 708

1 567

1 498

1 452

1 401

Pozn.: Od roku 2000 jsou zahrnuty také jesle a mikrojesle včetně dalších dětských zařízení. Do roku 1999 včetně jsou údaje
evidovány jen za jesle a mikrojesle. Stavy ke konci příslušné roku.
Zdroj: Kuchařová; Svobodová, 2006; ÚZIS, 2004–2013. Vlastní zpracování.

Statistika počtu a kapacit zařízení předškolní péče pro nejmladší děti je v současnosti poměrně
složitá, neboť zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění či jen dle obecných právních předpisů nejsou vázány povinností evidence počtu míst a dětí, které tato zařízení navštěvují.
Jedinou statistikou jsou tak počty a kapacita zařízení provozovaných dle statutu dětské skupiny,
které jsou povinně registrovány na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Podle této evidence počet
dětských skupin a míst v nich postupně roste, první stovky dětských skupin bylo dosaženo v roce
2016 (poskytovaly celkem 1 455 míst), o rok později bylo dosaženo mety 300 dětských skupin s 3
913 místy a zhruba v polovině roku 2018 MPSV eviduje již více než 700 těchto zařízení s kapacitou
přesahující 9,5 tisíc míst.22
Z výše uvedených údajů je patrný výrazný pokles nabídky služeb denní péče o nejmenší děti
po roce 1989. Tato změna je způsobena především již zmiňovanou změnou preferencí českých rodičů a přístupu státu směrem k domácí péči v rodině, kdy péče v kolektivních zařízeních začala být
v případě nejmenších dětí podstatnou částí společnosti vnímána jako nevhodná či dokonce škodlivá
pro psychologický vývoj dítěte. Jakousi pomyslnou hranicí, do které by mělo dítě zůstat výhradně
v péči matky, se stal věk 3 let. Proti explicitnímu přisuzování špatného vlivu kolektivních zařízení
předškolní péče na vývoj dítěte vystupuje například studie Haškové a kol. (2012) Péče o nejmenší:
boření mýtů. Podle ní jsou tato tvrzení neopodstatněná a zavádějící a v mezinárodně publikovaných výzkumech pro ně neexistují žádné důkazy. Autoři naopak uvádí řadu výzkumů, které ukazují, že pravidelné navštěvování zařízení předškolní péče může být pro vývoj dětí příznivý již od
raného věku. Opět je v této souvislosti ovšem nutné zdůraznit podmínku zajištění dostatečně kvalitní péče v podobě odpovídajícího počtu odborného personálu, přiměřeného počtu dětí ve skupině,
apod. Dalším významnou poznámkou je, že kolektivní zařízení jsou pouze doplňkovou formou péče
o nejmenší děti a neměly by mít ambici zcela nahradit domácí péči rodičů.
Přestože z hlediska preferencí domácí rodinná péče o nejmenší děti převažuje, stále více rodičů
projevuje zájem o pravidelné využívání alternativních nerodinných forem péče, a to alespoň po
část dne. Například dle výsledků výzkumu Péče 2013, publikovaných ve studii Paloncyové a kol.
(2014), by zhruba 10 % dotázaných matek dětí do 2 let preferovalo alespoň částečnou každodenní
péči o dítě mimo rodinu . U dětí ve věku od 2 do 3 let, se pak takto vyjádřilo dokonce necelých 24
% všech dotázaných matek, kdy nerodinnou celodenní každodenní péči preferovalo 9,3 % matek a
22 Informace

pochází z evidence MPSV dostupné online nahttp://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.
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polodenní péči na část dne 14,6 % matek. Od tří let věku dítěte pak již celodenní péče o dítě mimo
rodinu dominuje. Při pohledu na vývoj nabídky počtu a kapacit veřejných zařízení předškolní péče
pro nejmenší děti do tří let věku je nicméně zřejmé, že v praxi rodiče často narážejí na problém
nedostatečné dostupnosti těchto služeb. Kromě nízké kapacitní dostupnosti je problematická je
také dostupnost prostorová, kdy se zařízení předškolní péče o nejmenší děti vyskytují převážně ve
velkých městech a jejich okolí. V případě využití soukromých komerčních forem předškolní péče
pak zase pro většinu rodin nastává problém vysoké finanční náročnosti těchto služeb. O poptávce
po umístění nejmenších dětí v zařízeních předškolní péče svědčí také zvyšující se počet žádostí
o přijetí dítěte mladšího tří let v mateřské škole.
Pokles počtu zařízení a míst v nich zaznamenaly na počátku devadesátých let také mateřské
školy, i když v daleko menší intenzitě. Prvním z hlavních důvodů, které zapříčinily tento pokles,
byl klesající počet narozených dětí, druhým pak bylo zmiňované prodloužení rodičovské dovolené,
které vedlo ke snížení účasti tříletých dětí. Vývoj počtu mateřských škol a počtu dětí, které je navštěvovaly je k vidění v tabulce č. 3.2. 23
Ve školním roce 1990/1991 bylo v České republice celkem 7 335 mateřských škol, jejich počet postupně klesal až do školního roku 2007/2008, kdy bylo evidováno celkem 4 808 mateřských
škol. Od tohoto roku začal počet mateřských škol a míst v nich postupně růst, a to vlivem rostoucího
počtu narozených dětí a tím i vyšší poptávce po těchto službách. Při pohledu na vývoj porodnosti
v České republice (viz podkapitola 2.3) je ovšem zřejmé, že reakce zřizovatelů mateřských škol
na rostoucí počet narozených dětí přišla poměrně pozdě. Tuto skutečnost dokládá také nesoulad
mezi vývojem počtu mateřských škol a jejich kapacit a počtem dětí, které je navštěvují. Zatímco
pokles počtu mateřských škol tedy trval až do školního roku 2007/2008, počet dětí v mateřských
školách začal růst již od školního roku 2001/2002. Vývoj počtu dětí v mateřských školách tedy
zhruba odpovídá vývoji počtu živě narozených dětí. Ve skutečnosti se nicméně řada rodičů potýkala, a v současnosti místy stále potýká, s problémem nedostatečné dostupnosti mateřských škol,
kdy kapacity a prostorové rozložení těchto zařízení neodpovídalo poptávce na straně rodin s malými
dětmi. Tato situace je patrná také při pohledu na rostoucí počet zamítnutých žádostí o přijetí dítěte
do mateřské školy (viz obrázek 3.2). Jako nejkritičtější se jeví stav okolo roku 2013, kdy ve školním
roce 2013/2014 nebylo vyhověno více než 60 tisícům žádostí.24 S touto statistikou je spojován také
tzv. ukazatele poptávky po volných místech v mateřských školách, jež vyjadřuje podíl zamítnutých
žádostí o přijetí do mateřské školy a celkového počtu zájemců o tyto služby.25 I dle tohoto ukazatele
se jako nejkritičtější období jeví období okolo roku 2013. Především z tohoto důvodu bude právě na
toto období analýza dopadu nedostatečných kapacit zařízení předškolní péče na zaměstnanost žen
zaměřena (viz kapitola 5). Jak naznačuje poslední vývoj počtu dětí v mateřských školách a především vývoj intenzity porodnosti a projekce počtu narozených dětí v budoucnu, situace dostupnosti
předškolní péče by se mohla do budoucna postupně zlepšovat.
23 Podobně

jako u předškolní péče o nejmenší děti do tří let věku jsou statistiky dostupné pouze pro státem registrovaná
zařízení, jež jsou ze zákona povinné vést základní evidenci své činnosti. Tuto podmínku splňují pouze mateřské školy,
které jsou zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení. Tato zařízení mají nicméně z hlediska nerodinné denní
předškolní péče o děti starší tří let dominantní postavení, a proto je jejich analýza pro nastínění vývoje dostupnosti
předškolní péče o děti starší tří let dostatečná.
24 Statistika počtu zamítnutých žádostí míru nedostupnosti mateřských škol mírně nadhodnocuje, neboť rodiče mají
možnost podat přihlášku do více mateřských škol současně. Počet zamítnutých žádostí tedy přesně neodpovídá počtu
nepřijatých dětí.
25 Ukazatel je definován vztahem: Poptávka po volných místech v mateřských školách = nevyřízené žádosti / (nevyřízené
žádosti + celkový počet dětí v mateřských školách).
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Tabulka 3.2: Vývoj počtu mateřských škol a počtu dětí v MŠ v ČR, 1990/91–2015/16
1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

počet MŠ

7 335

6 972

6 827

6 600

6 526

6 475

6 344

6 152

6 028

počet dětí

352 139

323 270

325 735

331 509

338 119

333 433

317 159

307 508

302 856

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

počet MŠ

5 901

5 776

5 642

5 558

5 067

4 994

4 834

4 815

4 808

počet dětí

290 192

279 838

276 438

278 859

286 340

286 230

282 183

285 419

291 194

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

počet MŠ

4 809

4 826

4 880

4 931

5 011

5 085

5 158

5 209

počet dětí

301 620

314 008

328 612

342 521

354 340

363 568

367 603

367 361

Pozn.: Ve školním roce 2003/04 a 2004/05 včetně MŠ při zdravotnických zařízeních.
Zdroj: ÚIV, 2003, 2009; MŠMT, 2016a. Vlastní zpracování.

Obrázek 3.2: Neúspěšně vyřízené žádosti o přijetí do MŠ a jejich podíl na celkovém počtu zájemců
o MŠ, ČR, 1991/92–2015/16
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Zdroj: ÚIV, 2003, 2009;Kuchařová; Svobodová, 2006; MŠMT, 2016a. Vlastní zpracování.

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po místech v mateřských školách lze dokumentovat také
porovnáním cílových kapacit mateřských škol dle rejstříku škol a celkového počtu dětí ve školkovém věku (viz tabulka č. 3.3).26 Ačkoliv toto porovnání ukazuje, že v celkových číslech jsou na
území České republiky kapacity mateřských škol dostatečné pro všechny děti ve věku 3 až 5 let, ve
26 Jako školkový věk je myšlen věk od 3 do 5 let. Ačkoliv mateřské školy navštěvují i řada dětí mladších tří let a starších

pěti let, pro zjednodušení je výpočet proveden s dětmi pouze v této věkové skupině, neboť se jedná o věkovou skupinu,
které jsou mateřské školy určeny především.
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skutečnosti na mnoha místech Česka k problémům s nedostatečnými kapacitami dochází. Podobně
jako u zařízení předškolní péče o děti mladší 3 let je totiž i v případě mateřských škol nutné sledovat dostupnost těchto zařízení v detailnějším regionálním pohledu. Dle Kuchařové a kol. (2009)
lze největší převis poptávky po místech v mateřských školách dlouhodobě pozorovat zejména ve
větších městech a jejich okolí. Naproti tomu řada menších mateřských škol v menších obcích a
odlehlejších oblastech se potýkají s problémem nedostatečného počtu žáků, což následně často
vede k finančním a provozním potížím těchto zařízení. Toto rozložení potvrzuje i porovnání počtu
dětí ve školkovém věku s kapacitami mateřských škol v nejkritičtějších školních letech 2012/13
a 2013/2014 v regionálním pohledu, které je k vidění na obrázcích č.3.3 a č. 3.4. Z obou map je
patrné, že v některých regionech činil tento poměr více než 100 %, kapacity mateřských škol tak
nebyly schopny pokrýt ani místa pro děti ve věku od 3 do 5 let věku. V praxi jsou nicméně mateřské školy často vyhledávány také rodiči s mladšími a staršími dětmi než je tato věková skupina,
o čemž svědčí poměrně vysoký počet dětí mladších tří a starších pěti let, které tato zařízení běžně
navštěvují.
Tabulka 3.3: Vývoj dostupnosti počtu míst v MŠ v ČR, školní roky 2011/12–2015/16

počet jeslí

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

92,9 %

94,8 %

93,8 %

89,8 %

86,0 %

Pozn.: Podíl dětí ve věku 3-5 let ku celkových cílovým kapacitám mateřských škol. Počty dětí byly přepočteny k počátku školního
roku.
Zdroj: MŠMT, 2016b. Vlastní zpracování.

Pro měření participace dětí v předškolní péči se často využívá ukazatel tzv. hrubé míry účasti
na předškolním vzdělávání, který představuje podíl dětí v mateřských školách k celkovému počtu
dětí ve věku 3 až 5 let (Hulík a kol., 2008). Míra účasti dětí v mateřských školách je podle tohoto
ukazatele velmi vysoká, kdy v několika letech dokonce překročila 100 % (viz obrázek 3.5), a to
právě z důvodu, že do mateřských škol často dochází i děti mladší než 3 roky a starší 5 let. Pro
vyjádření podílu dětí v mateřských školách dle věku slouží pak ukazatel tzv. čisté míry účasti na
předškolním vzdělávání, ten počet dětí navštěvujících mateřskou školu v určitém věku vztahuje
k počtu dětí v dané věkové kohortě. Jak ukazuje obrázek 3.5, nejvyšší míra účasti je dlouhodobě
dosahována dětmi ve věku 5 let, což je v souladu s rostoucími preferencemi rodičů o umístění dítěte
do mateřské školy s rostoucím věkem dítěte. Rovněž k tomu přispívá i garance místa v mateřské
škole pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, která platí od roku 2005,
a skutečnost, že je tento poslední rok ve veřejných mateřských školách bezplatný. Míra účasti 5letých dětí v mateřských školách pravděpodobně ještě poroste v souvislosti se zavedením povinnosti
účastnit se posledního ročníku předškolního vzdělávání, která platí od školního roku 2017/2018.
Velmi vysokých hodnot dosahuje také míra účasti na předškolním vzdělávání u dětí ve věku 4 a
také 3 let. U 3letých dětí lze pozorovat pokles míry účasti v polovině devadesátých let minulého
století, který souvisí především se zavedením možnosti delšího čerpání rodičovského příspěvku.
Zhruba okolo 20 % se dlouhodobě pohybuje míra účasti dětí starších 5 let, což je způsobeno především vysokým podílem dětí s odkladem povinné školní docházky.27 Stále se zvyšující se zájem
27 V tomto případě je míra účasti počítána jako podíl dětí navštěvujících mateřskou školu ve věku 6 let a starších k počtu
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Obrázek 3.3: Dostupnost počtu míst v mateřských školách v okresech ČR, školní rok 2012/13

Pozn.: Podíl dětí ve věku 3-5 let ku celkových cílovým kapacitám mateřských škol. Počty dětí byly přepočteny k počátku školního
roku.
Zdroj: MŠMT, 2016b. Vlastní zpracování.

Obrázek 3.4: Dostupnost počtu míst v mateřských školách v okresech ČR, školní rok 2013/14

Pozn.: Podíl dětí ve věku 3-5 let ku celkových cílovým kapacitám mateřských škol. Počty dětí byly přepočteny k počátku školního
roku.
Zdroj: MŠMT, 2016b. Vlastní zpracování.
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Obrázek 3.5: Míry účasti na předškolním vzdělávání podle věku dítěte, ČR, 1993/94–2015/16
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Zdroj: ÚIV, 2003, 2009; MŠMT, 2016a; ČSÚ, 2014b. Vlastní zpracování.

rodičů dětí do tří let o služby předškolní péče pak dokládá vývoj míry účasti v mateřských školách
u těchto nejmladších dětí, která od školního roku 2013/2014 přesahuje 10 %.28
I přesto, že počet dětí mladších tří let, kteří navštěvují nějaké zařízení předškolní péče, postupně
roste, v mezinárodním srovnání se Česká republika z hlediska účasti dětí v tomto věku na předškolní
péči stále řadí mezi poslední státy v celé Evropské unii. Dle výsledků mezinárodního šetření SILC,
činil podíl dětí do tří let věku navštěvujících nějaké formální zařízení předškolní péče pouze 3 % (viz
obrázek 3.6). Z hlediska srovnání účasti na předškolní péči u dětí od 3 let do povinné školí docházky
je na tom Česká republika o něco lépe, kdy podíl u těchto dětí činil 78 % (viz obrázek 3.7).

dětí ve věku 6 let.
jako podíl 2letých dětí a mladších navštěvujících mateřskou školu k celkovému počtu všech dětí mladších 3
let.

28 Počítáno
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Obrázek 3.6: Podíl dětí do tří let věku navštěvující formální zařízení předškolní péče dle délky
pobytu za týden, EU 28, 2015
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Zdroj: Eurostat, 2016a. Vlastní zpracování.

Obrázek 3.7: Podíl dětí ve věku od tří let do zahájení povinné školní docházky navštěvující formální
zařízení předškolní péče dle délky pobytu za týden, EU 28, 2015
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Zdroj: Eurostat, 2016a. Vlastní zpracování.

4 Situace českých žen s malými dětmi na
trhu práce
V rámci této kapitoly bude jak název na povídá pozornost věnována především participaci českých žen s malými dětmi na trhu práce a jejich pozici na tomto trhu. Nejdříve bude krátce popsána
celková zaměstnanost českých žen a její vývoj včetně základního porovnání s ostatními státy Evropské unie. Poté se již bude práce zabývat přímo problematikou zhoršené pozice českých matek na
pracovním trhu v souvislosti s mateřstvím a rodičovstvím a omezenými možnostmi harmonizace
rodinného a pracovního života a jejím potenciálním následkům.
Zaměstnanost českých žen v posledních patnácti letech znatelně vzrostla. Začátkem tisíciletí
míra zaměstnanosti nejprve oscilovala okolo 56,5 %, poté začala postupně růst a v roce 2014 přesáhla 60% hranici (viz tabulka č. 4.1).29 Zajímavější pohled je nicméně na změny v úrovni zaměstnanosti žen dle jejich věku. Jak naznačuje obrázek 4.1, míra zaměstnanosti českých žen se
v závislosti na věku výrazně liší. Nejvyšší zaměstnanost v České republice dlouhodobě vykazují
ženy zhruba ve věkových skupinách mezi 40 a 54 lety, tedy ve věku, kdy již mají zpravidla o něco
starší děti, které nevyžadují celodenní rodinnou péči a zároveň ještě nedosahují věku umožňující
odchod do důchodu. V tomto období míra zaměstnanosti žen přesahuje hranici 80 % a blíží se
tak úrovni zaměstnanosti českých mužů. Z grafu je patrný také postupný růst míry zaměstnanosti
v těchto věkových skupinách v průběhu času. Ještě markantnější je pak nárůst zaměstnanosti ve
vyšších věkových skupinách, související zejména s prodlužující se délkou odchodu do důchodu.
K poklesu zaměstnanosti naopak došlo u mladých žen, což je pravděpodobně způsobeno skutečností, že české dívky tráví více času ve vzdělávacím systému. Jako zcela jedinečný, z hlediska
srovnání s okolními evropskými státy, se jeví především výrazný propad zaměstnanosti českých
žen v období, které je typické pro mateřství a rodičovství. Společně s prodlužováním průměrného
věku při narození dítěte docházelo také k posunu tohoto propadu zaměstnanosti do vyššího věku.

29 Míra

zaměstnanosti představuje podíl počtu zaměstnaných osob na celkovém počtu osob v dané věkové skupině.

Tabulka 4.1: Vývoj míry zaměstnanosti žen ve věku 15-64 let v ČR, 2001–2015
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

míra zaměstnanosti

56,8

56,9

57,1

56,6

56,1

56,3

56,8

57,3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

míra zaměstnanosti

57,6

56,7

56,3

57,2

58,2

59,6

60,7

62,4

Zdroj: Eurostat, 2016b. Vlastní zpracování.
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Obrázek 4.1: Míra zaměstnanosti žen podle věku v ČR v letech 2000, 2005, 2010 a 2014
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Zdroj: Eurostat, 2016b. Vlastní zpracování.

Jak naznačuje obrázek č. 4.2, profil měr zaměstnanosti českých žen je v porovnání s okolními
evropskými státy poměrně specifický. Po počátečním nárůstu v mladém věku míra zaměstnanosti
znatelně klesá v souvislosti s narozením a výchovou dětí, přičemž velikost tohoto propadu je ve
srovnání s okolními státy velmi výrazná. Po tomto období úroveň zaměstnanosti českých žen opět
roste, a to velice výrazným tempem. Ve vyšším věku pak míra zaměstnanosti dokonce překonává
hodnoty v jiných evropských zemích. Tento stav trvá až do doby, kdy se ženy dostanou do věku
umožňujícího odchod do důchodu. Po dosažení této hranice zaměstnanost českých žen opět poměrně prudce klesá.
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Obrázek 4.2: Srovnání míry zaměstnanosti žen podle věku v ČR s dalšími evropskými státy, 2014
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Zdroj: Eurostat, 2016b. Vlastní zpracování.

Propad míry zaměstnanosti v souvislosti s mateřstvím a péčí o děti u českých žen reflektuje
také velmi výrazný rozdíl v zaměstnanosti žen s malými dětmi oproti ženám bezdětným či s dětmi
staršími. Míra zaměstnanosti žen s dětmi do 3 let věku osciluje okolo pouhých 20 %, u žen s dětmi
od 3 do 5 let pak tato míra již výrazně roste a pohybuje se okolo 70 %, zaměstnanost žen s dětmi
staršími a bezdětných žen je pak již velmi vysoká a blíží se zaměstnanosti českých mužů. V porovnání s ostatními státy Evropské unie pak míra zaměstnanosti českých žen bez dětí a s dětmi staršími
šesti let patří mezi nejvyšší. Naopak míra zaměstnanosti žen s dětmi do šesti let věku je v České
republice po Slovensku a Maďarsku třetí nejnižší ze všech zemí. V roce 2014 činil rozdíl mezi
mírou zaměstnanosti bezdětných žen a žen s dětmi do šesti let věku více než 38 % (viz obrázek č.
4.3).
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Obrázek 4.3: Rozdíl míry zaměstnanosti bezdětných žen a žen s dětmi do 6 let věku, EU 28
(věk žen 20–49 let)
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Zdroj: Eurostat, 2016b. Vlastní zpracování.

Určité rozdíly v míře zaměstnanosti lze pozorovat také z hlediska rozlišení dle nejvyššího dokončeného vzdělání, kdy ženy s vyšším vzděláním dosahují obecně vyšší úrovně zaměstnanosti, a
to jak ženy s dětmi, tak ženy bez dětí. Výrazný je tento rozdíl především při porovnání zaměstnanosti žen pouze se základním vzděláním a vyšším. Naopak mezi ženami se sekundárním a terciálním nejvyšším dokončeným vzděláním rozdíl v mírách zaměstnanosti tak značný není (Eurostat,
2016b).
Poměrně vysoká zaměstnanost českých žen v období před mateřstvím a především pak velmi
vysoká zaměstnanost žen s dětmi staršími či žen bez dětí svědčí o velkém zájmu Češek o zapojení
na trhu práce a rovněž o jejich schopnosti na tomto trhu úspěšně participovat (Kalíšková; Munich,
2012). Ačkoliv je propad zaměstnanosti v období mateřství a rodičovství částečně v souladu s preferencemi českých matek, kdy většina žen u nejmenších dětí upřednostňuje domácí rodičovskou péči
(viz sekce 3.2), čemuž napomáhá také velmi dlouhá rodičovská dovolená, je pravděpodobné, že
nezanedbatelná část tohoto propadu je nedobrovolná a souvisí s institucionálními a dalšími omezeními při slaďování rodinného a pracovního života jako jsou například právě již zmiňované nedostatečné kapacity zařízení předškolní péče či nedostatečná nabídka práce na částečný úvazek a nízká
podpora flexibilních forem zaměstnání ze strany zaměstnavatelů. Tuto skutečnost potvrzuje i řada
výzkumů a šetření mezi obyvateli. Například dle kvantitativního šetření Výzkumného ústavu práce
a sociálních věcí (Paloncyová a kol., 2014)realizovaného v rámci projektu „Nové formy denní péče
o děti v České republice“ z roku 2014 by téměř polovina matek s dětmi ve věku 2-3 roky chtělo
pracovat (24 % příležitostně, 17 % na částečný úvazek a téměř 5 % na plný úvazek), u matek
s dětmi ve věku 1-2 roky je to pak více než pětina (14 % příležitostně, 5 % na částečný úvazek a

Situace českých žen s malými dětmi na trhu práce

31

3 % na plný úvazek). Zájem matek pracovat prokázal také výzkum Výzkum neziskové společnosti
Gender Studies o.p.s (2009) uskutečněný v rámci projektu „Zaměstnavatelé pro sladění osobního
a pracovního života“, podle něhož zájem pracovat (alespoň krátce) v průběhu rodičovské dovolené
vyjádřilo dokonce téměř 70 % oslovených matek s nejmladším dítětem ve věku 1-3 roky.30 Dle
průzkumu veřejného mínění o postavení žen na trhu práce provedeného Sociologickým ústavem
AV ČR a Centrem pro výzkum veřejného mínění z roku 2003 pak pouze necelá pětina žen s dětmi
uvedla, že nemá problémy s harmonizací pracovní a rodinné zátěže. Jako nejvíce „problémové“
období identifikují dobu do 6 let věku dítěte, skupina žen s dětmi v předškolním věku také byl
označena jako nejvíce znevýhodněná skupina na trhu práce (Křížková; Hašková, 2003). Na problém nedostatečné dostupnosti zařízení předškolní péče upozorňuje například výzkum provedený
na datech z Výběrového šetření pracovních sil z roku 2012, podle nějž více než 14 % pracovně
neaktivních matek označilo nedostatečnou nabídku cenově dostupné předškolní péče jako příčinu,
proč se neucházejí o práci (Petrold-Gebická; Hušek, 2015). Problémy s nízkým využívání částečných úvazků reflektuje skutečnost, že na částečný úvazek v České republice pracuje zhruba pouze
9 % žen, což je šestý nejnižší výsledek ze všech států Evropské unie (Eurostat, 2016b). Situaci nepřispívá ani poměrně vysoké efektivní zdanění práce (zejména u žen s malými dětmi a pracujícím
partnerem), které společně s výraznými fixními náklady (vytvoření pracovního místa, náklady na
dopravu, apod.) odrazuje ženy práci na částečný úvazek využívat a zaměstnavatele tento typ práce
nabízet (Šatava, 2016).
O určitém vztahu mezi dostupností služeb předškolní péče a participací matek s malými dětmi
na pracovním trhu najdeme také mnoho důkazů také v zahraniční literatuře. Jde například o studii
Mizukiho Kawabaty (2014), který na základě dat z Tokya ukazuje, že dostatečný přístup k předškolní péči je u matek s dětmi v předškolním věku úzce spojen s vyšší pravděpodobností získání
preferovaného zaměstnání, přičemž tato spojitost je silná především v případě žen s velmi malými
dětmi. Významem předškolní péče jakožto pracovního nástroje pro harmonizaci pracovního a rodinného života matek s malými dětmi se pak zabývá také Baker (2012), který na základě analýzy
dat při navyšování služeb předškolní péče v Kanadě uvádí, že 14,9% zvýšení v předškolní účasti
je doprovázeno 7,7% zvýšením nabídce práce matek s malými dětmi. Dle Neuwirtha a Wernharta
(2007) pak analýza dat z Rakouska svědčí o signifikantní pozitivní korelaci mezi participací matek
na pracovním trhu a dostupností předškolní péče. Dalšími pracemi, které se touto spojitostí zabývaly, jsou například Büchel; Spiess (2002), Busse; Gathmann (2005) či Del Boca; Yuri (2007).
Skutečnost, že české ženy čelí v době mateřství a rodičovství potížím při slaďování jejich rodinného a pracovního života a řada z nich se tak nemůže aktivně zapojit do pracovního procesu,
přirozeně způsobuje řadu negativních konsekvencí. Propad zaměstnanosti u žen s malými dětmi
například negativně ovlivňuje státní rozpočet České republiky. Kalíšková a Munich (2012) ve své
studii „Češky: Nevyužitý potenciál země“ odhadli, že v roce 2010 přišla Česká republika v důsledku tohoto propadu o zhruba 1,6 mld Kč na dani z příjmu a o 3,6 mld. Kč na pojistném na sociální a zdravotní pojištění. Snížený výběr pojistného (který je méně než úměrně vyvážen snížením
výše vyplácených důchodů) rovněž přispívá k nárůstu deficitu průběžně financovaného penzijního
systému.
Problémy s harmonizací rodinného a pracovního života mají nicméně velmi nepříznivý dopad
také samotné ženy. Jak uvádí Grolich a De Grip (2008), nemožnost pracovat znamená nejen oka30 Celkem

41 % oslovených žen uvedla odpověď „rozhodně ano“, 27 % žen pak odpověď „spíše ano“.
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mžité omezení soukromých příjmů a tím zhoršení ekonomické situace rodin a domácností těchto
žen, ale v případě dlouhodobého výpadku z pracovního procesu dochází též k značné ztrátě části
jejich lidského kapitálu. To může následně vést například ke zhoršení pozice těchto žen na trhu
práce, snížení jejich produktivity či omezením jejich pracovní kariéry. Příkladem zhoršené pozice
žen s malými dětmi na pracovním trhu je zvýšené riziko nezaměstnanosti těchto žen v porovnání
s muži a bezdětnými ženami. Dle Bičákové a Kalíškové (2016) přesahovala v roce 2015 míra nezaměstnanosti žen nezaměstnanost mužů o téměř jednu polovinu (konkrétně 6,1 oproti 4,2 %), což
řadí Českou republiku z hlediska genderové mezery v nezaměstnanosti na poslední příčku v porovnání se všemi státy Evropské unie (genderová mezera přesahuje 45 %).31 V případě rodičů dětí do
14 let činila genderová mezera v nezaměstnanosti dokonce více než 212 % (míra nezaměstnanosti
žen dosahovala 8,1 %, u mužů 2,6 %). Naopak u rodičů bez dětí do 14 let byla genderová mezera
poměrně malá (cca 11 %).
Další výrazným omezením, s kterým se mnoho českých žen v důsledku mateřství a rodičovství
potýká, je existence tzv. skleněného stropu. Tento pojem představuje jakousi neviditelnou bariéru
kariérního postupu žen oproti mužům. Příkladem jednoho z důsledků existence této bariéry je
nízký podíl žen v manažerských pozicích v porovnání s muži. Dalším je pak například výrazná
platová nerovnost mezi oběma pohlavími, která v České republice patří mezi nejvyšší ze všech
zemí Evropské unie. V roce 2015 si české ženy za hodinu práce průměrně vydělaly o zhruba 22,5
% méně než muži. Po Estonsku se jedná o druhý největší rozdíl v celé Evropské unii (Eurostat,
2016c). Podle Pytlíkové (2015) se pak genderové rozdíly ve mzdách v České republice zvyšují
s počtem vychovávaných dětí. Zatímco tedy například v roce 2012 činil rozdíl mediánu měsíční
mzdy mezi bezdětnými muži a ženami zhruba 15 %, u mužů a žen s jedním dítětem tento rozdíl
dosahoval již 20 %, s dvěma dětmi cca 32 % a se 3 a více dětmi dokonce 36 %. Nižší zaměstnanost
a výše výdělků má pak také společně s dalšími faktory neblahý efekt na výši starobního důchodu.
Například Šatava (2016) vyčísluje dopad mateřství a péče o díte u žen na částku v řádech stovek
korun důchodu měsíčně. Tato skutečnost je také jedním z důvodů, proč jsou ženy v důchodovém
věku ohroženi chudobou více než muži (Evropská Komise, 2014).
Nejistota související s omezeními a častými obtížemi při slaďování rodinného a pracovního života žen má rovněž určitý vliv na populační klima ve společnosti a tedy i na úroveň plodnosti a
porodnosti českých žen. Nízká úroveň plodnosti a porodnosti je přitom v České republice již několik let značným problémem (viz sekce 2.3). Mezinárodní výzkumy a šetření ukazují, že nejvyšší
porodnosti mezi státy Evropské unie v současnosti dosahují země, jímž se úspěšně daří vytvářet
podmínky pro harmonizaci rodinného a pracovního života a které obecně dosahují vysoké zaměstnanosti žen Rada EU (2013). V této souvislosti se jako velmi významné opatření jeví právě zajištění dostatečné dostupnosti veřejných služeb předškolní péče. Dle Doepke a Kindermann (2016)
se tento typ podpory rodin s dětmi jeví jako až dvojnásobně efektivnější při zvyšování porodnosti
v porovnání s ostatními nástroji.

31 Genderová

mezera v nezaměstnanosti představuje rozdíl v míře nezaměstnanosti žen a mužů vyjádřený jako podíl
míry nezaměstnanosti mužů.

5 Analýza vztahu dostupnosti MŠ a
zaměstnanosti žen
V rámci této kapitoly bude provedena analýza ověřující hlavní hypotézu práce, že nedostatečná dostupnost zařízení předškolní péče v České republice má negativní vliv na zaměstnanost žen s malými dětmi. Nejprve jsou krátce popsána data, která byla pro analýzu využita. Následuje část věnující se použitým metodám a jejich popisu. Další část přináší deskriptivní popis dat využitých
v analýze. V poslední části jsou pak představeny hlavní výsledky analýzy.

5.1 Využitá data
Primárním zdrojem dat pro analýzu jsou individuální data z Výběrového šetření pracovních sil
z roku 2013, která byla získána na vyžádání z Českého statistického úřadu. Výběrové šetření pracovních sil je šetření Českého statistického úřadu, prováděné nepřetržitě od prosince roku 1992
na celém území České republiky (ČSÚ, 2013). Hlavním cílem tohoto šetření je pravidelné získávání podrobných informací o situaci na trhu práce a úrovni zaměstnanosti za účelem využít tyto
poznatky a informace při následné hlubší analýze vybraných aspektů, detekci potenciálních problémů na trhu práce, či tvorbě veřejné politiky státu. Šetření probíhá kontinuálně v průběhu celého
roku na vybraném vzorku domácností ve všech okresech České republiky, výsledky jsou pak vyhodnocovány dle jednotlivých kalendářních čtvrtletí a za celý kalendářní rok. V rámci šetření jsou
uplatňovány definice a doporučení Mezinárodní organizace práce, Eurostatu a dalších mezinárodních organizací zabývajících se danou problematikou, čímž je umožněno výsledná data porovnávat
na mezinárodní úrovni. Od roku 2002 je pak toto šetření plně harmonizováno se standardem Evropské unie, VŠPS tak od tohoto roku představuje národní modifikací celoevropského šetření The
European Union Labour Force Survey.32
V rámci VŠPS jsou zkoumány (předmět šetření) všechny osoby obvykle bydlící v soukromých
domácnostech šetřených bytů setrvávající (či mající úmysl setrvat) na území ČR alespoň jeden rok
(ČSÚ, 2013). Obvyklé bydliště je posuzováno podle ekonomické zainteresovanosti jednotlivých
členů k domácnosti, tj. zda šetřená osoba považuje tuto domácnost za svou základní domácnost,
kde přebývá a kde je zapojena do chodu domácnosti. Pro účely šetření tedy není zásadní, zda má
daná osoba v odpovídajícím bytě trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo hlášený pobyt. Do šetření se
nezahrnují osoby, které dlouhodobě bydlí v hromadných ubytovacích zařízeních.
Výběr šetřených bytů a domácností probíhá ve dvou krocích, tzv. dvoustupňový výběr (ČSÚ,
2013). Jednotkou výběru prvého stupně jsou sčítací obvody, které jsou zvoleny na základě me32 Dle

rozhodnutí Rady (ES) 577/98 je organizace a obsah EU LFS závazný pro všechny členské země Evropské unie.
Vyjma 28 členských států EU se šetření účastní také tři státy Evropského sdružení volného obchodu (EFTA - European Free Trade Association) - Norsko, Švýcarsko a Island, a také tři kandidátské země EU - Turecko, Makedonie a
Černá hora.
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tody znáhodněného systematického výběru, kde pravděpodobnost zahrnutí je přímo úměrná celkovému počtu trvale obydlených bytů v jednotlivých sčítacích obvodech.33 Jednotkou výběru druhého
stupně je pak byt, přičemž je pro selekci využit prostý náhodný výběr. Velikost výběrového souboru se zpravidla odvíjí na základě počtu obyvatel v daném okrese a kraji. Převážně je v každém
čtvrtletí do výběru zahrnuto okolo 25 tisíc bytů (cca 0,6 % všech trvale obydlených bytů v ČR) a
zhruba 60 tisíc obvykle bydlících osob, kdy cca 10 tisíc z nich je mladších 15 let. Výběrový soubor
je pravidelně obměňován, každé čtvrtletí dojde k nahrazení 20 % bytů. Jednotlivé byty (a tím i
respondenti) tak ve výběru zůstávají po dobu pěti po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí.
Jak použité metody, tak velikost výběrového vzorku jsou zvoleny za účelem zajištění reprezentativnosti souboru a možnosti přepočtu výsledků na celou populaci České republiky. Tento proces
je zajištěn pomocí vážení, kdy je každé osobě v souboru přiřazena příslušná váha odpovídající počtu osob, které reprezentuje (ČSÚ, 2013). Jednotlivé váhy představují podíl počtu osob v populaci a
počtu osob ve výběru se stejným pohlavím, věkovou skupinou a okresem bydliště. Výjimkou je zde
Praha, která se pro tento účel na nižší územní celky nedělí. Celkový počet osob v České republice
dle jednotlivých podskupin je modelován na základě koncových stavů předchozího roku na střed
aktuálního čtvrtletí, přičemž se berou v potaz změny přirozenou měnou a migrací zaznamenané
v předešlém roce.
Z hlediska správného použití dat a interpretace výsledků je velmi důležitá otázka přesnosti naměřených dat a spolehlivosti údajů. V rámci VŠPS dochází Českým statistickým úřadem k pravidelnému sledování kvality dat a potenciálních rizik spojených s výběrovými šetřeními jako například
přítomnost výběrových a nevýběrových chyb, nonresponze či kvalita opory výběru (ČSÚ, 2013).
VŠPS je díky svému charakteru schopné poskytnout spolehlivé odhady týkající se charakteristik
pracovního trhu na celorepublikové úrovni a poměrně dostatečně spolehlivé odhady krajských a
oblastních hodnot.
V rámci této práce byla z Výběrového šetření pracovních sil pro analýzu využita individuální
data žen s malými dětmi. U těchto žen, zařazených do šetření, byly sledovány zejména osobní charakteristiky zahrnující například místo bydliště (v tomto případě okres), věk, počet dětí a jejich věk,
nejvyšší dokončené vzdělání, rodinný stav a především pak informace, zda je daná osoba aktivní
na pracovním trhu či ne. Informace o participaci žen na pracovním trhu je obsažena v proměnné
„statusE“, která nabývá hodnot „zaměstnaný“, „nezaměstnaný“ a „neaktivní“. 34
Dalším zdrojem dat jsou údaje z Českého statistického úřadu o celkovém počtu obyvatel dle
pohlaví a jednotek věku pro jednotlivé okresy České republiky za roky 2011 až 2015.35 Tato data
byla opět získána na vlastní žádost, neboť ČSÚ data v tomto detailu standardně nezveřejňuje. Jednotlivé hodnoty představují celkové počty obyvatel, kteří mají v daném okrese trvalé bydliště, a to
bez ohledu na státní občanství. Pro evidenci obyvatelstva dle věku se bere v potaz dokončený věk,
tedy věk při posledních narozeninách.
Posledním datovým zdrojem pro analýzu jsou data o cílové kapacitě mateřských škol pro jednotlivé okresy v České republice za školní roky 2011/2012 až 2015/2016, která byla získána na
vlastní žádost od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jedná se o součet povolených cílo33 Ve výběru nejsou zahrnuty sčítací obvody, které měly v době posledního sčítání méně než 16 trvale obydlených bytů.

34 Pro zjednodušení byla tato proměnná pro účely analýzy ještě upravena, kdy je rozlišován pouze stav „pracující osoba“

odpovídající statusu „zaměstnaný“ a „nepracující osoba“, která zahrnuje status „nezaměstnaný“ a „neaktivní“.

35 Počáteční stavy k 1.1. a koncové stavy k 31.12, přičemž stav k 31. 12. daného roku se rovná stavu k 1. 1. následujícího

roku.
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vých kapacit jednotlivých zařízení v daném okrese k 1.9. příslušného roku dle zápisu v Rejstříku
škol a školských zařízení. Společně s daty z Českého statistického úřadu o celkovém počtu obyvatel
dle pohlaví a jednotek věku byla tato data využita k identifikaci okresů s nedostatečnou kapacitou
míst v mateřských školách.

5.2 Metodika
Pro ověření hypotézy, zda nedostatečné kapacity mateřských školek mají negativní vliv na zaměstnanost žen s malými dětmi, byla využita regresní analýza. Výběr vhodného regresního modelu je
limitován binárním charakterem vysvětlované proměnné značící zda daná žena pracuje či ne. Mezi
nejznámější modely, které pracují s binární (dichotomickou) závislou proměnnou, patří zejména
lineární pravděpodobnostní model (LPM), logistický regresní model (logit) a probitový regresní
model (probit) (Wooldridge, 2009). 36 Všechny tyto modely vycházejí ze společného funkčního
tvaru:
Pry = 1|x = G(x′ β ) = G(z),
(5.1)
, kde

⎧
⎪
z
⎪
⎪
⎨
exp(z)
G(z) = Λ(z) = 1+exp(z)
∫
⎪
z
⎪
⎪
⎩Φ(z) =
φ (v)dv

je lineárnı́ kumulativnı́ distribučnı́ f unkce pro LPM,
je logistická kumulativnı́ distribučnı́ f unkce pro logit,
je standardnı́ normálnı́ kumulativnı́ distribučnı́ f unkce pro probit

−∞

pro každé reálné číslo z.
Hlavní výhodou lineárního pravděpodobnostního modelu je jeho jednoduché použití a interpretace, kdy jednotlivé odhadované regresní koeficienty jsou přímo rovny mezním efektům vysvětlujících proměnných (Wooldridge, 2009).37 Na druhou stranu má použití tohoto modelu i řadu
nevýhod. Mezi nejvýznamnější patří skutečnost, že odhadované (fitované) pravděpodobnosti závislé proměnné mohou nabývat záporných hodnot či hodnot větších než jedna, což je v rozporu se
základním předpokladem, kdy je vysvětlovaná proměnná chápána jako pravděpodobnost určitého
jevu. Další negativní vlastností lineárního pravděpodobnostního modelu je fakt, že mezní efekt vysvětlující proměnné je konstantní. Lineární pravděpodobnostní model má také ze své konstrukce
problémy s heteroskedasticitou ve směrodatné chybě. 38
Vhodnějšími modely pro práci s binomickou proměnou jsou tedy nelineární modely logit a
probit. Jejich výhodou je, že oproti lineárnímu pravděpodobnostnímu modelu není jejich použití
vázáno tolika omezeními jako například předpokladem homoskedasticity či lineárním vztahem
mezi závislou a nezávislou proměnnou. Logit i probit pravděpodobnost modelují prostřednictvím
obecné nelineární funkce, čímž je zajištěno, že se odhadované pravděpodobnosti závislé proměnné
budou držet v intervalu od nuly do jedné Wooldridge (2009). Použití nelineární funkce zabraňuje
36 Jedná

se o modely spadající do širší kategorie tzv. modelů s omezenou vysvětlovanou proměnnou. Nezávislé vysvětlující proměnné pak mohou být u všech zmiňovaných modelů binární, kategoriální i spojité
37 Mezní (někdy též uváděn jako marginální či parciální) efekt představuje změnu v předpokládané hodnotě závislé
proměnné odpovídající malé (dodatečné) změně ve vysvětlující proměnné, přičemž ostatní vysvětlující proměnné
zůstávají konstantní.
38 Problém heteroskedasticity může být vyřešen využitím varianty robustního odhadu.
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využití standardní verze metody nejmenších čtverců, namísto toho jsou tyto modely tedy zpravidla odhadovány metodou maximální věrohodnosti.39 Tato metoda spočívá v nalezení odhadu parametru maximalizujícího pravděpodobnost, že pozorované hodnoty pocházejí z předpokládaného
pravděpodobnostního rozdělení. Nevýhodou modelů logit a probit oproti lineárnímu pravděpodobnostnímu modelu je těžší interpretace dat, kdy lze standardní cestou interpretovat pouze znaménko
odhadovaných regresních koeficientů a jejich signifikantnost, ale již ne jejich velikost (magnitude).
V případě logistické regrese představují odhadnuté koeficienty změnu logaritmu šance40 (log odds)
předpokládané hodnoty závislé proměnné s jednotkovou změnou vysvětlující proměnné. U probitové regrese se pak jedná o změnu z-skóre předpokládané hodnoty závislé proměnné při jednotkové
změně vysvětlující proměnné.41 Odhadované regresní koeficienty tedy nejsou v těchto modelech,
na rozdíl od lineárního pravděpodobnostního modelu, přímo rovny mezním efektům. Jelikož se
jedná o nelineární modely, nejsou u logitu ani probitu hodnoty mezních efektů konstantní, ale závisejí na hodnotách všech vysvětlujících proměnných. Z tohoto důvodu se pro určení mezního efektu
konkrétního pozorování na předpokládanou hodnotu závislé proměnné zpravidla volí jeden z následujících přístupů: mezní efekt pro průměrné pozorování (marginal effect at the mean - MEM),
kdy jsou všem proměnným přiřazeny jejich průměrné hodnoty, či průměrný mezní efekt (average
marginal effect - AME), kdy dojde k zprůměrování jednotlivých individuálních mezních efektů
skrze všechna pozorování výběru. Zjednodušeně lze říci, že mezní efekt pro průměrné pozorování
naznačuje efekt pro průměrnou osobu, zatímco průměrný mezní efekt naznačuje jaký je průměrný
efekt v celé populaci.
Na základě výše zmíněných charakteristik a předpokladů jednotlivých modelů a vzhledem
k charakteru analyzovaných dat, bylo pro účely ověření hlavní hypotézy v rámci regresní analýzy
konkrétně zkoumáno, zda mají ženy s malými dětmi žijící v regionech s nízkou dostupností míst
v mateřských školách nižší pravděpodobnost pracovat než matky žijící v oblastech s dostatečnými
kapacitami mateřských škol. Dále bylo zkoumáno jaké další aspekty mohou pravděpodobnost žen
s malými dětmi ovlivňovat. Ačkoliv by bylo danou problematiku, vzhledem k značným regionálním rozdílům, vhodné zkoumat v rámci co možná nejmenších územních jednotek, byl, z důvodu
omezenosti dat a zachování reprezentativnosti (viz sekce 5.1), jako základní zkoumaná územní
jednotka zvolen okres. Do výběru jsou zahrnuty všechny matky s nejmladším dítětem ve věku 2-6
let, tedy v relevantním věku z hlediska docházky do mateřské školy.42 Výčet všech relevantních
proměnných, které vstupují do analýzy, včetně jejich základního popisu je uveden níže:
závislá proměnná
zamestnany_statuse Proměnná vychází z dat VŠPS, konkrétně z položky „statusE“. Tato binomická proměnná nabývá hodnoty 0 v případě, že matka zahrnutá ve výběrovém souboru nepracuje (status „nezaměstnaný“ a „neaktivní“) a hodnoty 1 pokud ano (status
„zaměstnaný“).
39 Využití

standardní verze metody nejmenších čtverců brání skutečnost, že nejsou splněny některé základní statistické
předpoklady jako například homoskedasticita náhodných složek. Alternativně je možné využít nelineární verze metody nejmenších čtverců, nicméně metoda maximální věrohodnosti je spojena s více vydatným (efficient) odhadem
parametrů, tj. je dosaženo nejmenšího možného rozptylu.
40 Šance (odds) představuje podíl pravděpodobnosti výskytu daného jevu a pravděpodobnosti, že daný jev nenastane.
41 V případě ordinální vysvětlující proměnné se nejedná o jednotkovou změnu nýbrž o změnu vůči referenční kategorii
vysvětlující proměnné.
42 V analýze je záměrně rozlišení dle věku nejmladšího dítěte, neboť ženy při rozhodování o participaci na trhu práce
zpravidla přihlížejí k věku nejmladšího potomka.
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vysvětlující proměnné
dostupnostMS_kat_09 Jedná se o kategoriální proměnnou značící dostupnost mateřských škol v okrese,
ve kterém žena zahrnutá ve výběrovém souboru bydlí. Předpokladem a zároveň hlavní
hypotézou práce je, že matky žijící v oblastech s nedostatečnými kapacitami mateřských škol mají menší pravděpodobnost participovat na pracovním trhu než matky žijící v oblastech s dostatečnými kapacitami mateřských škol. Výpočet spočívá v porovnání cílových kapacit mateřských škol v daném okrese s celkovým počtem dětí ve školkovém věku (3-5 let) v daném okrese.43 Jelikož jsou cílové kapacity jednotlivých zařízení předškolní péče uváděny k počátku příslušného školního roku (tedy k 1.9.), byly
k tomuto datu přepočteny i celkové počty obyvatel dle jednotek věku. Tímto způsobem
byla vypočtena dostupnost mateřských škol pro školní roky 2012/2013 a 2013/2014
pro každý okres v České republice. Tyto údaje byly následně přiděleny k jednotlivým
záznamům individuálních dat VŠPS. Informace z VŠPS o ženách s malými dětmi
pocházejí z roku 2013, přičemž pořízené záznamy lze rozlišit dle jednotlivých referenčních týdnů. Výsledná proměnná dostupnostMS_kat_09 tedy vznikla kombinací
vypočtené dostupnosti mateřských škol pro školní roky 2012/2013 a 2013/2014, kdy
záznamům do 35. týdne byla přidělena hodnota pro školní rok 2012/2013 a záznamům
od 36. týdne hodnota pro školní rok 2013/2014. Uvedená proměnná nabývá hodnoty
„dostatečná“ v případě, že podíl počtu dětí v okrese ve školkovém věku ku celkovým
kapacitám mateřských škol je menší než 90 %, hodnoty „potenciálně nedostatečná“
v případě, že se tento podíl pohybuje od 90 do 100 %, a „nedostatečná“ v případě,
že podíl činí 100 % a více (v tomto případě tedy počet dětí v okrese ve věku 3-5 let
převyšuje celkové kapacity mateřských škol v daném okrese).
vzdelani

Jedná se o kategoriální proměnnou značící nejvyšší dokončené vzdělání matky. Hodnoty vychází z VŠPS, konkrétně položky „NejVzdS“. Proměnná nabývá celkem tří
hodnot a to „primární“ (odpovídající klasifikaci ISCED 0-2), „sekundární“ (ISCED 3
a 4) a „terciální“ (ISCED 5 a 6). Z hlediska analýzy dat se předpokládá, že ženy s vyšším dosaženým vzděláním budou mít větší pravděpodobnost pracovat, neboť tyto ženy
zpravidla dříve pracovaly na vyšších odbornějších pozicích a upřednostňují rychlejší
návrat na pracovní trh (minimalizace doby přerušení pracovní kariéry z důvodu mateřství, potenciál vyšších příjmů na odbornějších pozicích, apod.), a také protože tyto
odbornější pozice častěji umožňují flexibilnější formy pracovní spolupráce (zkrácené
úvazky, práce z domova, apod.).

rodstav

Kategoriální proměnná značící rodinný stav matky zahrnuté ve výběrovém souboru,
přičemž tato proměnná může nabývat celkem čtyř hodnot, a to „svobodná“, „vdaná“,
„ovdovělá“ a „rozvedená“.

deti_vek

Deti_vek představuje kategoriální proměnnou značící věk nejmladšího dítěte matky
zahrnuté v souboru. Z důvodu omezení výběrového souboru pouze na děti ve školkovém věku, může tato proměnná nabývat pouze tří hodnot, konkrétně tedy „3 roky“, „4

43 Přestože

mateřské školy mohou v případě volné kapacity navštěvovat, a skutečně navštěvují (viz sekce č. 3.2), i děti
mladší a starší než v uvedené věkové skupině 3-5 let, pro zjednodušení bylo počítáno pouze s touto věkovou skupinou,
pro kterou jsou mateřské školy určeny primárně.

Analýza vztahu dostupnosti MŠ a zaměstnanosti žen

38

roky“ a „5 let“. Základní intuice i data uvedená v kapitole 4 naznačují, že matky se
staršími dětmi mají větší pravděpodobnost pracovat než matky s nejmladším dítětem
v nižším věku.
pocetdeti15_kat Tato proměnná představuje celkový počet dětí matky zahrnuté ve výběrovém souboru, které jsou mladší 15 let. Rozlišovány jsou tři stavy této proměnné, a to „1 dítě“,
„2 děti“ a „3 a více dětí“. Předpokladem je, že u matek s vyšším počtem dětí mladších
15 let je menší pravděpodobnost participace na pracovním trhu, neboť matky s vyšším
počtem malých dětí častěji zůstávají v domácnosti a pečují o děti.
partner_prac Proměnná partner_prac je binomická proměnná značící, zda má žena zahrnutá do
výběru partnera, který pracuje (hodnota 1), či nikoliv (hodnota 0). Předpokládá se,
že žena s partnerem, který pracuje, má větší tendenci zůstat v domácnosti a pečovat
o děti.

5.3 Deskriptivní popis dat
Jak již bylo zmíněno, hlavním datovým zdrojem pro analýzu byla individuální data z Výběrového
šetření pracovních sil z roku 2013. Obdržená data obsahují celkem 224 001 záznamů, které byly
posbírány od jednotlivých osob v průběhu celého roku 2013. Součástí dat jsou také váhy jednotlivých osob, které umožňují přepočet na celou populaci České republiky. Díky tomuto převážení lze
tedy data a výsledky analýzy interpretovat jako informace charakterizující chování všech obyvatel
ČR.44 Celkem toto šetření reprezentuje 10 520 700 osob (v šetření zastoupeni 42 868 osobami),
přičemž z toho 5 353 655 je žen (22 554 osob v šetření) a 5 167 045 je můžu (20 314 osob v šetření). Výběrový soubor, který je pro analýzu a ověření hlavní hypotézy práce omezen pouze na ženy
s nejmladším dítětem ve věku 2-6 let, čítá dohromady celkem 1 516 osob, které reprezentují 420
197 matek. V následující části je věnována pozornost již jen tomuto výběrovému souboru, s kterým
je v analýze počítáno, neboť zbývající data již nejsou pro analýzu natolik relevantní.
Na obrázku č. 5.1 je znázorněna věková struktura žen, které byly zahrnuty do analýzy. Kromě
toho je v tomto obrázku zobrazena i věková struktura v porovnání s dalšími proměnnými jako
participace žen na pracovním trhu, vzdělání, rodinný stav, věk nejmladšího dítěte a celkový počet
dětí do 15 let věku. Nejvíce žen zahrnutých do výběrového souboru se pohybuje ve věku mezi 30
a 40 lety, celkem tato věková skupina činí více než 70 % všech žen s malými dětmi od 2 do 6 let.
Tato skutečnost je, stejně jako celková podoba věkové struktury, pravděpodobně ovlivněna zejména
kombinací dvou hlavních faktorů, a to věkem matek při narození dítěte a vlivem početně silnějších
generací osob narozených během natalitní vlny v sedmdesátých letech.
S intenzitou plodnosti a jejím rozložením, která byla podrobněji popsána v předcházejících
částech (viz podkapitola 2.3) souvisí také další charakteristiky jako relativní rozložení dle věku
nejmladšího dítěte či celkový počet dětí do 15 let. Zhruba 25 % ve výběru představují ženy s nejmladším dítětem ve věku 2 let, okolo 20 % pak zaujímají ženy s nejmladšími dětmi ve věku 3, 4 a 5 let.
Zbývajících necelých 15 % připadá na ženy s nejmladším dítětem ve věku 6 let. Mírně klesající
44 Pro

přepočet na celou populaci byla použita proměnná „wgtr“, která představuje roční váhu osoby. Použité váhy
představují podíl počtu osob v populaci a počtu osob ve výběru se shodným pohlavím, věkovou skupinou a okresem
bydliště. V případě hlubšího třídění údajů dle dalších sociodemografických charakteristik jako je dosažené vzdělání,
věk nejmladšího dítěte či rodinný stav, je tedy třeba brát tuto skutečnost v úvahu.
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Obrázek 5.1: Věková struktura žen s malými dětmi ve věku 2-6 let v závislosti na dalších sociodemografických statistikách, ČR, VŠPS, 2013
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Pozn.: Data jsou s pomocí vah přepočtena na celou populaci.
Zdroj: MŠMT. Vlastní zpracování.
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Tabulka 5.1: Aktivita žen na pracovním trhu s ohledem na věk nejmladšího dítěte, ČR, VŠPS, 2013
participace na pracovním trhu
/

2leté

3leté

4leté

5leté

6leté

celkem

věk nejmladšího dítěte
nezaměstnaná + neaktivní

19,8 %

8,9 %

5,7 %

3,6 %

2,0 %

40,1 %

zaměstnaná

4,7 %

12,0 %

15,0 %

15,6 %

12,5 %

59,9 %

celkem

24,6 %

20,9 %

20,7 %

19,2 %

14,6 %

100 %

Pozn.: Data jsou s pomocí vah přepočtena na celou populaci.
Zdroj: MŠMT. Vlastní zpracování.

tendence je logická vzhledem k tomu, že jsou sledováni jen nejmladší potomci. Z hlediska počtu
dětí do 15 let věku je patrný vliv modelu dvoudětné rodiny, který byl pro Českou republiku typický
především v minulosti a i přes celkový pokles intenzity plodnosti po roce 1990 je stále preferován.
Ženy s dvěma dětmi představují zhruba 50 % z celkového počtu, pouze jedno dítě má cca 41 % žen
a 3 a více dětí pak připadá na zhruba 9 % žen.
Zhruba 60 % matek s nejmladším dítětem ve věku od dvou do šesti let v době dotazování
pracovalo. Jak je patrné z tabulky 5.1, data se zdají být v souladu s hypotézou, že zaměstnanost žen
roste se zvyšujícím se věkem dítěte. Zatímco mezi matkami s nejmladším dítětem ve věku dvou let
je jako zaměstnaná klasifikováno pouze 20 % žen, u matek 3letých dětí je zaměstnaných již zhruba
57 %, u 4letých dětí pak 73 % žen, u 5letých více než 81 % a u 6letých dokonce necelých 86 %.
Z hlediska zaměstnanosti matek dle celkového počtu dětí do 15 let věku pak vykazují vyšší míru
zaměstnanosti matky s jedním či dvěma dětmi (59 a 63 %) než matky se třemi a více dětmi (44 %).
Data výběrového souboru rovněž naznačují, že zaměstnanost matek roste také s vyšším dosaženým vzděláním .45 Ženy s terciálním vzděláním vykazují nejvyšší zaměstnanost ve všech věcích
nejmladšího dítěte. Jako výrazný se zdá především rozdíl v zaměstnanosti žen se sekundárním a terciálním vzděláním oproti ženám s primárním vzděláním. Z hlediska zaměstnanosti dle rodinného
stavu nejsou rozdíly mezi matkami na první pohled natolik výrazné. Míra zaměstnanosti svobodných žen ve výběrovém souboru činila zhruba 48 %, u vdaných žen pak 65 %, ovdovělých 63 % a
u rozvedených 53 %. Míra zaměstnanosti v případě, že žena má partnera, který pracuje, pak činí
zhruba 64 %. U žen, které pracujícího partnera nemají, činí míra zaměstnanosti 45 %.
Jako poslední zbývá rozložení, zda matka žije v okrese s dostatečnou či nedostatečnou dostupností předškolní péče. Základní rozdělení okresů dle dostupnosti předškolní péče je k vidění
v kapitole 3 v obrázku č.3.3a 3.4. Rozložení okresů v rámci proměnné dostupnostMS je poměrně
rovnoměrné, kdy v okresech s dostatečnou dostupností mateřských škol bydlí 32 % matek, v okresech s potenciálně nedostatečnou dostupností necelých 34 % žen a zbývajících zhruba 34 % pak
spadá na ženy, které bydlí okresech s nedostatečnou dostupností mateřských škol.

45 Převážná

většina matek v souboru má sekundární nejvyšší dokončené vzdělání (celkem 72 %), necelých 22 % má
terciální vzdělání a zbývajících zhruba 6 % připadá na ženy s primárním vzděláním. Především v případě žen s primárním vzděláním je při třídění dle věku nejmladšího dítěte výběrový soubor již poměrně malý a je třeba brát v úvahu
určité omezení přesnosti uvedených údajů. Toto platí i v případě dalších sociodemografických statistik, kde dochází
k hlubšímu třídění dat.
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5.4 Výsledky
V této části budou prezentovány hlavní výsledky analýzy s cílem ověřit hypotézu, zda mají matky
s malými dětmi žijící v regionech s nízkou dostupností mateřských škol nižší pravděpodobnost
pracovat než matky žijící v regionech s dostatečnou dostupností. Analýza byla provedena s využitím statistického softwaru Stata 13.0. Výsledky lineárního pravděpodobnostního modelu, logistické
regrese a probitového regresního modelu jsou k vidění v příloze. V rámci správné interpretace výsledků je nejprve nutné ověřit splnění základních předpokladů těchto modelů. Ačkoliv nejsou předpoklady modelů v případě logistické regrese a probitu natolik striktní, stále je třeba ověřit, zda se
v modelu nevyskytuje problém multikolinearity náhodných proměnných, a že jsou v modelu zahrnuty všechny relevantní proměnné. Závažná multikolinearita v modelu objevena nebyla. K ověření
došlo s využitím tzv. kritéria VIF (variance inflation factor), kdy žádná proměnná nepřekročila
hodnotu 4. Zahrnutí všech relevantních proměnných bylo ověřeno pomocí linktestu. I v tomto případě byly výsledky u všech modelů v pořádku, kdy predikované hodnoty (_hat) byly signifikantní a
predikované hodnoty na druhou (_hatsq) naopak nesignifikantní. Z důvodu porušení předpokladu
homoskedasticity u lineárního pravděpodobnostního modelu zde bylo při odhadu využito varianty
robustního odhadu směrodatných odchylek (robust standard errors).
Jak již bylo řečeno v druhé části této kapitoly při popisu metodiky (viz Příloha), v případě logitu a probitu můžeme u koeficientů standardně interpretovat pouze jejich znaménko (tedy to, zda
daná proměnná ovlivňuje závislou proměnnou pozitivně či negativně) a signifikanci. To neplatí
u lineárního pravděpodobnostního modelu, kde jsou jednotlivé odhadované regresní koeficienty
přímo rovny mezním efektům vysvětlujících proměnných. Při pohledu na výsledky (viz Příloha) je
vidět, že znaménka koeficientů jednotlivých proměnných se v rámci modelů od sebe neliší, velmi
podobné hodnoty vykazují také p-hodnoty, které svědčí o signifikantnosti daného odhadu či naopak. Z uvedených hodnot vyplývá, že dostupnost mateřských škol neměla vliv na pravděpodobnost
matek s malými dětmi pracovat. Znaménka koeficientů sice odpovídají předpokládané hypotéze,
že ženy z okresů s nedostatečnou a potenciálně nedostatečnou dostupností mateřských škol budou
mít nižší pravděpodobnost pracovat, nicméně v obou případech jsou tyto odhadované regresní koeficienty v rámci všech tří modelů nesignifikantní. Jako nesignifikantní se jeví rovněž koeficienty
proměnné rodstav určující rodinný stav matky a koeficient u matek s celkovým počtem 2 dětí do
15 let. Pravděpodobnost pracovat se tedy u svobodných matek s malými dětmi statisticky neliší od
pravděpodobnosti pracovat u matek vdaných, rozvedených a ovdovělých. Podobně je to s pravděpodobností pracovat u matek pouze s jedním dítětem do 15 let a se dvěma.
Statistický významný vliv byl naopak prokázán u věku nejmladšího dítěte, kdy dle předpokladu
s rostoucím věkem nejmladšího potomka roste i pravděpodobnost pracovat. V souladu s očekáváním a literaturou jsou také rozdíly v pravděpodobnosti pracovat dle nejvyššího dokončeného vzdělání žen, kdy ženy se sekundárním a terciálním vzděláním mají vyšší pravděpodobnost pracovat než
ženy s primárním vzdělání. Poměrně překvapivý je naopak výsledek v závislosti na skutečnosti,
zda má žena partnera, který pracuje či nikoliv. Dle dat mají ženy s pracujícím partnerem větší
pravděpodobnost pracovat než ženy bez něj. Předpokladem ovšem bylo, že matky bez pracujícího
partnera budou více motivováni pracovat z důvodu zajištění dostatečné finanční situace a životní
úrovně. Jistým vysvětlením by mohly být skutečnosti uvedené ve studii Paloncyové a kol. (2014),
podle níž jsou matky bez partnera na pracovním trhu velmi ohrožené, například v souvislosti se
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sníženou pracovní flexibilitou z důvodu péče o dítě. Často se také jedná o ženy s nižším vzděláním
a sociálním kapitálem, které mají vyšší riziko nezaměstnanosti.
Pro lepší představu o velikosti jednotlivých závislostí a jednoduší interpretaci byly vypočteny mezní efekty pro průměrné pozorování MEM a průměrné mezní efekty AME (viz Příloha).
V případě lineárního pravděpodobnostního modelu nedošlo k žádné změně. Jelikož je mezní efekt
v tomto modelu vždy konstantní, jsou si všechny zmíněné variace mezního efektu rovny. V souvislosti s definicí daných modelů, také často obecně platí, že mezní efekty pro průměrné pozorování
průměrné mezní efekty jsou si v logitu a probitu velmi podobné. Z hlediska rozdílů v pravděpodobnosti pracovat na základě věku nejmladšího dítěte z modelů vyplývá, že matky s nejmladším
dítětem ve věku 3 let, mají o více než 40 % větší pravděpodobnost pracovat než matky s dětmi
ve věku dvou let.46 Při porovnání s matkami 4letých dětí je tento rozdíl již zhruba 54 % (v případě ME u LPM a AME u logitu a probitu, v případě MEM u logitu a probitu dokonce cca 59 %)
oproti matkám s dvouletými dětmi. Rozdíl se s rostoucím věkem dětí stále zvyšuje, v případě matek
s nejmladším dítětem ve věku 5 let je to již zhruba 64 % (o 68 % větší pravděpodobnost v případě
MEM u logitu a probitu ), a v porovnání s matkami s nejmladším dítětem ve věku 6 let rozdíl činí
68 % (o 72 % vyšší pravděpodobnost při MEM u logitu a probitu). Výrazný rozdíl v pravděpodobnosti pracovat lze nalézt také v rozlišení dle nejvyššího dokončeného vzdělání. Průměrný mezní
efekt u logitu a probitu vypovídá o zhruba 35% rozdílu v pravděpodobnosti pracovat mezi matkami
s vysokoškolským a primárním vzděláním. Mezní efekt pro průměrné pozorování pak ukazuje na
rozdíl dokonce téměř 49 % pro tyto dvě skupiny matek.
V souvislosti s interpretací výsledků je třeba vzít v úvahu také určitá omezení vyplývají z použitých metod, stanovených předpokladů a využitých dat. Řešená problematika je velmi komplexní
a souvisí s celou řadou aspektů z různých oblastí, které ji mohou ovlivňovat. I z tohoto důvodu
byly v práci nejprve uvedeny kapitoly přinášející alespoň základní vhled do těchto jednotlivých
oblastí. Jako v případě všech modelů, i zde muselo dojít k přijetí určitých zjednodušení a předpokladů, aby bylo vůbec možné požadovaný vztah nějak vyjádřit a ověřit tak hlavní hypotézu práce.
Volba metody pro analýzu dat a výběr proměnných, které do ní vstupují, byly zvoleny především na
základě dostupnosti datových zdrojů (v tomto případě tedy individuální data z VŠPS a data z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a s ohledem na získané znalosti z dané problematiky
prezentovaných v úvodních kapitolách práce. Při interpretaci výsledků je všechny tyto skutečnosti
třeba brát v úvahu a nepřisuzovat prezentovaným výsledkům vlastnosti, které nemají. Jedná se
tedy pouze o jeden z možných pohledů jak danou problematiku zkoumat. Do budoucna by bylo
určitě zajímavé analýzu rozšířit ještě o další relevantní aspekty a pohledy, které byly nyní z důvodu
zjednodušení vypuštěny. Jedná se například o rozlišení na počet skutečně odpracovaných hodin,
který se může výrazně lišit a přitom je jeho význam z hlediska harmonizace rodinného a pracovního života zřetelný. Jiným příkladem je třeba kvalita pracovní pozice, tedy zda se z pohledu ženy
jedná o preferovanou pozici odpovídající její kvalifikaci. Dalším z problémů, který je třeba brát
v potaz, může být poměrně malý vzorek dat, který souvisí s úzkým vymezením cílové populace
žen s malými dětmi. Data z VŠPS se zaměřují primárně na reprezentativnost vzorku z hlediska
pohlaví, věkové skupiny a okresu bydliště, v případě hlubšího třídění dat pak tedy může docházet
k omezení přesnosti uvedených údajů.
46 Rozdíl činí 40,6 % v případě lineárního pravděpodobnostního modelu, zhruba 43 % v případě MEM u logitu i probitu

a necelých 40,8 % v případě AME u logitu a probitu.

6 Závěr
Diplomová práce se zabývala vztahem mezi systémem předškolní péče a pozicí žen s malými dětmi
na pracovním trhu v České republice. Cílem práce bylo odhalit, zda nedostatečné kapacity zařízení
předškolní péče mají negativní vliv na zaměstnanost českých matek a jaké případné další determinanty mohou zaměstnanost žen s malými dětmi ovlivňovat. Pro analýzu byla využita individuální
data z Výběrového šetření pracovních sil z roku 2013 doplněná o data z Českého statistického úřadu
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V úvodu práce byl nejprve nastíněn demografický
vývoj obyvatelstva po roce 1990. Na ten následovalo vymezení systému předškolní péče v České
republice a popis vývoje dostupnosti služeb předškolní péče. Dále se práce věnovala situaci žen
s malými dětmi na trhu práce a potenciálním negativním dopadům v souvislosti s omezenými možnosti harmonizace rodinného a pracovního života. Poté byla provedena samotná analýza. Výsledky
analýzy neprokázaly signifikantní vliv nedostatečné dostupnosti předškolní péče na pravděpodobnost matek s malými dětmi pracovat. Z hlediska dalších sociodemografických charakteristik se jako
signifikantní jeví věk nejmladšího dítěte, vzdělání matky, celkový počet dětí či přítomnost pracujícího partnera.
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