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0 Úvod 

Tématem mé práce jsou ženy na mateřské a rodičovské dovolené jako cílová skupina 

ve vzdělávání dospělých. V současné době není mnoho dostupných materiálů k 

problematice vzdělávání této cílové skupiny, i když mohu říci, že se v tomto směru 

situace v naší společnosti pomalu zlepšuje. Znevýhodněným skupinám na trhu práce, 

mezi něž ženy po mateřské a rodičovské dovolené patří, začíná být věnována zvýšená 

pozornost. Je to ovlivněno nejenom vstupem České republiky do Evropské unie, ale 

také celkovou společenskou situací, rostoucím počtem narozených dětí, a tedy i žen 

na mateřské a rodičovské dovolené. 

Mým hlavním cílem je snaha charakterizovat ženy na mateřské a rodičovské 

dovolené, jejich postavení ve společnosti a také postihnout některé současné možnosti 

jejich vzdělávání. V celé práci vycházím z dostupných materiálů a také ze své osobní 

zkušenosti. Jsem na rodičovské dovolené se dvěma dětmi a dovolím si říci, že patřím 

spíše mezi ty aktivnější matky, takže se po celou dobu snažím nějakým způsobem 

vzdělávat. Domnívám se tedy, že  jsem schopna tuto oblast poměrně objektivně 

postihnout. Pokud tato práce alespoň minimálně pomůže k tomu, aby se situace v naší 

společnosti nadále zlepšovala – a to nejenom pro samotné ženy, ale pro všechny 

subjekty zainteresované v této problematice – mohu mít pocit, že má smysl. 

Bohužel, mateřství a rodičovství je v současné době spíše nevýhoda. Dominantní 

hodnoty převládající v naší společnosti, zahrnující mimo jiné i vysoce ceněnou 

hodnotu osobní svobody, jsou u nás poměrně těžko slučitelné s mateřskou a 

rodičovskou rolí (alespoň v počátku). Přestože je rozhodnutí stát se matkou pro 

všechny ženy u nás svobodné, není jednoduché. Zkušenost mateřství a rodičovství je 

nepřenositelná, a jakmile jednou do této životní etapy žena vstoupí, nová role matky jí 

zůstane po celý život.  
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V první části práce se zabývám především pojmy mateřství a rodičovství a tím, do 

jaké míry společnost a její realita ovlivňuje mateřské chování žen. Stručný náhled do 

historie 20. století nám umožní získat představu o proměnách role ženy-matky, která 

byla (a stále je) velmi silně formována názory psychologů a také historicko-

společenskými událostmi.    

K tomu, abychom získali alespoň stručnou představu o situaci současných žen na 

mateřské a rodičovské dovolené, je nutné znát opatření, která nabízí sociální stát         

a která by měla být v ideálním případě nastavena tak, aby přispívala k harmonizaci 

rodinného a pracovního života. Asi nejvýznamnějším z těchto nástrojů je institut 

mateřské a rodičovské dovolené – důležitá je délka a možné způsoby čerpání. Jeho 

správné nastavení je zásadní pro celkovou společenskou situaci žen s malými dětmi.  

S tím ovšem souvisejí také ostatní opatření – hmotné zabezpečení během mateřské     

a rodičovské dovolené, služby péče o děti, politika prosazující rovné příležitosti. 

Nezanedbatelný význam mají statistické indikátory, které nám umožní  získat přehled 

o aktuální situaci žen na trhu práce. Proto, aby opatření, která stát nastaví, byla 

úspěšná, je nutné znát  postoje, které společnost k těmto opatřením zaujímá. Tyto jsou 

zjišťovány pomocí nejrůznějších kvantitativních a kvalitativních výzkumů.  

V třetí části práce již blíže specifikuji cílovou skupinu žen na mateřské a rodičovské 

dovolené a snažím se postihnout některé možnosti vzdělávání, které jsou na tuto 

skupinu zaměřené. Po narození dítěte se žena téměř ze dne na den ocitá v úplně nové 

životní situaci. Opouští pracovní prostředí, kvůli čemuž se nachází mimo společenský 

život. Ztrácí některé sociální vazby a doba, než si vytvoří nové, může být pro některé 

ženy poměrně obtížná. Více pozornosti v této části práce tedy také věnuji možným 

psychosomatickým problémům, kterými je žena na mateřské a rodičovské dovolené 

ohrožena. 
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Samotné vzdělávání cílové skupiny žen na mateřské a rodičovské dovolené není 

jednoduchá záležitost. Považuji za důležité zmínit některé zdroje motivace těchto žen 

ke vzdělávání a také popsat určitá organizační specifika, která s sebou příprava 

vzdělávacích programů pro matky s malými dětmi přináší. Věnuji se také současným 

možnostem vzdělávání žen během mateřské a rodičovské dovolené. Asi 

nejvýznamnější roli v tomto ohledu hrají mateřská centra a nyní jsou také poměrně 

rozšířené vzdělávací programy financované z fondů Evropské unie. 

Na závěr se zkusím zamyslet nad úlohou andragogiky ve vzdělávání žen na mateřské 

a rodičovské dovolené. 

Ráda bych také na tomto místě poděkovala PhDr. Michalu Šerákovi, Ph.D., za jeho 

pomoc při tvorbě této práce. 
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1 Mateřství a rodi čovství – obecná východiska 

V této kapitole bych ráda podrobněji zmínila některá východiska spojená se 

současným postavením žen na mateřské a rodičovské dovolené. Významný je 

především samotný pohled na pojem mateřství, který je z velké části formován 

historickým vývojem společnosti a jehož obsah se mění s právě uznávanými postoji 

nejenom k ženám, ale také k výchově dětí a k otcům.   

1.1 Pojem mate řství a rodi čovství  

Mateřství je pojem, který je tradičně spojován se ženou, a vzhledem k její jedinečné 

schopnosti rodit děti tomu ani jinak být nemůže. Obsah tohoto pojmu však už tak 

jednoznačný není, můžeme v něm sledovat dvě hlavní podstaty – biologickou a 

sociální. Pochopení biologické podstaty mateřství není příliš složité – jeho hlavním 

smyslem je předávání genů, zachování rodu. Žena je v tomto smyslu na tento proces 

fyziologicky připravena.  

Jakým způsobem je ale  připravena na tu delší, složitější cestu spočívající v následné 

péči o dítě a jeho výchově? 

„Vychovat tělesně i duševně zdravé, zdatné děti, předat jim to nejlepší, co jsme sami 

převzali od rodičů a z jiných zdravých zdrojů, pomoci jim se začlenit do společnosti 

jako její platní a tvořiví členové – to je smysl celého našeho dosavadního vývoje a 

velký test osobní zralosti.“ (Říčan, P., 2004, s. 258) 

O tom, zda kromě kojení je žena také nějakým jiným způsobem připravena na péči o 

narozené dítě, dnes již mnoho psychologů pochybuje.V minulosti se v této souvislosti 

hovořilo o mateřském instinktu, jehož vrozenou existenci vyvrací např. E. Badinter 

(1998). Podle jejích výzkumů je mateřský instinkt mýtus a mateřská láska jen cit, 

křehká a nedokonalá. (Badinter, E., 1998, s.11–12)  

Pokud by opravdu ženy měly vrozenou schopnost mateřského chování, zřejmě by se 

vůbec nezabývaly rozhodnutím, zda děti mít či nemít, neexistovaly by odložené děti a 

vše by probíhalo velmi přirozeně. 
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Tak tomu ovšem není, „… mateřství stejně tak jako otcovství je přes svůj jistý 

biologický základ převážně sociálním „produktem“ (konstrukcí), neboť ospravedlňuje 

určité vzorce chování muže (otce) a ženy (matky) v dané kultuře.“  

 (Maříková, H., 2007, s. 2) 

Váha, kterou společnost mateřství přisuzuje, se odvíjí od dominantních hodnot této 

společnosti. V současné době je patrná například z dostupných rozhodnutí, která lze 

ohledně mateřství činit. Díky moderním metodám antikoncepce může dnes žena 

mateřství ze svého života úplně vypustit nebo naopak díky moderním metodám 

umělého oplodnění má možnost otěhotnět i ve velmi pokročilém věku. Pokud žena 

neotěhotní nechtěně, její rozhodnutí je ovlivněno různými motivy (vědomými či 

nevědomými). Co vlastně ženy motivuje k rozhodnutí stát se matkou? 

Říčan (2006, s. 259–260), uvádí tyto motivy:  

• Přitažlivost mateřské identity – přítomnost narozeného dítěte umožní matce 

definovat sebe samu – „jsem matkou“. 

• Touha vyrovnat se vlastní matce, která se jinak často jeví jako nedostižný vzor 

– vše jí jde lépe, rodina ji respektuje. 

• Nejistota manželovou či milencovou láskou – prostřednictvím dítěte si je lze k 

sobě připoutat. 

• Přání být spoután s někým velmi blízkým. 

• Potřeba čelit strachu ze smrti – může pramenit z nějaké traumatizující 

události, dítě může uspokojovat matčinu nevědomou fantazii o vlastní 

nesmrtelnosti. 

• Potřeba potrestat sebe nebo druhé – těhotenství a porod mohou posloužit jako 

trest za nějaká nesplněná přání. 

• Dítě může být zbraní proti někomu, komu jeho existence může vadit         

(např. matka bojící se stárnout). 
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Kromě těchto potřeb jsou významným faktorem ovlivňujícím rozhodování ženy stát 

se matkou právě hodnoty uznávané danou společností. Společnost nás ve velké míře 

ovlivňuje tím, že nám říká, kdy máme děti mít, kolik jich máme mít a jakým 

způsobem je vychovávat. Nastavuje nám také podmínky, za kterých budeme o děti 

pečovat. Všechny tyto faktory hrají významnou roli v rozhodnutí, které je zřejmě 

nejdůležitějším v životě každé ženy. 

Říčan (2006, s. 262–263), popisuje mateřství jako velkou zkoušku osobní zralosti, 

(pro zdravý vývoj dítěte je velmi důležitý pocit důvěry v sebe sama) a zároveň jako  

novou příležitost začít s dítětem nový život, bez starých chyb.  

Narození dítěte je zlomovým přechodem. Na rozdíl od jiných životních rozhodnutí ho  

nelze vzít zpět. Klasická studie LeMatrese z roku 1957  si jako první dovolila popsat 

přechod k rodičovství jako krizi. Zkušenost rodičovství je nepřenositelná, nelze na něj 

být dokonale připraven. (Možný, I., 2006, s. 148–152) 

Příchod dítěte je tedy významným životním mezníkem nejenom pro matku, ale i pro 

otce dítěte. Oba partneři se v podstatě ze dne na den stávají rodiči. 

Pojem rodičovství je u nás poměrně novým, jeho častější používání se odvíjí od idey 

genderové rovnosti – chápeme v něm rovný podíl obou partnerů (rodičů) na péči a 

výchově dítěte. Právě v životní etapě rodičovství, především v době, kdy je žena na 

mateřské a rodičovské dovolené, dochází více než jindy k nerovnému rozdělení prací 

a rolí mezi mužem a ženou.  

Mateřství  i rodičovství jsou tedy pojmy komplexní, související především s 

postavením žen a mužů ve společnosti, společenským pohledem na dítě a hodnotami 

převládajícími v dané společnosti. 

Pokud je ideologie společnosti zaměřená hlavně na muže-otce a poskytuje mu 

všechny pravomoci, matka se dostává do stínu a její postavení se přibližuje postavení 

dítěte. Je-li centrem pozornosti dítě, jeho přežití a výchova, společnost se zaměří na 

matku, která se pak stává hlavní postavou na úkor otce dítěte. 

(Badinter, E., 1998, s. 15)  
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1.2 Historické prom ěny role ženy-matky ve 20. století  

Na současnou podobu role ženy-matky mělo zásadní vliv 20. století.  

Lipovetsky o tom říká: „… Dvacáté století je velký věk žen, právě ono, více než 

kterékoli jiné, způsobilo revoluci v jejich osudech a identitě.“ 

(Vodáková, A., 2003, s. 303)  

Velmi významný psychologický směr v tomto období představovala psychoanalýza, 

která přišla na počátku století se svým pohledem na matku jako na jedinou možnou 

osobu předurčenou k výchově dětí. Sigmund Freud vyzdvihl mateřskou roli jako        

„ … jedinečnou, bezparaelní, ustavenou nezměnitelně na celou dobu života jako první 

a nejmocnější objekt lásky a prototyp všech pozdějších vztahů lásky“.   

 (Warshak, R., 1996, s. 30).  

Popularizace teorií Sigmunda Freuda zajistila intelektuální zázemí pro rozvoj tzv. 

kultu mateřství. Ten je podle Warshaka založen na dvou předpokladech: 

• ženy jsou lepšími rodiči než muži od přírody 

• matky jsou pro děti důležitější než otcové 

(Warshak, R., 1996, s. 15)  

Kult mateřství sice přinesl ženám větší společenské uznání a úctu k jejich mateřské 

roli, na druhé straně ovšem úplně vyčlenil otce z jejich výchovné role. Ženy tím měly 

nejméně po dvacet let ve společnosti předem vymezenou roli matky a manželky, která 

byla náplní jejich života. Po druhé světové válce bylo mnoho dětí bez rodičů umístěno 

v dětských domovech a docházelo u nich k významnému nárůstu psychických 

problémů. 
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Světová zdravotnická organizace WHO zadala anglickému pediatrovi Johnu 

Bowlbymu studii o škodlivých účincích toho, co bylo nazýváno mateřskou deprivací. 

Její závěr spočíval v tom, že matka je nenahraditelná a zdravý vývoj dítěte bez matky 

není možný. Ve zprávě z roku 1951 uvedl, že „… vztah dítěte k matce … je za 

běžných okolností nejdůležitějším vztahem … prolongovaná deprivace mateřské péče 

u malého dítěte může mít závažné a dalekosáhlé důsledky pro jeho charakter“.  

(Warshak, R., 1996, s. 30)  

Bolbwyho prohlášení byla v té době přijata nekriticky a měla pro tehdejší společnost 

významné důsledky. Nejenom, že vědecky posvětila kult mateřství a legitimizovala 

názor, že ženy místo je doma, ale také například omezila rozvedeným otcům přístup 

ke svým malým dětem.  

Česká společnost šla díky revolučnímu převratu v roce 1948 jinou cestou. Padesátá 

léta byla pro české ženy obdobím jejich pracovní mobilizace, podporovaná 

množstvím jeslí a školek, ale také názory pediatrů. Ti společně s psychology 

podporovali vývoj dítěte ve školních zařízeních, upřednostňovali kolektivní výchovu 

dětí před rodinnou péčí. Emancipace ženy byla nedílnou součástí socialistického 

programu.  

Alena Wagnerová (2007, Ženy socialisticky osvobozené), uvádí ve vývoji 

socialistického modelu tři období, která se od sebe odlišují především ve způsobu 

řešení ženské otázky:  

• První období padesátých let je charakterizováno důrazem na pracovní roli 

ženy, která je chápána jako primární, role mateřská pak jako sekundární. 

Pracovní mobilizace žen v této době byla podpořena mohutným rozvojem 

školek a jeslí a také názory pediatrů. Ti společně s psychology podporovali 

vývoj dítěte ve školních zařízeních, upřednostňovali kolektivní výchovu před 

rodinnou péčí. Mateřská dovolená trvala tři měsíce a od té doby bylo možné 

umístit dítě v jeslích. Významným efektem uvedené skutečnosti bylo výrazné 

zvýšení kvalifikace žen ve srovnání se západními evropskými státy. 
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• Druhou vývojovou fázi, počínající na konci padesátých let a končící závěrem 

Pražského jara, charakterizuje Wagnerová jako přizpůsobování se životní 

realitě. V tomto období se také začala projevovat první úskalí spojená se 

zaměstnaností matek malých dětí. Byly prováděny první empirické studie k 

otázkám postavení ženy, je diskutováno o problematice dětské psychické 

deprivace.  

„Pediatři, psychologové a pedagogové začali znovu objevovat, že malé dítě 

potřebuje matku. S patnáctiletým zpožděním začali číst Bolwbyho, který byl u 

nás v padesátých letech denuncován jako buržoazní pavědec.“                  

(Možný, I., 2006, s. 181)  

Vzhledem k tomu, že základní životní úroveň rodiny bylo možné zabezpečit, 

pouze pokud byli zaměstnáni oba manželé, nebylo možné ženy z úřadů, škol, 

průmyslu a zemědělství demobilizovat zpět. Kompromisem se tedy stalo 

prodloužení mateřské dovolené ze tří na šest měsíců. Ve druhé polovině 

šedesátých let, kdy byl u nás Bolwby teprve objevován, byl již na západě 

podrobován kritice a generace těchto žen měla náš model, postavení ženy a 

péče o dítě, za vzor. (Možný, I., 2006, s.181)   

• Třetí období normalizace po násilném konci Pražského jara je 

charakterizováno silným úpadkem ve vývoji ženské otázky.  

V České Republice byla zaváděná emancipace vynucená – nikdo za ni nemusel 

bojovat, protože byla provedená shora. Přinesla sice ženám vyšší kvalifikaci a 

začlenění do pracovního života, ale za cenu jejich velkého psychického i fyzického 

přetížení. Tolik deklarovanou rovnost mezi ženami a muži fakticky nepřinesla. Z toho 

také pramení řada současných negativních postojů naší společnosti k některým jejím 

výdobytkům (například jeslím). 
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1.3 Současný stav 

Současná žena se nachází v období, kdy již neexistuje jeden určitý a závazný model 

toho, jak přistupovat k dítěti a ke své kariéře. Rozhoduje sice svobodně o strategii, 

kterou zvolí, to ji ovšem situaci příliš nezlehčuje. Globální ekonomika vyžadující 

flexibilní pracovní sílu a společenské tlaky vyzdvihující především hodnotu osobní 

svobody je v přímém rozporu s požadavky, které vyžaduje péče o dítě.  

V této souvislosti nabývá stále více na aktuálnosti nový fenomén strategie celoživotní 

bezdětnosti „singles“. Spočívá v odkládání mateřství na tak dlouho, jak jen je to 

fyzicky možné, a později se mění v definitivu.                                                                                                  

V západních společnostech se tato strategie objevila na konci 20. století, rozhoduje se 

pro ni mezi pětinou i více než třetinou generace. U nás má její nástup vzhledem ke 

zvýšené porodnosti v sedmdesátých letech asi dvacetileté zpoždění, ale již nyní její 

význam nabývá společensky na váze.  (Možný, I., 2006, s. 196–199) 

Přesto stále ještě většina žen chce zvládat obojí, chce mít práci i děti. Tato strategie je 

ovšem nejnáročnější a často spočívá v neustálém balancování na hranici mezi dvěma 

obtížně kompatibilními světy. Její reálné naplňování pak často znamená jistou 

toleranci ve všech aktivitách s tím spojených, snahu zvládat alespoň nejdůležitější 

úkoly, které obě role vyžadují. Problémy, které při tom vznikají, mohou mít negativní 

vliv na jejich psychické i fyzické zdraví.    

V současné době platí, že do veřejného prostoru vede cesta především přes placené 

zaměstnání. Model zaměstnané ženy je v naší společnosti všeobecně přijímaný, 

ovšem nerealizovatelný bez problémů. I přes všechny kroky iniciované 

mezinárodními organizacemi, vládami jednotlivých států a ženami samými, jsou ženy 

na trhu práce stále silně znevýhodněny. Kvůli mateřství se ženy na trhu práce 

projevují podstatně větší nejistotou než muži. Když ještě děti nemají, jsou 

znevýhodňovány kvůli jejich očekávanému budoucímu odchodu na mateřskou 

dovolenou, později opravdu zaměstnání na nějaký čas přeruší a zůstávají s dětmi 

doma a poté těžko dohánějí ztracené roky v obtížné konkurenci.  
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Výzkumy ukazují, že tradiční rozdělení rolí ve společnosti stále přetrvává. Ženy jsou 

stále ještě mnohem více než muži zodpovědné za své děti, domácí práce a péči o staré 

rodiče.  

Žena na mateřské a rodičovské dovolené, která se obvykle nachází v generaci 

dnešních třicátníků, se navíc může potýkat s vnitřními rozpory pramenícími z její 

vlastní výchovy a změněného sociálně-ekonomického prostředí. Její možné 

rozporuplné postoje pak velmi výstižně charakterizuje Kateřina Jonášová: 

„…Odmítáme trojí zatížení – práci, domácnost, děti. Ale v konfrontaci se svou matkou 

cítíme provinění, když tyto role nezvládáme. Vždyť ona dokázala vše stihnout a bez 

technologického pokroku. Jsme v pasti, z níž vede cesta jen přes neustálé kontinuální 

ptaní se sebe sama, jestli je pro mě důležitější vyprat a vyžehlit, učit se cizí jazyk nebo 

jít s dítětem do mateřského centra. Socialisticky emancipovaná matka je největší 

bariérou skutečné vnitřní emancipace dcer.“  

(Jonášová, K., 2007, Inspirace a odkaz budoucím generacím, 

 http://www.feminismus.cz/download/emancipace_future.pdf, 25. 3., 21:00) 
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2 Stručná analýza postavení žen na mate řské a 

rodi čovské dovolené 

K tomu, abychom si dokázali vytvořit představu o současném postavení žen na 

mateřské a rodičovské dovolené ve společnosti, je důležitý komplexní pohled na 

zkoumanou skupinu. Pro jeho získání jsem vybrala koncept sociální kvality ze studie 

M. Valentové (2002), který je uveden v příloze A.  

Díky své multidimenzionalitě umožňuje nahlížet na zkoumanou skupinu z makro i 

mikroúrovně a zároveň  poskytuje formální i neformální popis dané reality. Všechny 

sféry sociální reality se navzájem prolínají a někdy je velmi nesnadné je od sebe 

oddělit. Pro účely této práce použiji pouze základní dělení na makrosféru a 

mikrosféru. Makrofaktory nám ukáží opatření, která jsou ženám na mateřské a 

rodičovské dovolené poskytována, mikrofaktory nám poskytnou pohled na postoje, 

které společnost a především ženy samé k těmto opatřením zaujímají. 

2.1 Makrofaktory 

Do makrofaktorů spadají především opatření sociálního státu. Tyto nástroje výrazně 

působí na harmonizaci pracovního a rodinného života, mají vliv na zaměstnanost žen 

na trhu práce a také mohou podporovat firmy při zavádění politik rovných příležitostí. 

Přestože strategie, kterou nakonec ženy nebo oba rodiče zvolí, vychází i z jejich 

vlastních preferencí a je stále společností považována za jejich osobní záležitost, 

veřejná moc při nich hraje významnou roli. Opatření, která sociální stát nabízí, 

zahrnují například mateřskou a rodičovskou dovolenou, peněžité dávky v době 

mateřství, služby péče o děti a také možnosti úpravy pracovní doby. 

2.1.1 Mateřská a rodi čovská dovolená v ČR 

Mateřská a rodičovská dovolená je jedním z nástrojů sociálního státu umožňující 

sladit rodinný a pracovní život, především také slouží k prevenci před ztrátou 

zaměstnání toho rodiče, který ji využije. Stejně jako pojem mateřství je spjatý se 

ženou, i mateřská dovolená náleží ženě.  
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Rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba rodiče, některé země poskytují dokonce i 

otcovskou dovolenou, která je na ženu nepřenositelná. V České Republice zatím 

otcovská dovolená neexistuje, nicméně o jejím zavedení se již uvažuje. 

Mateřská dovolená 

Mateřská dovolená náleží ženě po dobu 28 týdnů, porodila-li dvě a více dětí, má 

nárok na mateřskou dovolenou po 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou nastupuje žena 

zpravidla na počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od 

osmého týdne před tímto dnem. Přesné datum stanovuje ošetřující lékař – gynekolog. 

Pokud do porodu žena nevyčerpá celých šest týdnů, protože porod nastal dřív, převádí 

se jí tyto nevyčerpané dny na dobu po porodu. Pokud však nevyčerpá žena šest týdnů 

z jiného důvodu, má dále nárok na mateřskou po dobu 22 týdnů, případně 31 týdnů. 

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže být nikdy 

přerušena nebo skončit před uplynutím šesti týdnů po porodu. Doba čerpání mateřské 

dovolené se pro účely dovolené na zotavenou posuzuje jako výkon práce. Znamená 

to, že tato doba se započítává do dnů podmiňujících vznik nároku na dovolenou. 

Rodičovská dovolená 

Institut rodičovské dovolené byl u nás upraven poprvé Zákonem č. 155/2000 Sb. s 

účinností od 1. 1. 2001. Pojem „další mateřská dovolená“ byl nahrazen pojmem 

rodičovská dovolená. Matka (zaměstnankyně) může požádat zaměstnavatele o 

poskytnutí rodičovské dovolené tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou. 

Rodičovskou dovolenou matka (zaměstnankyně) čerpá tedy po skončení mateřské 

dovolené, a to v rozsahu, o který požádá, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne tří 

let. Na rozdíl od mateřské dovolené, o kterou matka (zaměstnankyně) žádat nemusí, o 

rodičovskou dovolenou matka (zaměstnankyně) musí zaměstnavatele požádat. Právní 

předpis pro takovou žádost nestanovuje písemnou formu, ovšem pro předcházení 

případným problémům je pro obě strany výhodné tuto formu využít. Zaměstnavatel je 

povinen vyhovět žádosti ženy o poskytnutí rodičovské dovolené. 

Otec (zaměstnanec) může požádat zaměstnavatele o poskytnutí rodičovské dovolené 

od narození dítěte nejdéle do tří let věku dítěte. 
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2.1.2 Hmotné zabezpe čení během mate řské a rodi čovské dovolené 

Peněžitá pomoc v mateřství 

Peněžitá pomoc v mateřství hmotně zabezpečuje ženy (zaměstnankyně) v posledním 

období před porodem a po dobu mateřství v době mateřské dovolené. 

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast ženy na nemocenském 

pojištění, trvání ochranné lhůty nebo pobírání nemocenského až do začátku šestého 

týdne před očekávaným dnem porodu, získání aspoň 270 kalendářních dnů účasti na 

nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem, porod, nevykonávání 

práce v tom zaměstnání, z něhož byla peněžitá pomoc v mateřství přiznána. 

Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství je maximálně 28 týdnů nebo 37 týdnů 

v případě žen, které porodily více dětí současně a starají se alespoň o dvě z nich, nebo 

se jedná o ženy svobodné, ovdovělé, rozvedené nebo z jiných závažných důvodů 

osamělé, které nežijí s druhem. 

Výše dávky – dávka se v tomto případě vypočítává z denního vyměřovacího základu, 

procentní sazbou, která je 69 %. 

Rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, jež vytváří předpoklady k 

osobní péči rodiče o dítě v nejútlejším věku. Náleží rodiči, který osobně, celodenně a 

řádně pečuje alespoň o jedno dítě do čtyř let věku, v případě dlouhodobě zdravotně 

postiženého do sedmi let věku. Nemají-li rodiče nárok na peněžitou pomoc v 

mateřství, náleží jim tato dávka ode dne narození dítěte. Dávka není závislá na příjmu 

rodiny. Podmínkou je, že dítě mladší tří let nenavštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro 

děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Dítě, které 

dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školku nebo jiné 

obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Rodič může při nároku 

na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou 

činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.  
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Pokud splní podmínky nároku na rodičovský příspěvek více osob nebo je-li v rodině 

více dětí zakládajících nárok na rodičovský příspěvek, náleží rodičovský příspěvek 

vždy jen jednou. 

Výše rodičovského příspěvku  je částka odpovídající 40 % průměrné mzdy v 

nepodnikatelské sféře, což od 1. 1. 2007 je 7 582 Kč měsíčně. 

(MPSV, 2007, Slučitelnost profesních a rodinných rolí) 

 

Třírychlostní model čerpání rodičovského příspěvku, platný od 1. 1. 2008 

Od 1. 1. 2008 vstoupí v platnost nový model čerpání rodičovského příspěvku. 

Rodičovskému příspěvku bude předcházet peněžitá pomoc v mateřství v délce 28 

týdnů vdaným i osamělým matkám a 37 týdnů  po porodu vícerčat.  

Čerpání rodičovského příspěvku bude probíhat ve třech výměrách stanovených v 

pevných částkách: 

• Zvýšené – 11 400 Kč – po peněžité pomoci v mateřství náleží zvýšený 

rodičovský příspěvek do 24  měsíců věku dítěte. 

• Základní – 7 600 Kč – po peněžité pomoci v mateřství náleží základní 

rodičovský příspěvek v základní výměře do 18 měsíců věku dítěte. 

• Snížené – 3 800 Kč – po peněžité pomoci v mateřství nebo od narození dítěte 

náleží rodičovský příspěvek v základní výměře do 18 měsíců věku a dále ve 

snížené výměře do 48 měsíců věku dítěte. 

Rozhodovací momenty : 

1. rozhodovací moment – ukončení čerpání peněžité pomoci v mateřství – pro 

rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – zvýšená výměra 

2. rozhodovací moment – 18. měsíc věku dítěte – pro klasické, resp. pomalejší čerpání 

rodičovského příspěvku 
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Nemění se možnost během pobírání rodičovského příspěvku neomezeně si přivydělat. 

Podmínkou vyplácení rodičovského příspěvku zůstává: 

• Dítě mladší tří let nenavštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního 

věku déle než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. 

• Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou 

školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. 

(MPSV, 2007, Reforma veřejných financí)                                                                                                                    

Nový systém umožní rodičům svobodně zvolit variantu, která jim nejlépe vyhovuje. 

Velkým problémem u nás zůstává nedostatek služeb péče o děti, čímž se rodičům 

jejich svobodná možnost volby značně zužuje. 

2.1.3 Služby pé če o děti do t ří let věku v ČR 

Služby osobního charakteru jsou v životě pracujících rodičů nesmírně důležité. To 

platí především v oblasti služeb péče o děti, jelikož přebírání odpovědnosti za péči o 

děti představuje významnou překážku v harmonizaci pracovního a rodinného života. 

Česká Republika si v této oblasti nevede nejlépe a je předmětem časté mezinárodní 

kritiky. Dostupnost péče o děti do tří let je u nás pod 10 %. Nabídka těchto služeb by 

měla odpovídat poptávce, která souvisí s mírou zaměstnanosti, délkou mateřské a 

rodičovské dovolené, otevírací dobou těchto zařízení a také s dostupností ostatních 

možností – péče prarodičů, chův atd. Zařízení péče o děti by také měla být především 

pro rodiče dostupná – finančně, časově i kvalitou poskytovaných služeb.  

Jesle 

Jesle patří mezi tzv. zvláštní dětská zařízení léčebně preventivní péče, která pečují o 

všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let. Mohou být zřízeny jako územní, závodní 

nebo společné. Zřizovateli jsou dnes nejčastěji obce a ty je zřizují podle svých potřeb 

a uvážení. Péče je hrazena z rozpočtu zřizovatele a je zcela na něm, jaké stanoví v 

jeslích poplatky. Měsíční poplatky se pohybují v širokém rozmezí od 2 000 Kč do 

7 500 Kč (velmi orientační hodnoty).  
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V současné době je v jeslích umístěno méně než 1 % dětí. V České Republice po 

listopadu 1989 počty jeslí velmi rychle klesly – z 1043 v roce 1991 na 54 zařízení v 

roce 2005.                                                                                                                                                                                                            

Jejich rozložení je navíc velmi nerovnoměrné, nejvíce jeslí je v Ústeckém kraji, v 

hlavním městě Praha a ve Zlínském kraji. Naopak v Karlovarském kraji nejsou žádné. 

(Kuchařová, V., Svobodová, K., 2006, s. 9–11) 

Úbytek jeslí bývá spojován s rozšířením rodičovské dovolené až do věku 3 let, 

prodloužením období nároku na rodičovský příspěvek do čtyř let a také s negativními 

postoji společnosti k využívání těchto zařízení pramenícími především z dob 

socialismu. 

Bohužel u nás nejsou příliš rozšířené ani alternativní formy péče o nejmenší děti. V 

současné době MPSV uvažuje o zavedení institutu tzv. vzájemné rodičovské 

výpomoci, který je rozšířen v některých zemích EU. Spočívá v tom, že jedna 

maminka by za určitých podmínek mohla hlídat děti ze sousedství, čímž by si mohla 

přivydělat k rodičovskému příspěvku. Toto se u nás zatím často provozuje bez 

právního zajištění.  

Mezi další možnosti patří daňová podpora zaměstnavatelů při zřizování dětských 

koutků na pracovišti, dětských jeslí nebo mikroškolek.  

Určitý potenciál při hlídání nejmenších dětí představují také mateřská centra, jejichž 

počet u nás každým rokem stoupá a jejichž prostory jsou zavedené na trávení času 

dětí a rodičů. 

(MPSV, 2007, Bát se či nebát různých rychlostí rodičovské dovolené) 

2.1.4 Mateřská a rodi čovská dovolená  a služby pé če o děti v EU 

Od roku 1996 byla ve všech zemích EU zavedena alespoň tři měsíce trvající 

rodičovská dovolená, která umožňuje rodičům celodenní péči o jejich dítě. 

Rodičovská dovolená může být organizována buď  jako individuální, nepřenosné 
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právo na jiného člena rodiny (například určitou část musí vyčerpat otec a nemůže ji 

převést na matku), nebo se mohou rodiče rozhodnout, kdo z nich rodičovskou 

dovolenou využije.  

Modely nastavení trvání mateřské a rodičovské dovolené jsou v jednotlivých zemích 

odlišné. Délka rodičovské dovolené se pohybuje od tří měsíců v Lichtenštejnsku až po 

dobu, kdy jsou dítěti tři roky například v České Reupblice, Německu, Španělsku, 

Lotyšsku, Litvě, Polsku, Slovensku.  

Srovnání zemí pouze podle délky rodičovské dovolené není příliš optimální, je nutné 

získat i informace o skutečném využívání a dopadu tohoto opatření. Vzhledem k 

tomu, že informace pro tato srovnání nejsou příliš dostupné, využívá se předpokladu, 

že využití rodičovské dovolené podporuje výše peněžitých dávek. Pro tento účel se 

tedy vypočítává tzv. efektivní rodičovská dovolená, což je výpočet získaný poměrem 

trvání rodičovské dovolené a výší peněžitých dávek. Délka efektivní rodičovské 

dovolené už potom indikuje i skutečný dopad tohoto opatření na pracovní chování 

rodičů. Srovnání délky efektivní rodičovské dovolené je uvedeno v příloze B.  

(European Commission, A comparative review of thirty European countries, 2005, 

s. 47–48) 

V některých zemích Evropské unie je legislativně upraven institut otcovské dovolené, 

který formální cestou posiluje podíl otců na péči o děti a přispívá ke zrovnoprávnění 

žen ve společnosti. Délka otcovské dovolené se pohybuje průměrně v rozmezí 2 dnů 

až 2 týdnů. Nejštědřejší je v tomto ohledu Slovinsko, kde otcovská dovolená trvá 90 

dní (nejméně 15 dní musí být vybráno během mateřské dovolené a zbývající část do 8 

let dítěte). Přehled otcovské dovolené ve vybraných zemích EU je uveden v příloze C.  

(European Commission, A comparative review of thirty European countries, 2005,    

s. 51–56) 

V České Republice se o jejím zavedení také uvažuje.  
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Služby péče o děti do tří let věku v EU 

Význam opatření v této oblasti uznává Evropská unie již dlouhou dobu. V roce 1992 

Evropská Rada doporučila členským státům EU aktivně podporovat všechny 

iniciativy, které umožní ženám a mužům harmonizovat jejich pracovní a rodinný 

život. Na summitu EU v Barceloně bylo všem členským státům doporučeno, aby do 

roku 2010 mělo nejméně 33 % dětí do 3 let možnost navštěvovat zařízení péče o děti. 

Hodnocení dostupnosti služeb péče o děti ovšem není jednoduché, jelikož každá země 

má svůj vlastní model uspořádání těchto služeb a opatření. Národní statistiky přitom 

není jednoduché převádět do společného standardu. Navíc se země také velmi liší 

v rozdělení formálních a neformálních opatření a nebo veřejné a privátní péče. 

(European Commission, A comparative review of thirty European countries, 2005, 

s. 33–35) 

Přehled pokrytí sítě služeb péče o děti do tří let je uveden v příloze D. 

Jak jsem se již zmínila, srovnání je spíše orientační, jelikož v této oblasti neexistují 

jednotné standardy. Nicméně z tabulky vidíme, že 33 % pokrytí služeb péče o děti 

dosáhlo šest zemí. Nejvyšší počet, 81 %, má vlámská oblast Belgie, dále limit splňuje 

Dánsko, Francie, Švédsko, Nizozemí a francouzská část Belgie. Naopak nejnižší 

pokrytí těchto služeb je v Polsku, dále v Itálii, Maďarsku, Německu, Řecku, České 

Republice a Rakousku. V těchto zemích nedosahuje pokrytí 10 %. 

Poptávka po těchto službách je ovlivněna participací rodičů (především žen) na trhu 

práce, mírou nezaměstnanosti, délkou rodičovské dovolené, otevírací dobou škol 

a také dostupností jiných alternativ, jako například možnostmi hlídání prarodiči. 

Například ve Finsku dosahuje míra pokrytí 21 %, což je mnohem níže, než 

plánovaných 33 %. Nicméně zařízení péče o děti není nedostatek – ve skutečnosti má 

již od roku 1990 každé dítě ve věku tří let garantované místo v městském zařízení pro 

péči o děti, a to bez ohledu na pracovně-tržní status rodičů. Relativně nízká míra 

pokrytí tudíž nepoukazuje na nedostatek nabízených zařízení, ale na často využívané 

alternativní způsoby hlídání dětí podpořené sociální politikou státu.  

(European Commission, Reconciliation of work and private life, 2005, s. 47–48)  
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2.1.5 Politika rovných p říležitostí 

Mezi opatření státu směřující k vyrovnávání rozdílů mezi ženami a muži na trhu práce 

patří také prosazování politiky rovných příležitostí. 

Rovnými příležitostmi chápeme neexistenci překážek při účasti na ekonomickém, 

politickém a sociálním životě na základě pohlaví. Na realizaci politiky rovných 

příležitostí se v České republice podílí státní správa i místní samospráva, odbory, 

zaměstnavatelé a nestátní neziskové organizace.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí koordinuje vnitrostátní politiku týkající se 

postavení žen ve společnosti, ostatní ministerstva mu poskytují potřebnou součinnost. 

Řídí se přitom programovým dokumentem vlády „Priority a postupy vlády 

v prosazování rovnosti mužů a žen“. Vláda každoročně vyhodnocuje plnění úkolů 

tohoto programového dokumentu a svým usnesením jej aktualizuje. 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů je stálým poradním orgánem vlády 

v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže.               

(MPSV, Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, 2007)  

Počet subjektů, které se zabývají politikou rovných příležitostí, se stále rozrůstá, mezi 

nejznámější nevládní organizace patří například Gender Studies, o. p. s., která slouží 

jako informační, konzultační a vzdělávací centrum, jehož cílem je zpracovávat 

a rozšiřovat informace spojené s genderovou problematikou. Tato společnost 

organizuje mnoho projektů směřujících k prosazování rovných příležitostí 

v pracovním i rodinném životě. Podle mého názoru velmi prospěšnou je například 

soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi, jejímž cílem je ocenit společnosti, 

které politiku rovných příležitostí aktivně prosazují. 

(Gender Studies, o. p. s., 2007, Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR) 

 Poprvé byla tato soutěž vyhlášena v roce 2004, ve spolupráci s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR. Firmy jsou tímto způsobem motivovány k prosazování 

rovných přležitostí  formou publicity a tzv. social label, kterou mohou využívat při 

veřejné prezentaci své firmy. V roce 2006 se vítěznou firmou stala společnost             
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Air Products spol. s r. o., na druhém místě se umístily společnosti IBM Česká 

republika spol. s r. o. a  Microsoft s. r. o. a na třetím místě Citibank a. s.  

Podpora politiky rovných příležitostí a slučitelnosti pracovního a rodinného života je 

přínosem nejenom pro stát, který tímto způsobem může ovlivňovat nepříznivý 

demografický vývoj, ale také pro samotné podniky. Zaměstnanci a zaměstnankyně, 

kteří mají nastaveny příznivé podmínky pro zvládání pracovních a rodinných 

povinností, jsou spokojenější, motivovanější a také výkonnější. Je snížena jejich 

stresová zátěž, méně často absentují, a jejich pracovní činnost je tudíž nepřerušovaná. 

Domnívám se, že pozitivní obraz, který si tímto způsobem podniky vytvoří a kterým 

se ve společnosti prezentují, může usnadnit získávání nových zaměstnanců.   

Mezi nejběžnější způsoby, které mohou firmy využívat při zavádění prorodinných 

opatření, patří především různé úpravy pracovní doby: částečný pracovní úvazek, 

konto pracovní doby, sdílení pracovního místa (job-sharing), rozdělení pracovního 

úvazku na dvě části – každou z nich vykonává jeden z kolegů (job-splitting), flexitime 

– začátek a konec pracovní doby je flexibilní, práce z domova (teleworking). 

2.1.6 Vybrané statistické indikátory charakterizují cí ženy na trhu 

práce v ČR 

Postavení žen na trhu práce vykazuje stabilně určitá specifika, která vycházejí 

z historie dělby práce a také z celkového  společenského postavení žen. Nastavené 

mechanismy trhu práce a stereotypy převládající v oblasti rodinného života způsobují, 

že jsou ženy na pracovním trhu stále silně znevýhodněny.   

Situace na trhu práce se obvykle vyjadřuje prostřednictvím několika indikátorů a tyto 

slouží také k mezinárodním srovnáním. Patří sem především ukazatele zaměstnanosti, 

segregace trhu podle pohlaví, míry nezaměstnanosti. Pro účely této práce jsem 

se zaměřila především na některé ekonomické charakteristiky skupiny žen v období 

jejich očekávaného mateřství. Dále uvádím některá srovnání postavení žen a mužů na 

trhu práce v závislosti na počtu dětí a rodičovství jako takovém. 
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Míra ekonomické aktivity  

Míra ekonomické aktivity žen je u nás poměrně vysoká. V roce 2005 činila 50,6 %. 

Významné rozdíly nalezneme mezi mírou ekonomické aktivity ve skupině žen  

(20–44 let) s dětmi do 4 let – v roce 2005 činila pouze 31,5 % a stejnou věkovou 

skupinou žen bez dětí – 84,2 %. (ČSÚ, 2007, Míra ekonomické aktivity)  

Míra ekonomické aktivity podle věkových skupin 

Dopad mateřství na míru ekonomické aktivity žen lze také vyčíst ze srovnání podle 

věkových skupin. Míra ekonomické aktivity podle věkových skupin v roce 2005 je 

uvedena v příloze E. Zatímco u mužů před třicátým rokem věku míra ekonomické 

aktivity roste a po třicítce dosahuje vrcholu, u žen je ovlivněna mateřstvím 

a rodičovskou dovolenou. Po dvacátém roce věku ekonomicky aktivních žen přibývá, 

s blížícím se pětadvacátým rokem věku nastává pomalejší růst ve srovnání s muži 

a ženy dosahují nejvyšší míry ekonomické aktivity až po čtyřicátém roce.                       

(ČSÚ, 2006, Míra ekonomické aktivity podle věkových skupin a vzdělání) 

Vliv rodi čovství na míru zaměstnanosti 

Pokud srovnáme dopad rodičovství na míru zaměstnanosti žen a mužů ve věkové 

skupině 20–49 let, zjistíme, že počet dětí významně snížil míru zaměstnanosti u žen – 

z 65,4 % u žen s jedním dítětem na 31,3 % u žen se třemi dětmi. Míra zaměstnanosti 

u mužů s jedním dítětem byla 91,4 % a se třemi dětmi 84,8 %. Z těchto údajů tedy 

vidíme, že genderový rozdíl v zaměstnanosti mezi ženami a muži se třemi dětmi je 

52,5 %. Možným vysvětlením pro tento rozdíl může být státem dotovaná péče o děti 

do čtyř let a nízká dostupnost služeb péče o děti.      

Míra zaměstnanosti ve věku 20–49 let v % v závislosti na počtu dětí do 14 let 

(4. čtvrtletí 2005) 

 Jedno dítě Dvě děti Tři děti 

Muži 91,4 94,4 84,8 

Ženy 65,4 58,7 31,3 

Zdroj: Eurostat, ČSU 
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Míra nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je společenský jev, jehož následky mají mnoho rozměrů. Je spojená 

nejen s poklesem životní úrovně, ale také s omezením sociálních kontaktů a vztahů. 

Nezaměstnaného můžeme charakterizovat jako člověka, který je schopen pracovat, 

ochoten do práce nastoupit, nemá placené zaměstnání a aktivně ho hledá.   

(Brožová, D., 2003, s. 77) 

Nezaměstnaností jsou více ohroženy ženy. Míra nezaměstnanosti žen v České 

Republice v roce 2005 činila 9,6 % a mužů 6,5 %. Míra nezaměstnanosti u žen záleží 

na faktu, zda mají děti, a také na jejich počtu. 

Míra nezaměstnanosti žen ve věkové skupině 20–49 s dětmi do 4 let činila 14,7 % 

a u stejné věkové skupiny žen bez dětí 10,2 %.  

Opět zde můžeme najít rozdíly v míře nezaměstnanosti žen a mužů v souvislosti 

s počtem dětí. U žen se třemi dětmi do 14 let je míra nezaměstnanosti 26,4 % 

a u mužů 10,1 %.   

Míra nezaměstnanosti ve věku 20–49 let v % v závislosti na počtu dětí do 14 let (4. 

čtvrtletí 2005) 

 Jedno dítě Dvě děti Tři děti 

Ženy 12,0 11,4 26,4 

Muži 3,4 3,6 10,1 

Zdroj: Eurostat, ČSU 

Z uvedených srovnání vidíme, že s příchodem dětí se situace žen na trhu práce 

zhoršuje. Snižuje se míra jejich ekonomické aktivity, snižuje se i míra zaměstnanosti, 

a naopak vzrůstá míra nezaměstnanosti. Uvedené skutečnosti se téměř neprojevují 

u mužské části populace. Významným faktorem je také počet dětí – ženy se třemi 

a více dětmi jsou na českém trhu výrazně znevýhodněny. 
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2.2 Mikrofaktory 

Pomocí mikrofaktorů můžeme pohlížet na sledovanou problematiku z hlediska 

jednotlivců, kteří volí své životní strategie tak, aby dokázali zvládnout nové role, 

které s sebou rodičovství přináší, a zároveň neztráceli své pozice ve společnosti, 

především na trhu práce.  

Je důležité sledovat názory a postoje společnosti k různým opatřením, která stát 

nastaví, ale i hodnoty a normy, které v dané společnosti převládají. Tyto znalosti 

poskytují zpětnou vazbu a komplexnější obraz sociální reality.   

2.2.1 Postoje spole čnosti k ženským a mužským rolím 

Pokud se snažíme analyzovat postoje společnosti k rolím, které zaujímají ženy a muži 

ve společnosti, je důležité znát základní pojmy, jež se této problematiky týkají. 

Především se jedná o přesné vymezení pojmů pohlaví a gender. Zatímco pojem 

pohlaví užíváme, hovoříme-li o čistě fyziologických rozdílech mezi ženami a muži, 

pojem gender má charakter sociální. 

Gender je pojem, který v sobě zahrnuje „… především sociálně a společensky 

podmíněné kulturní rozdíly, očekávání, předsudky a specifika v postavení mužů 

a žen.“ (Šiklová, J., 1999, s. 10) 

Pojem gender tedy vystihuje  fakt, že role, chování a normy spojené se ženami a muži 

jsou utvářeny kulturou a společností a v průběhu času se mění.  

Společenské role, které jsou lidem předepisovány společností na základě jejich 

pohlaví, nazýváme genderové role. Jsou to způsoby chování, kterými se 

projevujeme.  

S tímto pojmem také úzce souvisí pojem genderové stereotypy. Jedná se 

o stereotypní nahlížení, předsudky a představy o správném chování jednotlivců na 

základě jejich příslušnosti k určitému pohlaví. Nejčastěji se s genderovými stereotypy 

můžeme setkat při úvahách o postavení žen a mužů v rodině, jejich podílem na 

výchově a péči o děti.  
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Podle studie Hany Haškové a Aleny Křížkové (2003, s. 31) tradiční rozdělení 

rodinných rolí mezi mužem a ženou zastává polovina české populace. Tento model 

připisuje muži hlavní zodpovědnost za finanční zajištění rodiny a ženě za péči o 

domácnost.  

Podle průzkumu veřejného mínění provedeného na zakázku MPSV ČR (Křížková, A.; 

Hašková, H., 2003) hraje práce významnou roli v životě žen i mužů a je pro většinu 

českých žen hned druhou nejvýznamnější hodnotou (první hodnotou je rodina). Mezi 

ženami a muži není statisticky významný rozdíl ve významu, jaký rodině nebo práci 

připisují. Přesto se ale význam těchto dvou nejdůležitějších životních hodnot liší 

v průběhu životního cyklu žen a mužů. Pro ženy je práce nejdůležitější ve věku 49-59 

let. Naopak pro muže je práce nejdůležitější ve věku  33–44 let. Pro ženy je naopak 

tento věk (33–44) věkem, kdy vrcholí význam rodiny. Tyto, i když mírné rozdíly 

v celkově vysokém významu připisovaném práci a rodině odrážejí stereotypní postoje 

mužů a žen k jejich rolím v naší společnosti. 

Z průzkumu dále vyplývá, že většina české populace (77 %) se domnívá, že ženy 

obecně nebo některé skupiny žen jsou na trhu práce znevýhodněny. Tuto horší pozici 

žen si nejlépe uvědomují ženy samotné. Celých 36 % žen oproti 14 % mužů si myslí, 

že ženy jsou na trhu práce jednoznačně znevýhodněny. Pouze desetina žen, ale celá 

třetina mužů se domnívá, že v postavení mužů a žen není podstatný rozdíl. 

91 % populace považuje péči o děti za významný důvod znevýhodnění žen na trhu 

práce.  

Mezi pěti skupinami, které jsou považovány za znevýhodněné na trhu práce, jsou tři 

skupiny žen, ale žádná, která by naopak zahrnovala výhradně muže.  
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Skupiny považované za nejvíce znevýhodněné na trhu práce (podle výběru mužů 

a žen)  

Nejvíce znevýhodněné skupiny vybralo % 
mužů 

vybralo % 
žen 

celkem 

Ženy s dětmi v předškolním věku 67 73 70 

Lidé s nízkým vzděláním 66 63 64 

Ženy staršího věku 61 67 64 

Ženy po mateřské dovolené 55 64 59 

Lidé zdravotně handicapovaní 57 53 55 

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR 

(Křížková, A.; Hašková, H., 2003, Průzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu 

práce, s. 5–15 )  

Jelikož polovina populace soudí, že předškolní dítě strádá, pokud žena chodí do 

zaměstnání, a téměř polovina mužů a více než třetina žen se domnívá, že pracující 

žena nemůže poskytnout svému dítěti stejnou lásku jako žena v domácnosti, ženy se 

často nacházejí ve velmi konfliktní situaci. Jako ideální pro sebe považují situaci, kdy 

se starají o rodinu a zároveň chodí do zaměstnání, pro rodinu potom situaci, kdy 

zůstávají v domácnosti. Hluboce zakořeněné genderové role a stereotypy, které 

převládají v naší společnosti, vytvářejí obraz úspěšné ženy a úspěšného muže. 

Úspěšná žena je ta, která dokáže úspěšně zvládat svoje zaměstnání a zároveň 

uspokojit potřeby rodiny. Úspěšný muž je ten, který se dokáže prosadit v zaměstnání. 

(Hašková, H.; Křížková, A., 2003, Překážky a možnosti slaďování práce a rodiny: 

Sekundární analýza, str. 32–34)   

2.2.2 Strategie harmonizace pracovního a rodinného života 

Podle I. Možného byly v první polovině 20. století ve veřejné debatě formulovány tři  

postoje k zaměstnanosti vdaných žen a z nich vycházíme dodnes: 

Konzervativní stanovisko – zastává názor, že vdaná žena v žádném případě pracovat 

nemá a ani nemá konkurovat muži v soutěži o pracovní místa. 
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Neokonzervativní stanovisko – považuje za samozřejmou pouze práci bezdětných 

žen. Po narození dětí žena z práce odchází a vrací se k ní, až když dorostou a její péči 

už tolik nepotřebují. Zároveň se od ženy očekává případná péče o její nebo 

manželovy rodiče. O tom, do jaké míry je tento model neokonzervativní, rozhoduje 

především doba, po kterou se  předpokládá potřeba péče ženy. 

Egalitární přístup – poukazuje na to, že třífázový model způsobuje devalvaci ženské 

kvalifikace – v době, kdy se žena stará o děti, se její manžel profesně rozvíjí a po její 

několikaleté profesní odmlce už těžko může tento náskok dohonit. Egalitární postoj 

vychází z toho, že tento handicap je neslučitelný s rovnými příležitostmi žen a mužů, 

a tudíž mu je věnována velká pozornost.  

V posledním půlstoletí v Evropě prakticky vítězí neokonzervativní postoj, období 

péče o malé dítě překlenuje různě dlouhá mateřská dovolená, ženy se snaží nacházet 

způsoby, jak skloubit svoji profesi s mateřstvím. Vyspělé západní společnosti věnují 

této problematice velkou pozornost, jelikož je to často jediný způsob, jak předejít 

strategii celoživotní bezdětnosti.  

(Možný, I., 2006, s.177–191) 

Možný dále uvádí některé možné strategie, které mohou manželské páry následovat: 

Dvoukariérové rodiny – strategie dvoukariérových rodin byla popsána ve studii 

Rhona a Roberta Raporotvých. Spočívala ve dvanácti hloubkových rozhovorech s 

vysokoškolsky vzdělanými manželskými páry, ve kterých se oba věnují úspěšnému 

povolání a zároveň vychovávají alespoň jedno dítě. Její závěry vyšly optimisticky a 

slučitelnost obou rolí byla u těchto párů založena především na perfektní logistice a 

možnosti přenosu některých činností na placené služby. Nicméně, jelikož ve 

společnosti nebyl takový dostatek těchto párů, aby byl vytvořen dostatečně 

reprezentativní vzorek, její výsledky měly jen omezenou hodnotu.  Neboli „… jak 

někdo v následné debatě poznamenal, společnost nelze stavět na normách pro génie.“ 

(Možný, I., 2006, s.186) 

Dvouosobní kariéry – strategie založená na podpoře kariéry jednoho z partnerů 

(většinou muže, ale nemusí tomu tak být vždy). To ovšem předpokládá velkou 
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solidaritu u obou partnerů, kterou by neměl zradit především nositel kariéry. V praxi 

to znamená, že si například muž, jehož partnerka mu obětovala kariéru, nenajde jinou 

partnerku v době, kdy už by ona z jeho kariéry mohla mít požitky. 

Dvoupříjmové rodiny – zahrnuje páry, kde oba vykonávají nekariérové povolání, 

zaměstnání je u obou partnerů především zdrojem příjmu, ale není pro oba trvale 

hlavním zdrojem osobní identity.   

Podle výzkumu MPSV (Křížková, A.; Hašková, H., 2003, s. 16–36) je problematika 

harmonizace pracovních a rodinných povinností nejčastěji řešena vlastními silami v 

rodině a zároveň je považována spíše za záležitost žen. Podíly důrazu na spokojenost 

v práci i rodině jsou u mužů i u žen téměř shodné. Práce je v životě žen téměř stejně 

důležitá jako u mužů a stejně tak i rodina je v životě mužů téměř stejně důležitá jako v 

životě žen. Období do šesti let života dítěte je pro nejvíce žen obdobím největších 

problémů s harmonizací pracovních a rodinných povinností.  

Nejčastějšími důvody, které ženy uváděly jako příčinu problémů harmonizace práce a 

rodiny, byly: nedostupnost výpomoci prarodičů, práce partnera vyžadující jeho častou 

nepřítomnost v domácnosti, neochota partnera podílet se na péči o domácnost a na 

péči o děti. Muži nejčastěji uváděli: vysoké nároky v zaměstnání, nedostupnost 

výpomoci prarodičů, nemožnost najmutí placené osoby na péči o děti a pro pomoc s 

domácími pracemi. Nedostupnost výpomoci prarodičů je nejčastějším uváděným 

důvodem problémů harmonizace práce a rodiny u žen i u mužů. Svoji roli hraje jistě 

fakt zvyšování věku odchodů do důchodu a také zvýšení průměrného věku 

prvorodiček.  

2.2.3 Jesle a jejich kulturní akceptace  

Významným faktorem, který ovlivňuje míru využívání jeslí, je kromě jejich finanční a 

prostorové dostupnosti také jejich kulturní akceptace společností. Rozumí se tím 

převládající postoj společnosti k této instituci a následně i k matkám, které jí své děti 

svěří do opatrování.  

Názory na to, v jakém věku je pro dítě dobré či špatné být umístěno v jeslích, jsou 

různé. Ve starších generacích jsou postoje společnosti spíše negativní. To je spojené 
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s obdobím socialismu, kdy umístění do jeslí nebylo svobodnou volbou matek, spíše 

šlo o nezbytnost, a negativní vlivy dětského kolektivu v tak malém věku brzy začaly 

převažovat nad pozitivy. Otázkou také je psychický vývoj dítěte, postoje současných 

pedagogů a psychologů zdůrazňují především význam individuální péče o malé dítě z 

hlediska vývoje jeho osobnosti, nicméně nejsou zajedno v tom, že tuto péči musí 

zastávat jedině matka.  

Každé dítě je individuální osobnost se svými potřebami a při úvahách o umístění 

dítěte do jeslí je třeba brát v úvahu i věk a osobnostní vlastnosti dítěte. Proto lze těžko 

doporučovat jeden nejvhodnější přístup k péči o nejmenší děti. Domnívám se, že 

instituci jeslí není potřeba úplně zatracovat, ale významným faktorem jsou lidé, kteří 

zde pracují. Postoje mladší generace žen vůči jeslím nejsou již tak negativní jako dřív, 

ale zvyšují se jejich požadavky na služby v těchto zařízeních.  

Zatímco jesle u nás využívá pouze 20 % rodin s předškolním dítětem, poměrně 

rozšířenou formou hlídání malých dětí je výpomoc širší rodiny, většinou prarodičů. 

Až 60 % rodičů s předškolním dítětem využívá této služby. (Křížková A.; Hašková, 

H., 2003, s. 37–41) Vzhledem ke stále zvyšujícímu se věku odchodu do důchodu 

může být toto v budoucnu problematické. 

Z výsledků výzkumu, který byl prováděn v listopadu 2006 Centrem pro výzkum 

veřejného mínění SOÚ AV ČR vyplývá, že oproti výzkumu uskutečněnému před 

dvěma lety podpora jeslí v naší společnosti skutečně vzrostla. (CVVM, 2006, Jaké by 

měly být priority v populační politice?)  

Pro zajímavost uvádím v příloze F srovnání postojů k využívání institucionalizované 

péče o malé děti v některých zemích EU. Názory se liší od výrazného nesouhlasu až k 

pozitivním přístupům a také se odvíjejí od věku dětí.  

2.2.4 Postoje spole čnosti k možnostem úpravy pracovní doby 

Alternativní způsoby práce mohou být pozitivním nástrojem při harmonizaci 

pracovního a rodinného života. Bohužel, nejsou u nás příliš rozšířeny, a to především 

ze dvou hlavních příčin: pro zaměstnance nejsou příliš finančně výhodné,                 
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pro zaměstnavatele pak představují podstatně větší zátěž ve formě vysokých 

mzdových a daňových nákladů. 

Výhodou pro zaměstnavatele může být fakt, že při zkráceném úvazku je velmi vysoká 

produktivita práce, při práci na plný úvazek se běžně pracuje 60 % čistého času, při 

práci na zkrácený úvazek více než 80 % čistého času. Bohužel, ani pro 

zaměstnankyně/zaměstnance není práce na částečný úvazek příliš výhodná, průměrný 

hodinový výdělek při částečném úvazku je roven 55–90 % hodinového výdělku při 

plném úvazku. (Gender Studies, Slaďování rodinného a pracovního života – 

informační balíček) 

Pro lepší pochopení situace žen po mateřské dovolené nám mohou posloužit závěry 

kvalitativních sond do života žen po mateřské dovolené ve studii Haškové, H.; 

Křížkové, A. (2003): 

Hlavní indikátory situace žen po mateřské dovolené bez práce: 

Nejvíce pociťované překážky : malé děti – téměř všechny ženy pociťovaly to, že mají 

malé děti, jako největší překážku, nejednalo se pouze o subjektivní pocit, ale také o 

zaměstnavatelem deklarovaný důvod, proč nemůže být přijata, dále zdravotní stav, 

věk, nedostatečné vzdělání. 

Požadavky na budoucí zaměstnání: možnost časově skloubit práci se starostí o děti, 

práce na částečný úvazek, požadavky klesají s délkou hledání zaměstnání. 

Význam placeného zaměstnání: finanční nezávislost, seberealizace, možnost být mezi 

lidmi, zvýšení sebevědomí. 

Prožívání nezaměstnanosti: nevyužitost, nemožnost uplatnit své schopnosti, psychické 

problémy, finanční závislost na partnerovi, nedostatek kontaktů a komunikace s lidmi, 

nedostatečný zájem státu a úřadů práce, diskriminace ze strany zaměstnavatelů. 

(Hašková, H., Křížková, A.,  2003, s. 60–65) 
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3  Vzdělávání dosp ělých a cílová skupina žen na 

mateřské a rodi čovské dovolené  

3.1 Základní pojmy 

Nejprve bych ráda objasnila některé pojmy vztahující se k problematice vzdělávání 

dospělých, jeho přehled a dále již blíže pohled na cílové skupiny.  

 „Vzdělávání dospělých je obecný pojem pro vzdělávání dospělé populace a 

zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity, realizované jako řádné školské vzdělávání 

dospělých (získání stupně vzdělání), nebo jako další vzdělávání.“                       

(Palán, Z., 2003, s. 11)  

Vzdělávání dospělých se uskutečňuje jako náhradní školní vzdělávání nebo jako další 

vzdělávání.  Díky náhradnímu školnímu vzdělávání mají lidé možnost získat takový 

druh vzdělání, který se obvykle získává ve vzdělávání počátečním.  

Další vzdělávání se dále dělí na:  

Další profesní vzdělávání – vzdělávání, které „označuje všechny formy profesního 

a odborného vzdělávání v průběhu aktivního pracovního života po skončení 

odborného vzdělávání a přípravy na povolání ve školském systému“.  

(Palán, Z., 2003, s. 22) 

Občanské vzdělávání – „… zaměřené na formování vědomí práv a povinností osob 

v jejich rolích občanských, politických, společenských i rodinných a způsobů, jak 

tyto role zodpovědně a účinně naplňovat.“  (Palán, Z., 2003, s. 22) 

Zájmové vzdělávání – „vytváří širší předpoklady pro kultivaci osobnosti na základě 

jejích zájmů, uspokojuje vzdělávací potřeby v souladu s osobním zaměřením.“ 

(Palán, Z., 2003, s. 22) Kultivace osobnosti na základě jejích zájmů dotváří 

hodnotovou orientaci a umožňuje seberealizaci ve volném čase. 
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Koncept celoživotního učení 

Hovoříme-li o vzdělávání dospělých, nelze o něm hovořit bez kontextu celoživotního 

učení.   

Celoživotní učení – „chápeme jako  zásádní koncepční změnu pojetí vzdělávání, 

změnu jeho organizačního principu, kdy všechny možnosti učení – ať už v 

tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému, nebo mimo ně – 

jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné 

přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné 

kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života.“   

 (Palán, Z., 2003, s. 22) 

Nezbytné tedy je, aby všechny možnosti učení vytvářely celek, na který budou od 

počátku celistvě nahlížet všichni účastníci. Tedy nejenom subjekty, které se podílejí 

na tvorbě kterékoli části vzdělávacího procesu, ale také lidé sami budou přijímat 

„učení se po celý život“ jako přirozenou cestu k plnohodnotnému životu.  

Celý život učící se kultivovaná osobnost je základem soudržné, demokratické a 

občanské společnosti. Vzdělávací systém musí tedy být schopen integrovat i aspekty 

vážící se ke společnosti jako takové – musí být otevřený jejím hodnotám, přispívat k 

její soudržnosti a rozvoji.  

V této souvislosti považuji za důležité zmínit některé dokumenty týkající se 

celoživotního učení: 

Memorandum o celoživotním učení vydala Evropská Komise v listopadu 2000. 

Vyzdvihuje dva stejně důležité cíle celoživotního učení – podporovat aktivní 

občanství a podporovat zaměstnatelnost. Tyto cíle jsou vzájemně propojené – aktivní 

občanství se dotýká kvality účasti lidí na společenském a hospodářském životě; 

zaměstnatelnost – schopnost být zaměstnán je cestou do společenského života a také 

dimenzí aktivního občanství.  
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Jsou zde rozlišeny tři kategorie učební činnosti: 

• Formální učení – probíhá ve vzdělávácích institucích a vede k získání 

uznávaných certifikátů a kvalifikací 

• Neformální učení – probíhá vedle hlavních vzdělávacích systémů a nevede 

zpravidla k získání formalizovaného certifikátu (může být poskytováno na 

pracovišti, prostřednictvím činností organizací občanské společnosti nebo 

organizací, které doplňují formální systémy). 

• Informální učení – je přirozeným doprovodným znakem každodenního života. 

Nemusí být záměrené ani snadno rozpoznatelné jeho účastníky. 

V tomto dokumentu je také zdůrazněn pojem učení „v celé šíři života“  („lifewide“).      

Takové učení se odehrává ve všech oblastech našeho života a je zaměřené na 

propojenost formálního, neformálního a informálního učení. Těžištěm dokumentu je 

šest klíčových myšlenek, z nichž vyplývají následující doporučení:  

• Zaručit všeobecný a neustálý přístup k učení pro získávání a obnovování 

dovedností pro trvalou účast ve znalostní společnosti. 

• Zvýšit míru investic do lidských zdrojů tak, aby byla vyjádřena priorita 

nejvýznamnějšímu bohatství Evropy – jejím lidem.  

• Vyvíjet účinné metody vyučování a učení pro celoživotní učení a pro učení v 

celé šíři života. 

• Zlepšit způsoby pojímání a hodnocení účasti na učení a jeho výsledků, 

zejména u neformálního a informálního učení. 

• Zajistit snadný přístup k informacím a poradenství týkajícím se vzdělávacích 

možností, a to v průběhu celého života a v celé Evropě. 

• Poskytnout příležitosti k celoživotnímu učení co nejblíže k učícím se osobám, 

v jejich vlastních obcích a využívat přitom metod založených na informačních 

a komunikačních technologiích. 

(Memoradum o celoživotním učení, 2000) 
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Dalším významným dokumentem je Strategie celoživotního učení České republiky, 

kterou schválila vláda České republiky a která představuje ucelený koncept 

celoživotního učení. Vychází z analýzy základních dokumentů České republiky a 

Evropské unie, které se týkají celoživotního učení, a propojuje jednotlivé aspekty této 

problematiky do uceleného konceptu. Je výchozím programovým dokumentem na 

roky 2007–2015. 

Vize pro celoživotní učení obsažené v tomto dokumentu jsou soustředěny na podporu: 

• osobnostního rozvoje 

• sociální soudržnosti a aktivního občanství 

• zaměstnatelnosti  

Celoživotní učení by mělo umožnit každému člověku rozvíjet se po celý život, mělo 

by být chápáno jako integrující síla sociální soudržnosti a být prostředkem k omezení 

vytlačování znevýhodněných skupin. Mělo by přispívat ke zvyšování 

zaměstnatelnosti. 

Hlavní strategické směry představují oblasti, kterým by měla být věnována v dalších 

letech pozornost: 

• Vytvořit otevřený prostor pro celoživotní učení včetně uznání výsledků 

formálního a neformálního učení. 

• Podporovat dostupnost a rovnost šancí v přístupu ke vzdělávacím 

příležitostem během celého života. 

• Rozvíjet funkční gramotnost a další klíčové kompetence včetně schopnosti 

učit se v průběhu celého života. 

• Podporovat soulad nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami 

ekonomického, environmentálního a sociálního rozvoje. 

• Stimulovat poptávku po vzdělávání u všech skupin populace v průběhu celého 

života. 
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• Podporovat zajišťování kvalitní nabídky vzdělávacích příležitostí 

• Rozvíjet informační a poradenské služby 

(Strategie celoživotního učení České Republiky, 2007) 

Cílové skupiny ve vzdělávání dospělých 

Na pojem cílová skupina lze ve vzdělávání dospělých nahlížet z několika pohledů. 

V nejširším úhlu pohledu lze uvést pojetí Palána (2004), který chápe v našich 

podmínkách jako novou cílovou skupinu většinu dospělých, která se dostává do zcela 

nových společensko-ekonomických vztahů a vazeb. Téměř 88 % aktivního 

obyvatelstva se nevzdělává, a to především z důvodů chybějící motivující zkušenosti 

se vzděláváním, nedostatečných vzdělávacích návyků nebo jim to neumožňují jiné 

osobní důvody například finanční, rodinné nebo časové.  

(Palán, Z., 2004. s.124–127) 

Jak popisuje Beneš (2003, s. 137–138), myšlenky o existenci cílových skupin 

existovaly ve vzdělávání dospělých vždy, ovšem diskuze o práci s nimi začala až v 

sedmdesátých letech minulého století. Tato souvisela s rozvojem, institucionalizací a 

profesionalizací andragogiky. Myšlenky sociální rovnosti a rovnosti vzdělávacích 

šancí se staly předmětem veřejného zájmu a diskuzí. Sociální politika a andragogika 

se zaměřily na vyhledávání znevýhodněných skupin, identifikaci jejich vzdělávacích 

potřeb a vypracovávání vzdělávacích programů. Tomuto pojetí je často vytýkána 

stigmatizace ve smyslu připisování vzdělanostních deficitů.  

Orientace na účastníky v sobě zahrnuje nejenom homogenizaci daných skupin, ale 

především umožnění účastníkům na tvorbě programů participovat. Další vývoj také 

přinesl zjištění, že „… nestačí cílové skupiny jen zvenčí určit, ale že potenciální 

účastníci musí sami sebe chápat jako specifickou cílovou skupinu“.                          

(Beneš, M., 2003, s. 138)                                                                               
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V užším pojetí můžeme charakterizovat cílové skupiny jako „… skupiny lidí, které si 

svým postavením ve společnosti zasluhují zvláštní péči. Těmto skupinám je ve 

společnosti věnována zvýšená pozornost, především z důvodu jejich ztížené 

uplatnitelnosti na trhu práce.“ (Palán, Z., 2002, s. 31) 

Tento pohled nám ještě více specifikuje cílovou skupinu ve společnosti a přibližuje 

pohled  na skupinu žen na mateřské a rodičovské dovolené jako na skupinu cílovou.  

3.2 Charakteristika cílové skupiny žen na mate řské a 

rodi čovské dovolené 

Ženy na mateřské a rodičovské dovolené můžeme charakterizovat jako sociální 

skupinu, která je specifická těmito faktory: 

Péče o nezletilé děti 

Hlavní specifikum této skupiny je celodenní péče o děti a s tím spojený pobyt na 

mateřské a rodičovské dovolené.  

Postavení mimo aktivní trh práce 

Celodenní péče o děti a s tím spojený pobyt na mateřské a rodičovské dovolené s 

sebou přináší postavení mimo aktivní trh práce. 

Stabilita 

Také díky stručné analýze postavení žen ve společnosti v kapitole 2. můžeme říci, že 

ženy, které se rozhodnou pro mateřství, vždy byly a také velmi pravděpodobně dále 

budou na trhu práce znevýhodněny. Lze je tedy chápat jako poměrně stabilní cílovou 

skupinu.  

Mateřská a rodičovská dovolená je u nás ve srovnání s ostatními zeměmi EU poměrně 

dlouhá. Pokud žena této doby naplno využije a zůstane několik let s dětmi doma, 

ocitne se nejenom mimo aktivní trh práce, ale také velmi často mimo společenský 

život, což s sebou přináší nejenom určitou ztrátu profesních znalostí a dovedností, ale 

také omezené sociální kontakty, pocity osamělosti a s tím spojené psychosomatické 

problémy.  
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3.3 Relativní ztráta lidského kapitálu 

Péče o malé děti a s ní související postavení mimo aktivní trh práce jsou velmi často 

dávány do souvislosti se ztrátou lidského kapitálu.  

Lidský kapitál  je původně ekonomický pojem označující znalosti a schopnosti 

pracovníka a jeho teorie se začala rozvíjet v šedesátých letech 20. století.  

Faktory, které odlišují lidský kapitál od fyzického, jsou: 

• Lidský kapitál je nepřenosný – je vázán na svého nositele – člověka. 

• Lidský kapitál nemůže sloužit jako předmět zástavy, nelze ho prodat ani 

nikomu věnovat. 

• Člověk nemůže rozprostřít své riziko jako vlastníci fyzického kapitálu. 

• V mládí je třeba nejméně času pro jeho získání, je tedy nejlepší investovat do 

něj v této době. 

(Veselý, A., 2006, s. 10–11) 

Původně byla tato teorie založena na myšlence, že lidé investují do vzdělání proto, 

aby zvyšovali svoji produktivitu a tím i svůj příjem. Současné pojetí lidského kapitálu 

rozšiřuje toto  původní pojetí ve třech směrech (Veselý, 2006): 

• Lidský kapitál nemusí mít produktivní funkci nejen na trhu práce, investice do 

něj vložené se mohou projevit i v jiných oblastech – rodina, občanský sektor. 

• Původní koncepci je nutno rozšířit o motivaci a osobní vlastnosti 

• Lidským kapitálem se rozumí i ty znalosti, dovednosti a vlastnosti, které 

vedou k osobní spokojenosti, společenskému blahu a ekonomické prosperitě.  

Lidský kapitál je tedy pojem komplexní, člověk jej získává v procesu učení a zahrnuje 

i dimenzi sociální a kulturní. (Brožová, D., 2003, s. 34 )  

Ženy na mateřské a rodičovské dovolené tedy z důvodu postavení mimo aktivní trh 

práce přicházejí o určité znalosti a dovednosti spojené s jejich původní profesí, což je 

dále znevýhodňuje. Na druhé straně je celodenní péče o malé dítě naučí jiné 

kompetence, které potom mohou dále využívat ve svém dalším životě – nejenom 
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pracovním. Lze uvést například smysl pro odpovědnost, vytrvalost, empatii, sociální 

cítění a jiné.  

Veselý (2006) poukazuje na to, že v tomto pojetí lidský kapitál není již čistě 

ekonomický pojem, ale překrývá se s pojetím lidského potenciálu.  

Lidský potenciál je podle Palána “strukturovaný soubor dispozic a předpokladů 

člověka k výkonu činností.” (Palán, Z., 2002, s. 113) 

Vzdělávání je tedy i v pojetí teorie lidského kapitálu chápáno v kontextu 

celoživotního učení – není pouze prostředkem dosažení vyššího příjmu, ale i 

prostředkem rozvoje celé osobnosti. 

Ženy na mateřské a rodičovské dovolené jsou sociální skupinou, která během doby 

strávené mimo pracovní trh nepochybně o určitou část získaného lidského kapitálu 

přichází. Jedná se především o znalosti a dovednosti spojené s dosavadní profesní 

přípravou. Jelikož ale nově nabyté dovednosti a kompetence rozvíjejí jiné stránky 

jejich osobnosti, chápu tuto ztrátu jako relativní.   

3.4 Psychosomatické problémy žen na mate řské a 

rodi čovské dovolené 

Zdraví člověka je podmíněno nejenom fyziologicky, ale také sociálně. Člověk ke 

svému životu potřebuje mít vybudovanou pevnou síť sociálních vztahů, které mu 

pomáhají nacházet své místo ve společnosti, jsou zdrojem jeho identity, pozitivního 

hodnocení reality i sebeuplatnění. 

„Sociální integrace, sociální začlenění člověka do sociální struktury je významnou 

determinantou jeho psychické pohody a zdraví.“ (Kebza, V., 2005, s. 151) 

Narozením dítěte žena o určitou část vybudovaných sociálních vazeb přichází – 

zejména tehdy, pokud na delší dobu opustí  prostředí svého zaměstnání a zůstane s 

malým dítětem doma. Narozením dítěte se ženě  často velmi rychle a výrazně změní 

sociální prostředí, sociální vazby vybudované v zaměstnání jsou přerušeny a nová 

životní situace, na kterou, jak uvádí Možný (2006, s. 151–152), nelze být dokonale 

připraven, může vést k pocitům sociální osamělosti.  
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Sociální osamělost můžeme charakterizovat jako nepříjemný prožitek, ve kterém 

pociťujeme nedobrovolné omezení sociálních kontaktů. Narozdíl od samoty, kterou 

můžeme volit i dobrovolně a lze ji velmi často objektivně rozpoznat, osamělost 

vychází ze subjektivní interpretace dané situace. Pocity sociální osamělosti potom 

trvají  do doby, než dojde k navázání nových sociálních kontaktů, a mohou být 

zdrojem stresu.  

(Sociální osamělost, http://www.sweb.cz/losthighway/uisk/socps.html, 15. 7. 2007, 

13:28) 

Významným faktorem, který může ovlivnit prožitek sociální osamělosti, je sociální 

opora, kterou žena nachází ve své rodině, přátelích, komunitě. 

Celodenní, v podstatě jednostranná zátěž spojená s péčí o dítě může být také příčinou 

chronického stresu, který může vést až k syndromu vyhoření.  

3.4.1 Chronický stres a syndrom vyho ření 

Chronický stres 

 Stres je pojem, který je stále více součástí našeho každodenního života a velmi často 

je používán jako pojem universální, kdy jím rozumíme jakoukoli zátěž. Z odborného 

hlediska ovšem většina autorů od sebe zátěž a stres odlišuje. Zátěží je chápána taková 

úroveň požadavků na organismus, které je schopen dostát a která je považována za 

faktor stimulující. Kebza (2005, s. 107–108) 

Stres je podle zakladatele systematického výzkumu stresu H. B. Seye, funkční stav                    

„… nespecifické stereotypní odpovědi na nové nebo rozsahem požadavků či časovou 

omezeností náročné podmínky a koncipování generálního (obecného) adaptačního 

syndromu (GAS)“.  (Kebza, V., 2005, s. 112) 

V důsledku rozvoje obecného adaptačního syndromu dochází k fyziologickým 

změnám v organismu. Z hlediska následků působení stresorů na organismus záleží na 

časovém rozložení stresorů a způsobu řešení celé situace. Akutní jednorázový stres, 

který je pozitivně vyřešen a následovaný odpočinkem, nemusí pro zdraví představovat 

výrazné riziko. Chronický stres, který  působí dlouhodobě a organismus ho nezvládá 
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řešit, může způsobovat závažné změny ve zdravotním stavu člověka – zažívací 

problémy, změny hodnot krevního tlaku, rozvoj ischemické choroby srdeční, astma, 

migréna, artritida, zhoršená činnost imunitního systému. Účinek stresu na organismus 

je ovlivňován také osobností člověka, tím, jak on sám danou situaci vnímá a hodnotí.  

(Kebza, V., 2005, s. 119–127) 

Týž autor uvádí dvě možné strategie zvládání stresu – postupy orientované na: 

• Problém – který je příčinou dané situace, tzn. strategie zvládání stresu se 

zaměřují na identifikaci, definici a hledání způsobů řešení problému, patří sem 

i některé postupy směřující ke změnám intrapsychickým – motivace, aspirační 

úrovně. 

• Prožitky a především emoce – které jsou s prožíváním stresu spojené. Podle 

výsledků provedených výzkumů strategie, které se zaměřují na pozitivní 

emoce, velmi úspěšně pomáhají zvládat stresové události. 

Zvláštním případem důsledku prožívání chronického stresu je syndrom vyhoření.  

Syndrom vyhoření 

Syndrom vyhoření je stav emocionálního vyčerpání, který vzniká v důsledku 

nadměrných psychických a emocionálních nároků. Pojem byl poprvé popsán v 

odborné literatuře v sedmdesátých letech 20. století. Během dalších let se objevilo 

mnoho pojetí a vymezení syndromu vyhoření. Většina z nich se ale shoduje na těchto 

charakteristikách: 

• jde o psychický stav, prožitek vyčerpání 

• vyskytuje se především u profesí jejichž náplní je „práce s lidmi“ 

• tvoří jej řada symptomů psychických, fyzických i sociálních 

• klíčovou složkou syndromu je zřejmě emoční a kognitivní vyčerpání a často 

také celková únava 

• všechny hlavní složky syndromu vznikají z chronického stresu 

(Kebza, V., 2005, s. 135) 
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Přestože nejprve byl syndrom vyhoření popisován pouze u zaměstnaneckých kategorií 

pracujících s lidmi, později vyšlo najevo, že se objevuje i u kategorií 

nezaměstnaneckých – vždy u osob, které jsou v jakémkoli kontaktu s jinými lidmi. 

Kebza (2005, s. 135) 

Kebza (2005, 137–139) dále uvádí přehled příznaků syndromu vyhoření: 

• Na psychické úrovni můžeme uvést například pocit, že namáhavé úsilí trvá 

velmi dlouho, výrazný pocit vyčerpání, utlumení celkové aktivity, depresivní 

ladění, pocity smutku, frustrace, objevuje se přesvědčení o vlastní 

postradatelnosti, sebelítost, nedostatek uznání. 

• Na fyzické úrovni je to především stav celkové únavy, vegetativní obtíže 

(bolesti u srdce, zažívací obtíže, dýchací obtíže). 

• Na úrovni sociálních vztahů útlum sociability, tendence redukovat vztahy s 

lidmi, nízká empatie. 

Syndrom vyhoření může postihnout kohokoli, kdo přichází do styku s lidmi a něco 

pro ně dělá. Je to proces, který přichází pomalu, postupně, takže jeho vznik a vývoj 

lze někdy postřehnout velmi těžko. Práce ženy, která celodenně pečuje o malé dítě je 

poměrně náročná, navíc se vyznačuje nezištností a vysokou potřebou empatie. Na 

druhé straně mají ženy velmi často poměrně omezenou síť sociálních vztahů, ze které 

by mohly čerpat energii. Proto jsou ženy na mateřské a rodičovské dovolené 

rizikovou skupinou, kterou může tento syndrom postihnout. 

Faktory ovlivňující průběh a působení tohoto syndromu na člověka jsou totožné s 

faktory u chronického stresu. I zde hraje význam osobnost – její odolnost ve smyslu 

„hardiness“ a  sociální opora, jejíž nedostatek má pozitivní vliv na rozvoj syndromu 

vyhoření. (Kebza, 2005, s. 145–146)  

3.4.2 Důsledky nezam ěstnanosti 

Dlouhodobá pracovní neaktivita, která je velmi často s mateřstvím spojena, může 

způsobit nejenom psychosomatické problémy popsané výše, ale také být příčinou 
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nezaměstnanosti. Jak vyplývá z kapitoly 2.1.6, s příchodem dětí jsou ženy 

nezaměstnaností ohroženy více než ženy bezdětné a muži.  

Nezaměstnanost je fenomén, který pro mnoho lidí znamená velmi nepříjemnou 

životní událost. Je spojený se ztrátou placeného zaměstnání, což v důsledku znamená 

především pokles životní úrovně, ztrátu sociálních kontaktů a naopak nárůst pocitu 

sociální nepotřebnosti. 

Kebza (2005, s. 199) mezi psychologické aspekty nezaměstnanosti řadí především 

změny v pocitu osobní pohody. Tento pocit má více rozměrů, a proto také psychické 

aspekty zdraví dávající se do souvislosti s nezaměstnaností mohou mít různé podoby: 

deprese, úzkost, nízká sebeúcta a zhoršení mezilidských vztahů a také nárůst 

chronického stresu. 

Ztráta zaměstnání je v souvislosti se zhoršeným psychickým stavem důsledkem toho, 

že pravděpodobnost najít nové zaměstnání se s délkou nezaměstnanosti snižuje. Jedná 

se o začarovaný kruh – nízké sebehodnocení a ztráta pracovních návyků je příčinou 

problémů, které činí hledání nového zaměstnání postupem času stále obtížnějším. 

Na základě dosud provedených studií uvádí Kebza  (2005, s. 200) tato fakta:  

• nezaměstnanost souvisí s psychickými symptomy 

• po nástupu do zaměstnání se psychické zdraví rychle zlepšuje 

• mezi délkou zaměstnání a stavem mentálního zdraví není lineární vztah 

Přestože zatím žádná ze studií neodpověděla přesvědčivě na otázku, zda 

nezaměstnanost je příčinou zhoršeného psychického stavu, většina z nich tento 

předpoklad podporuje. 

Mezi další uváděné souvislosti spojené se ztrátou zaměstnání patří především 

zhoršení fyzického zdraví nezaměstnaných osob, nezaměstnané ženy trpí chronickými 

chorobami o 28 % více, než ženy zaměstnané. Velmi důležitý je fakt, že ztráta 

zaměstnání je vysoce hodnocenou, akutní stresující životní událostí. Změna životních 

podmínek může být příčinou každodenního chronického stresu. 

(Kebza, 2005, s. 200–204) 
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Mayerová; Růžička (2000) uvádějí tyto hlavní faktory, na které působí dlouhodobá 

nezaměstnanost: 

• Životní úroveň jedince a jeho rodiny – pokud nejsou v rodině další členové mající 

finanční zdroje, snižuje se životní úroveň. 

• Deprivaci – je vnímána jako existenční ohrožení, relativní deprivace jako 

psychické strádání, které nezaměstnanost provází 

• Vnímání času – pro většinu nezaměstnaných přestává být čas důležitý, dochází ke 

stresujícím změnám ve vnímání času 

• Psychické a fyzické zdraví – napětí vyvolané dlouhodobou nezaměstnaností 

oslabuje imunitní a kardiovaskulární systém. Dlouhodobým důsledkem 

nezaměstnanosti je stres, který zvyšuje negativní pocity a ovlivňuje také míru 

psychických onemocnění. 

• Rodinu – může docházet k napětí v rodinném soužití, které může vyvolávat 

konflikty, hádky. 

• Sociální izolaci – lidé ztrácejí kontakt se spolupracovníky a tím i psychicky 

strádají, často mají pocit vlastní stigmatizace a vyhýbají se sociálním kontaktům. 

(Mayerová, M.; Růžička, J., 2000, s. 36–38) 

3.5 Motivace ve vzd ělávání žen na mate řské a rodi čovské 

dovolené 

Motivace je termín odvozený z latinského movere – hýbati, pohybovati. Existuje 

mnoho definic tohoto pojmu. M. Nakonečný (1998, s. 105) charakterizuje motivaci 

jako „… proces usměrňování, udržování a energetizace chování, který i když 

vychází z biologických zdrojů, je psychický fenomén…“ 

Čáp (1993) definuje motivaci jako „… souhrn hybných činitelů v činnostech, učení 

a osobnosti. Hybným činitelem míníme takové skutečnosti, které jedince podněcují, 

podporují, nebo naopak tlumí, aby něco konal, nebo nekonal“. (Čáp, J., 1993, s. 84)  
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Motivaci tedy můžeme chápat jako  komplex vnějších  pobídek a vnitřních motivů, 

které ovlivňují naše jednání a prožívání. Mezi vnitřní motivy řadíme především 

potřeby, zájmy, návyky, hodnoty, ideály. Vnější pobídky mohou být například: 

dokončit náročný pracovní úkol, složit jazykovou zkoušku, získat nové zaměstnání 

atd.  

Vzdělávací potřeby 

Potřebou rozumíme projev nějakého nedostatku, potřeba sama o sobě záměrnou 

činnost nevyvolává, musí být předmětná – naplněná obsahem vnějšího světa. V tomto 

smyslu motivace funguje jako „vznikání, zpředmětňování a uspokojování potřeb.“  

(Nakonečný, 1998, s. 110) 

Velmi důležitou lidskou potřebou je potřeba poznání. Díky ní lidé získávají 

vědomosti, které dále slouží jako prostředek k řešení nejrůznějších úkolů a problémů 

v životě. (Mužík, J., 1998, s. 17) 

Palán (2002), definuje vzdělávací potřeby jako potřeby sociální – získávají se v 

průběhu života. „Vznikají z tendence jednotlivce dosáhnout rovnováhy mezi svými 

možnostmi a možným sociálním a pracovním uplatněním. Jsou ovlivňovány 

především trhem práce, ale i vlivy osobnostními i společenskými.“                     

(Palán, Z., 2002, s. 234) 

Beneš (2003, s. 134–136) rozlišuje tuto strukturu motivů účasti na dalším vzdělávání: 

sociální kontakt, sociální podněty, profesní důvody, participace na komunálním 

životě, vnější očekávání, kognitivní zájmy.  

• Sociální kontakt – Potřeba sociálního kontaktu patří mezi základní potřeby 

člověka a v případě žen na mateřské a rodičovské dovolené je tato více než 

zřejmá. Jak vyplývá z předchozí kapitoly, právě ztráta sociálních kontaktů 

spojených s narozením dítěte může být příčinou pocitů sociální osamělosti a 

sociální izolace. Především u žen, které vychovávají dítě samy nebo jejichž 

manžel (otec dítěte, partner) se z různých důvodů málo podílí na péči o dítě, je 

rychlé navázání nových sociálních kontaktů důležité. Již v období těhotenství 
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stále více žen navštěvuje různé kurzy předporodní přípravy, ve kterých 

získávají nejenom informace související s těhotenstvím, porodem a péčí o 

novorozené dítě, ale také navazují nová přátelství. To jim může usnadnit jejich 

přechod do nové životní etapy. 

• Sociální podněty – Ženy na mateřské a rodičovské dovolené se velmi často 

pohybují v omezeném sociálním prostředí, a to především zpočátku, kdy dítě 

vyžaduje neustálou péči. (Jedná se především o domov, návštěvy u dětského 

lékaře atd.) Není proto divu, že se ženy velmi často chtějí dostat také do jiného 

prostoru, nezatěžovaného rutinní prací v domácnosti. Pro většinu žen je to v 

rámci udržení psychické pohody dokonce nutnost. 

• Profesní důvody – Dlouhodobá pracovní neaktivita je spojená s mnoha 

problémy, především samozřejmě se ztrátou kvalifikace a pracovních návyků. 

Znovuzapojení do pracovního procesu bývá o to obtížnější, o co déle zůstane 

žena doma. Období mateřské a rodičovské dovolené může být také obdobím, 

ve kterém žena bilancuje svoji dosavadní kvalifikaci a může se snažit o její 

rozvoj. Pokud byla nespokojena ve svém bývalém zaměstnání nebo ji k tomu 

nová životní situace přivede (například postižené dítě), může také  svoji 

profesní orientaci úplně změnit. Velmi často se ovšem jedná spíše o udržení 

kvalifikace, neznehodnocení dosud získaných znalostí a zkušeností.  Ideální 

je, pokud v tomto ohledu může spolupracovat se svým zaměstnavatelem. 

• Participace na politickém, hlavně komunálním životě – Mateřská a 

rodičovská dovolená je jedním z období v životě, kdy lidé díky svým malým 

dětem velmi silně vnímají prostředí, v němž žijí, a také se často komunálních 

aktivit účastní. Ženy zajímají všechny aktivity spojené se službami péče o děti 

– úroveň školek, dětských hřišť, nabídky zájmových činností, sportovní 

možnosti pro děti atd. Dále je zajímá kvalita životního prostředí v dané 

lokalitě (v Praze v současné době například velmi rozšířený boj matek 

s malými dětmi s majiteli psů). Významným příkladem takovéto participace je 

vznik mateřských center. 
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• Vnější očekávání – Motivace, která vychází z doporučení okolí, u žen na 

mateřské a rodičovské dovolené to může být například doporučení od 

stávajícího zaměstnavatele. Může se však jednat o nutnost získání jakékoliv 

nové dovednosti nepřímo spojené s péčí o děti (například naučit se řídit auto). 

• Kognitivní zájmy  – V tomto případě se může jednat o získávání nových 

znalostí  spojených s péčí o děti, jejich vývojem, výchovnými problémy. Dále 

doplňování si znalostí, které rodič potřebuje pro práci s dítětem – v 

předškolním věku děti například  velmi zajímá příroda, vesmír, atd. 

Samozřejmě zde můžeme zařadit všechny poznávací zájmy žen, které s dětmi 

přímo nesouvisí (např. práce s digitálními fotografiemi)  

Beneš (2003) upozorňuje, že v případě učení dospělých nepatří mezi hlavní motivy 

uspokojování poznávacích zájmů, ale především potřeba řešit konkrétní problémy. To 

je i v případě žen na mateřské a rodičovské dovolené – jsou to tedy především 

problémy spojené s postavením mimo pracovní proces – ztráta kvalifikace, 

zkušeností, pracovních návyků a společenských vztahů, ale také problémy vzniklé v 

důsledku nové životní situace (například již zmíněná nutnost řízení auta). 

Motivace ve vzdělávání je základním faktorem ovlivňujícím jeho úspěšnost. Je 

důležité vědět, že dospělý člověk se učí, protože sám chce, a většinou má také jasnou 

představu o vzdělávacích cílech. K tomu, aby byl vzdělávací proces efektivní, je 

důležité motivaci stále pozitivním způsobem podporovat. 

Palán (2002, s. 126), uvádí tyto způsoby podpory studijní motivace: 

• jednoznačný smysl a cíle vzdělávacího procesu 

• jednoznačná návaznost na stávající stav znalostí, vědomostí, dovedností 

• členění studia do logických celků 

• užívání didaktických nástrojů 

• sledování, pozitivní a konstruktivní hodnocení, informování o studijním 

výkonu 
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• atmosféra uspokojování potřeb, společenské i vnitřní prožívání  úspěchu 

• přátelská atmosféra a určitá dávka náklonnosti a sympatie 

Nejúčinnější motivace je vždy motivace, která vychází z vlastního úspěchu a pocitu 

smysluplnosti celé akce. Důležité je, aby ženy účastnící se vzdělávacích procesů měly 

možnost participovat na tvorbě vzdělávacích cílů, aby byly sledovány jejich hlavní 

potřeby a hlavně aby dokázaly, jak uvádí Beneš (2003, s. 138) „… samy sebe chápat 

jako cílovou skupinu.“  Je to totiž také jediný způsob, jak je do jakéhokoli 

vzdělávacího procesu zapojit.    

3.6 Organiza ční specifika ve vzd ělávání cílové skupiny žen  

na mate řské a rodi čovské dovolené 

Při tvorbě vzdělávacích programů pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené je 

důležité neopomenout tato specifika: 

• časová neflexibilita z důvodu celodenní péče o malé děti 

• absence kontaktu se světem práce 

• možné psychosomatické problémy účastnic způsobené dlouhodobým pobytem 

doma (snížené sebevědomí, stres atd.) 

Vzdělávací programy určené matkám by měly být zaměřené nejenom na udržení 

kompetencí požadovaných trhem práce, ale také na rozvoj jejich osobnosti a to 

především ve smyslu překonávání psychických problémů, které mohou vznikat  v 

důsledku dlouhodobého postavení mimo trh práce. 

Tvorba vzdělávacího programu není obecně jednoduchá záležitost, v případě cílové 

skupiny žen na mateřské a rodičovské dovolené je navíc nevyhnutelně „ztížena“ ještě 

další osobou – dítětem.  

Pokud je program výuky prezenční a je zaměřen pouze na tuto cílovou skupinu, 

domnívám se, že by v každém případě měl být řešen problém s hlídáním dětí během 

kurzu. Lze to pojímat aktivně – zajistit hlídání pro děti v době trvání kurzu, nebo 

pasivně – přizpůsobit dobu konání kurzu tak, aby se matky mohly účastnit. Obojí má 

své výhody i nevýhody.  
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Zajistit hlídání pro malé děti je organizačně náročnější na personál a prostory. Navíc 

je třeba vzít v úvahu osobnost dítěte –  ne všechny děti jsou v okamžiku počátku 

výuky ochotné opustit matku a pobývat s osobou zajišťující jejich hlídání. Svoji roli 

zde hraje také způsob, jakým je o děti postaráno – zda na ně matka vidí (jsou tedy ve 

stejné místnosti, ale například v jiné části), nebo je hlídání zajištěno v jiné části 

budovy. Pokud se jedná o vzdělávací aktivitu, při které jsou matky i s malými dětmi 

dohromady, musí tomu být přizpůsoben obsah výuky – volit jednodušší, praktičtější 

témata. Tímto způsobem často pracují například mateřská centra. V případě, že se 

organizátor rozhodne hlídání dětí nezajišťovat vlastními silami, významnou roli 

potom hraje čas výuky. Matka si zajišťuje hlídání sama a v tom případě lze těžko 

obecně odpovědět na otázku, ve kterém čase je nejvhodnější plánovat výuku.  

Jak vyplývá z kapitoly 2, v současné době stále nelze příliš spoléhat na 

institucionalizované služby zabezpečované státem – nedostatek jeslí, komerční 

nabídka drahá. Většina žen si stále zajišťuje hlídání prostřednictvím rodinných 

příslušníků. V tom případě jsou pak závislé na jejich časových možnostech – 

nejpravděpodobněji tedy ve večerních hodinách nebo o víkendech. Nicméně vždy je 

výhodné při plánování takové vzdělávací akce zjistit  časové možnosti budoucích 

účastnic. 
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4 Možnosti vzd ělávání cílové skupiny žen na 

mateřské a rodi čovské dovolené v ČR 

Počet subjektů, které zprostředkovávají vzdělávání pro ženy na mateřské a rodičovské 

dovolené, v současné době roste. Bohužel zatím neexistuje přehledná databáze 

možností vzdělávání této cílové skupiny a získávat aktuální informace o vzdělávacích 

projektech není jednoduché, vyžaduje to čas, který matky spíše nemají. Domnívám se, 

že asi nejhodnotnějšími institucemi zaměřenými na tuto cílovou skupinu jsou 

mateřská centra. Jejich hodnota dle mého názoru nespočívá v obsahu jejich 

vzdělávacích aktivit, ale ve způsobu svého vzniku – tedy z vlastní iniciativy matek. 

Mezi dalšími současnými možnostmi vzdělávání žen na mateřské a rodičovské 

dovolené jsou různé vzdělávací projekty financované z Evropských strukturálních 

fondů, tedy především z prostředků Evropského sociálního fondu a Iniciativy 

společenství EQUAL. Rostou také možnosti komerčních zprostředkovatelen 

vzdělávání umožňujících hlídání dětí.  

4.1 Mateřská centra 

Idea mateřských center k nám přišla z Německa prostřednictvím Rut Kolínské, která u 

nás v roce 1992 založila první mateřské centrum. Od té doby jejich počet stále roste a 

zastřešující organizace „Síť mateřských center“ v současné době registruje 242 členů. 

Mateřská centra vznikají z aktivit občanské společnosti, z potřeb a zájmu občanů. Na 

jejich právní subjektivitě nezáleží, mohou být založena jako občanská sdružení nebo 

mohou fungovat pod záštitou jiné organizace. Nabízejí otevřený a přátelský prostor k 

setkávání rodin s dětmi, ze kterého mají prospěch všichni účastníci. Jsou otevřená 

všem sociálním skupinám.  

• Jsou zpravidla zřizována matkami na mateřské dovolené, ty se také podílejí na 

jejich samosprávě a zajišťují programy. Umožňují matkám navázat nové 

sociální vztahy, posilovat sebevědomí, udržovat jejich profesní orientaci. 

• Mají neformální charakter. Poskytují solidaritu, otevřenost všem generacím. 
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• Děti jsou vítány, dostanou se do skupiny vrstevníků a mohou vidět matku v 

jiné roli než doma. 

• Nabízejí pomoc – svépomocí –  dochází zde k výměně zkušeností, laickému 

poradenství, spolupracují s neziskovými organizacemi, podobnými státními 

zařízeními, státní správou i samosprávou.  

(Síť mateřských center v České Republice, 2002) 

Charakter mateřského centra vychází z lidí, kteří jej spravují. Může mít podobu 

prostoru, kde se matky s dětmi setkávají a aktivity v něm vycházejí z momentální 

situace, nálady a aktuálního volného času realizátorek, až po centra, která 

zaměstnávají tým lidí na plný úvazek a vytvářejí dlouhodobé vzdělávací plány. 

Jedním ze základních znaků mateřských center je dobrovolnost – vznikají na základě 

toho, že matky centrum chtějí, založí a dále rozvíjejí. V mateřských centrech jsou 

vítané jakékoliv dobrovolné aktivity a také právě díky zdánlivě nevýznamné pomoci 

každého účastníka (spočívající například pouze v drobné pomoci nebo radě druhému) 

si  centra získávají svůj specifický komunitní charakter. 

Vzdělávání zde probíhá mnoha způsoby, učí se zde všichni. Kromě vytvořených 

programů pro matky i jejich děti je důležité uvést všudypřítomné informální učení, 

kterému se v takovém prostoru jako je mateřské centrum nelze vyhnout. Jedná se o 

neustálou komunikaci s novými lidmi, sdílení podobných problémů, získávání nových 

informací o životě v dané lokalitě atd. Zejména pro počáteční období mateřské 

dovolené může být právě mateřské centrum místem, které ženě umožní navázat nové 

sociální vztahy.  

Mateřská centra pořádají programy pro matky, děti, celé rodiny. Tyto programy 

mohou být tvořivé, vzdělávací, sportovní, mohou mít charakter jednorázových akcí 

nebo dlouhodobých projektů. Mezi nejběžnější aktivity patří například cvičení pro 

maminky s dětmi, celá škála výtvarných programů – malování na sklo, hedvábí, 

batikování, keramika. Jednorázové akce jsou velmi často spojené s právě 

probíhajícími událostmi jako jsou například Vánoce – výroba ozdob, pletení 

adventních věnců atd. Velký zájem o tento typ aktivit je jistě hodně podpořený právě 
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životním obdobím péče o malé děti. Právě děti totiž velmi ocení všechny rukodělné 

aktivity svých rodičů, což má zpětně jistě vliv na další motivaci matek k účasti na 

těchto programech.  

Ženy, které mateřské centrum založí, získávají kompetence uplatnitelné na trhu práce. 

Založení a správa mateřského centra znamená orientaci v oblasti právní, ekonomické 

a manažerské. Je nutné sehnat prostory, sestavit programy, shánět finance, lektory. 

Účast na všech těchto aktivitách může umožnit ženám udržet profesní kompetence a 

nebo získat nové. 

V mateřských centrech zřejmě úplně nejlépe ze všech vzdělávacích subjektů dokáží 

řešit problém s hlídáním dětí. Během probíhajících přednášek si děti mohou hrát v 

herně a přednáška se koná ve stejné místnosti, nebo jsou rodiče a děti odděleni. Obsah 

přednášky musí být potom vždy slučitelný s občasnou nepozorností účastnic 

(starajících se o své děti). Zároveň s tím musí být srozuměn i přednášející – pokud 

přednáší ve stejné místnosti, kde si hrají i děti, je vyžadována hlasitá a zřetelná mluva 

a samozřejmě tolerance k dětem. Témata přednášek jsou často vytvářena na základě 

zájmu účastnic a nejčastěji se také týkají péče o dítě. Patří mezi ně například: zdravá 

výživa, masáže dětí, kojení atd.  

Programy směřující k profesnímu vzdělávání matek jsou náročnější na přípravu i 

organizaci. Počítačové kurzy jsou například velmi náročné na zajištění počítačů, 

prostory a hlídání malých dětí mimo učebnu. 

Velmi výhodná se jeví spolupráce mateřských center s dalšími vzdělávacími 

institucemi. Příkladem takové spolupráce je například projekt Sítě mateřských center 

a společnosti Gender Studies pod názvem „Společnost přátelská rodině“, díky 

kterému jsou organizovány bezplatné kurzy informačních technologií. Probíhají buď 

v jednotlivých mateřských centrech ve Středočeském a Jihomoravském kraji, nebo v 

pronajatých místnostech vybavených dostupnou technikou, a jejich součástí je 

možnost hlídání dětí. V současné době probíhají tři moduly – pro začátečníky, pro 

pokročilé a rozvoj podnikání. 

(Společnost přátelská rodině, 2007)    
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Zdá se, že mateřská centra si za dobu  své existence u nás vybudovala pevnou pozici 

ve společnosti, stala se její nedílnou součástí. Velmi pozitivně chápu fakt, že práce 

žen v mateřských centrech začíná být pomalu, ale jistě chápána a akceptována 

společností jako přínosná, plnohodnotná a ceněná a jejich vysoký potenciál začíná být 

ceněn i v politických kruzích. 

4.2 Projekty zam ěřené na cílovou skupinu žen na mate řské a 

rodi čovské dovolené podporované ESF 

Jednou z politik Evropské unie je posilování hospodářské a sociální soudržnosti, která 

usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů v úrovni rozvoje 

těchto regionů. Evropská strategie zaměstnanosti byla přijata v roce 1997 členskými 

státy Evropské unie ve snaze omezovat stále vyšší nezaměstnanost a dosáhnout 

zvýšení zaměstnanosti. Finančním nástrojem, jehož pomocí je realizována Evropská 

strategie zaměstnanosti, je Evropský sociální fond. 

Evropský sociální fond je jedním ze čtyř strukturálních fondů, jejichž společným 

cílem je snížení rozdílů v životní úrovni, které existují mezi regiony, skupinami 

obyvatel i jednotlivci v Evropské Unii. 

(ESF, http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1, 16. 8. 2007, 23:00) 

Iniciativa společnosti Equal je definována jako iniciativa zaměřující se pomocí 

mezinárodní spolupráce na prosazování nových prostředků boje se všemi formami 

diskriminace a s nerovnostmi souvisejícími s trhem práce. Je součástí Evropské 

strategie zaměstnanosti, financované z Evropského strukturálního fondu. Česká 

republika k ní přistoupila v roce 2001. Je založena na principu podpory konkrétních 

projektů, které trvají dva až tři roky a jejichž rozpočet se v zemích EU pohybuje 

kolem jednoho milionu EUR. Jejím cílem je umožnit znevýhodněným skupinám 

přístup na pracovní trh. 

Jedním z projektů realizovaných v rámci programu EU EQUAL je projekt Půl na půl 

– rovné příležitosti žen a mužů. Hlavním cílem tohoto projektu je vyvíjet a 

prosazovat nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin.  
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Vzdělávacích projektů zaměřených na ženy na mateřské a rodičovské dovolené  

probíhá v současné době poměrně dost, neexistuje však jejich jednotná databáze. 

Vybrala jsem proto pouze čtyři z nich –  se dvěma mám osobní zkušenost, informace 

o dalších jsem získala na internetových stránkách Národního vzdělávacího fondu. 

Mimo to je informace možné získat také prostřednictvím mateřských center a úřadů 

práce. 

Svým způsobem unikátní je právě probíhající e-learningový projekt Evyna, do 

kterého se mohou zapojit zájemci z kterékoli oblasti České Republiky. 

• Evyna – Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po 

rodičovské dovolené 

Koordinátorem projektu je Česká zemědělská univerzita v Praze, Informační a 

poradenské centrum. 

Cílovou skupinou jsou absolventky vysokých škol ekonomického směru 

přicházejících na trh práce po mateřské nebo rodičovské dovolené, nicméně mohou  

studovat i ostatní ženy, které se o tento obor zajímají a chtějí získat nové poznatky. 

Studovat lze buď on-line, nebo lze zažádat o CD. 

 Vzdělávací kurzy se skládají z těchto e-learningových modulů – informatika, daně, 

účetnictví, anglický jazyk, organizace a řízení, pracovní právo, komunikace a 

sebeprezentace, občanská gramotnost.  

Každý modul má rozsah jednoho semestru, tj. 9–12 témat rozdělených na teoretickou 

a praktickou část. Účastnice si samy mohou rozhodnout, zda budou studovat všechny 

moduly současně, zda si je rozloží do více semestrů, nebo zda si vyberou pouze 

některé. 

Během studia je k dispozici konzultační servis prostřednictvím kanálů pro přímou 

komunikaci ICQ nebo Skype. Lektory je možné kontaktovat kdykoliv, kdy jsou  

on-line, bez ohledu na denní nebo noční dobu. 
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Po úspěšném ukončení jednotlivých modulů lze získat certifikát České zemědělské 

univerzity v Praze, čímž si ženy mohou nejenom zvýšit sebevědomí, ale také šance v 

přijímacích řízeních (pro budoucího zaměstnavatele to může být minimálně známka 

toho, že je uchazečka aktivní). 

Projekt byl zahájen 1. 2. 2006 a bude ukončen 31. 1. 2008. V současné době studuje 

kolem 500 studentů. 

Kromě všech výhod spojených s výukou pomocí e-learningu je dle mé vlastní 

zkušenosti velkou předností tohoto projektu jeho kvalitní zpracování a ochota všech 

kontaktních osob spolupracovat s účastníky.  

(Evyna, http://evyna.pef.czu.cz/, 26. 7. 2007,  21:33) 

Příklady některých dalších vzdělávacích projektů zaměřených na ženy na mateřské a 

rodičovské dovolené: 

• Centrum výchovně vzdělávacího poradenství  v Liberci  

V centru probíhá vzdělávání a poradenství pro ženy po skončení mateřské dovolené 

tak, aby získaly rovné postavení ve společnosti a lepší uplatnitelnost na trhu práce. 

Kurzy zahrnují: práce s PC, základy cizích jazyků, rozvoj komunikace v českém 

jazyce, rozvoj sebevědomí. 

Výuka probíhá jednou týdně po dobu dvou semestrů. Kurzy jsou bezplatné a v době 

vyučování je zajištěno hlídání pro děti. 

(CVVP, http://centrum.jergym.cz/kurzy.htm, 30. 7. 2007., 20:00) 

• Rozvojové centrum Ianus 

Rozvojové centrum Ianus je nezisková organizace zaměřená na podporu lidí 

znevýhodněných na trhu práce, podporu celoživotního vzdělávání. Působí v Praze a v 

Liberci. Mezi cílové skupiny patří matky a otcové na a po mateřské a rodičovské 

dovolené a ženy a muži pečující o předškolní děti. Díky podpoře Evropské unie jsou 

kurzy poskytovány bezplatně. 
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Mezi jejich hlavní kurzy patří:  

Kurz komunikační a prezentační dovednosti – zásady verbální i neverbální 

komunikace, praktický nácvik rolových her, jak vyjednávat o podmínkách nástupu do 

zaměstnání atd. 

Jak hledat zaměstnání – orientace na trhu práce, sestavení profesního životopisu, 

metody výběru zaměstnanců, přijímací pohovor, paragrafy Zákoníku práce. 

Jak obstát v zaměstnání – rozvoj komunikačních schopností, tvořivé řešení problémů, 

nové způsoby myšlení a učení se. 

V současné době již kurzy sdružení Ianus absolvovalo kolem 600 klientů. 

(Ianus, http://www.ianus.cz/, 4. 9. 2007, 22:06) 

• Vzdělání – nová šance pro ženy vracející se na trh práce 

Projekt je zaměřen na rekvalifikaci maminek na rodičovské dovolené a dlouhodobě 

nezaměstnaných žen pomocí kurzů informačních technologií a zlepšení jejich 

dovedností při hledání pracovního uplatnění. 

Projekt je realizován v okresech Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 

Rychnov nad Kněžnou a Náchod.  

Z pohledu účastníků je projekt rozdělen do dvou složek – první složkou je vzdělávací 

kurz zaměřený na oblast ovládání osobního počítače. Na něj navazuje ve druhé části 

osvojení dovedností podporujících účinné hledání zaměstnání – základy komunikace, 

příprava na výběrové řízení atd. 

(Ideahelp, http://www.ideahelp.cz/index.php?idea=aread&id=43, 4. 9. 2007, 13:30) 

4.3 Další možnosti vzd ělávání 

Období mateřské a rodičovské dovolené lze dnes (mnohem více než dříve) pojímat 

aktivně. Vždy samozřejmě záleží na sebemotivaci a vnější podpoře ženy k 

nejrůznějším aktivitám, které potom ve svém důsledku nejenom rozvíjejí osobnost, 

ale také pomáhají udržovat psychickou pohodu. 
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 Již před narozením dítěte lze navštěvovat kurzy předporodní přípravy, které jsou v 

současné době velmi oblíbené, je to také způsob navázání prvních nových sociálních 

vazeb, určité sociální přípravy na příchod dítěte a novou životní etapu. 

Ženy na mateřské mají také možnost využít služeb komerčních institucí 

zajišťujících hlídání dětí. V podstatě se jedná o jazykové školy a bohužel jich stále 

není mnoho – mají ve svých prostorách dětský koutek s hlídáním nebo spolupracují s 

mateřskými centry. V Praze jsou to například jazykové školy: 

Channel Crossings – Jazykové kurzy s hlídáním dětí probíhají převážně dopoledne, 

hlídání je zajištěno pro děti od šesti měsíců věku. Cena (příklad) jednoho semestru 1x 

týdně, 2 vyučovací hodiny je 3800 Kč. 

London Institute –  10týdenní standardní kurzy angličtiny, hlídání je zajištěno v 

prostorách jazykové školy, cena za 10 týdnů je 3500 Kč – 1x týdně 2 vyučovací 

hodiny. 

Dále v Praze tuto možnost nabízí například Agentura Hermes nebo jazyková škola 

Tutor. 

Možnost hlídání dětí zajišťují i mnohá sportovní centra. V tomto případě se 

domnívám, že je opravdu vhodné si předem zjistit úroveň péče o dítě.  

Ideální je kombinace různých možností vzdělávání během mateřské a rodičovské 

dovolené – například návštěvy mateřských center s dětmi, ale také udržování 

profesních kompetencí, výuka jazyků a výuka na počítači.  

Mateřská a rodičovská dovolená je také období, během něhož se vnitřní potřeby 

matky a dítěte mění, což také ovlivňuje její volbu ze vzdělávacích možností. Nejprve, 

když je dítě malé a vyžaduje neustálou péči, ženy navštěvují spíše mateřská centra, 

navazují nové vztahy s ostatními maminkami, později, když dítě tuto její nepřetržitou 

péči tolik nepotřebuje – může žena naopak cítit jistou únavu právě ze svých 

aktuálních sociálních vazeb a okolí, ve kterém se v extrémním případě pohybují 

pouze jiné matky a děti.  
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Kontakt se světem práce je v této době často již velmi malý (pokud je vůbec nějaký). 

V tomto případě mohou právě projekty zaměřené na rozvoj profesních kompetencí 

pomoci ženám nejenom obnovit některé znalosti a dovednosti, ale také posílit 

sebevědomí a navázat opět jiné sociální kontakty.  

Období, kdy je žena s dítětem ještě doma, ale kdy ví, že lze bez problémů dítě nechat 

hlídat jinou známou osobou (například babičkou), může být prostorem, ve kterém si 

může například zvýšit kvalifikaci (rekvalifikace zajišťují za podmínky registrace 

Úřady práce), učit se cizí jazyk nebo rozvíjet vlastní zájmovou činnost.  

Domnívám se, že jakákoli zájmová činnost je pro naprostou většinu lidí pečujících o 

malé děti nezbytná k udržení osobní pohody. Péče o malé děti vyžaduje nepřetržitou 

pozornost, která může být značně vyčerpávající. Proto je důležité umět tento stereotyp 

na nějakou dobu opustit a odreagovat se prostřednictvím nějaké zájmové činnosti.   

Ani nezáleží na tom, zda si žena vybere malování na sklo, cvičení jógy či nalezne 

zálibu v gurmánském vaření, důležité je, že ji tato aktivita nabíjí a navozuje pocity 

pohody. Je velmi výhodné, pokud má možnost věnovat se některým takovým 

aktivitám i bez dětí a s pocitem, že je o ně dobře postaráno.   

Bohužel v současné době tomu tak spíše není, proto je důležité podporovat všechny  

vzdělávací možnosti a projekty tak, aby se jich ženy mohly účastnit bez toho, aby 

byly závislé na jiné osobě.  
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5 Úloha andragogiky ve vzd ělávání cílové skupiny 

žen na mate řské a rodi čovské dovolené 

Pokud vidíme jako jeden z úkolů andragogiky pomoc dospělému člověku vyrovnávat 

se s některými složitými životními obdobími, jak to uvádí např. Palán (2003, s. 18), 

může být právě období mateřské a rodičovské dovolené tím správným prostorem pro 

pomocnou ruku. 

Nejdůležitějším a zároveň nejobtížnějším úkolem v pomoci ženám na mateřské a 

rodičovské dovolené je podle mého názoru podpora jejich vlastní sebereflexe. Každá 

žena, která vstoupí do této nové životní etapy, by zároveň měla být schopna toto 

období bilancovat, snažit se chápat svoje vlastní schopnosti, dovednosti a zároveň 

rezervy. Jen tak bude docházet k účinné sebemotivaci, jen tak ženy budou sebe samy 

chápat jako cílovou skupinu a jen tak bude mít jakákoliv snaha o vzdělávací programy 

„zvnější“ smysl. 

Pokud se zaměříme na vzdělávání žen na mateřské a rodičovské dovolené, které 

máme spojené v současné době především se vzděláním k udržení profesní 

kvalifikace a tedy k zrovnoprávnění žen na trhu práce, můžeme vidět úlohu 

andragogiky  například v podpoře: 

• působení na vzdělávací subjekty ve smyslu vzájemné spolupráce – úřady 

práce, mateřská centra, subjekty zabývající se genderovou problematikou 

• zlepšení informovanosti o všech vzdělávacích možnostech a projektech pro 

tuto cílovou skupinu – vzniku databází sdružujících tyto informace  

• vzniku poradenských center pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené  

• odborného poradenství vzdělávacím subjektům při tvorbě programů pro tuto 

cílovou skupinu  

• výzkumů zabývajících se situací na trhu práce, možnostmi uplatnění žen po 

mateřské a rodičovské dovolené 
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• zlepšování situace na trhu práce ve smyslu vyrovnávání genderových 

nerovností (rodičovská dovolená je stále převážně problémem žen), podpora 

zaměstnavatelů k větší flexibilitě týkající se nových modelů pracovní doby 

• rozvoje služeb péče o děti  

Jak jsem se již zmínila, období mateřské a rodičovské dovolené je období, ve kterém 

se ženy (pokud ovšem mají podporu svého okolí) mohou věnovat – a často se i věnují 

– nějaké zájmové činnosti. I zde je možné mnoho vylepšovat – především podporovat 

činnost takových subjektů (například mateřských center, kulturních domů) a 

podporovat realizaci zájmové činnosti v těchto zařízeních tak, aby bylo možné se jí 

věnovat i s malými dětmi. Je důležité poukazovat na jejich význam v naší společnosti.   

Domnívám se, že to, aby životní období, které ženy stráví s malými dětmi doma, 

probíhalo co nejpříjemněji, je důležité jak pro ně, tak pro celou společnost.   

Andragogika zde může nacházet velmi široký prostor pro své působení. 
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6 Závěr 

Ve své práci jsem se snažila charakterizovat ženy na mateřské a rodičovské dovolené 

jako cílovou skupinu ve vzdělávání dospělých. Ženy s malými dětmi jsou řazeny mezi 

cílové skupiny proto, že jsou na trhu práce znevýhodněny – tento fakt je známý a je 

podpořený řadou statistických výzkumů. Chceme-li  problematiku této cílové skupiny 

pochopit hlouběji, je nutné pohlížet na ženy s malými dětmi komplexně – tedy 

pohledem, jaký zaujímá současná společnost k mateřství a rodičovství, znát opatření 

sociálního státu a také názory a potřeby samotných žen. 

Ženy s malými dětmi nejsou v lehké situaci, tlaky vyvíjené ze stran psychologů a 

pedagogů prosazující co nejvíce individuální přístup k péči o dítě jsou v rozporu s 

požadavky, které na ženy vyvíjí trh práce – neopouštět zaměstnání na delší dobu, 

nejlépe vůbec.  

Ideál ženy – manažerky schopné s úsměvem zvládat zároveň svoji manažerskou 

pozici i tři malé děti může být pro mnohé ženy frustrující natolik, že pokud to 

nezvládají, cítí se méněcenné. Jak péče o malé dítě, tak zaměstnání vyžadují svůj čas 

a neustálé balancování obojího je často velmi stresující a vyžaduje velké úsilí. Pro 

ženy, které mateřství plánují, toto může být také jedním z důvodů, proč mateřskou 

roli raději odloží na později a pak už se pro ni třeba ani nerozhodnou. Vzrůstající 

generace „singles“ je toho důkazem.   

Pro nalezení východiska z této situace je potřeba podniknout celou řadu opatření v 

různých oblastech společenského života. 

Stát a jeho politika musí činit taková rozhodnutí, která jsou v souladu s potřebami 

matek a otců. Domnívám se, že současné nastavení třírychlostního modelu mateřské a 

rodičovské dovolené je přijatelnější a flexibilnější než model předchozí, nicméně 

pokud jeho zavedení nebudou provázet i jiné změny – například výrazná podpora 

zlepšení služeb péče o děti a pružnější trh práce, zůstane situace žen stále stejná.  
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Mnozí zaměstnavatelé by také měli začít chápat, že na zaměstnance (a to nejenom na 

ženy) je třeba nahlížet komplexně – také jako na osoby, které mají svoji rodinu. 

Přestože to v současné době může vyznívat spíše jako klišé, podniky, které se o to 

nějakým způsobem snaží a zavádějí tzv. Work-Life-Balance programy, si díky tomu 

nejenom budují pozitivní obraz ve společnosti, ale také vědí, že jejich námaha bude 

oceněna nižší fluktuací a vyšší loajalitou zaměstnanců.  

U žen samotných je velmi důležité aby pochopily, že je nutné být aktivní. Aktivní 

především ve smyslu sebereflexe – dokázat si uvědomit svoje schopnosti, dovednosti 

a nedostatky a zároveň také pochopit prostředí, ve kterém vyrůstaly. To jim velmi 

usnadní složité rozhodování o tom, k jaké životní strategii se přiklonit a jakým 

způsobem celou životní etapou mateřství projít.  

Subjekty zaměřené na vzdělávání žen na mateřské a rodičovské dovolené musí brát v 

úvahu charakteristiky, které jsou pro tuto skupinu specifické. Je jí především 

celodenní péče o malé dítě se vším, co to může obnášet – sociální izolaci, časovou 

neflexibilitu, chronický stres, snížené sebevědomí a jiné. Pokud žena činí nějaké 

rozhodnutí týkající se jejího vzdělávání, většinou (domnívám se, že téměř vždy) jej 

činí s ohledem na své děti. Pokud ho shledá problematickým (dětem by to mohlo 

nějakým způsobem vadit), raději se nevzdělává. Programy musí být tedy dostatečně 

motivující a pro ženy přijatelné.   

Období mateřské a rodičovské dovolené je doba, ve které žena přichází o některé 

hodnoty, vztahy, znalosti a dovednosti. Přichází především o hodnotu osobní 

svobody, ztrácí sociální vazby vytvořené v zaměstnání a samozřejmě také některé 

profesní znalosti a dovednosti. 

Zároveň ale získává nové zkušenosti a dovednosti, které se ve srovnání se ztrátou 

některých profesních znalostí zdají na první pohled nepodstatné, ale ve svém 

důsledku mohou usnadnit budoucí (nejenom) pracovní život. Člověk má díky malým 

dětem možnost získat jiný pohled na svět, zajímá se více o prostředí, ve kterém žije, o 

zdravý způsob života, naučí se efektivně využívat svůj čas. K péči o malé dítě je 

nezbytná empatie, nezištnost, trpělivost – schopnosti, které člověk může také velmi 

dobře využít i v dalších životních etapách. Zároveň se ženy v tomto životním období, 
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možná více než v kterémkoli jiném, často věnují tvořivé činnosti. Mnohdy nalézají 

nové koníčky, které neopustí ani později.  

Období mateřské a rodičovské dovolené chápu jako období poměrně složité, ale 

zároveň velmi obohacující. Člověku se otevírá nový životní prostor a je velmi 

důležité, jak se k němu postaví. Jak jsem se již zmínila v kapitole o úloze 

andragogiky, cílem celé společnosti by mělo být vytvářet takové podmínky, aby život 

matek a malých dětí probíhal co nejpříjemněji.  

Je totiž velmi důležité, že i přes poměrně nepříznivou situaci, která v naší společnosti 

panuje, se stále ženy pro mateřství rozhodují a že vůbec tuto cílovou skupinu máme. 
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8 Přílohy 

 

Příloha A 

 

Model sociální kvality 

 

 

 Makrosféra  

 

sociálně-ekonomická 

opatření (garantované 

zdroje, práva, opatření) 

 

sociální koheze 

(sociální kapitál na 

mezzoúrovni) 

formální 

systémová  

sociální inkluze  

(přístup k využívání 

garantovaných zdrojů) 

 

empowerment 

(individuální potence, 

zdroje) 

neformální  

privátní 

 Mikrosféra  

 

Zdroj: Valentová, 2002 
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Příloha B 

Efektivní rodi čovská dovolená ve vybraných zemích EU 

Země Efektivní rodi čovská 
dovolená [týdny] 

Lotyšsko 148 
Švédsko 118 
Maďarsko 114 
Finsko 99 
Bulharsko 96 
Rumunsko 96 

Norsko 68 
Rakousko 64 
Česká republika 58 
Slovensko 58 
Lucembursko 54 
Španělsko 50 

Francie 50 
Litva 50 
Polsko 50 
Německo 49 
Dánsko 47 
Estonsko 38 

Slovinsko 38 
Island 26 
Velká Británie 25 
Itálie 24 
Portugalsko 21 
Belgie 18 
Řecko 13 

Irsko 11 
Kypr 11 
Holandsko 11 
Lichtenštejnsko 10 

Zdroj: European Commission, A comparative review of thirty European countries, 2005 



 74 

Příloha C 

Otcovská dovolená ve vybraných zemích EU 

Země Otcovská dovolená 

Belgie 10 dní 

Dánsko 2 týdny během prvních 14 týdnů od narození dítěte 

Estonsko 2 týdny během mateřské dovolené nebo 2 měsíce po 

narození 

Řecko V soukromém sektoru mají otcové nárok na 2 dny 

dovolené po narození dítěte. Ve veřejném sektoru mají 

nárok na 5 dní speciální rodinné dovolené. 

Španělsko Zákonné právo 2 dny (100% placené) 

Francie Nárok na 11 dnů otcovské dovolené, která musí být 

čerpána do 4 měsíců po narození dítěte. 

Lotyšsko 10 dní placené dovolené. 

Lucembursko Zákonné právo 2 dny (100% placené) 

Maďarsko 5 dní placené dovolené po narození dítěte 

Nizozemí 2 dny otcovské dovolené, pokud není v kolektivní 

smlouvě stanoveno jinak 

Portugalsko 5 dnů plně placeno, musí být čerpáno během prvního 

měsíce po narození dítěte 

Slovinsko 90 dní, nejméně 15 dní musí být čerpáno během 

mateřské dovolené, zbytek do 8 let věku dítěte 

Finsko 18 dní, musí být čerpáno během mateřské nebo 

rodičovské dovolené 

Švédsko 10 dní, musí být čerpáno do 3 měsíců věku dítěte 

Velká Británie 2 týdny pro většinu otců, placeno 100 £/týden 

Island 3 měsíce z mateřské dovolené je rezervováno pro otce 

Zdroj: European Commission, A comparative review of thirty European countries, 2005 
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Příloha D 

 

Pokrytí služeb péče o děti do tří let ve vybraných zemích EU 

Země Pokrytí 

Polsko 2 % 

Itálie 6 % 

Maďarsko 6 % 

Německo 7 % 

Řecko 7 % 

Česká Republika 8 % 

Rakousko 9 % 

Španělsko 10 % 

Lucembursko 14 % 

Lotyšsko 16 % 

Litva 18 % 

Portugalsko 19 % 

Finsko 21 % 

Estonsko 22 % 

Slovinsko 27 % 

Belgie (Francouzská část) 33 % 

Nizozemí 35 % 

Švédsko 41 % 

Francie 43 % 

Dánsko 56 % 

Belgie (Vlámská část) 81 % 

Zdroj: European Commission, A comparative review of thirty European countries, 2005 
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Příloha E 

 

Míra ekonomické aktivity podle věkových skupin v roce 2005  

 

Zdroj : ČSÚ 
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Příloha F 

Postoje k institucionalizované péči v některých zemích EU 

Země Postoj k institucionalizované péči 

Česká 

republika 

Postoje společnosti jsou spíše negativní, využívání jeslí v období 

socialismu bylo spojeno především s vysokou nemocností dětí, 

počty zapsaných dětí jsou velmi nízké.   

Dánsko Jesle jsou velmi dobře integrovány do dánského sociálního státu. 

Německo Jsou zde rozdíly v postojích mezi západní a východní oblastí, 

postoje lidí ve východní části země jsou více pozitivní. 

Řecko Veřejnost nesouhlasí s rodiči, kteří dávají děti do jeslí před 

dosažením jednoho roku věku. Nejběžnější způsob péče o nejmenší 

děti pracujících rodičů jsou rodinní příslušníci, obvykle prarodiče. 

Španělsko Postoje společnosti se odlišují podle věku dítěte, nejvíce 

preferovaná varianta péče o děti do dvou let je zabezpečení pomocí 

babiček, následovaný placenou pomocí v domácnosti. 

Kypr Převládá zde velmi silný nesouhlas veřejnosti, především u malých 

dětí. Preferované varianty jsou – vlastní péče o děti, babičky, ostatní 

rodinní příslušníci, chůva v domě dítěte, vodění dítěte k chůvě s 

ostatními dětmi, denní péče o děti, popřípadě chůva ze zahraničí 

bydlící v rodině. 

Maďarsko Většina žen zůstává doma do tří let věku dítěte, existuje zde vášnivá 

veřejná diskuze ohledně užitečnosti jeslí 

Holandsko Postoje společnosti se liší podle věku dítěte, 90 % respondentů 

souhlasí s tvrzením, že zaměstnání je akceptovatelné pro ženy s 

dětmi ve věku od 4–12 let, pokud výzkum zahrnuje mladší děti než 

4 roky, počet souhlasných odpovědí klesá na 65 %. Dále postoje 

veřejnosti neschvalují využívání jeslí po dobu pěti dnů v týdnu. 

Průměrné využívání zařízení péče pro děti ve věku 0–4 roky je 2,5 

dnů v týdnu 
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Polsko Postoje se odlišují podle věku dítěte, pouze 11 % respondentů 

považuje za akceptovatelný návrat matek do zaměstnání ihned po 

skončení mateřské dovolené. 36 % se domnívá, že dítě by mělo být 

v péči matky až do věku 3 let, a dále 22 % do věku povinné školní 

docházky, postoje veřejnosti tedy naznačují preferenci neformální 

péče o děti. 

Portugalsko V podstatě pozitivní přístup – matky by měly být zaměstnané, aby 

znaly život a mohly děti dobře vzdělávat. Na plnou zaměstnanost 

matek s dětmi do dvou let ovšem není pohlíženo příliš pozitivně v 

souvislosti s duševní a fyzickou pohodou dětí.  

Švédsko Služby péče o děti jsou dobře integrovány ve švédském sociálním 

státu. 

Velká Británie Přestože je zde velmi rozšířená podpora rozvoje zařízení péče o děti 

a jiných opatření pro harmonizaci práce a rodiny, působí zde velmi 

silná kulturní norma, podle které správná matka nedává své děti do 

formálních zařízení pro ně určených. Mnoho rodin preferuje 

neformální opatření – péči členů rodiny a lokální síť přátel. 

Island Pozitivní postoj, silný důraz na pozitivní pedagogické a vzdělávací 

efekty zařízení pro malé děti. 

Lichtenštejnsko Převládají silné tradiční rodinné hodnoty. Přesto výzkumy ukazují 

vzrůstající přijatelnost pracujících matek a péče o děti mimo rodinu. 

Norsko Pozitivní postoj, především díky rostoucí poptávce během 

posledních deseti let. 

Bulharsko Je preferována výchova kojenců a dětí do tři let doma. 

Zdroj: European Commission, A comparative review of thirty European countries, 2005 
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9 Resumé 

Tématem této práce jsou ženy na mateřské a rodičovské dovolené jako cílová skupina 

ve vzdělávání dospělých.  Ženy na mateřské a rodičovské dovolené jsou řazeny mezi 

cílovou skupinu ve vzdělávání dospělých především proto, že jsou znevýhodněny na 

trhu práce. V této práci představuji co možná nejvíce komplexní pohled na 

zkoumanou skupinu, její postavení ve společnosti i možnosti jejího vzdělávání. 

V první části této práce popisuji některá východiska, která jsou s postavením žen na 

mateřské a rodičovské dovolené spojena. Jedná se především o společenský pohled na 

pojmy mateřství a rodičovství, který se v historii proměňuje a je také utvářen názory 

psychologů a pedagogů. 

V druhé části práce se věnuji stručné analýze současné situace žen s malými dětmi ve 

společnosti. Zmiňuji důležitá opatření, která nabízí sociální stát, jako je institut 

mateřské a rodičovské dovolené a služby péče o děti. Pro správné nastavení těchto 

opatření je důležité znát postoje, které k nim společnost zaujímá.  

Vzdělávání žen na mateřské a rodičovské dovolené není jednoduchá záležitost. 

Popisuji zdroje motivace těchto žen, organizační specifika spojená s tvorbou 

vzdělávacích programů a také některé možnosti vzdělávání během období mateřské a 

rodičovské dovolené. V závěru se zamýšlím nad úlohou andragogiky ve vzdělávání 

této cílové skupiny. 
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10  Summary 

The subject of this work is women on maternity and parental leave as a target group 

of  adult education. These women are inserted in the target group mainly because they 

are handicapped on the labor market. In this work, I am presenting the most complex 

view of the examined group, its position in the society and the educational 

possibilities. 

The first part of this work describes some solutions related to  women on maternity  

and parental leave. It is mainly a social view on the ideas of maternity and parenthood 

which has changed through the history and which has been modified by opinions of 

psychologists and pedagogues. 

The second part of my work is focused on a brief analysis of the current social 

situation of  women with small children. I describe important measures offered by the 

state such as the institute of the maternity and parental leave and child care. For the 

proper setting of these measures, it is important to know the attitudes assumed by the 

society towards them. 

The education of women on maternity and parental leave is not an easy task. I 

describe motivations of these women, organizational specifics related to the creation 

of the educational programs and also some of the educational possibilities during the 

period of maternity and parental leave. At the end, I write about a possible function of 

the education of this target group.  
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využije ve své práci, uvede ji v seznamu literatury  a bude ji řádně 
citovat jako jakýkoli jiný pramen. 
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