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Anotace 
Mateřství a profesní kariéra 

Klíčová slova: Gender, Pracovní trh, Mateřská dovolená, Rodina, Role ženy a role muže 

v rodině 

Má diplomová práce se věnuje české ženě, která je jak matkou tak pracující ženou. 

Práce nabízí podrobnější pohled na dílčí problémy spojené se ženstvím. Mezi ty nejdůležitější 

patří rozdělení prací v domácnosti a péče o děti. 

Změnami, kterými si česká rodina během několika desetiletí prošla, ovlivnily její 

současnou podobu. Zastupitelnost rolí muže a ženy a z toho vyplývající dělba práce a péče o 

dítě není rovnocenná. Rovnocenný není ani přístup к ženám na trhu práce, kdy odchod na 

mateřskou dovolenou, je pro ženu velkým znevýhodněním. 

Annotation 

Motherhood and Work's path 

Keywords: Gender, Job Market, Maternity Leave, Family, Role of woman, role of man at 

family 

My graduation theses focuses on the czech woman as a mother as working woman. 

This theses describes a breakdown of some difficulties connecting with feminity. A 

houseworking and a child welfare are the most important. 

It deals with problem of present-day czech family. The czech family has been in 

process of many changes which still determinete its form. A substitutability of man's or 

woman's roles at the family and holding in houseworking are not equal. 

The equal opportunities are not guaranteed at a czech job market The least favoured 

are women with small children. 
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ÚVOD 

Ženy v celé historii lidstva neměly ve společnosti jednoduché postavení. Jedním 

z jejich hlavních úkolů bylo rodit a pečovat o děti, zároveň musely a musejí bojovat 

s nadřazeností mužů. Už název knihy od S. Beauviorové „Druhé pohlaví" naznačuje, že žena 

je až na druhém místě. Jedním z důvodů výběru tohoto tématu bylo zjistit, z d a j e toto tvrzení 

pravdivé, případně proč tomu tak je. Zajímaly mě hlavní oblasti, ve kterých je žena 

znevýhodňována. 

Ať se podíváme do sféry soukromé či veřejné, všude se můžeme setkat s diskriminací 

žen. Ve sféře soukromé se jedná především o povinnost vůči rodině, kdy se mnoho mužů 

rodinných povinností zúčastňuje jen výjimečně, nebo ve sféře veřejné, kde ženy musí v 

mnoha případech stále dokazovat, že jsou stejně dobré jako muži. 

Situace žen v české společnosti se sice zlepšuje, tento vývoj probíhá ale velmi pomalu, 

přetrvávající stereotypy a myšlení lidí obou pohlaví se mění jen pozvolna. 

Řešení tohoto problému vidím ve větší informovanosti veřejnosti a v důsledném 

dodržování legislativních předpisů. To, že lidé budou více informováni, může vést ke změně 

jejich postojů či názorů a následně к častějšímu dodržování zákonů. 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala na základě demografických změn 

probíhajících v současnosti v České republice. V této době můžeme být svědky druhého baby 

boomu. Zajímalo mě postavení ženy s malými dětmi v české společnosti a také zda se 

současné ženy orientují na rodinu či dávají přednost pracovní kariéře. 

Za účelem získání informací к této problematice jsem využila odborné literatury a 

sama provedla orientační dotazníkové šetření. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, které se dále člení do menších 

kapitol. První část je věnována teoretické studii zabývající seženou, jejím postavením 

v rodině a na pracovním trhu. Problematika ženy jako matky a jako zaměstnaného člověka je 

stále aktuální, neboť vztah mezi těmito dvěma oblastmi je v České republice nevyrovnaný. 

V první kapitole se zamýšlím nad tím, jakou roli v rodině hraje žena a jakou muž, nad jejich 

podílem na výchově dětí a na fungování domácnosti. Zajímavým tématem je také otec v roli 

matky a jeho schopnost tuto roli zvládat. 
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V dalších částech kapitoly se zmiňuji o skloubení rodiny a práce, o ochotě 

zaměstnavatele vycházet vstříc rodinám s malými dětmi. 

Alternativním formám soužití je věnována další část, kde jsem se zaměřila především 

na důvody vedoucí к rozhodnutí volby pro tento způsob života. 

Specifickou skupinu rodin tvoří manželé s vysokoškolským vzděláním. V těchto 

rodinách se manželé (partneři) к povinnostem staví rovnocenně a kombinace práce s rodinou 

je pro tyto páry snazší. 

Druhá kapitola je zaměřena na pracovní trh a na postavení ženy na něm. Zena zde 

zaujímá specifickou pozici, a to především kvůli rodinným povinnostem, které ji 

znevýhodňují. 

Problematika znevýhodňování na trhu práce je rozebírána ve třetí kapitole. I přesto, že 

žena v České republice působí na pracovním trhu již dlouho, doposud nemá stejné podmínky 

jako muž. Jedním z nejdůležitějších diskriminačních faktorů je mateřství. Zmiňuji také 

problém sexuálního obtěžování na pracovišti. 

Na teoretickou část navazuje orientační dotazníkové šetření, které si kladlo za cíl 

zmapovat postoje к mateřství a profesní kariéře u dívek studujících vysokou školu. Jsou to 

právě ony, které svým postojem mohou mnohé změnit a stále přetrvávající zvyky posunout 

zas o krůček dál к zrovnoprávnění muže a ženy. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. ČESKÁ RODINA DNES 

Nejvýstižnější charakteristikou české postmoderní rodiny je nukleárni rodina. Rodina, 

která je tvořena jedním či oběma manželi a alespoň jedním dítětem. Tento model je v naší 

společnosti zastoupen nejčastěji. Jedním z důvodů úbytku porodnosti je hledisko ekonomické, 

druhým neméně důležitým je moc ženy nad plozením dětí. Prostřednictvím antikoncepce si 

žena reguluje počet dětí a čas jejich početí. 

„Rodina se v průběhu vývoje moderní společnosti stala institucí na jedné straně 

„křehčí", méně stabilní, na straně druhé demokratičtější", jak uvádí H. Maříková1. Ale v čem 

je demokratičtější? Hlavním znakem demokracie je rovnost. V rodině má rovnost velké pole 

působnosti: péče o děti a jejich výchova, finanční zabezpečení, fungování a chod domácnosti, 

emoční stránka apod. Muži se přeci jen více zapojují do chodu rodiny, ale změny jsou pomalé 

a neúplné. 

1.1 Role ženy a muže v rodině 

Společnost v 60. letech umožnila ženě vymanit se z pout hospodyně a umožnila jí 

seberealizaci i mimo domov. Tím naopak ženě připravila „dvojí směnu" - v zaměstnání a v 

rodině. I přesto, že muž v rodině není to, co býval kdysi a jeho role autority a živitele je 

oslabována, žena je stále tou samou hospodyní. Dnešní doba se však snaží stále častěji muže 

do rodinného dění zapojovat, role muže a ženy se tak stávají zaměnitelnými a zastupitelnými, 

ve větší míře však v činnostech nežli v rozhodování. 

V české rodině jsou stále zájmy žen hluboce propojeny s rodinou. Většina žen 

nerozlišuje mezi svými vlastními (osobními) zájmy a zájmy partnera či dětí. Ženy se často 

podřizují prospěchu rodiny. 

' M A Ř Í K O V Á , H. ; K d y ž d v a d ě l a j í totéž, Gender online, 2 0 0 7 , roč . 8 , č. 2 , s. 8 2 - 8 7 , [on l ine e l e k t r o n i c k ý 
ča sop i s ) , v y d á n o 16. 12. 2 0 0 7 , [cit. 2 0 0 7 - 1 2 - 3 0 ] . D o s t u p n é na W W W : < 

h t t p : / / w w w . g e n d e r o n l i n e . c z / v i e w . p h p ? c i s l o c l a n k u = 2 0 0 8 0 1 2 7 1 5 > . 
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Pro většinu žen je profesní kariéra bezpochyby stejně důležitá jako pro muže. Práci a 

rodinu staví na stejný stupeň. „Pro mne je určitě obojí jako důležitý. Já si třeba nedovedu 

představit, že bych byla jenom třeba s dětma, protože si myslím, že to nějak tak jako úplně 

člověka taky nenaplní. Ale zase bych nechtěla být určitě bez dětí." 1 říká lékařka Karolína (43 

let), která má dvě děti. Mladší a vzdělanější ženy by nechtěly být pouze ženami v domácnosti. 

Naopak ženám starším a s nižším vzděláním by pouze péče o rodinu nevadila. 

Současní mladí lidé kladou důraz na rovné rozdělení moci v partnerství, ale jen 

polovina z nich věří, že to tak v manželství bude fungovat.2 

1.2 Práce v domácnosti 

Do 60. - 70. let platilo jasné rozdělení rolí. Žena se starala o chod domácnosti a muž o 

ekonomické zabezpečení. Po nástupu do práce se žena stává emancipovanější a nechce být jen 

hospodyní, i ona se chce realizovat mimo domov. Jak říká G. Lipovetský: „Ženy se už 

odmítají vzhlížet v ideálu hospodyně v domácnosti a požadují profesní rovnoprávnost s muži, 

právo na kariéru, právo vykonávat všechna zaměstnání a všechny funkce." 3 

Měnící se model partnerského páru klade důraz na vyvažování moci a 

komplementaritu rolí. Dnes partnerský pár o rozdělení prací v domácnosti diskutuje a na 

rozhodování se podílejí oba partneři. Dříve role určovala tradice, dnes sice tradice stále 

převažuje, ale už se nelpí na jejím striktním dodržování. Ale stále nelze hovořit o 

významných změnách genderových rolí v oblasti pracovního uplatnění a rodiny a domácích 

prací. A tak jsme neustále svědky konfliktů mezi těmito dvěma oblastmi. 

Vysokoškolsky vzdělaný muž se častěji zapojuje do domácích prací a taky má větší 

zájem o péči a výchovu dětí. Muž také častěji v domácnosti pomáhá v krátké době po 

uzavření manželství. Jakmile se však manželům narodí dítě a žena s ním zůstává doma, 

veškerá práce je přenechána ženě a muž se na ní podílí jen výjimečně. 

Muži si nepřipouští stejnou míru zodpovědnosti za rodinu jako ženy. Stále je to žena, 

kdo péčí o děti a prací v domácnosti tráví většinu času. A. Hochschild4 zavádí pojem „druhá 

'MAŘÍKOVÁ, H.; Když dva dělají totéž, Gender online, 2007, roč. 8, č. 2, s. 82-87, [online elektronický 
časopis], vydáno 16. 12. 2007, [cit. 2007-12-30]. Dostupné na WWW:< 
ht tp : / /w w w . g e n d e r o n l i n e . c z / v i e w . p h p ? c i s l o c l a n k u = 2 0 0 8 0 1 2 7 1 5 > . 
2KUBÍČKOVÁ, K.; Matkové: Mateřští otcové, Gender online, 2003, roč.4, č. 3-4, s. 1-4, [online elektronický 
časopis], vydáno 4. 12. 2005, [cit. 2008-02-22]. Dostupné' na W W W : < 
h t t p : / / w w w . g e n d e r o n l i n e . c z / d o w n l o a d / R o c n i k 0 4 _ 3 - 4 _ 2 0 0 3 . p d f > 
J LIPOVETSKÝ, G.; Třetí žena, PROSTOR, Praha, 2007, str. 292. 

KŘIŽKOVÁ, A., PAVL1CA, K.; Management genderových vztahů, Management Press, Praha, 2004. 
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směna". Tento pojem se týká pracujících žen, které po konci pracovní doby docházejí na 

druhou směnu do rodiny. Muži se postupně naučili ženám pomáhat, nicméně dosud 

nepřevzali rozhodující odpovědnost za žádnou složku v domácnosti. Vymoženosti dnešní 

doby sice ženě ulehčují život, ale jen zdánlivě. 

Paradoxem mohou být dva fakty. Jedním z nich, jak uvádí G. Lipovetský1, je ten, že 

aktivity v domácnosti mohou být vnímány jako nezáživná povinnost. Zároveň pro ženu 

představují způsob, jak může ovládnout určité území a vytvořit si tak svůj svět. Druhým 

faktem je skutečnost, že ženy se této moci nechtějí vzdát. Tento trend pracující ženy v 

domácnosti tedy jen tak nevymizí. Stěžuje si na dvojí pracovní dobu, po partnerovi chce 

pomoc. Péče o domácnost a o děti je pro ženy smyslem života, obohacením a určitě zde 

můžeme hovořit i o seberealizaci. I. Možný2 hovoří o tom, že rodina patří ženě a muž žije 

v rodině své ženy. 

Genderové stereotypy týkající se schopností, vlastností a rolí mužů a žen fungují i při 

dělení domácích prací. Nejčastějšími úkoly ženy jsou vaření, praní, úklid a nákupy. Naopak 

muž se stará o auto a technické vybavení domácnosti, má na starosti drobné opravy. Žena se 

práci v domácnosti věnuje každý den po dobu i několika hodin. Její práce je rutinní, nikdy 

nekončící. Protože jde o každodenní povinnosti, výsledek její práce není tak markantní a často 

není oceněn. Mužské práce jsou prováděny nepravidelně, dají se odložit na příhodnější dobu a 

výsledek zpravidla bývá více vidět. 

Výsledky výzkumu Rodina 20023 uvádí zajímavá čísla. Ženy domácím pracím věnují 

23 hodin týdně, naproti tomu muži 13 hodin. V 92% českých rodin pere prádlo většinou žena, 

v 80% uklízí žena, v 82% žena vaří; v 83% provádí drobné opravy většinou muž, v 58% 

nakupuje vždy nebo obvykle žena a ve 36% rodin nakupují partneři společně. S výrokem 

„Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost a rodinu" souhlasilo 47% žen a 

55% mužů, 31% žen a 24% mužů s tímto výrokem nesouhlasilo. 

1 LIPOVETSKÝ, G.; Třetí žena, PROSTOR, Praha, 2007. 
" MOŽNÝ, I.; Moderní rodina (mýty a skutečnosti), Blok, Brno, 1990 
" KŘÍŽKOVÁ, A.; Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích generové struktury 
současné české společnosti, Gender online, 2007, roč. 8, č. 2, s. 60-67 [online elektronický časopis], vydáno 31. 

2008, [cit. 2007-12-22]. Dostupné na W W W : < 

http://www.genderonline.cz/download/Rocnik08_2_2007.pdf>. 
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1.3 Výchova a péče o dítě 

Péče o děti a jejich výchova byla a v současné době i většinou zůstává přenechána 

ženě. Tato role je ženě připisována spíše proto, že je to právě ona, kdo rodí děti. Skutečnost je 

taková, že oba partneři, muž i žena, se musí péči o dítě učit. Rodiče se rodičovské roli učí 

každodenní interakcí s dítětem. Každý z rodičů má vrozené předpoklady se к dítěti chovat 

odlišným způsobem. 

Tím, že muž participuje na péči a na výchově o dítě a to především v raném stádiu, 

zkvalitňuje se i partnerský vztah. Chvíle, které spolu rodiče dítěte při společné péči o něj 

prožili, mezi nimi vytvářejí silné pouto.1 

Muži se chtějí osobně podílet na výchově dítěte, ale zároveň nejsou ochotni mu 

věnovat tolik času na úkor svých zájmů a koníčků. Také více respektují rodičovský model, 

v němž je hlavním aktérem žena. Když se muži dětem věnují, je to zpravidla při hře, ale velmi 

zřídka se zapojují do každodenní péče. Když jsou okolnostmi donuceni se o dítě starat, tuto 

situaci zvládnou. 

Někteří muži dávají přednost práci, někteří rodině. Ti, co se dítěti věnují denně a 

s „láskou", jsou jakýmsi novým-moderním otcem. Tento muž společně se ženou sdílí 

rovnocenně péči o dítě a jeho výchovu. 

1.4 Mateřství v individualizované společnosti 

Dnešní postmoderní společnost čím dál tím více klade důraz na individuum, 

individualitu, a tak společenská soudržnost není tak pevná jak bývala. Do víru změn se 

dostala i rodina. Během posledních padesáti let prochází zásadní transformací nejen v České 

republice, ale ve všech moderních státech. Dochází к zrovnoprávnění vztahů, к důrazu na 

jednotlivé členy rodiny. Na prvním místě už není ekonomická funkce rodiny, její podstata je 

založena na sdílení emocí. Není daný vzor, jak má co vypadat, partneři vedou dialog a záleží 

na jejich svobodné volbě. A právě proto je tato instituce tak křehká, nestabilní a zranitelná. R. 

Dudová a M. Vohlídalová2 říkají, že tato nestabilita je daní za svobodu, kterou jedinec má. 

' WINNCOTT, D.,W.; The Child, the Family and the Outsider World, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 
] 969. 
" DUDOVÁ, R., VOHLÍDALOVÁ, M.; Rodina a rodičovství v individualizované společnosti, Gender online, 
2005, roč. 6, č. I, s . l-3, [online elektronický časopis], vydáno 4.12. 2005 , [cit.2007-12-07]. Dostupné na 
W W W : < h t t p : / / w w w . g e n d e r o n l i n e . c z / d o w n l o a d / R o c n i k 0 6 _ l _ 2 0 0 5 . p d f > . 
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Podle nich je láska hlavní sociální vazba, která lidi drží pohromadě. Partneři se rozhodli spolu 

být na základě své svobodné volby a právě díky svobodě, kterou mají, je ta vazba tak křehká. 

Proměny moderní a posléze i postmoderní společnosti, které mají samozřejmě vliv i na 

českou společnost, se dotýkají v některých oblastech především ženy. Ta se nyní svobodně 

může rozhodovat o svém těhotenství. To již dnes nepředstavuje úděl, ale volbu. 

Narození prvního dítěte je okamžik, který je jedinečný a nenahraditelný a zajisté patří 

k nej významnějším momentům života ženy. Během několika minut se jí radikálně změní 

život. Ale nejen jí. Narozením dítěte vstupuje žena a muž do dalšího životního cyklu. Je 

nutné, aby se naučili své nové roli, roli rodičovské. 

Narození dítěte zásadně mění také životní styl ženy. Je to právě ona, která opouští trh 

práce a odchází se věnovat na plný úvazek dítěti. Na jedné straně získává nový rozměr života 

v podobě lásky к dítěti, na druhé straně ovšem může ztrácet mnoho důležitých sociálních 

vazeb, jak z okolí svého zaměstnání, tak i svých přátel a známých. V době mateřské dovolené 

nemá tolik času pro sebe, nemá čas se věnovat svým zájmům. Do popředí se dostává péče o 

dítě a chod domácnosti. U muže к takto výrazné změně nedochází, nadále se věnuje 

finančnímu zajištění rodiny a jeho životní styl je víceméně stejný. A to může být moment, 

kdy se partneři začnou od sebe vzdalovat. 

Ženě s dítětem se mění životní perspektivy. Přehodnocuje své priority a volí mezi 

prací a rodinou. Nej markantnější je to u žen s vysokoškolským vzděláním. Ženy orientující se 

na svou kariéru (nejčastěji právě vysokoškoláčky), které jsou bezdětné a žijí v partnerství či 

manželství, jsou spokojenější než ženy s dětmi, které jsou také zaměstnané.' Na těchto ženách 

kromě povinností pracovních jsou i povinnosti týkající se rodiny. 

Tím, že došlo к vymizení velkých rodin, bývá péče o dítě především na ženě. Babičky 

jsou často ještě pracující nebo mají vzdálené bydliště, tak jako ostatní rodinní příslušníci, a 

proto je žena dítěti к dispozici 24 hodin denně. Tím ztrácí většinu sociálních kontaktů, na své 

zájmy nemá čas, může to mít za následek tzv. emocionální skleník.2 

Po dítěti je manžel druhá nejbližší osoba, na kterém je závislá a to nejen po stránce 

fyzické, ale v tomto případě především po stránce psychické. Je citlivá na jeho chování. A jak 

říká O. Matoušek, matka pečující doma o děti musí být n u t n ě deprimována.3 

' KARSTEN, H.; Ženy-muži, Portál, Praha, 2006. 
Žena na ma te ř ské dovo lené ; Psychologie Dnes, 1999, roč. 5, č. 2, s. 8 -10 . 

3 Psychologie Dnes, 1999. 
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Od počátku 90.1et se Česká republika snaží vyrovnat západoevropským zemím. Její 

ekonomika roste, mění se politika státu a to vše má vliv na životní podmínky rodin a 

domácností, ale i na změnu hodnotového žebříčku samotných lidí. Občané ČR se mají po 

ekonomické stránce čím dál tím lépe a to se odráží na jejich životním stylu a na jejich 

preferencích. Mladí lidé nechtějí žít jako jejich rodiče, chtějí více cestovat a života si užívat, 

což jim současná doba umožňuje. 

Druhým ovlivňujícím faktorem je trend ze západní Evropy. Mladí lidé mají šance 

seznamovat se s cizími kulturami a jsou jimi ovlivňováni. Řada z nich jezdí do zahraničí na 

dovolenou, studuje či pracuje v zahraničí. Díky internetu je toto promíchávání kultur rychlejší 

a snadnější. Čím více se snažíme být individuálnější, tím více jsou pro nás důležitější hodnoty 

jako sociální status, prestiž, bohatství a svoboda.1 Zároveň však mohou být tyto hodnoty 

v rozporu s rodinou. Mladý člověk je zvyklý na určitý životní standard a nerad se ho vzdává, 

a tak může raději volit život bez dětí. 

V průběhu 90. let došlo v České republice ke snížení sňatečnosti a s tím i 

související porodnosti. Děti narozené v 70. letech 20. století (Husákovy děti) odkládají vstup 

do manželství. Tímto odkladem se zvyšuje průměrný věk prvního vstupu do manželství. V 80. 

letech 20. století se dívka vdávala v průměru v 21,7 letech a chlapec ve 24,5 letech. V roce 

1999 už je průměrný věk nevěsty 26,2 let a průměrný věk ženicha je 28,5 let. Průměrný věk 

při prvním sňatku stoupl do roku 2003 na 30,2 let u muže a na 27,7 let u ženy.2 Mladí lidé 

tedy sňatek neustále odkládají nebo úplně zavrhují a volí jinou formu soužití než je 

manželství. 

Reprodukce žen a s tím spojená porodnost se posouvá do vyššího věku. V minulých 

letech platilo, že samotné děti měly své vlastní děti. Dnešní trend tomu nenasvědčuje. 

Průměrný věk prvorodiček do konce 80. let byl v rozmezí 20-24 let a plodnost žen ještě 

mladších byla poměrně vysoká. Plodnost žen do věku 25 let se snížila o polovinu během 90. 

let a také se snížila plodnost velmi mladých dívek. Na celkové plodnosti se nejvíce podílí 

věková skupina žen 25-29 let a zvyšuje se také procento žen, které mají děti ve věkové 

kategorii 35-39 letých. 3 Česká republika se pomalu přibližuje západoevropskému modelu, 

kde ženy rodí své první potomky až po dosažení třiceti let. 

Úroveň plodnosti se projevuje nejen v celkově nižší porodnosti, ale i v trendu mít jen 

jedno dítě. 

'Životní standard, individualistické hodnoty a spokojenost se životem, Československá psychologie, 2006, roč. 
50, č. 3, 

з Český statistický úřad [online], vydáno 2008, [cit. 2008-03-03]. Dostupné na W W W : <www.CZSO.CZ>. 
M A C H O V Á , J., H A M A N O V Á , J.; Reprodukční zdraví v dospívání, H a H, Praha, 2002. 
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Jak již bylo výše zmíněno, průměrný věk prvorodiěek se zvyšuje. Odborníci na to mají 

dva názory. Jedním z nich, jak říká L. Rabušic1, jsou nové možnosti pro mladé. Existuje 

spousta možností, jak se dále rozvíjet a poznávat sama sebe, je mnoho forem seberealizace a 

životních stylů. 

Naopak J. Rychtaříková2 hovoří o nejistotě zabezpečení rodiny, strachu 

z nezaměstnanosti a podobných nejistot. Hlavní příčinou pro ni jsou změny v ekonomice, 

pracovním trhu a sociální politice státu. 

Ať jsou příčiny jakéhokoli druhu, změny v reprodukčním chování jsou znát a mají 

silný vliv na demografické uspořádání obyvatelstva a na politiku státu. 

V České republice také přibývá prvorodiček starších třiceti let. V roce 1995 se jednalo 

přibližně o každou šestou prvorodičku, v roce 1999 se podíl těchto žen zvýšil na 20% a v roce 

2006 je to už 25%.3 Právě věk třiceti let je jakýmsi obdobím, kdy lidé začnou o svém životě 

přemýšlet. Bezdětní lidé v tomto čase začnou uvažovat o založení rodiny.4 

Dítě v individualizované společnosti představuje pevnou a stabilní vazbu. Protože 

partnerský vztah založený na lásce je křehký a může se kdykoli rozpadnout, je dítě v dnešní 

době silným citovým poutem. Povinností rodičů ze zákona je dítěti zajistit blaho, bezpečí, 

lásku a rozvoj jeho osobnosti. V naší společnosti je to právě žena, která se nejčastěji pro dítě 

obětuje a věnuje mu veškerý svůj volný čas a úsilí a i možnost své profesní realizace. 

S možností volby, kdy si dítě pořídit, se mění vztah к dítěti. Dítě znamená 

emocionální uspokojení potřeb rodičů. Pár si dítě pořizuje, aby dovršil svou existenci a dal j í 

nový rozměr. Dítě dodává soužití nový smysl života, štěstí a upevňuje pouto mezi partnery. 

„V situaci, kdy je láska mezi mužem a ženou tolik křehká a nestabilní, se stává právě dítě 

objektem dlouhodobé a hluboké lásky rodičů. Dítě je totiž od narození vztaženo к rodiči a 

jeho vztah к němu není jen výsledek nějaké zrušitelné dohody. Tento vztah je tak logicky 

mnohem pevnější než všechny ostatní vztahy." 5 

V moderní české společnosti je kladen důraz na svobodu a samostatnost. I dítě je 

k tomu vychováváno. Žena, která je na rodičovské dovolené, se může cítit nesvobodně či 

omezeně. Dítě představuje obrovskou psychickou i fyzickou zátěž. Některá žena se pro dítě 

1 RABUŠIC, L.; Kde ty všechny děti jsou?, SLON, Praha, 2001. 
: BARTOŠOVÁ, M.; Životní dráhy prvorodiček po třicítce: proč mít dítě později?, Gender online, 2007, roč. 8, 
č. 2, s. 77-81, [online elektronický časopis], vydáno 16. 12. 2007, [cit. 2008-01-03]. Dostupné na WWW: < 
http://www.genderonline.cz/download/Rocnik08_2_2007.pdf>. 
3 Český statistický úřad [online], vydáno 2008, [cit. 2008-03-03 ]. Dostupné na WWW: < www.CZSO.CZ>. 
4 VÁGNEROVÁ, M.; Vývojová psychologie, Portál, Praha, 2000. 
5 DUDOVÁ, R., VOHLÍDALOVÁ, M.; Rodina a rodičovství v individualizované společnosti, Gender online, 
2005, roč. 6, č. 1, s. 1-3, [online elektronický časopis], vydáno 4.12. 2005 , [cit.2007-12-07]. Dostupné na 
WWW: < http://www.genderonline.cz/download/Rocnik06_l_2005.pdf>. 
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zcela obětuje, jiná se nechce dítěti a starostem o něj zcela oddat na úkor své nezávislosti a 

svobody. „Samota čtyř stěn je to, co ženu z domácnosti vytlačuje, navzdory skutečnosti, že si 

pak bude stěžovat na dvojí břemeno."1 Důvodem proč odcházejí ženy dříve z mateřské 

dovolené je potřeba sociálních kontaktů. „Přestože ženská role bývá spojována s obětováním 

vlastní svobody ve prospěch dětí," jak říká K. Janoušková, L. Sedláček2, „některé dnešní ženy 

se této svobody nechtějí vzdát. A tak dochází к rozporu mezi potřebami matky a potřebami 

dítěte. Některé matky svou situaci zhodnotily jako pro ně nevyhovující a šly až tak daleko, že 

překračují tradiční femininní roli a vzdávají se privilegia mateřské role." 

Těmto ženám se nemůžeme divit, je-li na ženu s dítětem na pracovním trhu nahlíženo 

kriticky. Žena pečující o děti cítí také svůj nízký společenský status. Jak již výše zmínění 

autoři uvádějí: „Když se žena změní v matku, je náhle považována za něco míň, ne víc. Muži 

a jiné ženy, které matkami nejsou, mají tendenci ji brát jako méně dovednou a se sníženými 

schopnostmi a intelektuální kapacitou."3 Avšak zvládnutí role matky, manželky a zaměstnané 

ženy není úkol snadný a ženy velmi často vyčerpává. Dnešní společnost je spíše anti-mateřská 

a práci ženy v domácnosti znevažuje. 

Po dlouhou dobu zde přetrvával názor, že dítě bez matky trpí a matka, která chodí do 

práce je matka špatná. Dnes již víme, že zaměstnanost žen přináší i pozitiva, matka je 

vyrovnanější a spokojenější. Dítě také svou matku vnímá jako osobu samostatnou, 

vyrovnanou a se svým životem spokojenou.4 Zaměstnanost matky není problémem pro dítě 

ale pro samotnou ženu, která musí skloubit dohromady své zaměstnání a rodinu tak, aby jí 

zbyl čas na její osobní zájmy. 

Avšak péče o dítě nemusí být vykonávána jen ženou. Otec je pro dítě stejně důležitý 

jako matka. 

1.5 Otec na „mateřské" dovolené 

1.5.1 Nový otec 

Od 60. a 70. let se muži dostávají do „krize", mluví se o nich, že se poženšťují. Díky 

demokratičtějším vztahům ve dvojici, nástupem žen do práce, možností kontroly mateřství a 

' Žena na mateřské dovolené; Psychologie Dnes, 1999, roč. 5, č. 2, s 8-Ю 
2 JANOUŠKOVÁ, K„ SEDLÁČEK, L.; Jiné mateřství, Gender online, 2005, roč. 6, č. 1, s. 19-22, [online 
elektronický časopis], vydáno 4.12. 2005 , [cit. 2007-12-07]. Dostupné na W W W : < 
http://www.genderonline.cz/download/Rocnik06_l_2005.pdf>. 
3 JANOUŠKOVÁ, K„ SEDLÁČEK, L.; Jiné mateřství, Gender online, 2005, roč. 6, č. 1, s. 19-22, [online 
elektronický časopis], vydáno 4.12. 2005 , [cit. 2007-12-07]. Dostupné na W W W : < 
http://www.genderonline.cz/download/Rocnik06_l_2005.pdf> 

FELLNEROVÁ, U.; Žena 21. století, Ikar, Praha, 1997. 
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ztrátou privilegia muže jako jediného živitele rodiny, se zde začnou vytvářet podmínky pro 

otcovskou revoluci. Muž se učí novým rolím, které dříve vykonávala jen žena. 

Noví otcové jsou stále otci, ale jejich otcovství dostává nový rozměr, zapojují se více 

do péče a do výchovy dětí, mluví se v tomto smyslu o tzv. aktivním otcovství. Tito muži se 

bez menších obtíží zhošťují stejně dobře „mateřských" povinností jako ženy, dokáží být stejně 

citliví a empatičtí jako ženy. 

Vždyť i podle A. Oakleyové1 přenechat péči o dítě pouze na ženě není správná volba. 

Není jak vhodná, tak přirozená. A nic to nemění na faktu, že tato kulturní tradice je rozšířena 

až na pár výjimek po celém světě. Společnost se totiž domnívá, že pohlaví určuje mužské a 

ženské role. 

K. Kubíčková rozděluje otce pečující o děti na tři typy. 

Prvním z nich jsou muži, kteří se s péčí a výchovou o děti zcela ztotožňují a berou ji 

jako smysl svého života. Často jsou dobrovolně na rodičovské dovolené a nemají s tím žádný 

problém. 

Druhou skupinou jsou muži, kteří o děti také pečují. Dělají to dobře a mají z toho 

radost. Hlavním důvodem, proč jsou právě oni na rodičovské dovolené však není jejich zájem, 

ale nejčastěji ekonomické důvody. 

A třetí skupina jsou muži, kteří se mohou za své aktivní otcovství stydět a nejsou 

s ním zcela identifikováni. Na rodičovské dovolené jsou proto, že jsou v tu dobu 

nezaměstnaní. Jakmile však najdou uplatnění na trhu práce, na rodičovskou dovolenou odejde 

žena. 

Noví otcové mají v současné době možnost být ženě a dítěti na blízku hned v prvních 

momentech po porodu, dokonce se mohou porodu přímo účastnit. Tyto možnosti mužům 

pomáhají navázat pouto již od prvních chvil života dítěte. 

1.5.2 Český otec na rodičovské dovolené 

I v naší společnosti je několik mužů, kteří se dobrovolně ujímají rodičovské dovolené. 

' OAKLEYOVÁ, A.; Pohlaví, gender a společnost, Portál, Praha, 2000. 
KUBÍČKOVÁ, K.; Matkové: Mateřští otcové, Gender online, 2003, roč.4, č. 3-4, s 1-4, [online elektronický 

časopis], vydáno 4. 12. 2005, [cit. 2008-02-22]. Dostupné na W W W : < 

http://www.genderonline.cz/download/Rocnik04_3-4_2003.pdf>. 
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E. Baditerová1 hovoří o nové generaci mužů jako o generaci mutantů (zmužilejší žena + 

zženštilejší muž). Nelze určit, kdo je či není ideálním otcem, ani nelze určit typického otce. 

Faktem je, že muži se dětem v průměru věnují čtyřikrát méně než ženy. Muž začíná svou 

otcovskou kariéru s narozením dítěte. Oba partneři se vztahovým schopnostem učí stejně. 

Nikdo je nemá vrozené. 

V České republice zákony mužům umožňují odejít na rodičovskou dovolenou od roku 

2001. Skandinávské země umožňovaly mužům jít na rodičovskou dovolenou již od 70. let 20. 

století. 

Když se podíváme do statistik, v České republice využívá rodičovskou dovolenou 1-

3% mužů, kteří o děti pečují v řádu několika měsíců až let. V severských zemích je procento 

mužů na rodičovské dovolené vyšší, pečují však o děti kratší dobu. 

Musíme si připustit, že počet otců na rodičovské dovolené v naší republice není příliš 

vysoký. První zmínky můžeme sledovat v životě známých osobností. Příkladem nám může 

být mediálně známý pár Z. Adamovská a R. John. Jejich životní styl je však odlišný od 

běžného chodu české rodiny. 

I přes pár výjimek přetrvává názor, že žena se věnuje rodině a muž vydělává. V roce 

2000 s tímto tvrzením souhlasilo 60% mužů a 48% žen. Za rok 2005 byl přiznán nárok na 

rodičovský příspěvek 4 050 mužům a 287 710 ženám. Názory na rodičovskou dovolenou 

pobíranou muži zůstávají většinou odmítavé. Téměř 63 % rodičů dětí mladších deseti let se 

domnívá, že situace, kdy muž pečuje doma o děti a žena chodí do práce, není v pořádku. Muži 

(66 %) dokonce o něco častěji než ženy (61 %) považují využívání rodičovské dovolené otci 

za situaci, která není pro ně přípustná.2 

Změny ve vzorcích chování jsou podle H. Maříkové3 způsobeny spíše ekonomickým 

tlakem společnosti než snahou o zrovnoprávnění a odstranění diskriminace. 

S tím souvisí i připravenost podniků. Většina podniků v České republice na tuto 

skutečnost není připravena. Jen minimum zaměstnavatelů poskytuje ženám určité výhody či 

úlevy, natož aby tyto úlevy byly nabízeny i mužům. Ve skandinávských zemích je však tento 

model už po několik desítek let fungující. Místní firmy přišly na to, že je dobré si své 

1 BADINTEROVÁ, E.; XY, o mužské identitě, Paseka, Brno, 2005. 
2 NEŠPOROVÁ, O.; Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené, Gender online, 2006, roč. 7, č. 1, s.32-36, 
[online elektronický časopis], vydáno 19.7.2006, [cit.2007-12-29]. Dostupné na W W W : < 
http://www.genderonline.cz/download/Rocnik07_l_2006.pdf>. 
' KUBÍČKOVÁ, K.; Matkové: Mateřští otcové, Gender online, 2003, roč.4, č. 3-4, s. 1-4, [online elektronický 
časopis], vydáno 4. 12. 2005, [cit. 2008-02-22]. Dostupné na W W W : < 

http://www.genderonline.cz/download/Rocnik04_3-4_2003.pdf>. 
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zaměstnance hýčkat a pečovat o ně. Nejenže muže „pustí" na rodičovskou dovolenou, ale jsou 

pro ně vytvářeny speciální programy, které jim umožňují větší flexibilitu. 

Jedna ze společností, jak H. Maříková1 uvádí, nabízí plně placenou částečnou 

rodičovskou dovolenou i muži, jehož partnerka je také na rodičovské dovolené. Touto svou 

vstřícností firma získává na atraktivnosti i pro potenciální zaměstnance. 

Výměna či zastupitelnost rolí v rodině a domácnosti s sebou přináší obavy a nejistotu 

jak u muže, tak u ženy. Muž se dostává do každodenního stereotypu péče o dítě a chod 

domácnosti, což pro něj z větší části znamená nové zkušenosti. Časem svou roli zvládá bez 

sebemenších obtíží. Někteří z nich, jak uvádí I. Šmídová2, přebírají odpovědnost za věci jako 

balení zavazadla pro dítě, rozhodují o tom, kdy je třeba jít s dítětem к lékaři apod. 

V případě, že se žena vzdá své mateřské role vyvolává to u ní určité obavy. Jak na ní 

bude společnost nahlížet a zda-li její pouto s dítětem nebude oslabeno. 

Ženy se nechtějí úplně vzdát svých mateřských povinností, část nechávají na mužích, 

ale rozhodování a odpovědnost si ponechávají. 

Muži věnující se dětem jsou zaměřeni více na aktivity, legraci a hry. Dávají svým 

dětem více prostoru, svobody a také se o ně méně bojí než jejich matky. J. Dovávelová3 

hovoří o tzv. side-by-side aktivitě, kdy muži berou děti ven do přírody na různé výlety a 

podnikají s nimi nejrůznější dobrodružství. Otcové dětem poskytují více zábavy, 

dobrodružství a her. Jejich aktivity jsou více podnětné a vzrušující. 

1.5.3 Nejčastější důvody к odchodu muže na rodičovskou dovolenou 

Sladění rodinného života se zaměstnáním není lehké obzvláště, jsou-li v rodině malé 

děti. Dosavadní tradice, že žena odchází na mateřskou dovolenou a pečuje o děti a muž se 

nadále věnuje materiálnímu zabezpečení rodiny, je v současné době pozvolna měněna. 

' M A Ř Í K O V Á H., Otcové pečující o dčti-součást životního stylu „j iných" mužů a součást firemní kultury, 
Gender online 2006, roc. 7 č. 1, s. 47-53, [online elektronický časopis], vydáno 19. 7. 2006, [cit. 2007-12-30]. 
Dostupne na WWW: < http://www.genderonline.cz/download/Rocnik07_l_2006 pdf > 
- SM1DOVA, I.; Rodiny, kde pečují otcové, Gender online, 2004, roč. 5, č. 4, s. 10-16, [online elektronický 
časopis], vydano 4. 12. 2005, [cit. 2007-11-10]. Dostupné na W W W : < 

http:/ /www.genderonline.cz/download/Rocnik05_4_2004.pdf>. 
DOVÁVELOVÁ, J.; Maminka+tatínek=mamínek, Gender online, 2004 roč 5, č. 4, s.12-14, [online 

elektronický časopis], vydáno 4.12. 2005, [cit. 2008-02-23]. ' Dostupné na W W W : < 
http:/ /www.genderonline.cz/download/Rocnik05_4_2004.pdf> 
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Proč tomu tak je? Vysvětlením jsou podle O. Nešporové1 tři nej základnější faktory. 

Prvním z nich je stránka finanční, dále pracovní záležitosti a možnosti zaměstnání nebo 

podnikání obou rodičů a do třetice také osobnostní rysy rodičů. Rozhodnutí o péči dětí je 

bezesporu nelehká záležitost a vychází z oboustranného souhlasu partnerů. Zaměstnání hraje 

bezesporu další důležitou složku při rozhodování. Nejčastějším důvodem к odchodu muže na 

rodičovskou dovolenou je skutečnost, že žena je ve svém zaměstnání spokojenější, úspěšnější 

a více vydělává než partner. A v neposlední řadě je to právě osobnost partnerů a ochota obou 

přistoupit na své nové role. 

Jak již bylo zmíněno, více než polovina žen by nepřistoupila na to, aby muž převzal 

veškerou odpovědnost za péči o děti a domácnost. Rozhodování o tom, který z partnerů se 

ujme péče o dítě a domácnost ovlivňuje vzdělání partnerů. U vysokoškolsky vzdělaných žen 

se setkáváme s větší ochotou pro výměnu rolí než u žen s nižším vzděláním. 

1.5.4 Životní styl rodin s pečujícími otci 

Životní styl rodin, kde se o děti stará muž, závisí na mnoha okolnostech. Například na 

délce období, po které se muž o své děti stará. Nejde o stoprocentní výměnu rolí, ale spíše o 

jakousi spolupráci a nevyhraněnost rolí. Muž se stává aktivním otcem, který přebírá plnou 

odpovědnost za péči a výchovu dětí a vykonává i další domácí práce. Mnohé z nich byly 

(a dosavad ještě jsou) považovány za ženské. Výzkum O. Nešporové2 ukazuje, že muži přeci 

jen některé domácí práce odmítali a přenechávali je partnerce. Díky rodičovské dovolené si 

většina mužů uvědomila a docenila náročnost domácích prácí a jejich skloubení s péčí o děti. 

Výrazná je vzájemná spolupráce partnerů na rodinných povinnostech. 

Muži, kteří pečovali o děti, hodnotí své zkušenosti téměř jen pozitivně. Tvrdí, že měli 

možnost poznat děti tak, jak by je při svém zaměstnání poznat nemohli a vybudovali si s nimi 
I 

krásný a hluboký vztah. Přiznávají, že práce to není snadná, ale odměnou je přízeň a pevný 

vztah s dítětem. Díky svým zkušenostem přehodnotili pohled na práci žen v domácnosti. 
i 

Některé ženy však vnímají utužení vztahu mezi otcem a dítětem jako ohrožení svého vztahu 

s partnerem, protože se jim muž tolik nevěnuje. 

' N E Š P O R O V Á , O. ; Ž i v o t n í styl rod in s o tc i na r o d i č o v s k é d o v o l e n é , Gender online, 2 0 0 6 , r oč . 7 , č. 1, s . 32 -36 , 
[onl ine e l ek t ron i cký časop i s ] , v y d á n o 19 .7 .2006 , [ c i t . 2 0 0 7 - 1 2 - 2 9 ] . D o s t u p n é na W W W : < 
h t t p : / / w w w . g e n d e r o n l i n e . c z / d o w n l o a d / R o c n i k 0 7 _ l _ 2 0 0 6 . p d f > . 
2 NEŠPOROVÁ, O.; Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené, Gender online, 2006, roč. 7, č. 1, s.32-36, 
[online elektronický časopis], vydáno 19.7.2006, [cit.2007-12-29]. Dostupné na W W W : < 
http://www.genderonline.cz/download/Rocnik07_l_2006.pdf>. 

22 

http://www.genderonline.cz/download/Rocnik07_l_2006.pdf
http://www.genderonline.cz/download/Rocnik07_l_2006.pdf


Ukazuje se, že muži na rodičovské dovolené se především orientují na péči o děti, 

zatímco ženy se kromě dětí také starají o domácnost. A to někdy i na úkor dětí. 

Rodin, které se rozhodnou pro rodičovskou dovolenou využívanou otcem, je v České 

republice stále málo, ale očekává se jejich pozvolný nárůst. O. Nešporová uvádí, že: „Pokud 

by se počet rodin s pečujícími otci v naší společnosti rozšířil, byla by idea aktivního otcovství 

celospolečensky ve větší míře uznávána. Pro ženy by to znamenalo více volna, lepší možnosti 

realizace v zaměstnání a více pomoci v domácnosti ze strany mužů. Mužům by se tím 

rozšířily hranice mužské identity o další rysy, empatické a pečovatelské chování, v naší 

společnosti dosud spojované především s ženstvím."1 

1.6 Pracovní trh a rodina 

Kombinace zaměstnání a rodiny je v ČR chápána spíše jako individuální, soukromý 

problém než problém veřejný, o který by se měl zajímat stát a zaměstnavatelé, a tak je jen na 

jedinci, jak se s ním vypořádá. 

Na celém světě dochází к proměně pracovního trhu v důsledku měnících se potřeb 

pracovního trhu a stále častějšího zapojování žen do pracovního procesu a s tím související 

propojování pracovního a rodinného sektoru. U nás má ženská zaměstnanost dlouholetou 

tradici a změny, které prožívá náš pracovní trh, vedou spíše к napětí mezi rodinou a 

zaměstnáním. 

V České republice není rodičovství z pohledu pracovního trhu podporováno. 

Neexistují přímé diskriminační praktiky, ale pravda je taková, že ženy s malými dětmi jsou 

znevýhodňované. Od roku 2004 existují možnosti pobírat rodičovský příspěvek a zároveň si 

přivydělávat. V praxi je to však méně reálné. Je jen málo institucí, které se zabývají výchovou 

dětí do tří let (jen pro 9% dětí) a zároveň neexistují alternativní způsoby, jak pracovat jinak, 

než na plný úvazek v místě zaměstnavatele. Čeští zaměstnavatelé nenabízejí možnost 

pracovat z domova, flexibilní pracovní dobu či jiný pracovní úvazek. V dnešní době jeden 

příjem na ekonomické zabezpečení rodiny většinou nestačí, a tak si muž přibírá ještě další 

zaměstnání a žena je nucena ukončit dříve mateřskou dovolenou a vrátit se na pracovní trh. 

Toto však nepřispívá к harmonickému soužití rodiny. 

' NEŠPOROVÁ, O.; Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené, Gender online, 2006, roč. 7, č. I, s.32-36, 
[online elektronický časopis], vydáno 19.7.2006, [cit.2007-12-29]. Dostupné na W W W : < 
http://www.genderonline.cz/download/Rocnik07_l_2006.pdf>. 
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Muži, kteří se chtějí více věnovat své práci, se jí bez velkých komplikací mohou 

věnovat. Naproti tomu ženy, když se chtějí věnovat i zaměstnání, musí volit strategie, jak 

skloubit práci s rodinou. Mateřství znemožňuje úspěšnou pracovní kariéru. Tento model 

kombinace zaměstnanosti a rodiny je genderově velmi stereotypní a mění se pomalu. 

Podle výzkumu „Ženy a muži na trhu práce 1995"' zvládají kombinaci rodiny a práce 

více ženy a muži, kteří jsou vdané a ženatí nebo žijí s partnerem či partnerkou. Hůře na tom 

jsou vdovy a vdovci a rozvedení. Z výzkumu tedy vyplývá, že úplná rodina není překážkou 

к vykonávání povolání. Naopak partneři si navzájem vypomáhají a není na rodinu každý sám. 

Dalším podstatným závěrem je, že ani jeden z partnerů nevnímá zaměstnání jako 

komplikaci rodinného života. 

1.6.1 Pracovní vytížení rodičů 

Podle výzkumu Rodiče 20052 stráví muž v průměru 9 hodin denně ve svém placeném 

zaměstnání a týdně v průměru 47 hodin. Žena věnuje svému placenému zaměstnání 

v průměru 8 hodin denně a týdně v průměru 42 hodin. Otcové jsou tedy pracovně více 

vytíženi než matky. Co se týče domácích prací a výchovy dětí, muži jim v průměru věnují 3,5 

hodiny denně a ženy 5,7 hodin denně. 

Graf č . l 3 porovnává pracovní režim rodičů - matek a otců - z hlediska typu pracovní 

doby. Je patrné, že pracovní režimy otců jsou více diverzifikovány než pracovní režimy 

matek. Prakticky tři čtvrtiny matek (72,6 %) pracují denně po dobu osmi hodin oproti dvěma 

třetinám otců. Matky pracují výrazně častěji, než otcové, na zkrácený úvazek, i když podíl 

matek v takovém pracovním režimu tvoří celkově pouze 6,4 % oproti jiným 

západoevropským zemím, kde procento je mnohem vyšší. Pracovní doba u žen závisí 

především na věku nejmladšího dítěte. Pracující ženy s dětmi ve věku do 4 let pracují 

1 Gender online, [online elektronický časopis], vydáno 4. 12. 2005, [cit. 2007-12-08] Dostupné na W W W : 
<http://www.genderonline.cz/download/Rocnik01_2-3_2000.pdf>. 
2 KŘÍŽKOVÁ, A.; Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích generové 
struktury současné české společnosti, Gender online, 2007, roč. 8, č. 2, s. 60-67 [online elektronický časopis], 
vydáno 31. 1. 2008, [cit. 2007-12-22]. Dostupné na W W W : < 
http://www.genderonline.cz/download/Rocnik08_2_2007.pdf>. 
'KŘÍŽKOVÁ, A.; Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích generové struktury 
současné české společnosti, Gender online, 2007, roč. 8, Č. 2, s. 60-67 [online elektronický časopis], vydáno 31. 
1. 2008, [cit. 2007-12-22]. Dostupné na W W W : < 
http://www.genderonline.cz/download/Rocnik08_2_2007.pdf>. (viz str.22) 
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nejčastěji osm hodin denně a to v 61,5 %, 12 % z nich pak pracuje na zkrácený úvazek. Ženy 

mající starší děti pracují v osmihodinovém provozu ze tří čtvrtin. 

Graf č.l 

Graf 4: Pracovní režim z hlediska pracovní doby podle pohlaví rodičů (výsled 
ky v %) 

denní provoz směny - po směny - po 24 zkrácený plný úvazek pří leži tostné jiný režim 

- 8 hodin 12 hodinách hodinách úvazek + další brigády 
zaměstnání 

Zdroj: Rodiče 2005, SOÚ AV ČR, v.v.i. 
N muži = 764; N ženy = 767. 

Pracovní doba v České republice je velmi tradiční. Většina zaměstnaných pracuje na 

plný úvazek (8 hodin denně) a polovina z nich má pevně daný začátek a konec své pracovní 

doby. Přesně určený začátek a konec pracovní doby se týká 50% otců a 69% matek. 

O jakési flexibilitě pracovní doby můžeme spíše hovořit u mužů než u žen, jak je 

patrné z grafu č.2.1 Pružnou pracovní dobu má možnost využívat 11 % otců a 12 % matek. 

Zcela časově flexibilní jsou více otcové než matky a to skoro dvojnásobně. 

O časové flexibilitě rozhoduje obor, ve kterém je člověk zaměstnaný a především 

zaměstnavatel. Ten zaměstnancovu flexibilitu využívá výhradně к pracovním účelům a ne pro 

snadnější kombinaci práce a rodiny zaměstnance. U žen, které jsou matkami, můžeme 

sledovat vztah mezi pracovním nasazením a věkem jejích dětí. Žena si však nemůže příliš 

vybírat a tak jde o volbu mezi zaměstnáním či rodinou. V současné době na českém trhu 

1 KŘÍŽKOVÁ, A.; Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích generové 
struktury současné české společnosti, Gender online, 2007, roč. 8, č. 2, s. 60-67 [online elektronický časopis], 
vydáno 31. 1. 2008, [cit. 2007-12-22]. Dostupné na W W W : < 
http://www.genderonline.cz/download/Rocnik08_2_2007.pdf>. (viz str.23) 
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práce neexistuje volba mezi alternativními způsoby (viz. druhá kapitola) a pevnou pracovní 

dobou, a tak je žena nucena ze zaměstnání odejít a plně se věnovat rodině na mateřské 

dovolené. 

Graf ě.2 

Graf 5: Míra časové flexibility v hlavním zaměstnání podle pohlaví rodičů 
(výsledky v %) 

Muži 
IŽeny 

12,6 
9,3 

přesně určený čas časové rozmezí, bez časové rozmezí, zcela flexibilní 
začátku a konce pevného začátku i začátek uiŕuje šéf a 
pracovní doby konce okolnosti 

nemá pevnou 
pracovní dobu, 
podle potřeby 

Zdroj: Rodiče 2005, SOÚ AV ČR, v.v.i. 
N muži = 771; N ženy = 772. 

Hlavním důvodem, proč musí pracovat oba rodiče, je finanční stránka. Pro uspokojivé 

materiální zabezpečení rodiny je nutný příjem obou rodičů. To je také nejčastější příčina 

problému zvládání zaměstnání a rodiny. Mezi další důvody uvádí A. Křížková1 nerovnou 

dělbu práce v domácnostech, častou nemocnost dětí, nemožnost využívat pomoci rodinných 

příslušníků a nedostupnost využití placené pomoci, charakter zaměstnání atd. 

1.6.2 Sladění rodiny a zaměstnání 

Sladění rodiny a zaměstnání není v České republice snadná záležitost. Mnohé podniky 

rodičům nevycházejí vstříc. Tento problém je u každého považován za soukromou věc, kterou 

1 K Ř Í Ž K O V Á , A. ; Nepř í l i š h a r m o n i c k á real i ta . R o d i č o v s k é k o m b i n a c e p r á c e a p é č e v m e z í c h g e n e r o v é 
s t ruktury současné če ské společnos t i , Gender online, 2 0 0 7 , roč . 8, č 2 s 6 0 - 6 7 [onl ine e l ek t ron i cký časop i s ] , 
ľ?t

dá"° 31- 2 0 0 8 ' 2007-12-22]. D o s t u p n é na W W W : < 
ni tp: / /www.genderonl ine . cz /download/Rocnik08_2_2007 . pd f> 
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si musí vyřešit sám a to nejen v České republice. Jak přiznává A. Hochschild1, určitou 

výjimkou jsou skandinávské země. Jak americké tak české řešení rodičovské dovolené není 

nejlepší. Nejvíce zodpovědnosti vždy spočívá na rodině, stát pomáhá jen nepatrně. Novým 

řešením by podle A. Hochschild bylo vytvoření zcela nového systému podpory pracujících 

rodičů s malými dětmi a pečujících o nemocné rodinné příslušníky. Základem systému by 

bylo vytvoření jakéhosi „pojištění péče", které by poskytovalo pečujícím finanční obnos, 

jakousi výplatu za péči. Pečovatelem by byla jak žena, tak muž. Ale s tímto systémem 

samozřejmě souvisí politická, ekonomická a kulturní podpora. 

A. Křížková2 na základě výzkumu odhalila několik strategií, které by ke zvládání 

tohoto problému měly přispět. 

Jedním z nich je dohoda partnerů na dělbě práce. Oba partneři by měli být ochotni se 

rovnoměrně rozdělit o domácí práce a vykonávat je dle potřeby. I péče o děti a další členy 

rodiny by měla být rovnocenná. 

Druhá strategie se týká péče o děti s vnější pomocí a to jak s pomocí zaměstnavatele, 

tak i státu. Zaměstnavatel by měl svým zaměstnancům majícím malé děti umožnit změny 

pracovní doby či změny v náplni práce. Novým trendem, který se pomalu zavádí i v České 

republice, je hlídání dětí na pracovišti. Na druhé straně stát by se měl postarat o fungování 

veřejných zařízení pro hlídání dětí (jesle, mateřská školka, družina). V dnešní době je také 

možné využít placených služeb, toto řešení je ale finančně náročné a pro mnohé rodiny 
nereálné. 

Pokud je v rodině starý či nemocný člověk, je to pro ní obrovská psychická i fyzická 

zátěž. Proto je nutné se o péči o tyto lidi v rodině podělit. Každý člen má svůj úkol, za který 

odpovídá. Další možností je využití sociální péče. Pokud rodina chce o své rodinné 

příslušníky pečovat sama, nabízí se vnější pomoc v podobě osoby, která rodině pomůže 

s úklidem v domácnosti. 

Poslední možností, jak rodině pomoci v kombinaci rodiny a práce, je vstřícný krok 

zaměstnavatele. Volná pracovní doba, možnost pracovat z domova či práce na zkrácený 

úvazek, to jsou varianty, které rodině pomohou zkombinovat zaměstnání s rodinou. 

Pro skloubení rodiny a práce rodina nejčastěji využívá tzv. trojfázový model3. V první 

Ж Й ^ 3 5 y e a r S : A n l n t e r V Í e W W Í t h A - H o c h s c h i l d , Gender online, 2 0 0 6 , roč . 
/ , c. 2, s. 6 3 - 6 8 , [onl ine e l e k t r o n i c k ý č a s o p i s , v y d á n o 4 . 1. 2 0 0 7 k i t 2 0 0 8 0 3 281 D o s t u n n é na W W W ' < 
h t t p : / / w v v w . g e n d e r o n l i n e . c z / d o w n l o a d / R o c n i k 0 7 _ 2 _ 2 0 0 6 p d f > 2 0 0 8 - 0 3 - 2 8 ] . D o s t u p n e na W W W . < 

Ж ^ Г 1 . h a r m 0 n i c k á r e a l i t a - R°dičovské kombinace práce a péče v mezích generové 

vySáno 3, 1 S P 0 , e C " r G e n d e r 0 n l i " e ' 2 0 0 7 ' r 0 Č- 8 ' č 2, s. 60 67 [online elektronický časopis], 
vydáno 31. 1. 2008, [cit. 2007-12-22]. Dostunné na WWW- < 
http://www.genderonline.cz/download/Rocnik08_2_2007 ,pdf> P 

KARSTEN, H.; Ženy-muži, Portál, Praha, 2006. 
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fázi žena pracuje do doby, kdy odchází na mateřskou dovolenou. Poté se z ní stává hospodyně 

a pečovatelka a ve třetí fázi (nejčastěji po dovršení tří let dítěte) odchází zpět do práce. 

Nejdříve se vrací na poloviční úvazek kvůli péči o děti a teprve potom, když jsou děti starší a 

soběstačnější, přemění svůj pracovní úvazek opět na plný. 

I přesto, že dnešní doba si žádá zrovnoprávnění žen a mužů v zatížení rodinnými 

povinnostmi, díky přetrvávající tradici a sociální dohodě mezi oběma pohlavími, stale 

přetrvává model žena v domácnosti, muž v práci. 

1.7 Nesezdané soužití aneb život na zkoušku či nová životni 

filozofie? 

Mladí lidé jsou v současné době navyklí žít sami. Dovedou se o sebe postarat a to i po 

finanční stránce. Singles jako životní styl je v západoevropské kultuře poměrně obvyklý. 

Když si pak najdou vhodného partnera pro společný život, neradi se vzdávají privilegií, 

kterých si mohli dopřát, když žili sami. A tak zkouší žít s partnerem život na zkoušku. Sňatek 

je odkládán a již neznamená počátek společného života. 

Manželství po dlouhou dobu proklamovalo stálost a dlouhé trvání, to však dnes již 

neplatí. Díky poměrně snadnému procesu rozvodu, který je usnadněn zákonem, ztrácí na 

stabilitě a tím i na atraktivnosti. 

Nesezdané soužití může být jakousi alternativou к manželství. Pro některé lidi může 

být lákavější, protože nabízí více svobody a muž i žena se necítí být tak spoutáni, jako by se 

cítili v manželství, což jejich předchozímu životnímu stylu vyhovuje. 

Nesezdaná manželství můžeme podle D. Hamplové1 rozdělit do 6 skupin: 

1. Soužití mladých lidí před vstupem do manželství. Společné soužití berou jako zkoušku 

toho, zda je jejich partner vhodný pro manželství. 

2. Soužití mladých lidí do 35 let, kteří žijí ve společné domácnosti po dobu kratší deseti 

let a zatím neplánují do budoucna vstup do manželství. Tento pár nakonec může 

vstoupit do svazku manželského nebo se rozejít. 

3. Dlouhodobá (trvající déle než deset let) nesezdaná soužití, kdy lze hovořit o svazku 

nahrazujícím manželství. 

4. Soužití rozvedených partnerů, kteří nechtějí znova vstupovat do manželství. 

' RYCHTAŘÍKOVÁ, J., PIKÁLKOVÁ, S„ HAMPLOVÁ, D.; Diferenciace reprodukčního a rodinného chování 
v evropských populacích, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha, 2001. 
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5. Soužití partnerů, kteří svůj svazek nepovažují za vážný vztah. Jedná se o krátkodobá 

opakovaná soužití. 

6. Soužití starších lidí, často již důchodového věku, kteří ovdověli. Jedním z důvodů, 

proč neuzavírají nový sňatek, může být uchování si vdovského důchodu. 

Nesezdané soužití a některé další alternativní formy partnerského života se stávají pro 

současnou společnost přijatelnou formou partnerského soužití. Lidé, kteří žijí v trvalém 

nesezdaném soužití a neplánují do budoucna uzavření sňatku, popírají tradiční pojetí 

manželského svazku. Na druhé straně páry, které spolu žijí pouze na zkoušku, plánují, že se 

v budoucnu vezmou. Jedním z impulsů pro uzavření manželství je otěhotnění partnerky. 

Podle demografických výzkumů prováděných v devadesátých letech vyplývá, že česká mladá 

generace volí nesezdané soužití jako nejlepší alternativu společného života, avšak pouze na 
určitou dobu.1 

V nesezdaném soužití se mladí lidé učí přizpůsobovat životu ve dvou. Shledají-li, že je 

jejich partnerství vhodné pro manželský svazek, vstupují do něj. 

Nesezdané soužití může být využíváno i к ekonomickému prospěchu dvojice. Pokud 

se páru narodí dítě, žena jako svobodná matka má větší sociální dávky než žena vdaná. 

Podle některých srovnávacích studií2 se nesezdané soužití liší od manželství hned 

v několika bodech. Manželské a nesezdané dvojice se například liší v postojích a chování. 

Páry v nesezdaném soužití méně přijímají tradiční rodinné hodnoty, rozdělení rolí ženy a 

muze v rodině a dělba práce v domácnosti také nejsou striktně dodržovány podle tradičního 

modelu. Nesezdané páry chtějí také méně dětí, pokud vůbec nějaké chtějí. Možným důvodem 

může být nejistota vztahu. Lidé žijící s partnerem v nesezdaném soužití neberou svůj vztah 

tak závazně a také se u nich vyskytuje menší angažovanost pro vztah než u manželských párů. 

Nesezdané soužití se rozpadá snadněji než manželství. Manželé od rozvodu může odradit 

zdlouhavý legislativní proces, takže nakonec svou krizi překonají a jejich manželství je 
nadále šťastné. 

Z těchto studií dále vyplývá poměrně překvapující a zároveň významný závěr, že 

mladí lidé považují manželství za důležité a domnívají se, že teprve sňatek udělá partnerský 
vztah úplným. 

manželství a kohabitace, E-POLIS, (online elektronický časopis], vydáno 14. 7. 2005, 

R Y C H T A Ď í i ľ r i \ W W W : < h t t P : / / e - p o l i s . c z / s o c i o l o g i e / 1 0 6 - r o d i n a - m a n z e l s t v i - a - k o h a b i t a c e . h t m l > . 
evro J " P I K A L K O V Á , S„ HAMPLOVÁ, D.; Diferenciace reprodukčního a rodinného chování 
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1.8 Svobodná matka 

Svobodná matka je další životní alternativou, kterou pro ženu není vždycky snadné 

přijmout, neboť svobodnou matkou se ne vždy stává dobrovolně. 

Důvody proč se žena stane svobodnou matkou jsou podle M. Vágnerové tyto: 

Jedním z důvodů je její svobodné rozhodnutí stát se svobodnou matkou. Žena cítí, že 

její „biologické hodiny" tikají a chce mít dítě i za předpokladu, že pro něj nemá vhodného 

otce. Je si vědoma, že na péči, výchovu i materiální zabezpečení dítěte bude sama a přesto se 

rozhodne toto „riziko" podstoupit. 

Další alternativou je v podstatě nechtěné těhotenství, kdy žena na svůj stav 

rezignovala. Neumí se rozhodnout, zda si dítě ponechat či jít na interrupci. V těchto situacích 

ale její vztah к dítěti nemusí být zcela ideální. 

Třetím případem je jakési řešení z nouze. Těhotenství je neplánované, ale žena ho 

akceptuje. Žena si dítě sice přála, ale za jiných okolností. 

Role svobodné matky je velmi náročná a žena ve většině případů pro své dítě obětuje 

vše. Vzdává se svých osobních přání a ambicí na úkor dítěte. Jejím neustálým „strašákem" je 

ekonomické zabezpečení rodiny. 

Svobodná matka to také nemá snadné z pozice vnímání svého okolí. Její rodiče nemusí 

S touto situací souhlasit a svou dceru v roli svobodné matky n e p o d p o ř í . 

V dnešní době může být role svobodné matky využívaná po ekonomické stránce. Jako 

svobodná matka, i když mající partnera, je státem více finančně podporována. 

1.9 Dvoukariérová manželství 

Dvoukariérová manie,ství jsou sociology poprvé pojmenována v 60. letech 20. stoletf. 

Společnost se tehdy „a pracujíc, matky dívala opovržlivě. Nedomnívala se, že by zena mela 

pracovat, protože se potom nemůže plné věnovat dětem a domácnosti. Ale postupně nastava 

"«nace, kdy je feně doma těsno, nestaěí jí být vzornou matkou, manželkou a hospodyň,, ale 

chce se, stejně jako muž, seberealizovat , mimo rodinu. Přestává platit dlouholetý fakt, ze 

žena, která pracuje, nemá rodinu. Začínají se však vytvářet nové stereotypy o pracnj.c, zene, 

která nemůže být dobrou matkou a rodina trpí. 

' VÁGNEROVÁ, M.; Vývojová psychologie, Portál, Praha, 2000. 
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V prvních deseti letech nového trendu je veškerá pozornost obrácena na ženu. Je to 

ona, která je stále kontrolována, jak zvládá obě své role, matka-pracující žena. V dalším 

období odborníci zaměřují svou pozornost na oba partnery a to hlavně na rozděleni roli 

v rodině. Odborníky zajímá, jestli dochází к narušování klasických genderových rolí a jak se 

oba pracující partneři vyrovnávají s chodem domácnosti a péčí o děti. Jak je patrno ze 

sociologických výzkumů a vlastně i z dnešní reality, většina povinností v domácnosti stále 

leží na ženě. Můžeme hovořit o nerovnocenném rozdělení povinností. 

1.9.1 Dvoupříjmové rodiny a dvoukariérové rodiny 

Je důležité rozlišovat rozdíly mezi těmito pojmy, i když pojem dvoukariérové rodiny 

je více komplikovaný. 

Dvoupříjmové rodiny - oba partneři pracují, ale vykonávají nekariérové povolání. 

Trend zaměstnanosti žen zařadil většinu rodin do této kategorie. Jak uvádí I. Možný1, oba 

partneři vydělávají a jsou zdroji finančních příjmů pro rodinu, ale práce pro ně není tak 

důležitá, aby v ní nacházeli sebeuplatnění a osobní identitu. 

Dvoukariérové rodiny - tvořeny špičkovými tvůrčími pracovníky, většinou 

vysokoškolsky vzdělanými manželskými páry, dvojicemi, které podnikají nebo zastávají 

vysoce postavené funkce. 

1-9.2 Historický pohled na dvoukariérová manželství v ČR 

1-9.2.1 Sedmdesátá léta 

své studii „Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů" z roku 1983 se I. Možný2 

zaméW n a d o p a d y z m S „ „ s o c i á l n ( m p o s tavení ženy v oblasti placené práce na veden, a cho 

a domácnosti ženy se v české republice a v dřívějším Československu vyskytuj, na 

pracovním trhu j i ž d l o u h o a j s 0 u oproti ženám ze západních zemí zvyklé a ochotné pracovat 
na plný úvazek. 

Ženy vysokoškoláčky však musí věnovat své práci více času a úsilí. Postavení a 

Pozice vysokoškolsky vzdělaného muže a ženy jsou téměř srovnatelné. Z toho vyplyva, ze 

m o ž n ý i • - , 
MOŽNÝ' I • " C g i e r o d i n y > S L O N ' P r a h a ' 1 9 9 9 

' " Rodma vysokoškolsky vzdělaných manželů, Univerzita J.E.Purkyně, Brno, 1983. 
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oba partneři mají stejný čas na práci v domácnosti a péči o děti. Ale konečné rozdělení 

domácích prací se více méně nemění, narozdíl od partnerů s nižším vzděláním. Není druh 

práce, kterou by muž za ženu převzal úplně. 

V krátké době po svatbě a do doby než se narodí první dítě je muž aktivní a ženě 

častěji a rád pomáhá. Pak ale jeho nadšení opadne a většina domácích prací opět zůstává na 

ženě. Domácí dělba práce bývá často zdrojem napětí a konfliktů. I přesto, že dělba p r á c e zde 

probíhá podle klasického modelu, určité oddálení od tohoto schématu je patrné. Jak I. Možný 

uvádí, tak každé páté manželství si je vědomo (jak muž, tak žena), že muž by měl 

v domácnosti více pomáhat. 

Vysokoškolské páry se častěji rozváděly než jiné vzdělanostní skupiny. 

Vysokoškolsky vzdělaný muž pak měl vyšší šance na to, že se znovu ozent nez 

vysokoškolsky vzdělaná žena. Ta se potom mohla naplno věnovat své kariéře.2 

К dalším určujícím faktorům dvoukariérového manželství patří nižší porodnost. Tato 

manželství bývají častěji bezdětná nebo mají jen jedno dítě. Ale i zde převažuje trad.cn, tzv. 

dvoudětný model. Co se týče samotné péče o děti, žena se svého prvenství v pect o deti 

nechce vzdát, hlavně u prvorozeného potomka. Muži svou péči přeceňují, ženy jsou s m 

spokojené. 

1-9.2.2 Devadesátá léta 

Během devadesátých let nebylo provedeno žádné šetření, které by se vztahovalo na 

dvoukariérové rodiny, ale výsledky z jiných výzkumů a šetření nám určité informace phnasejt 

i к tomuto tématu 

I- Možný> odlišuje dvoukariérové rodiny od klasických rodin, kde se své profesní kariéře 

věnuje jen jeden z partnerů, zejména v následujících rovinách: 

a) ekonomická rovina - rodina má vyšší příjem, větší majetek a vyšší životní styl 

b) sociální postavení - vyšší sociální postavení partnerů, kteří se orientují na kartéru a 

celkově vyšší postavení celé jejich rodiny 

c) hodnotová rovina - odlišný hodnotový žebříček, odlišné chápání hodnoty rodiny a 
práce 

d) názorová rovina - větší názorová a postojová tolerance к podobě manželství a 
uspořádání rodinného soužití 

; MOŽNÝ, I.; Rodina vysokoškoisky vzdělaných manželů, Univerzita J.E.Purkyně, Brno, 1983. MOZNY, I., 1983. 
MOŽNÝ, I., 1983, str.109 
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e) životní styl - odlišné trávení volného času, jiné upořádání rolí v rodině a s tím 

související dělba práce. 

Oba partneři ve dvoukariérových manželstvích mají stejně náročná a prestižní 

zaměstnání, kterým oba věnují stejné úsilí a stejný čas. Oba partneři se pracovně realizují a 

vzájemně se ve své profesi podporují. Partnerský vztah ve dvoukariérových manželstvích se 

zakládá převážně na kvalitě vztahu a ne na kvantitě společně stráveného času. 

1.9.3 Rodina a kariéra vysokoškolsky vzdělaného páru 

* níkv mateřství většina žen na svou profesní Nárok na kariéru měl a má vždy muz. Diky materst 

, - л- Л M,.» tento svstém považoval za přirozený, zena kariéru rezignovala a věnovala se plně rodine. Muz tento systen v 

s ním sice nebyla vždy spokojena, ve většině případů se ale podřídila. 

čas, kdy žena mohla začít budovat svou pracovní kariéru, většinou nastal az 

nástupem dítěte do školky nebo až po jeho vystudování základní školy. Jeden z muzu se 

к tomu vyjadřuje slovy: „žena má ztíženou situaci v profesní realizaci. Já to tak cttim 

Vnímám to tak, že žena začíná svůj profesní start, když děti dospívají, když jsou už natohk 

samostatné, aby se o sebe dokázaly téměř zcela samy postarat, tj. zhruba po ukončeni zakladn, 

školy. Muž to zažívá jenom ve zcela mimořádných situacích, pokud dělá tátu-mamu... 

Při rodinných komplikacích, nejčastěji při rozvodu, nemusí být profesní kariéra zeny 

vůbec nastartována, žena se stává matkou samoživitelkou a cítí velkou odpovědnost 

zabezpečení svých dětí Svou kariéru si neplánuje. 

Jiná situace vzniká u žen vykonávajících takové povolání či profesi, která je prestižní, 

- s o v ě náročná a finančně dobře hodnocená. V takových případech mají ženy na svou kaněni 

více času a muž za ně „přebírá" odpovědnost za domácnost a děti. 

Pokud má rodina oporu zvenčí, zůstává oběma partnerům dost času na pracovní 

realizaci. P o m o c prarodičů, nejčastěji babiček, je v tomto případě nenahraditelna. 

Umět zvládnout svou profesní dráhu a rodinu není lehké. Dnešní doba, která se 

vyznačuje oddalováním mateřství, umožňuje ženě zahájit profesní kariéru před založením 
r o d i ny. Péče o děti při zaměstnání je dnes přeci jen nepatrně lepší vzhledem к tomu, ze 

některé f i r m y j s o u v s t ř í cnějš í a umožňují flexibilní pracovní dobu, poskytuji hhdan atd.. 

Bohužel, tento jev je zatím výjimečný. Novinkou v České republice je odchod muzu na 
rodičovskou dovolenou. 

' MAŘÍKOVÁ, H. (ed); Proměny současné české rodiny, SLON, Praha, 2000, str. 113. 
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1.9.4 Péče o domácnost 

Péče o domácnost často vyvolává u partnerů konflikt. Rozdělení rolí je sice jasné 

(podle tradičního modelu), ale stejně dochází к neshodám při dělbě práce. Někteří 

vysokoškoláci hovoří o zastupitelnosti rolí. Nerozlišují, co je ženská a co mužská práce. 

I přesto, že se hovoří o zastupitelnosti rolí, zároveň tato zastupitelnost bývá chápána 

jako nepřirozená. Společenský stereotyp hovoří v prvé řadě o ženě v domácnosti a o muži 

realizujícím se mimo ni. Tento stereotyp je ve společnosti silně zakořeněn. 

I přesto, že jsou domácí práce stále děleny na ženské a mužské, můžeme v poslední 

době zaznamenávat participaci mužů u některých tzv. ženských prací. Nejčastější mužská 

pomoc je vaření. Je to jejich koníček, a tak ho vykonávají jen tehdy, když se jim chce. Muži 
s e v kuchyni specializují. Vaří jen určitá jídla, v určitých dnech apod. „Vařím tehdy, když mě 
t o baví. To znamená, když chci udělat dobré maso. Přece jen, jak manželka vaří často, tak 

dělá samé takové stereotypy. Ta jídla mi sice chutnají, nicméně je to takový to klasický, aby 

toho bylo hodně a aby se lidi najedli. Když je nějaká specialita, tak tu udělám já, to mě baví."1 

Jinak se muži nevyhýbají nákupu, luxování a mytí nádobí. 

Pokud se však muži do domácích prací pustí, nejde u nich o žádnou pravidelnost. 
Rciclv * * 

eJ! uklízí po delší době, kdy je pak výsledek znát, než aby každý den poklízeli. Zde je 

Patrný nejen přístup к samotnému úklidu, ale také jiné vnímání pořádku, co je nutné a co 

Pro ženu je čistota a pořádek důležitý faktor dokreslující pohodu domova, a proto je 

° t n a domácí práce vykonávat i několik hodin denně. 

Zena často přestane po partnerovi pomoc vyžadovat, rezignuje a domácnosti se chopí 
sama. 

•ten v několika rodinách vysokoškoláků můžeme hovořit o rovnocenném vykonávání 
a c ' ch prací. Rovná participace obou partnerů na domácích pracích je spíše ideálem než 
e C n o s t í - Pokud je rovná participace realitou, tak jen výjimečně. Muži dokáží převzít 

vědnost za domácnost jen v nejnutnějších situacích, když je žena na služební cestě, je 

nemocná a 7 a za podobných situací. Muž v ženě vidí pomocnici, něco jakou svou maminku, 
která měla v u 

v jeho dětství také vše na starost. „Zena je brána jako instrumentální pomůcka, 
která v v k o n - í - -

l i a v a ci zajišťuje všechny potřebné činnosti umožňující mužovu existenci a 
e n c i "Jeho" dětí. Žena je vnímána jako jediná bytost odpovědná za chod a fungování 

domácnosti."2 

2 Ma I í kov^ ' Я ( e d ) ; Profněny současné české rodiny, S L O N , Praha , 2 0 0 0 , str . 117. 
N U V A ' H . ( e d ) , 2 0 0 0 , str. 120. 
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Paradoxem může být také fakt, že si ženy stěžují na nezájem mužů o domácí práce, ale 

zároveň jsou s jejich případnou pomocí nespokojené a nepovažují je za rovnocenné partnery, 

ale spíše pomocníky. 

Na domácí práce lze však nahlížet jako i na jakýsi druh relaxace. Po celém dni duševní 

námahy může vaření či žehlení působit jako odpočinková aktivita. 

Další možností, jak zvládat chod domácnosti, je výpomoc třetí osoby. Dnešní doba 

nabízí široké spektrum nabídky vyškolených hospodyň nebo opatrovnic dětí. Vysokoškoláci 

často к jedné z variant přistupují a dané možnosti využívají. Častěji si najímají placenou 

pomoc než jiné skupiny lidí, protože je pro ně více finančně přijatelnou než pro ostatní. 

Tak, jak kdo bude přistupovat к pracím v domácnosti, si jedinec s sebou přináší ze své 

orientační rodiny. Pokud zde přetrvává klasický model, lze předpokládat, že oba partneři jsou 
s e svými rolemi seznámeni a přijímají je za své. Pokud nebylo rozdělení na ženské a mužské 

role a každý dělal, co bylo zrovna zapotřebí, přenáší si tento model i do své vlastní rodiny. 

1-9.5 Rodina a/nebo prace 

Se vstupem žen na pracovní trh přirozeně došlo ke změně v soukromé sfere Mem se 

charakter a funkce rodiny, dochází к proměnám obsahů rolí muže a ženy, měn, se vztahy m 

manželi, ale i mez, rodiěi a dětmi. Pracující mnž, pracující žena se nachází ve dvou svetec . 

které je třeba skloubit dohromady. Je to nová zátěž, která je doprovází den co den 

Obecně platí, že muži jsou vždy více orientováni na svon práci než ženy, ktere s e « * 

orientují na rodinu Co se týká mužů z d v o u k a r i é r o v á partnerství, větstna z meh je mene 

orientovaná na svon pracovní kariéru než muži z j e d n o k u s o v ý c h párů. Důvodem, zajtste 

bade více rovnocenné a rovnoměrné rozdělen, povinností, týkající se domácnost, a rod.ny, a 

* toho vyplývaj,С zhoršené podmínky pro svou pracovní reahzac, nez u muzu 

z jednokariérových partnerství. V rodině, ve které se muž orientuje na kariéru a j e bran jako 

Mavn, živitel rodiny, přebírá žena veškeron odpovědnost za fungován, domácnost, a výchovu 
dětí. 

и vysokoškolského páru je tomu trochu jinak. Na muže je vyvíjen tlak, aby se 

spolupodílel na domácích pracích a výchově dětí. Jak již bylo zmíněno, oba partner, maj, 

stejně náročné povolání a věnují mu stejné nasazení a čas. 
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Ženy z dvoukariérových párů se věnují rodině a práci zhruba stejně jako ženy 

z jednokariérových dvojic. Obě ženy mají pro pracovní realizaci stejné podmínky a obě ženy 

se snaží co nejvíce zapojit své partnery do dělby domácích prací a výchovy dětí. 

Pokud žena preferuje práci před rodinou, jde o ženy starší 45 let, které už mají 

samostatné dospělé děti a nemají vůči nim takové závazky jako dříve a tudíž mají více času na 

svou profesní realizaci. Dále do této skupiny patří ženy, které ještě děti nemají a i některé, 

které jsou na rodičovské dovolené, ale nepřerušily kontakty se svým zaměstnavatelem. Na 

svou pracovní kariéru se také více orientují ti (muži i ženy), kteří jsou ve vysokých řídících 

funkcích, podnikatelé a podnikatelky a obecně lidé s vyššími příjmy. Naopak lidé s nižšími 

p ř í j m y se více orientují na rodinu. 

Samotné ženy vysokoškoláčky můžeme dále rozdělit podle dosaženého vzdělání. Zeny 

inženýrky se více orientují na rodinu než ženy, které dosáhly titulu „doktor", dále ženy 

s ukončeným bakalářským studiem oproti ženám s titulem magistr".1 

Závěr 

m o ž n é hledat 
m i m o domov 

Česká společnost zatím nemá model moderního soužití partnerů. V reálném životě 

unguje tzv. smíšený model. Něco jak z tradičního, tak z nového modelu. Pro tento model je 
V charakteristické, že oba partneři pracují. 

Muži obecně preferují tradiční model, naopak ženy se změnám nebrání. Vysvětlení je 

v celkových proměnách společnosti. Tím, že se ženy mohou seberealizovat 

hledají alternativy, jak si povinnosti spojené s rodinou ulehčit. 

Pro oba partnery je práce důležitá a považují ji za svou podstatnou náplň života. Pro 

' n u S u ž u j e však práce důležitější než pro ženy, a tak většina žen odchází na rodičovskou 
dovolenou va 

Kde pečují a vychovávají děti. Společně rozhodují, společně finančně zaopatřují 
rodinu. 

Moderní model preferují ženy mladší a vzdělanější, které se chtějí seberealizovat i 
r°dinu. V těchto rodinách pak dochází к zastupitelnosti rolí а к rovnocennému přístupu 
a C l m Pracím a péči a výchově o děti. Pro oba partnery je práce a rodina stejně 

důležitým ho i • •• 
ooaem v jejich životě а snaží se navzájem si vyhovět a zkombinovat rodinu a 

Zaměstnání. 

^ й к о у л Т Г Т Г Г 
' (ed); Proměny současné české rodiny, SLON, Praha, 2000. 
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Některé mladé páry dávají přednost jiným formám soužití než je manželství. 

V současné době se v České republice hojně vyskytují páry žijící ve společné domácnosti bez 

sňatku. Mladé páry volí tuto formu soužití jako život na zkoušku a impulsem pro uzavření 

manželství pak pro ně často bývá těhotenství partnerky. Některé páry se však pro tuto 

alternativu rozhodly jako pro životní strategii. Starší páry volí nesezdané soužití jako 

nepřijatelnější variantu pro soužití s novým partnerem. 

Svobodné mateřství může být záměrné nebo se žena do této situace dostane zcela 

nechtěně. Tak jako tak, je tato situace pro ženu vždy velice náročná. 
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2. ZAMĚSTNANOST, PRACOVNÍ KOMPETENCE A 

PERSPEKTIVY ČESKÉ PRACUJÍCÍ ŽENY 

2.1 Postavení žen na trhu práce ve vztahu k pracím v domácnosti 

Neplacené práce v domácnosti se prolínají s postavením ženy na trhn práce. 

Industrializace sice od sebe oddělila tyto dvě sféry, nicméně ženy neustále stráví mnoho casu 

PK pracích v domácnosti. Neexistují ženy, které by jen pracovaly za mzdn a nemusely by 

vůbec vykonáva, práei v domácnosti. V moderní společnosti je práce ve verejne sfere 

hodnocena výše než ve sféře soukromé, kde domácí práce jsou vykonávané bez fmancního 

ohodnocení. 

I přesto, že došlo к oddělen, práce v zaměstnání a práce v domácnosti, existuje mez, 

nimi nrěitá podmíněnost. Práce žen v domácnosti, péěe o děti ěi jiné cleny rod, у 

znevýhodňuje ženy na trhn práce a to v podobě mzdy, drnhu povolán,, mnozstv, 

odpracovaných hodin, charakteru pracovního poměru a dalšími jiným, zpnsoby. 

Pohlav, a měsíční příjem patří mezi největší faktory ovlivhující dobu strávenou prac, 

v domácnosti Plat, zde nepřímá úměrnost, čím menší je plat, tím více času se strav, pr, 

í - e í ch v domácnosti. Další faktory jako postavení v zaměstnání, vzdělání, doba strávená 

» vměstnání, počet nezaopatřených dětí v rodině, věk a stav se ukazuj, jako zanedbatelné. ^ 

Lze tedy říci, že ženy stráví mnohem v,ее času péčí o domácnost a o potomky nez 

nehledě na jejich vzdělán,, věk, druh povolán, a pracovn, poměr. Plat, to , pro zeny, 

které vykonávají vysoce kvalifikované zaměstnání. 

2-2 Postoje českých žen a českých mužů к práci 

Pracovní trh je silně o v i n u j í c í m faktorem pro utváření životního stylu a identity 

C t n é h o jedince Po roce I989 došlo k významnémn přehodnocení strategtí vedouc,ch 
k rozvoji a úspěchn individuálních předpokladů výkonu. Je známo, že muž, více stav, na 

^ ^ r e r ^ r M- ™ 
<h«P://www.genderonline.cz/vieW.php?cisloclanku=2006072206>. 
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kvalitě a kvantitě zaměstnání, ovšem tento fakt není úplně tak pravdivý. 1 přes právní 

zakotvení rovných příležitostí a rovného zacházení se šance mužů a žen na úspěch na trhu 
práce významné liší. 

Největší rozdíly jsou patrné ve mzdách a při výběru nových p r a c o v n í k ů / p r a c o v n i c . 

Jednou z nejvíce ohrožených skupin jsou ženy okolo 30 let. U těchto žen se očekává, že 

mají/budou mít děti a jsou v zaměstnání považovány za nestabilní a rizikové zaměstnankyně. 

Předpokládá se, že dojde ke konfliktu rolí pracovních a rodinných a to bez ohledu na jejich 

vzdělání a pracovní ambice. Proto jsou na lépe placená místa preferováni muži, kteří jsou 

»zárukou" kvalitnějšího a stabilnějšího výkonu bez ohledu na jejich skutečné schopnosti. 

S výrokem, že žena nemá schopnosti pro řídící funkce souhlasí 26% mužů a 16% 

žen.1 Proto jsou ženy obsazovány do hůře placených a oceňovaných zaměstnání. Je to dano , 

výraznou fungující mužskou solidaritou v zaměstnání, kde většinou muži zastupují nejvyssi 

Pozice a tím udávají pravidla hry. český trh práce tak stále preferuje spíše mužský model 

Pracovní kariéry, který není přerušován rodinnými událostmi. 

Pracující ženy v české republice mají v průměru nižší platy než pracující muž,. 

V minulosti ženy dosahovaly nižšího vzdělání a stávaly se levnější pracovní stlou. Tento 

model silně zakotvil v podvědomí společnosti a je složité ho změnit. Nižší platy žen jsou take 

argumentovány neochotou pracovat v přesčasových hodinách, která je však dána tradičním 

rozdělením prací v domácnosti. 1 přesto, že zde existují snahy rozdíl ve výdělku žen a muzu 

snížit, rozdíl je zatím patrný. 

Podle R Crompton nebo H. Bradley a několika ěeskýeh autorek, jak nvád, 
M - Vow,datová2 jsou pfíěinou odliSného postavení mužů a žen na trhu práce pnmarne 

"ejrûznêjâl s,™kturální bariéry. Jako hlavní příěiny autorky uvádějí nerovné rozdělen, 

domácích prací a péči o rodinu mezi mužem a ženou, nevhodné skloubení práce a rod.ny a 

nepotvrzené fakty podle nichž jsou ženy neochotny pracovat s takovým nasazením jako muz, 
a » » práce pro ně lakovou hodnotou jako pro muže-živitele. Toto zjištění se však podle M. 
C «mákové J neopírá o žádná vědecká fakta. Uvádí to ve svém výzkumu z roku 1996 „Zeny a 
m u í i na trhu práce", kdy se ukázalo, že: „Ochota lidí pracovat, pokud dostanou dobře 

NOVÁKOVÁ 
roč ~n » V A - J-; Princip rovného zacházení s muži a ženami v česke'm právním řádu, Sociální politika, 2001, 
2 7-8, s. 2-4 

32, [ 0 n | - A L 0 V Á , M.; Mají muži a ženy v ČR odlišné postoje к práci, Gender online, 2006, roč. 7, č. 1, s. 26-
h t t p : / / w ' n e e 'ektronický časopis], vydáno dne 22. 07. 2006, [cit. 2007-10-23]. Dostupné na W W W : < 
3 VoHLÍQA

8 e n d e r . o n l i n e -cz/view.php?cis loclanku=2006072213>. 
32, [ 0 n ) i LOVA, M.; Mají muži a ženy v ČR odlišné postoje к práci, Gender online, 2006, roč. 7, č. 1, s. 26-
httP://\vww e l e k t r o n i c k ý časopis], vydáno dne 22. 07. 2006, [cit. 2007-10-23]. Dostupné na W W W : < 

•genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2006072213>. 
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zaplaceno, překonává všechna transformační očekávání a ženská pracovní síla není v tomto 

směru žádnou výjimkou" Utvrzuje nás v tom i výsledek výzkumu prezentovaný v časoptsu 

Sociální politika', kde autorka textu tvrdí, že obě pohlaví jsou bez malých rozdílů ochotna se 

přizpůsobit požadavkům pracovního trhu. Opět platí, že mladší a vzdělanější hde jsou 

ochotnější se rekvalifikovat a dál vzdělávat. 

Výzkum z roku 2005 prováděný M. Čermákovou2 a kok byl zaměřen ua věkovou 

skupinu 25-54 lei. Cílem výzkumu bylo zjis.it, zda lidé považují prfci jako zdroj obž.vy nebo 

způsob jejich seberealizace. 

Výzkum ukázal na fakt, že hlavní rozdíly v obecném přístupu respondentů k prác, jsou 

« n y jejich vzděláním a profesí. V současné době lidé považují za nejdůlež.tějš, vysoky 

Příjem a jistotu zaměstnání. Dále následuje možnost pracovat samostatně, poc t uznecnost, 

Pm společnost a možnost zvolit si čas a dny práce. Asi 60% respondentů uvedlo, ze pro ne 

Práce je s p , še nutná činnost к obživě (vysoké % je zdůvodněno dřívější pol,t,kou 

V Československu) a 40% respondentů tvrdí, že se díky zaměstnání real,zuj,. 

Závěrem výzkumu je vyvrácení stereotypů o vztahu žen к práci. Nepotvrdilo se, že by 

ženy zaujímaly jiný postoj к práci než muži a také nejsou méně ambici6zní a méně ochotny se 

dále vzdělávat než muži. ženy, podobně jako muži, vidí v zaměstnání způsob sebereahzace a 

možnosti kariérního postupu. Vzdělávání a školení považují také za velmi důležué. 

Muži Si na své práci nejvíce cení její zajímavosti, kreativnosti, samostatnost, a 

možnosti si práci organizovat sami. Oproti tomu ženy dávají přednos, přátelskému 

pracovnímu prostředí, organizaci práce tak, aby měly více času na rodinu a na vlastní zájmy. 
D ä t e upřednostňují vysoké hodnocení práce společností a zaručený pracovní postup. 

S dosažením vyššího vzdělání významně roste význam pracovní oblasti a klesá (ne tak 

^ n a m n ě ) o r i e M a c e n a domácnost a na rodinu a také orientace na volný čas. Tato vazba je 

zřetelně významnější mezi ženami.« ženy s nižším vzděláním přikiádaj, práci nízkou hodnotu 
a -»opak se orientují více na rodinu a domácnost. Muži a ženy mají rozdílnou onentac, na 
rodinu. 

Porovnáme-li muže a ženy s vysokoškolským vzděláním v orientaci na vzdělání a 
Ú S ^ h , dojdeme к závěru, že mezi nimi není žádný rozdíl. Porovnáme-li však středoškolsky 
yzdělané muže a ženy, zde se názory na vzdělání a pracovní úspěch liší. Zeny majt tuto 

I ^ ^ ^ T W na pracovním trhu, Sociální politika, ročník 27, «slo 6 2001 
32

V°HUDALOVA, M. Mají muži a ženy v ČR odlišné postoje k prac,, Gend- oni m < 
h«n ľ"1'"6 el<*tronický časopis], vydáno dne 22. 07. 2006, [c,t. 2007-10-23]. Dostupne 
" Ä ^ - g e n d e r o n H n e . c z / v i e w . p h p ? c i s l o c l a n k u = 2 0 0 6 0 7 2 2 1 3 > 
4 M A f t ľ J ' ^Moderní rodina (mýty a skutečnosti), Blok, B r n c 9 9 0 . 

MAŘÍKOVÁ, H. ( E D ) ; Proměny současné české rodiny, SLON, Praha, 2000. 
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orientaci nižší než muži stejného vzdělání. Zároveň můžeme sledovat i rozdílnost ve vztahu 

к rodině. U dvoukariérového manželství, týkající se především vysokoškoláků, jsou rozdíly 

v zaměřenosti na rodinu, domácnost a péči o děti patrné. 

Skupina žen s vysokou kvalifikací a specialistky kladou daleko větší důraz na 

nefinanční stránku zaměstnání než muži ve stejném socioprofesním postavení. Z toho tedy 

vyplývá, že tyto ženy dávají větší přednost seberealizaci před finančním ohodnocením. 

Naopak je tomu u skupin s nižším vzděláním. U žen hraje větší roli finanční 

ohodnocení než u mužů, kteří se stejným vzděláním většinou zaujímají vyšší posty a tím jsou 
1 lépe finančně ohodnoceni. 

2-4 Žena na pracovním trhu 

v 
Zaměstnanost žen v České republice ovlivnila nejen samotný rodinný život 

konkrétní rodině, ale dále společenskou dělbu práce a změny jsou také patrné v sociálních 
Vzorcích chování žen a mužů. Dnešní trh však žádá svobodné individuum neomezované 
v z tahem, manželstvím a rodinou. 

H. Maříková uvádí: „To, v jakém sociálním a hodnotovém rámci zaměstnanost žen 

Pr°bíhá, zasahuje nejen do pracovních šancí žen, ale i do soukromé sféry jejich života, 

kulturní a sociální stereotyp ženské pracovní kompetence determinuje zaměstnanecké 
m°žnosti a šance žen všude na světě, protože je spjat s očekáváním plnění mateřských a 

^'nných rolí. Tato očekávání mohou být spojena jak s nevýhodou, tak s výhodou, nikdy 
V Š a k nejsou neutrální."1 

bterakce mezi zaměstnáním české ženy a jejím působením v rodině a domácnosti se 

4IJC Od přístupů z aměstnaných žen v západní Evropě. Podle M. Čermákové" jsou klíčové 

° d l i š n ° s t i tyto: 
a ) vzdčlanostní úroveň pracujících žen ve vyspělých zemích je vyšší než 

v České republice 

ženská elita ve vyspělých zemích se podílí na prosazování zájmů žen a 
prosazení rovnosti v zaměstnání mezi muži a ženami 

c ) pro vyspělé demokracie je rovnoprávnost žen primárním problémem, 

kterému se věnují ve všech sférách 

2 ^ A Ř f ^ r l w ^ ' H- (ed); Proměny současné české rodiny, SLON, Praha, 2000. 
* 1 K ° V A , H . ( e d ) , 2 0 0 0 . ' 
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d) problém ženské práce a genderové nerovnosti je politizován a medializován 

2-4.1 Zaměstnání ženy v historickém pohledu 

Zena je pracovní silou plnou nejasností a předsudků. Během posledních padesáti let 

kolísala zaměstnanost žen v mezích 35-46% v závislosti na jejich vzdělání a kvalifikaci. 

Průběh zaměstnanosti byl ovlivněn délkou mateřské dovolené a finanční výší sociální 

Podpory v době mateřské dovolené. V průběhu druhé poloviny 20.století došlo к výrazným 
Zrr>enám v práci žen, které byly podmíněny komunistickou ideologií. 

a) Poválečný stav - Po druhé světové válce přetrvává stav, kdy více než jedna 

třetina žen zůstává zaměstnána a zbytek odchází do domácnosti a zakládá 

rodiny. 

b) Padesátá léta - Ženy se vrací do zaměstnání na posty dělnic či družstevních 

rolnic. Ženy v tomto období hojně zaujímají n ízkosta lusové poz ice . 

c) Šedesátá léta - Obraz ženy jako dělnice či rolnice ustupuje. Ženy vstupují do 

administrativy. Sice i zde vykonávají nízkostatusovou pozici, ale 

v komfortnějším prostředí a mají šanci na zlepšení svého sociálního statusu. 

d) Sedmdesátá léta - Ženy dosahují vyššího vzdělání a to se automaticky odráží 

na jejich pracovních pozicích. Přibývá manželských svazků, kde oba partneři 

jsou vysokoškoláci. 

e) Osmdesátá léta - V tomto období můžeme hovořit o nejvyšší zaměstnanosti 

žen. Zaměstnanost dosahuje 46,2%. Ženy nejvíce obsazují místa ve školství, 

zdravotnictví, finančnictví, obchodu, pohostinství a veřejné správy. Ženy se 

prosazují ve vysokoškolských pozicích a při tom zvládají také svou roli matky. 

f) Devadesátá léta - Ženy se dostávají do soukromé sféry - ženy podnikatelky, 

velmi malé procento žen se také dostává na vysoké posty v ekonomické a 

politické sféře. Ženy pracují v oblastech, které zde před rokem 1989 nebyly 

nebo mají nový obsah náplně. Jsou to advokátky, notářky, manažerky, daňové 

poradkyně apod. Zároveň se objevuje ženská nezaměstnanost (v průměru 

39%). 

stručném historickém přehledu zaměstnanosti českých žen můžeme nalézt 

ženy jako pracovní síly. Žena začínala jako manuální pracovnice, dnes je žena 
Pr°menu 
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zaměstnána v terciám a ve službách. Česká pracující žena poskytuje velice pestrou paletu 

profesního zařazení. 

Žena byla zaměstnávána hlavně proto, aby snížila nedostatek pracovních sil 

(nedostatek mužů) a přispěla svým platem do rozpočtu rodiny. Pracovní kariéra žen, vytváření 

rovných příležitostí pro obě pohlaví, odstraňování stereotypů pro rozdělení práce na výhradně 

mužskou a ženskou a přehodnocení pracovních a rodinných rolí u obou zaměstnaných rodičů 

bylo opomíjeno. 

Zaměstnání pro ženy představuje buď finanční nezávislost (neprovdané ženy bez 

rodiny) nebo spolupodílení se na chodu domácnosti. Zároveň žena může být matkou 

samoživitelkou. 

ženy na pracovním trhu jsou velmi adaptabilní skupinou. Snadno zvládají změny 

týkající se změn obsahu a charakteru práce. Díky této schopnosti dokáží upevňovat sve 

Pozice, zvládají nové nároky a změny a zároveň dokáží čelit nezaměstnanosti využíváním sve 

flexibility a odhadem svých schopností, ženy jsou pro zaměstnavatele zajímavou pracovm 

skupinou i z dalších dvou důvodů; jsou ochotny pracovat za nižší mzdu než muž, a 
v takových pracovních pozicích, které muži zavrhují. 

Specifickou skupinu zaměstnaných žen tvoří ženy s vysokoškolským vzděláním, které 

jsou považovány za ženy preferující svou pracovní kariéru. Ve skutečnosti však není většma 

těchto žen kariérově orientovaná a to hned z několika důvodů. 

ženy nejsou vybírány na vyšší posty, protože zde funguje mužský pracovní model. 
V*běr nových pracovníků vychází z mužských představ a stereotypů o ženách a ženské prac, 
a h°dnota pracovní pozice zastupovaná ženou je automaticky snižována. 

Dalším důvodem je údajná neschopnost ženy dostát kariérovým nárokům, které se 

takají mobility, časové investice do zaměstnání a dalšího dovzdělávání. Model zaměstnané 

žen v u - „r^faci íp úsněšnv protože snižuje riziko konkurence pro ^епУ bez ambicí na postup ve sve profesi je uspesny, 

muže v pracovní sféře. 

. „ - _„ s p n l I je nahlíženo na především jako na matku a Posledním důvodem je to, ze na zenu je naim f 
hosPodyni a až poté jako na pracující ženu. 

' „mřc tnané ženv vylepšuje i díky vyššímu vzdělání žen. Postupem času se postavem zamestnane zeny y F J 

Dil-, u .^hivpt n leDŠí pracovní místa, avšak stereotypy, které 1кУ v y š š í kvalifikaci se ženy mohou ucházet o leps, v 
0 P l u j í c í ženě kolují, její pracovní kariéru brzdí a omezují. 

ň , , , 4 t nndnoruie ale iíž ne její integraci do politiky. Český pracovní systém pracující zenu podporuje, aie j 
vy*ších postů či řídících pozic ve společnosti. 
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V současné době se Česká republika v rámci Evropské unie drží v zaměstnanosti žen 

blízko průměru. Dlouhodobým cílem české vlády je dosáhnout 60% zaměstnanosti žen do 

roku 2010. 

2.4.2 Přerušení pracovní kariéry ženy z důvodu péče o dítě 

Protože není pracovní trh příliš nakloněn ženám s malými dětmi, představuje odchod 

na mateřskou dovolenou pro ženu určitá rizika související s její pracovní kariérou. Jak R. F. 

Murphy1 uvádí, břímě těhotenství a následné péče o děti, brání ženám vykonávat některé věci. 

A to platí i na českém pracovním trhu. 

Existují faktory, které ovlivňují pracovní postup ženy. Jsou to indivtduální faktory a 

faktory systémové, které přímo souvisejí s pracovním trhem (např. poptávka po ženské 

Pracovní síle, legislativa zaručující rovné příležitosti pro muže a ženy, délka rodičovské 

dovolené atd.). 

Mezi ty individuální faktory řadíme například věk. Ženy mladší jsou více orientované 
n a pracovní trh a na svou seberealizaci na něm než ženy starší. Z toho vyplývá, že mladší 

ženy s většími pracovními ambicemi snáší hůře odchod z trhu práce. 

Dalším významným faktorem je počet dětí, o které žena pečuje. S vyšším počtem dětí 

narůstá pravděpodobnost setrvání ženy v domácnosti. 

Rodinný stav také může mít vliv na zaměstnanost žen. ženy mající partnera, na 
k t e rého se mohou spolehnout, jak po stránce finanční, tak s péčí o děti, mají snazší podmínky 

P ro skloubení práce a rodiny. Osamocení rodiče, ovdovělé matky, svobodné matky, 

J e d e n é či žijící odděleně mají pozici horší, odcházejí dříve z rodičovské dovolené zpět do 

Z a m ě s t n á n í . 

Dalším socio-demografickým faktorem je vzdělání. Podle teorie, že vyšší vzdělání 
Z n a n i e n á vyšší post a lepší pracovní místo, můžeme usuzovat, že ženy s vyšším vzděláním se 
b u d °u nerady vzdávat svého pracovního postavení a odchod na mateřskou dovolenou budou 
Snaset hůře než ženy s nižším vzděláním. Výsledky OECD z roku 20012 tuto hypotézu 
P o t vrzují a uvádějí, že ženy s vysokoškolským diplomem a dítětem v předškolním věku jsou 
C a s t e j i zaměstnané než ženy bez vysokoškolského titulu. Vysokoškolsky vzdělané ženy 

^Rphy 
'eny na R.F.; Úvod do kulturní a sociální antropologie, SLON, Praha, 2001. 

trflŘ* práce: Realita a perspektivy,Gender Studies, Praha, 2007. 
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шашя 

odcházejí z pracovního trhu z důvodu péče o dítě jen na dobu nezbytně nutnou a po návratu se 

častěji (80%) vrací ke svému původnímu zaměstnavateli než ženy s nižším vzděláním (43%).' 

Neméně důležitým faktorem je hodnotový žebříček žen. C. Hakim2 rozlišuje tři životní 
strategie žen: 

a) ženy orientované na domácnost (preferují rodinu a odchod z pracovního 

trhu jim nedělá problémy, s dětmi doma zůstávají do té doby, pokud to 

jejich péče vyžaduje) 

b) ženy orientované na práci (upřednostňují pracovní kariéru před rodinou, 

často bývají bezdětné) 

c) ženy adaptabilní (tyto ženy se snaží zkombinovat rodinný život s prací, 

pracují na částečný úvazek) 

Ženy orientující se na rodinu snáší odchod na rodičovskou dovolenou lépe a budou 
Cerpat veškeré výhody plynoucí z této možnosti a zároveň negativní důsledky na jejich 

Pracovní kariéru nebudou vnímat tak špatně jako ženy preferující práci. 

České ženy oproti ženám v ostatních zemích nejčastěji přerušují svou pracovní kariéru 
z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou na dobu dvou až deseti let. Tento trend je zde 
nastavený již od dob socialismu a současným ženám z větší části stále vyhovuje. Tomuto 

Modelu se trochu vymykají ženy mladší a vzdělanější, které se více orientují na svou pracovní 

kariéru. 

A právě těmto ženám se pomalu otvírá možnost, jak snadněji sladit zaměstnání a 
r°dinu. V České republice přibývá firem, které vychází pracujícím matkám vstříc. Jejich však 

^álo a jedná se především o zahraniční společnosti. 

Jako nejrozšířenější druh pomoci, kterou zaměstnavatelé svým zaměstnancům s dětmi 
nabízejí, patří práce na částečný úvazek a práce z domova. Některé firmy také nabízejí peníze 
n a hlídání děti, zařizují dětské koutky či přímo mateřské školky ve svých podnicích. 

Ženám, kterým se této možnosti dostalo, jsou s touto situací nesmírně spokojené. „Dva 
d ny v kanceláři, den pracuji doma, zbytek je pro malou. To mi vyhovuje...",3 říká 

^ttiěstnankyně Siemensu, která je momentálně se svou dcerou na mateřské dovolené. Mezí 
d a ,ší firmy, které jsou vstřícné к rodině patří IBM, Ikea, Air Pruducts, Microsoft, Citibank a g 

e s t Western Aparthotel Šumava 2000. 

ariéra. Rodina. Rovné příležitosti, Gender Studies, Praha, 2006. 
3 пУ na trh,, práce: Realita a perspektivy,Gender Studies, Praha, 2007. 

1 г т У mění taktiku: Matky vpřed!, ONA DNES, MF Dnes, 2007, roč.44, s. 16-19. 
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Závěr 

Žena na trhu práce v České republice má již dlouhou tradici oproti jiným evropským 

zemím. I přesto jsou podmínky žen na pracovním trhu na stále horší úrovni než je tomu u 

mužů. Žena jako pracovní síla nabízí širokou paletu dovedností a schopností, které však 

nejsou zcela využívány. 

Jak dokládají již zmíněné výzkumy, české ženy a muži se příliš neliší v přístupu 

к práci. Oba dva ji považují za nezbytnou část svého života a jako místo, kde se mohou 

seberealizovat. 

Žena se postupem času dostává do takových pracovních oblastí, kam j í dříve vstup 

nebyl povolen. Žena jako advokátka, soudkyně či podnikatelka. To jsou pracovní místa, které 

ještě donedávna vykonával jen muž. Sice se žena dostává na takovéhle pozice, ale vedoucí 

Pozice ve firmách j í zatím příliš svěřovány nejsou. 

Zároveň existují odvětví, která jsou v dnešní době považována zcela za femininní 

(Především školství a zdravotnictví). A právě tato zaměstnání ztrácí na své prestiži. 

Výjimku tvoří vysokoškolsky vzdělané ženy, které mají přístup к jiným a vyšším 

Pracovním pozicím a jsou i lépe finančně ohodnoceny. Pokud tato žena dává přednost své 

Pracovní kariéře před rodinou (je bezdětná), má větší šanci na úspěch než žena, která svůj 

denní program musí podělit i mezi děti. 

Nejčastějším důvodem odchodu žen z pracovního trhu je mateřská dovolená. To je 

doba, ve které je žena izolována a ztrácí pracovní kompetence. 

Některé firmy si již uvědomují, že dobří zaměstnanci jsou zárukou kvality a proto těm 
s dětmi nabízejí určité výhody a úlevy. 
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з. GENDER A PRACOVNÍ TRH 

3.1 Rovné příležitosti pro ženy a muže 

Politická změna z roku 1989 s sebou přináší demokracii, která by měla být zahrnuta ve 

všech odvětvích lidské činnosti. Ale dodnes tomu tak není. Sice se problémy lidských práv a 

rovných příležitostí staly viditelnějšími a diskutabilnějšími, ale přesto nejsou tyto oblasti zcela 

vyřešené. 

К vyřešení tohoto problému přispívají i média, která stereotypy o genderu mohou 

bourat, ale zároveň je mohou nadále upevňovat. Reklama nám může být důkazem.' 

Důvody pro zdlouhavé zajišťování rovnosti pro ženy jsou zakořeněny v tradičním 

smýšlení o ženských a mužských rolích, které jsou protkány jak sociálním, tak kulturním 

Prostředím. Chceme-li prosazovat rovnost mezi muži a ženami, je zapotřebí odlišnosti mezi 

nimi vnímat a brát je v úvahu a ne je popírat. Ženy i muži disponují kapitálem, který však 

v případě žen není plně využíván. 

Česká republika se ve své moderní historii snaží o dosažení rovných podmínek pro 

všechny své občany nehledě na věk, pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, náboženství, politické a 

jiné smýšlení a další. Některé zákony vyplývají z Ústavy, jiné jsou státu nařizovány 

mezinárodními organizacemi. Po vstupu České republiky do Evropské unie se snaha o 

zrovnoprávnění stala aktuálnější a čeští politici na ní usilovněji pracují. Česká republika, jako 

člen EU, má povinnost do své legislativy zařadit zákony EU týkající se rovných příležitostí 

Pro muže ženy.2 

Není to jen vláda, která se snaží o tomto problému informovat společnost. V České 

republice existuje řada neziskových organizací, které publikují brožury, knihy, nabízejí 

Poradenské a konzultační služby, vzdělávací programy apod. 

Jednou z metod, kterou česká vláda přijala jako legitimní nástroj к odstraňování 

nerovností mezi pohlavími, je gender mainstreaming. Gender mainstreaming zahrnuje 

všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích jejich přípravy 
a Provádění, které jsou podřízeny hledisku rovnosti příležitostí mužů a žen.3 V praxi to 

' Vfce viz FAFEJTA M • Úvod do sociologie pohlaví а sexuality, Nakladatelství Jan Piszkiewicz, Věrovany, 
2004 ' ' " 
Í Asociační dohoda mezi EU a Českou republikou byla podepsána 4 října 1993 v Bruselu. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, [online], vydáno 2. 5. 2005, [cit 2008-04-04 ]. Dostupne na WWW: 
^Up^/www.mpsv.cz/cs/940>. ^ 

http://www.mpsv.cz/cs/940


znamená to, že před přijetím jakéhokoli rozhodnutí je nutné vyhodnotit dopad tohoto 

rozhodnutí na muže a na ženy (tzv. genderová analýza). Zjistí-li se negativní dopad na jedno 

z pohlaví, musí se provést taková opatření, která tyto nerovnosti odstraní nebo alespoň 

minimalizuje. 

3.1.1 Mezinárodní právo 

Jedním se základních mezinárodních dokumentů poskytujících ochranu proti 

diskriminaci a zrovnoprávnění žen a mužů je Úmluva OSN z roku 19791 a dále dokumenty 

Evropské unie. 

Standarty EU týkající se rovných příležitostí pro muže a ženy jsou součástí primární i 

sekundární legislativy EU a jsou zakotveny v článku 119 Římské smlouvy z roku 1957 a dále 

jsou poupraveny v roce 1997 v několika článcích Amsterdamské smlouvy. Členské státy mají 

Povinnost zásady obsažené v těchto dokumentech EU převést do svých národních právních 

řádů. 

Hlavní zásady genderové rovnosti politiky EU jsou obsaženy v sekundární legislativě.2 

3-1.2 České právo 

Ochrana před jakýmkoli druhem diskriminace a znevýhodňování musí být poskytnuta 
vsem občanům České republiky. Požadavek vzájemné rovnosti je obsažen v několika českých 

Právních dokumentech. 

2 Československá socialistická republika Úmluvu OSN ratifikovala v roce 1982. 
^Monitorováníprocesu přistoupení к EU: Rovné příležitosti pro ženy a muže v ČR; Open Society Fund, Praha, 

Směrnice Rady 75/I l /EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se provedení zásady stejné 
^dměny z práci pro muže a ženy 
Směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup 
* Vměstnáním odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky 
Směrnice Rady 92/85 EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci těhotných 
Pracovnic a pracovnic krátce po porodu nebo kojících pracovnic 
Směrnice Rady 97/80/ES o důkazním břemenu v případech inkriminace na základě pohlaví 
Sběrnice Rady 97/8l /ES o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi 
^ I C E , C E E P a E K O S 
^měrnice Rady 86/613/EHS o uplatňování zásady rovného zacházení pro ženy a muže samostatně výdělečně 
^ l n né, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně mateřství 
p e r n i c e Rady 96/34/ES o Rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi UNICE, CEEP a EKOS 
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V Ústavě ČR se tento princip nachází ve článku 1 a ve článku 3 v Listině základních 

Práv a svobod. 

Změny provedené v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti, v zákoně o mzdě, 

zákoně o platu či novele občanského soudního řádu přinášejí do české legislativy podstatné 

změny. Některé změny vedly к přiblížení к pracovnímu právu Evropské unie.1 Zákon o 

zaměstnanosti ukládá všem účastníkům pracovně-právních vztahů povinnost zajišťovat rovné 

zacházení se všemi osobami, které uplatňují právo na zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti se 

dále zabývá přímou a nepřímou diskriminací a sexuálním obtěžováním. Jako další změny 

Provedené v těchto zákonech lze zmínit povinnost zaměstnavatele nebrat v úvahu rodinný 

stav nebo příslušnost к pohlaví při vstupních pohovorech či funkčním postupu. Zaměstnavatel 

nesmí tyto aspekty brát v úvahu ani při vybírání jednotlivců к rekvalifikačním kursům. Co se 

týče platů, zákon o mzdě stanovuje princip stejné mzdy nehledě na pohlaví za stejnou práci a 

za práci stejné hodnoty a v potaz musí být brána stejná kritéria jak pro muže tak pro ženy.2 

Neméně důležitým dokumentem je antidiskriminační zákon platný od března tohoto 

roku. Česká republika byla jako jediná členská země EU, která neměla tento zákon zavedený. 

Antidiskriminační zákon blíže vymezuje právo na rovné zacházení ve věcech práva na 

zaměstnání a přístupu к zaměstnání, definuje přímou a nepřímou diskriminaci, obtěžování a 

sexuální obtěžování. Zákon určuje nároky plynoucí z porušení práva na rovné zacházení a 

stanovuje institucionální zajištění rovného zacházení a ochrany před diskriminací. 

V současné době je v České republice rovnost žen a mužů zajišťována těmito 

institucemi: úřad vlády, ministerstvo vnitra, rada vlády pro lidská práva, stálá komise 

Poslanecké sněmovny, veřejný ochránce práv, veřejná správa a v neposlední řadě neziskový 

sektor. 

Současná politika České republiky si klade za cíl zvýšit veřejné povědomí o problému 

rovných příležitostí žen a mužů, zároveň se snaží o prosazování toho principu a vytváření 

Právních norem souvisejících s rovností mezi ženami a muži a začleněním těchto práv do 

všech oblastí praktické politiky. 

iq ppatření EU týkající se rovných příležitostí přijatá Českou republikou. 
I9q 8 S e ^ e s k á r e P u bl ika připojila к řešení otázky rovných příležitostí žen a mužů. 
19q p ř i J a t Program Priority. Vláda se j ím zavazuje к prosazování rovných příležitostí žen a mužů. 

f
 8

v s l o ž e n y instituce prosazující rovnosti žen a mužů; Oddělení rovnosti mužů a žen, Sekce pro rovné 
5 " l í t o s t i mužů a žen a Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. 

r ^ 0 v Á K O V Á , J.; Princip rovného zacházení s muži a ženami v českém právním řádu, Sociální politika 2001 
°C- 2 7 - č. 7-8, s. 2-4. 
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3.2 Znevýhodňování v práci 

I přesto, že je ženám i mužům Ústavou a jinými zákony a právními normami zajištěna 

rovnost, skutečnost je jiná. Zákony sice garantují rovné příležitosti, ale podmínky jsou ve 

skutečnosti odlišné. Ženy stejně jako muži disponují velkým potenciálem, který však není u 

žen tolik využíván. Je podstatné si uvědomit, že nevyužití ženského kapitálu představuje 

obrovskou ztrátu pro celou společnost. 

Někdy je velmi obtížné i pro soudní znalce určit, o jakou formu či intenzitu 

znevýhodňování jde, jestli pouze nejde o snahy motivační, sebeprosazení či o snahu 

vyniknout. Znevýhodnění může pramenit buď z osobních důvodů, nepřátelské atmosféry a 

nebo příčinou mohou být špatné pracovní podmínky. Špatná organizace práce a řízení, 

Především špatná volba kompetentních osob na vedoucí místa, vytváří deformované sociální 

klima. 

Změny, kterými prošla Česká republika od roku 1989, jsou tak veliké a složité, že 

nelze uvažovat o tom, že by někde nedocházelo к znevýhodňování, pracovním sporům, 

konfliktům a napětí. Obětí znevýhodňování se může stát kdokoli. Nezáleží na pohlaví, 

vzdělání, pracovní pozici a kvalifikačním kapitálu. Diskriminace však postihuje přeci jen 

určité skupiny lidí častěji. 

Otázka diskriminace s sebou přináší otázky etiky a morálky. Lze zde hovořit o poklesu 

morálky a úpadku hodnotového systému? Asi ano, zajisté jakási lhostejnost к druhému může 

Podporovat i tyto skutečnosti. Nedodržují se právní normy a předpisy, pravidla „fair-play" 
a td. To vše může vést к poklesu celkové úrovně kultury práce v České republice. 

3.2.1 Znevýhodňování dle genderu 

Trh práce je uspořádán tak, že dochází ke koncentraci mužů a žen v rozdílných 

sektorech, typech povolání a na pracovních místech. Genderová segregace spočívá ve 

specifickém rozdělení žen a mužů do určitých oborů a pozic. 

Genderovou segregaci můžeme rozdělit na dva typy. Rozlišujeme mezi segregací 

horizontální, která souvisí se zastoupením žen a mužů v různých povoláních, oborech, a 
Vertikální segregací, která souvisí s organizační hierarchií. 

Genderová segregace pracovního t rhuje podporována již od útlého věku. Od narození 
j sme genderově formováni a této determinaci podléhá i volba našeho povolání či zaměstnání. 
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Počínaje v rodinè, přes všechny stupně škol, je jedinec pod tlakem budoucího genderově 

vhodného pracovního místa. 

P o d l e s p o l e č n o s t i O p e n S o c i e t y Fund 1 j s o u ž e n y nu p r a c o v n í m trhu z a m ě s t n á v á n y 

především na pracovních místech, která jsou: 

a) Méně stabilní či nejistá 

b) Špatně placená 

c) Ohrožena propouštěním 

d) Bez možnosti kvalifikačního růstu 

e) Bez dalších sociálních či platových výhod 

Feminizace některých odvětví v České republice je nesporná. Jako feminizované 

bývají často označovány obory zdravotnictví a školství a pracovní místa jako sekretářka a 

Poštovní doručovatelka. Těmto odvětvím jsou pak stereotypně připisovány femininní 

charakteristiky jako empatie, citlivost, péče o druhé, trpělivost, komunikativnost atd. S tím 

souvisí následné znevýhodňování jako nižší finanční ohodnocení, nižší prestiž, méně 

zaměstnaneckých výhod apod. 

Mezi nejčastější kritéria znevýhodnění řadíme právě již zmíněné finanční ohodnocení. 

Ženy na stejném postu jako muži mají finanční ohodnocení až o 20 - 30% nižší. Další 

nerovnost spočívá vtom, že manuelně pracující muž si vydělá více než částečně 

Privilegovaná nemanuelně pracující žena. 

Přestože státy přijímají zákony slibující rovné příležitosti, v praxi to stoprocentně 

nefunguje. Preferování mužů na pracovním trhu je tak silně zakořeněné, že obměna je pomalá 
už proto, že muži na pracovním trhu dominují. Ženy se snaží situaci měnit zakládáním 

různých ženských hnutí, ale bez přispění mužů v podobě změny jejich myšlení, tato změna 

půjde velmi pomalu uskutečnit. 

Žena má také horší šance na postup ve svém zaměstnání. Díky svým „nedostatečným" 

schopnostem není možné, aby ve své kariéře postupovala stejně jako muž a nebo aby dokonce 

zastávala vedoucí pozice. Podle M. Čermákové2, se žena snaží sobě i ostatním dokázat, že má 
n a to být stejně dobrá jako muž a mnohdy se j í to daří Přesto není brána jako rovnocenný 

Partner. 

SP°lečnost žen a mužů z aspektu gender, Open Society Fund, Praha, 1999. 
Po,ečnost žen a mužů z aspektu gender, 1999. 

51 



R. F. Murphy1 spatřuje problém vtom, že kl idem je přistupováno spíše jako 

к protagonistům svých rolí než jako к individuálním bytostem. Proto je na ženu nahlíženo 

jako na „ženu", což znamená něco méně a ne na individuum mající určité kompetence a 

znalosti. A proto žena nemá šanci uspět. 

Pracovní trh je rozdělen na mužskou a ženskou oblast práce. Ale toto rozdělení není 

zcela ideální a rovnocenné. Jako příklad můžeme uvést obtížnost prosazení žen v „typicky" 

mužských profesích, do kterých, když se žena dostane dojde к jeho degradaci. Zpřístupněním 

mužské profese ženám znamená automaticky snížení kvality této profese a pro její 

vykonávání nemusí mít osoba takovou kvalifikaci. Začne se snižovat i finanční ohodnocení a 

Prestiž práce. 

3.2.3 Mateřství jako handicap na trhu práce 

Právě mateřství patří к hlavním diskriminačním faktorům. V době mateřské dovolené 

zažívá žena největší propad své profesní kariéry. 

Ženy, které přeruší svou pracovní kariéru z důvodu péče o rodinu a chtěly by se vrátit 

zpět na pracovní trh a nemají-li možnost využít pomoci v péči o dítě (jak institucionální, od 

zaměstnance či jiného rodinného příslušníka), mají situaci komplikovanou. 

Přerušení pracovní kariéry pro ženu znamená ztrátu kontaktů s pracovním prostředím 
a zároveň ztrátu jejich dovedností a vědomostí pro vykonávání pracovní profese. Žena na 

mateřské dovolené nemá velkou příležitost к sebevzdělávání. To je důvodem, proč ženy 

nezastávají vedoucí či důležité funkce. Pro zaměstnavatele by bylo náročné za ženu hledat 

náhradu a nového zaměstnance zaškolovat. Proto jsou ženám nabízeny pozice, které jsou 
l ehce nahraditelné. 

3-2.4 Způsoby a formy chování vedoucí ke znevýhodňování v práci 

Pokud se zaměříme na pracovní prostředí, určitě se nám bude lépe charakterizovat 

komfortní prostředí, kde mezilidské vztahy fungují na základě vzájemného respektu, je zde 
snaha konflikty řešit, jsou dodržována pravidla a lidé se řídí nepsanými morálními zásadami. 
N e vždy tomu tak je a existují skupiny pracovníků, které bývají častěji znevýhodňované pro 

MURPHY, R.F • Úvod do k u l t u r n í a sociální antropologie, SLON, Praha, 2001. 
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své sociodemografické určení jako jsou věk, pohlaví, region, vzdělání a další. Ve všech těchto 

položkách, jak uvádí M. Čermáková1, ženy ve věkovém rozmezí 45 - 59 let vykazují častější 

znevýhodnění v práci a to hned v několika složkách: 

a) Méně peněz - 36,2% 

b) Více práce - 34% 

c) Nespokojený/á nadřízený/á - 43,9% 

d) Různé další formy znevýhodnění - 33% 

3-2.4.1 Formy chování vedoucí к znevýhodňování 

Výzkum M. Čermákové uváděný v knize „Sexualizovaná realita pracovních vztahů"2 

S e zaměřil na zjišťování forem chování vedoucích ke znevýhodňování či zhoršování 

Pracovních podmínek a pracovní atmosféry. Mezi sledované patří: 

a) Snižování výsledků práce pracovníka či pracovnice 

b) Přetěžování pracovníka či pracovnice úkoly ve srovnání s ostatními 

c) Zatajování informací před některými členy či členkami týmu 

d) Izolace jednoho z členů/členek týmu 

e) Snaha znepříjemnit pracovníkovi či pracovnici práci tak, aby odešel/a 

1) Ponižování, vyhrožování, šikana, zastrašování 

g) Klepy, pomlouvání 

h) Jiná forma chování 

Výsledky ukazují, že nejčetnější diskomfortní formou chování, jak uvádějí muži 
S 6 ,5% tak ženy 57,8%, jsou klepy a pomlouvání. Na druhém místě u mužů je přetěžování 

úkoly a snižování výsledků práce, 45,5%. Následuje zatajování informací a znepříjemňování 

Práce kolegovi/kolegyni tak, aby odešel/a. U žen je na druhém místě snižování výsledků práce 
a Poté snaha znepříjemnit kolegovi/kolegyni práci tak, aby odešel/a. Co se týče ponižování, 

šikany, vyhrožování či zastrašování, uvádí muži, že každý čtvrtý tento způsob ponižování 

zažil. U žen to činí 25% a izolaci od kolektivu zažilo 17%. 

Zaměříme-li se na věkové skupiny, jak u mužů tak u žen, jsou nejvíce 

Zvýhodňované věkové kategorie 45-591et, kdy u žen je o 5% vyšší nárůst znevýhodňování. 

, Č Í Ž K O V Á , A., MAŘÍKOVÁ, H., UHDE, Z. (eds.); Sexualizovaná realita pracovních vztahů, Sociologický 
" ^ A k a d e m i e věd ČR, Praha, 2006 

K R I Z K O V Á , A MAŘÍKOVÁ, H., UHDE, Z. (eds.), 2006. 
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Podle dosaženého vzdělání výzkum došel к těmto závěrům:1 

a) Muži se základním vzděláním jsou ohroženi více šikanou a ponižováním než 

jiné vzdělanostní kategorie 

b) Vysokoškoláci častěji uvádějí klepy a pomluvy bez rozdílu pohlaví 

c) Vysokoškoláčky častěji narážejí na snahu znepříjemnit pracovníkovi či 

pracovnici práci taky, aby odešel/a 

d) Přetěžování úkoly ve srovnání s ostatními častěji trpí středoškoláci muži 

s maturitou 

e) Zatajování informací jednoznačně uvádějí nejčastěji vysokoškoláci muži 

f) Izolaci jednoho z členů či členek týmu rovněž nejčastěji uvádějí muži 

vysokoškoláci 

Jak je patrné z předešlého textu, obětí znevýhodňování v zaměstnání se může stát 

každý bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání apod. Respondenti se nejčastěji 

se znevýhodňováním setkali osobně nebo u druhého spolupracovníka/spolupracovnice. 

Jako nejčastější formu znevýhodňování dotazovaní uváděli nedostatečné finanční 

ohodnocení a příliš práce navíc, což ukazuje na jev, že zaměstnanci jsou často svými 

zaměstnavateli zneužíváni. Mezi další závažné formy lze zařadit šikanu, mobbing a psychické 

týrání. Je snižována lidská důstojnost a jsou porušovány lidská práva. 

Výsledky výzkumu nejsou asi překvapivé a každý, kdo pracuje, se asi s nějakou 

formou znevýhodňování již setkal. 

3.3 Sexuální obtěžování na pracovišti 

Pojem sexuální zneužívání se v právním řádu České republiky objevuje až v roce 

2004. Od té doby se však ještě neobjevil žádný případ sexuálního zneužívání, který by se řešil 

soudně. Ale nelze se domnívat, že se v České republice sexuální zneužívání na pracovišti 

nevyskytuje. 

Častější obětí sexuálního zneužívání na pracovišti jsou ženy. Nezáleží na věku, 

Udělání, stavu a ani na dalších charakteristikách, ale na oblasti trhu práce, kde ženy pracují. 

Nejčastěji se se sexuálním zneužíváním setkávají ženy pracující v zemědělství (42%) a 

' KŘÍŽKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, H., UHDE, Z. (eds.), 2006. 
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průmyslu (30%). Tedy ženy v těch oblastech, kde převažuje mužská populace. O něco menši 

procento (27%) je v oblasti služeb.1 

„Tato zjištění odpovídají dlouhodobým výsledkům zahraničních výzkumů, které 

ukazují, že pokud jsou ženy na pracovišti nebo v oboru marginálně zastoupeny a daný sektor 

nebo profese je obsazen spíše muži, a je tedy považován za mužskou doménu, jsou ženy 

pracující v těchto oborech, profesích a pracovištích častěji obětí sexuálního obtěžování.", 

uvádí A. Křížková.2 

Důvodů к sexuálnímu obtěžování žen je hned několik. Jedním z nich je fakt, že 

v zaměstnání jsou menšinou a přitahují na sebe pozornost. Dalším stereotypem může být 

mínění, že ženy rády přijímají sexuálně orientované chování namířené vůči nim. Zároveň jsou 

ženy sexuálními objekty pro opačné pohlaví. Pro muže je tato pozice výhodná a snaží si ji 

zachovat a udržují ženy v menšině a jakémsi pocitu ohrožení. Z toho pak vyplývají situace, 

které mohou mít diskriminační charakter a ženy znevýhodňují. Mezi ně právě patří i sexuální 

obtěžování. 

Jestli ženy považují chování svých kolegů za sexuální obtěžování, hraje významnou 

roli atmosféra pracovního prostředí. Pokud jsou ženy v zaměstnání spokojené a mají přátelské 

vztahy s kolegy a kolegyněmi, ménč častěji uvádí, že by se se sexuálním obtěžováním setkaly 

(24%). V zaměstnání, kde funguje dobrá atmosféra, ale bez blízkých vztahů, se 27% žen 

setkalo se sexuálním obtěžováním. A v takovém pracovním prostředí, kde jsou odosobněné 

vztahy, konflikty a napětí je 33% žen, které se setkaly se sexuálním obtěžováním.3 

3.3.1 Formy sexuálního obtěžování 

Je velice složité určit, co vše lze považovat se sexuální obtěžování. Každý člověk 

к tomuto problému přistupuje odlišně a je více či méně tolerantní. 

U sexuálního obtěžování nemusí jít primárně o sexualitu, ale o moc. Muži ve své 

nadřazené pozici své podřízené zaměstnankyni pomocí sexuálních narážek naznačují, že oni 

' KŘÍŽKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, H., UHDE, Z. (eds.); Sexualizovaná realita pracovních vztahů, Sociologický 
ústav Akademie věd ČR, Praha, 2006. 
3 KŘÍŽKOVÁ, A MAŘÍKOVÁ, H., UHDE, Z. (eds.), 2006, str.36. 

KŘÍŽKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, H„ UHDE, Z. (eds.), 2006. 
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jsou zde ti, kdo mají moc.1 Toto uplatňování moci souvisí s patriarchálním systémem 

existujícím na pracovním trhu. 

Mezi nejčastější projevy sexuálního obtěžování můžeme podle A. Křížkové2 

považovat: 

a) Sexuálně podbarvené vtipy 

b) Sexuálně podbarvené řeči 

c) Narážky na soukromý život 

d) Milostné vztahy mezi kolegy 

e) Sexuálně orientované poznámky 

f) Ukazování erotických časopisů 

g) Posílání lechtivých obrázků e-mailem 

h) Okukování 

i) Nechtěný tělesný kontakt 

j) Milostné vztahy mezi podřízenými a nadřízenými 

k) Nabídky na schůzky i přes nezájem 

1) Obtěžující telefonáty, e-maily 

m) Sexuální návrhy a pobídky 

n) Pokus o znásilnění 

Ženy jsou mnohem citlivější na projevy sexuálního obtěžování. Největší odlišnost žen 

a mužů je v pohledu na posílání lechtivých obrázků e-mailem. Toto by vadilo 44% žen, ale 

jen 25% mužů. Dále to jsou sexuálně podbarvené řeči (42%žen, 21% mužů). 3 

Mezi nejzávažnější formy sexuálního obtěžování řadíme opakované sexuální návrhy a 

Pozvání na schůzku, sexuální nabídky i přesto, že daná osoba dala jasně najevo svůj nezájem, 

nechtěný tělesný kontakt a pokus o znásilnění. Tyto závažné formy sice nejsou na našich 

Pracovištích tak časté, ale i přesto je zapotřebí jim věnovat pozornost. 

I přesto, že formy sexuálního obtěžování nejsou cizí ani ženám ani mužům, ženy se 

k nim stavějí mnohem kritičtěji. 

1 K Ř í ^ w n v л д т l u n p 7 • Genderové bariéry: príklad sexuálního obtěžování, Gender online, 2005, roč. 6, č. 

lc i t- 2 0 0 8 " 0 3 " , 4 L D o s t u p n é na w w w : 

^ ^ 1 IP; w w w - S e n ^ e r 0 n ' ?" c ^ V ' ̂  ^ и ' н D E C Z " ( e d s ) ^ 0 0 6 
3 K H Í K O V Á A" MAŘÍKOVÁ, H.', UHDE! Z. (eds.); Sexualizovaná realita pracovních vztahů, Sociologický 
"stav Akademie věd ČR, Praha, 2006. 
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3.3.2 Aktéři a oběti sexuálního obtěžování 

Z předešlých závěrů, kdy ženám častěji vadí jednotlivé formy sexuálního obtěžování, 

lze usuzovat, že samotné ženy se budou cítit častější obětí. V sexuálním obtěžování, ale vůbec 

v jakémkoli obtěžování, hraje důležitou roli moc. Iniciátorem činu je ten, kdo ji má a to na 

pracovním trhu bývá zpravidla muž. Z toho lze vyvodit, že nejčastějšími iniciátory jsou právě 

muži. 

Dá se říct, že společnost problém sexuálního obtěžování na pracovišti poněkud 

podceňuje a bagatelizuje. Problémy neřeší ba naopak přehlíží a výsledkem pak je to, že se 

s určitými formami sexuálního obtěžování na pracovišti musíme smířit, musíme je 

akceptovat. Ten, kdo se proti tomu postaví, je považován za pruderního. 

Narážky na soukromý život se dějí nejčastěji na úrovni spolupracovníků a to ženy 

mezi ženami a muži mezi muži. Mnohem závažnější jsou případy, kdy iniciátorem je 

nadřízený muž a obtěžuje svou podřízenou. Na koho jiného než na svého nadřízeného se má 

podřízený s problémem obrátit? V této situaci to však není možné. Možnost bránit se je 

omezená a často jediným řešením je odchod ze zaměstnání. 

Oběťmi sexuálního obtěžování na pracovišti jsou nejčastěji ženy. Jednou z příčin je 

fakt, že ženy nemají oproti mužům stálou pozici v zaměstnání. Další příčinou je dominantní 

postavení muže. Jako další příčinu můžeme uvést celkové postavení ženy ve společnosti, kdy 

se předpokládá, že určité formy sexuálního obtěžování budou ženou přijímány jako 

komplimenty a projevy přízně. Ženy pod tíhou strachu o své zaměstnání se s takovým 

chováním smíří, protože nechtějí vybočovat z kolektivu a přidělávat si problémy na 

pracovišti. 

Na sexuální obtěžování většina lidí nahlíží jako na problém jednotlivce a ne jako 

závažný společenský problém. 

3.3.3 Mýty o sexuálním obtěžování 

Některé mýty v podstatě již byly zmíněné a vysvětlené. Zde je rekapitulace těch 

nejdůležitějších, které uvádí ve svém článku Šebestová.1 

1 ŠEBESTOVÁ, J.; Fakta a mýty o sexuálním obtěžování, Gender online, 2005, roč. 6, č. 2, s. 1 5 - 1 8 , [online 
e 'ektronický časopis], vydáno 16. 1. 2006, [cit. 2008-03-14]. Dostupné na W W W : < 
http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2006020602>. 
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1. Mýtus, že sexuální obtěžování je výmysl, že neexistuje a pokud existuje, není 

závažné. 

Pokud se přizná, že se sexuální obtěžování objevuje, argumentuje se tím, že se 

vyskytuje jen zřídkakdy (nejedná se o masový problém) a tedy není potřeba se jím více 

zaobírat. Nezačne-li se tento problém řešit, může s sebou nést nezanedbatelné důsledky pro 

další život jedince. Počáteční vtípky či narážky na danou osobu se můžou vyhrotit a v krajním 

případě končit i smrtí oběti. 

2. Mýtus, že sexuální obtěžování je ryze osobní a subjektivní záležitost. 

Sexuální chování je často vnímáno jako problém jedince, který je zneužíván. Není na 

něj nahlíženo jako na problém určité pracovní skupiny natož na problém celé společnosti. 

Pojetí sexuálního obtěžování je spjato se subjektivním prožíváním a těžko se vymezuje určité 

měřítko, kterým lze obtěžování měřit či soudit. 

3. Mýtus, že sexuální obtěžování nelze (exaktně) vymezit. 

Beze sporu je tento pojem velmi ošemetný, ale i přesto, že nelze přesně vymezit, se 
s ním dá pracovat jako s jinými pojmy, které každodenně užíváme. 

4. Mýtus zneužitelnosti právní definice sexuálního obtěžování. 

Omyly se v lidské společnosti dějí a pokud se jich budeme obávat, pravdy se nikdy 

nedovoláme. Za některými trestními činy si pevně stojíme a chceme, aby byl viník potrestán, 

avšak u sexuálního obtěžování zatím tak zásadoví nejsme. 

3.3.4 Právní vymezení sexuálního obtěžování 

Na počátku 90.1et se problematikou sexuálního zneužívání začala konkrétněji zabývat 

i Evropská unie. V roce 1990 přijala rada ministrů „Prohlášení o důstojnosti žen a mužů 
v zaměstnání", к němuž byla připojena i „Pravidla postupu". Tyto dokumenty však neměly 

Právní závaznost. Členské státy byly zavázány, že po třech letech informují komisi o přijatých 

opatřeních. V roce 1997 ztroskotal pokus Evropské unie do svého úsilí zapojit i odbory a 

zástupce zaměstnavatelů. Bylo jasné, že definice a zákaz obtěžování je nutné zakotvit 
v právně závazném aktu. Stalo se tak roku 2001. Česká republika pak tuto směrnici přijala 
1 -března 2004. 
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3.3.4.1 České právo 

První zmínky o obtěžování a sexuálním obtěžování na pracovišti můžeme nalézt 

v zákonu č.40/1964 Sb., podle §l I v občanskoprávní ochraně osobnosti. Následovala novela 

zákoníku práce, zákon č. 155/2000 Sb. s účinností к 1.1. 2001, ve kterém už můžeme najít 

rovné zacházení s muži a ženami a také povinnost zaměstnavatele pečovat o vytváření 

pracovního prostředí. 

Tato úprava je zakotvena v §7 odst. 2 ZP: Nikdo nesmí výkonu práv a povinností 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů zneužívat na újmu jiného účastníka 

pracovněprávního vztahu nebo к ponižování jeho lidské důstojnosti. Za ponižování lidské 

důstojnosti se považuje i nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti, které je nevítané, 

nevhodné nebo urážlivé nebo které může být druhým účastníkem pracovněprávního vztahu 

oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností 

vyplývajících z pracovně právních vztahů.1 

Teprve novela zákoníku práce č. 46/2004 Sb., platná od 1 .března 2004, je v souladu se 

Směrnicí 2002/73/ES. Aktuální znění je upraveno v zákoně č.262/2006 Sb. 

Obtěžování ve služebních vztazích zakazuje zákon č.218/2002 Sb., o službě státních 

zaměstnanců ve správních úřadech. 

Trestní právo v dnešní době také poskytuje oběti sexuálního obtěžování ochranu. 

Závěr 

Prosazování rovných příležitostí je cílem vlády České republiky. Je to problém, který 

je stále aktuální a který není dosud vyřešený. Jako členská země Evropské unie máme za úkol 

Přijmout taková legislativní opatření, která jsou v souladu s legislativou EU. 

Znevýhodňování na pracovišti se týká všech účastníků pracovního procesu bez ohledu 

na věk, pohlaví, rasu, náboženské přesvědčení apod. Nejčastěji však bývají znevýhodňovány 

ženy s malými dětmi. Legislativa sice učinila určitá opatření, ve skutečnosti se zatím moc 

nezměnilo. 

KŘÍŽKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, H., UHDE, Z. (eds.); Sexualizovaná realita pracovních vztahů, S o c i o l o g i c k ý 
ú s tav Akademie věd ČR, Praha, 2006, str.96. 

59 



Odchod na mateřskou dovolenou pro ženu znamená opuštění pracovního trhu a tím 

dochází k přetrhání vazeb mezi ní a zaměstnavatelem. Ženy pečující o děti ztrácí kontakt se 

svým zaměstnáním. Jednu z výjimek tvoří ženy vysokoškoláčky. Ty se zpět na pracovní trh 

vracejí v nej kratší době a s největší pravděpodobností nastoupí na místo, které vykonávaly 

před mateřskou dovolenou. 

Znevýhodňování na pracovišti má několik podob. К nejčastějším patří nedostatečné 

finanční ohodnocení, přetěžování úkoly a nemožnost dalšího postupu. 

Obtěžování a sexuální obtěžování na pracovišti je společností podceňováno. I přesto, 

že se tento problém dotýká většiny pracujících osob, je vnímán jako nepodstatný a zbytečně 

zveličovaný a samotný pojem sexuálního obtěžování je zjednodušován. 

Banalizace tohoto problému je bezpochyby způsobena nahlížením na sexuální 

obtěžování jako na problém individuální, nikoli sociální. H. Maříková1 o tomto problému 

říká: „Sexuální obtěžování je celospolečenský fenomén vycházející primárně z existujících 

nerovností mužů a žen a dominance mužů nad ženami." 

Společenský problém sexuálního obtěžování spolu provází nedostatečná 

informovanost, která způsobuje nezájem a neochotu tento problém řešit. Tento problém se 

netýká jen jednotlivce, ale celé organizace, společnosti. Zaměstnavatelé by měli klást důraz na 

vytváření přátelského pracovního prostředí, protože mezilidské vztahy hrají podstatnou roli 

v tomto problému. 

1 KŘÍŽKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, H., UHDE, Z. (eds.); Sexualizovaná realita pracovních vztahů, Sociologický 
ú s tav Akademie věd ČR, Praha, 2006, str. 115. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4. VÝZKUMNÉ ORIENTAČNÍ ŠETŘENÍ 

Svou výzkumnou část jsem zaměřila na dotazníkové šetření týkající se postojů 

vybraných mladých vysokoškolských dívek к mateřství a profesní kariéře. 

4.2 Cíl orientačního šetření 

Hlavním cílem praktické části je zmapování postojů vybraných mladých 

vysokoškolských dívek к problematice mateřství a profesní kariéry. Lze předpokládat, že 

vysokoškolsky vzdělané dívky se budou orientovat na profesní kariéru více než-li na rodinu. 

Chtěla jsem pomocí svého dotazníkového šetření zjistit, zda dívky studující vysokou školu 

preferují rodinu nebo dávají přednost profesní kariéře. 

4.3 Metodika orientačního výzkumného šetření 

4.3.1 Charakteristika respondentů 

Výzkumný vzorek tvořily studentky pedagogických a filozofických fakult v Praze, 

Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Opavě, Olomouci, Ostravě, Liberci, Jihlavě a 

Českých Budějovicích. Výzkumný vzorek obsahoval 106 respondentek. Celkem jsem oslovila 

150 dívek, ale všechny mi vyplněný dotazník zpět nevrátily. 

Tabulka č.l - Místo studia 

Praha 54 

Plzeň 5 

Hradec Králové 15 

Ustí nad Labem 2 
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Opava 1 

Olomouc 20 

Ostrava 1 

Liberec 3 

Jihlava 2 

České 

Budějovice 3 

Vzorek tvořily dívky studující pedagogické a filozofické fakulty, které jsou 

v posledních ročnících svého studia. 

Pro volbu tohoto vzorku jsem se rozhodla v očekávání, že studentky studující 

pedagogické a filozofické fakulty budou více orientované na rodinu. Zároveň studentky 

v posledních ročnících mají před sebou rozhodnutí týkající se jejich dalšího života; budou 

pokračovat ve svém studiu nebo se budou orientovat na práci či během několika let založí 

rodinu. 

4.3.2 Organizace a popis orientačního šetření 

Orientační výzkumné šetření bylo prováděno během měsíce února a března 2008. 

Šetření probíhalo na univerzitách v Praze, Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Opavě, 

Olomouci, Ostravě, Liberci, Jihlavě a Českých Budějovicích. Dotazník byl mezi pražské 

dívky rozdán osobně, od některých z nich jsem získala e-mailové kontakty na další 

respondentky z jiných měst. 

Dotazník obsahoval informativní část, ve které zjišťoval věk, stav, nejvyšší dosažené 

vzdělání, vzdělání rodičů a velikost obce odkud dívky pocházejí. Druhá část dotazníku již 

mapovala postoje dívek к mateřství a profesní kariéře. Dotazník měl 22 otázek. 

Před samotným zahájením výzkumného šetření byl proveden pilotní předvýzkum 

zaměřený na kvalitu dotazníku. Cílem bylo zkvalitnění, zpřesnění a zestručnění otázek a 

možností odpovědí v dotazníku. Předvýzkumu se účastnilo deset náhodně vybraných dívek 

Pedagogické fakulty v Praze, kterým jsem dotazník předala osobně. 

Ty otázky či nabídky odpovědí v dotazníku, ke kterým měly respondentky 

Připomínky, byly upraveny. Nakonec byla zhotovena konečná verze dotazníku, kterou 

Přikládám v přílohách (příloha č. 1) 
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4.4 Stanovené hypotézy 

Stanovila jsem si tyto pracovní hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Dívky nedávají přednost pracovní kariéře před rodinou. (Nejdříve chtějí sebe i 

dítě zabezpečit a teprve potom se rozhodou pro založení rodiny.) 

Hypotéza č. 2: Velikost obce, odkud dívky pocházejí, ovlivňuje jejich rozhodnutí pro založení 

rodiny. Dívky z menších obcí se orientují na rodinu a zakládají ji dříve než dívky z větších 

obcí. 

Hypotéza ě. 3: Většina dotazovaných dívek půjde na mateřskou dovolenou a zcela převezme 

péči o dítě. 

Hypotéza č. 4: Dívky se domnívají, že by jejich partner nebyl ochoten se vzdát své profesní 

kariéry a odešel na rodičovskou dovolenou. 

Hypotéza č. 5: Polovina dotazovaných dívek se domnívá, že muž nemůže stejně dobře pečovat 

o dítě jako žena. 

Hypotéza č. 6: Polovina dotazovaných dívek preferuje nesezdané soužití před manželstvím. 

4.4 Výsledky orientačního šetření 

Data získaná dotazníkovým šetřením jsou zpracována v následujících tabulkách a 

grafech. 

Pro výsledky orientačního šetření jsem použila všech vrácených dotazníků i přesto, že 

ne všechny dotazníky byly plně zodpovězeny, u některých z nich chyběly odpovědi. 

Věkové rozpětí respondentek je od 22 let - do 28 let. Průměrný věk respondentek je 

24 let. 

63 



Tabulka č.2 - Rodinný stav 

Svobodná/žiji s rodiči 60 

Svobodná/žiji 

s partnerem 24 

Svobodná/žiji sama 14 

Rozvedená/bez dětí 0 

Rozvedená/s dětmi 0 

Vdaná/s dětmi 1 

Vdaná/bez dětí 7 

Tabulka č. 1 informuje o rodinném stavu respondentek. Polovina z dotazovaných dívek 

je svobodných a zatím žije s rodiči ve společné domácnosti. Důvodem této situace může být 

jejich neekonomická soběstačnost, která je omezuje v osamostatnění. Jedna třetina dívek žije 

ve společné domácnosti s partnerem. Tyto dívky mohou pocházet z jiných obcí než je místo 

studia. Jejich partner také studuje nebo pracuje v místě studia dívky, a tak oba dali přednost 

společné domácnosti před odděleným bydlením na studentské koleji. 

Tabulka č.3 - Nejvyšší dosažené vzdělání 

SS-gymnázium 41 

SS-odborná 16 
sou 0 
VOŠ 13 

VŠ 36 

Tabulka č.2 sumarizuje vzdělání respondentek. Většina dívek vystudovala 

gymnázium. Gymnázium bývá volba, která nasvědčuje tomu, že jeho student bude ve studiu 

dále pokračovat na vysoké škole. Třicet šest dotazovaných dívek již vystudovalo VŠ a to, 

Podle mého názoru, nejspíše bakalářský typ studia a nyní pokračují v magisterském studiu. 

Respondentky dále vystudovaly vyšší odborné školy. Tuto školu mohly dívky mít jako 

alternativu v případě neúspěchu při přijímacím řízení na vysokou školu. 
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Tabulka č.4 - Vzdělání rodičů 

Matka 

ZS 0 

SŠ 39 

s o u 14 

VOŠ 5 

VŠ 22 

Otec 

ZS 1 

ss 24 

SOU 30 

VOS 0 

VS 28 

Matky dotazovaných dívek mají nejčastěji ukončené středoškolské vzdělání 

s maturitou nebo bez maturity. Dvaadvacet z nich má vystudovanou vysokou školu. A pět 

matek má dokončené navazující pomaturitní studium. 

Stejně jako u matek, převažuje u otců středoškolské vzdělání s maturitou nebo bez 

maturity. Dvacet osm otců má vysokoškolský diplom. Jeden otec má jen základní vzdělání. 

Velký počet rodičů má vystudovanou vysokou, což může být důvodem, proč i jejich 

dcery studují vysokou školu. Tyto dívky se mohou více orientovat na profesní kariéru. 

Tabulka č.5 - Velikost obce 

Obec do 5000 obyvatel 30 

Obec 5000 - 50 000 obyvatel 29 

Obec do 50 - 100 000 obyvatel 11 

Obec do 100 - 500 000 obyvatel 16 

Obec s více než 500 000 

obyvatel 20 

Tabulka č.4 poukazuje na velikost obce, odkud dívky pochází. Ve vzorku jsou 

zastoupeny dívky od malých obcí až po velkoměsto a jejich zastoupení je poměrně 

vyrovnané. V orientačním šetření byly nejvíce zastoupeny dívky žijící v obci do 5000 

obyvatel a v obci 5000 - 50 000 obyvatel. Dvacet dívek pochází z obce nad 500 000 obyvatel. 

Jak tabulka informuje, velikost obce, odkud dívky pochází, neomezuje pro studium na vysoké 

škole. 
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Konkrétní postoje к problematice mateřství a profesní kariéře ukazují následující 

tabulky a grafy. 

Pro zpracování kladné odpovědi jsou sečteny dvě varianty odpovědí ANO/Spíše ano, 

pro zpracování záporné odpovědi jsou sečteny tyto dvě varianty odpovědí NE/Spíše ne. 

Tabulka č.6 - Řešila byste se svými rodiči své případné nynější těhotenství? 

Počet % 

ANO 49 46,2 

Spíše ano 21 19,8 

spíše ne 15 14,1 

NE 16 15 

Nevím 5 4,7 

Graf. č. l- Řešila byste se svými rodiči své případné nynější těhotenství? 

Většina dívek (66%) přiznává, že by své těhotenství řešila se svými rodiči. Dívky tedy 

stále považují své rodiče za rádce při důležitých rozhodnutích. 15% dívek by své těhotenství 

s rodiči určitě neřešilo. Je možné, že tyto dívky nemají se svými rodiči dobrý vztah nebojsou 

už natolik osamostatněné, že jejich radu nepotřebují. 
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V dotazníku byla od jedné dívky připsána poznámka, že by své těhotenství rodičům 

oznámila, ale řešila by ho s partnerem. 

Druhá poznámka, která se к této odpovědi vztahovala, se týkala rodičů. Jelikož dívka 

má rozvedené rodiče a s otcem nejspíše nemá dobrý vztah, chyběla j í v dotazníku možnost 

nabídky к této situaci. Ona by s otcem své těhotenství neřešila, s matkou ano. 

Tabulka č.7 - Rozmlouvali by Vám Vaši rodiče případné nynější těhotenství? 

Počet % 

ANO 15 14,1 

Spíše ano 11 10,3 

spíše ne 29 27,3 

NE 38 35,8 

Nevím 13 12,2 

Graf č.2 - Rozmlouvali by Vám Vaši rodiče případné nynější těhotenství? 

Rodiče dotazovaných dívek by ze 63,1% své dceři současné těhotenství 

nerozmlouvali. Důvodem může být spokojenost rodičů s dceřiným partnerem, a proto by jim 
v založení rodiny nebránili. Naopak 37,6% rodičů by dívkám těhotenství rozmlouvalo. Rodiče 
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se mohou domnívat, že dívky jsou na těhotenství příliš mladé nebo nesouhlasí s partnerem 

dívky. Přes deset procent dívek uvedlo odpověď nevím, z čehož se dá soudit, že své rodiče 

příliš neznají nebo s nimi nemají dobrý vztah. 

Tabulka č, 8 - Při svých důležitých životních rozhodnutích vycházíte z nějakého 

náboženského přesvědčení? 

Počet % 

ANO 6 5,6 

Spíše ano 6 5,6 

spíše ne 13 12,2 

NE 64 60,3 

Nevím 6 5,6 

průměrně 11 10,3 

Graf č. 3 - Při svých důležitých životních rozhodnutích vycházíte z nějakého náboženského 

přesvědčení? 
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Z tabulky č.7 a z grafu č.3 je patrné, že tři čtvrtiny (72,5%) dívek se při svých 

důležitých rozhodnutích neřídí žádnou vírou. To vypovídá o tom, že dívky nevyznávají 
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žádnou náboženskou víru. 10,3% dívek přiznává, že jsou v určitých situacích ovlivněny 

náboženským přesvědčením a řídí se jím. 11,2% dívek je náboženským přesvědčením 

ovlivňováno. 5,6% dívek uvedlo odpověď nevím. 

Tabulka č.9 - Máte děti? 

Počet % 

ANO 3 2,8 

NE 103 97,1 

Graf č. 4 - Máte děti? 

Počet % 

Dívky z 97,1% uvedly, že jsou bezdětné. Skutečností může být, že doposud nenašly 

vhodného partnera, se kterým by chtěly založit rodinu nebo nepovažují dobu studia za 

vhodnou pro založení rodiny. Nejdříve chtějí vystudovat a potom rozhodovat o své 

budoucnosti. Tři respondentky již děti mají. Jedna dívka má dvě děti, dvě zbývající dívky 

mají po jednom dítěti. Těmto dívkám naopak studium vysoké školy nijak nebrání se již 

věnovat rodinným povinnostem. 
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Tabulka č. 10 - Myslíte si, že mateřství je posláním ženy? 

Počet % 

ANO 20 24,6 

spíše ano 41 50,6 

spíše ne 8 9,8 

NE 10 12,3 

NEVÍM 2 2,4 

Graf č. 5 - Myslíte si, že mateřství je posláním ženy? 
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Na otázku, jestli se dívky domnívají, že mateřství je posláním ženy, odpovědělo 

kladně 75,2% dívek. I přesto, že většina dívek s tímto výrokem souhlasí, nemusí se s ním 

osobně ztotožňovat a do budoucna plánovat založení rodiny. Zásadně s tímto výrokem 

nesouhlasí 12,3% dotazovaných. Domnívám se, že tyto dívky by se mohly více orientovat na 

pracovní kariéru. 
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Tabulka č . l l - Chtěla byste mít v budoucnu děti? 

Počet % 

ANO 97 91,5 

I během studia 10 9,4 

Ihned po dokončení studia 4 3,7 

Do tří let po dokončení studia 31 29,2 

V pozdější době po dokončení studia 19 17,9 

Zatím tuto otázku neřeším 28 26,4 

NE, děti vůbec neplánuji 5 4,7 

NEVÍM 4 3,7 

Graf. 6 - Chtěla byste mít v budoucnu děti? 
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Téměř většina (91,5%) dívek si přeje mít v budoucnu děti. 9,4% dívkám by nevadilo 

mít děti i během studia. Nejvíce dívek (29,2%) si přeje mít dítě do tří let po dokončení studia. 

Velké množství dívek preferuje mateřství i ve vzdálenější budoucnosti. Dívky se ztotožňují 

s obecným trendem posouvání mateřství do pozdějšího věku, kdy věk dívky při prvním 

těhotenství se blíží hranici třiceti let. Dívky tuto dobu využívají pro uspokojování svých 
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osobních zájmů a seberealizaci. Otázkou dětí se zatím nezabývá 26,4% dotazovaných dívek. 

Tyto dívky nejspíše budou mít děti také až v pozdějším věku. Možným důvodem může být 

fakt, že zatím nemají vhodného partnera pro založení rodiny. 

Tabulka ě.12 - Upřednostňujete pracovní kariéru před mateřstvím? 

Počet % 

ANO 11 10,7 

spíše ano 21 20,6 

spíše ne 33 32,4 

NE 28 27,5 

NEVÍM 9 8,8 

Graf. ě.7 - Upřednostňujete pracovní kariéru před mateřstvím? 

• Počet 

• % 

Pracovní kariéře před rodinou dává přednost 31,3% dívek. Naopak pro rodinu 

hlasovalo 59,9%. To ukazuje, že vzdělání nesnižuje touhu po založení rodiny. Jen je možné, 

že dívky rodinu založí v pozdější době, protože zatím ještě studují. Necelých 9% dívek zatím 
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nevi, zda-li upřednostní rodinu či zamestnaní. Možná se rozhodnou podle toho, jaké šance se 

jim v životě nabídnou. 

Tabulka č. 13 - Skloubit pracovní kariéru s rodinou je obtížný úkol 

Počet % 

ANO 25 23,6 

spíše ano 44 41,5 

spíše ne 17 16,3 

NE 11 10,3 

NEVÍM 9 8,5 

Graf č. 8 - Skloubit pracovní kariéru s rodinou je obtížný úkol 

• Počet 

• % 

Polovina dívek se domnívá, že zkombinovat pracovní kariéru a rodinu není snadný 

úkol. Vzorem pro toto rozhodnutí mohla být pro dívky jejich vlastní rodina, ze které si 

odnášejí zkušenosti. Naopak 26,6% dotazovaných dívek v kombinaci rodiny a zaměstnání 
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problém nevidí. Tyto dívky možná mají o svém budoucím životě jasné představy a mají již 

naplánované, jak tento problém budou řešit. 

Tabulka č.14 - Chtěla byste o děti pečovat pouze sama nebo s něčí pomocí? Kdo by Vám 

měl primárně pomáhat? 

Počet % 

Sama 0 0 

Partner/Manžel 87 82 

Má matka 10 9,4 

Matka partnera 0 0 

Můj otec 0 0 

Otec partnera 0 0 

Babičky 7 6,6 

Dědové 0 0 

Placená pomoc 1 0,9 

NEVÍM 1 0,9 

Graf. č. 9 - Chtěla byste o děti pečovat pouze sama nebo s něčí pomocí? Kdo by Vám měl 

primárně pomáhat? 

• Počet 

• % 
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Nejčastěji si dívky přejí, aby jim s péčí o dítě pomáhal jejich partner/manžel. To 

naznačuje, že dívky chtějí svého partnera/manžela zapojit do péče o dítě. Může to znamenat, 

že dívky chtějí mít rodinu, která nebude (alespoň v péči o dítě) tak často odkázaná na pomoc 

třetí osoby. Pro pomoc od svých matek hlasovaly dívky také velmi často. Tato volba je 

logická, protože dívky se většinou obrací o pomoc na svou matku než na matku partnera. Jako 

třetí nejčastější volba, pro kterou se dívky rozhodly, jsou babičky. U této možnosti odpovědi 

se však domnívám, že mohla být pro dívky zavádějící, protože se mohly domnívat, že babičky 

jsou jejich matky. 

Tabulka č.15 - Může muž, podle Vašeho názoru, pečovat o děti stejně dobře jako žena? 

Počet % 

ANO 42 41,6 

spíše ano 30 30 

spíše ne 17 17 

NE 7 0,7 

NEVÍM 5 0,5 

Graf. č.10 - Může muž, podle Vašeho názoru, pečovat o děti stejně dobře jako žena? 
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Většina dívek (71,6%) se domnívá, že muž může pečovat o dítě stejně dobře jako 

žena. Dívky považují své partnery za rovnocenné v péči o dítě a nebudou se bát svým 

partnerům dítě do péče svěřit. Naopak s tímto výrokem nesouhlasí 17,7% a 0,5% si není jistá 

odpovědí na tuto otázku. 

V dotazníku к této otázce byla připsána poznámka, že dívka se domnívá, že muž může 

téměř stejně dobře pečovat o dítě jako žena, ale asi až v pozdějším věku dítěte, protože 

nemůže dítě kojit. 

Tabulka č.16 - Po ukončení studia plánujete svou pracovní kariéru budovat v: 

Počet % 

V místě studia 22 21 

V místě odkud 

pocházíte 35 33,3 

Jinde a kde? 19 18,1 

NEVÍM 29 28 

Graf č . l l - Po ukončení studia plánujete svou pracovní kariéru budovat v: 

pocházíte 
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Po ukončení studia by se 33,3% dívek chtělo vrátit zpět do místa, odkud pochází a tam 

by se chtělo věnovat své profesní kariéře. 21% dívek preferuje zůstat v místě studia. Do této 

kategorie asi s nej větší pravděpodobností patří dívky, které studují v místě bydliště. 18,1% 

preferuje pro své budoucí zaměstnání jiné místo a to ze 4 případů dívky uvedly zahraničí. 

Jedna dívka uvedla konkrétní místo-Bratislavu. Je možné, že tato dívka je slovenské 

národnosti. Další varianta, kterou jedna dívka uvedla, je ta, že by svou kariéru budovala „tam, 

kde dostane práci". 28% dívek zatím neví, kde bude svou pracovní kariéru po ukončení studia 

budovat. To může záviset na mnoha okolnostech (partner, bydlení, zaměstnání...) 

Tabulka č.17 - Považujete své současné partnerství za perspektivní? 

Počet % 

ANO 48 45,3 

spíše ano 34 32,1 

spíše ne 3 0,3 

NE 3 0,3 

NEVÍM 18 17 

Graf.č 12 - Považujete své současné partnerství za perspektivní? 

ANO spíše ano spíše ne NE NEVÍM 
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Dívky, které v dotazníku uvedly, že mají partnerský vztah, tak 77,4% je v něm 

spokojeno a považuje ho za perspektivní. Jen zanedbatelné procento dívek není se svým 

současným vztahem spokojeno a považuje ho za neperspektivní. 17% dívek, které uvedly 

odpověď nevím, si svým vztahem asi nejsou jisté a neví, jak se dále bude vztah vyvíjet. 

Tabulka č.18 - Váš partner: 

Počet % 

se Vás snaží přimět к otěhotnění 5 5 

zrazuje Vás od otěhotnění 6 6 

podřizuje se Vašemu rozhodnutí 10 10,1 

к tomuto problému se nevyjadřuje 15 15,1 

máte na případné těhotenství stejný názor 60 60,6 

NEVÍM 3 3 

Graf č. 13 - Váš partner: 
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Tabulka č.17 a graf č.13 ukazuje postoj partnera dotazované dívky na její případné 

těhotenství. Z výsledků vyplývá, že ze 60,6% mají oba partneři stejný názor na případné 
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těhotenství. 15,1% partnerů se к tomuto problému nevyjadřuje, což by mohlo znamenat, že o 

těhotenství partnerky zatím moc neuvažují a asi si ho ani nepřejí a asi jej s partnerkou ani 

neřeší. 10% partnerů se podřizuje rozhodnutí partnerky. Tito partneři by dítě možná už chtěli, 

ale akceptují názor partnerky. Poměrně stejně jsou zastoupeni partneři, kteří buď partnerku od 

těhotenství zrazují, a nebo naopak ji do něj nutí. 

Tabulka č.19 - V případě, že byste otěhotněla, byl by Váš partner ochoten Vám s péčí o 

dítě pomáhat? 

Počet % 

ANO 62 80,5 

spíše ano 31 40,3 

průměrně 7 9 

spíše ne 4 5,2 

NE 0 0 

NEVÍM 1 1,3 

Graf ě. 14 - V případě, že byste otěhotněla, byl by Váš partner ochoten Vám s péčí o dítě 

pomáhat? 
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Ochota partnera podílet se na péči o dítě je z výsledku zcela patrná. Dívky se 

domnívají, že by jejich partner byl ochoten jim s péčí pomoci. Podstatné však je, v čem by 

jejich pomoc spočívala a jak dlouho by s pomocí muži vytrvali. Jestli by se z nich stali 

„aktivní otci" či by jejich pomoc byla jen přechodná a nepravidelná. 

Jedna respondentka uvedla, že její partner nejenže není ochoten jí s péčí o dítě pomoci, 

ale ještě by na tři roky odešel z jejich společné domácnosti. 

Tabulka č.20 - Byl by Váš partner ochoten vzdát se své profesní kariéry a zůstat 

s dítětem na rodičovské dovolené? 

Počet % 

ANO 20 19 

spíše ano 20 19 

spíše ne 30 28,3 

NE 14 13,2 

NEVÍM 22 21 

Graf č.15 - Byl by Váš partner ochoten vzdát se své profesní kariéry a zůstat s dítětem 

na rodičovské dovolené? 

ANO spíše ano spíše ne NE NEVÍM 
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Poměrně vyrovnané jsou odpovědi týkající se ochoty partnera jít na rodičovskou 

dovolenou. Výsledek byl pro mě překvapivý, protože jsem se domnívala, že na tuto otázku 

dostanu jasnou odpověď a to takovou, že partneři se své profesní kariéry na úkor péče o dítě 

nevzdají. Zároveň však z dotazníkové otázky není jasné, jestli odpovědi jsou domněnkami 

dívek, či se přímo ptaly svého partnera. 

Tabulka č. 21 - Nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho partnera 

Počet % 

Z S 0 0 
v 

S S 36 45 

s o u 8 10 

V O S 2 2,5 
v 

v s 34 42,5 

Graf č. 16 - Nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho partnera 
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Podle tabulky č.20 a grafu č. 16 je nejvíce zastoupenou skupinou středoškolské 

vzdělání s maturitou (45%) a vysokoškolské vzdělání (42,5%). U středoškolského vzdělání s 

maturitou se domnívám, že partneři mohou ještě studovat vysokou školu, takže by pak 

procento vysokoškoláků ještě vzrostlo. 

Tabulka č.22 - Chtěla byste, aby na rodičovskou dovolenou šel i Váš partner? 

Počet % 

ANO 8 8 

spíše ano 12 12,1 

spíše ne 30 30,3 

NE 31 31,3 

NEVÍM 18 18,1 

Graf č. 17 - Chtěla byste, aby na rodičovskou dovolenou šel i Váš partner? 

• Počet 

• % 

spise ano spise ne NEVÍM 
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Podle tabulky č.21 si přeje jen 20,1% dívek, aby jejich partner také odešel na 

rodičovskou dovolenou. Zásadně proti je 31,3% dívek, 30,3% dívek je spíše proti odchodu 

partnera na rodičovskou dovolenou a 10,1% dívek neví. Poměrně vysoké procento záporných 

odpovědí může spočívat v neinformovanosti dívek o možnostech využití rodičovské dovolené 

mužem. 

Tabulka č.23 - Dáváte přednost manželství nebo nesezdanému soužití? 

Počet % 

Manželství 66 62,3 

Nesezdané 

soužití 25 24 

Jiná forma 0 0 

NEVÍM 15 15,1 

Graf č.18 - Dáváte přednost manželství nebo nesezdanému soužití? 

• Počet 

• % 

0 
Manželství Nesezdané 

soužití 
Jiná forma NEVÍM 

Manželství jako životní formu soužití podle grafu č.18 preferuje 62,3% dotazovaných 

dívek. Nesezdanému soužití dává přednost 24%. Dotazníková otázka však nezjišťovala, zdali 
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tuto formu soužití dívka preferuje v současné době nebo v budoucnu. 15,1% zvolilo odpověď 

nevím. Možná právě tyto dívky nevěděly, jakého časového období se otázka týká. 

Jedna responentka uvedla, že nejdříve by preferovala nesezdané partnerství a po 

otěhotnění by uzavřela s partnerem sňatek. Tato poznámka potvrzuje teorii od M. 

Vágnerové1, která říká, že pro páry žijící v nesezdaném soužití je těhotenství možným 

impulsem pro uzavření sňatku. 

Jedna z respondetek mi do dotazníku připsala poznámku. Jedná se nejspíš o otázku, 

která j í v dotazníku chyběla. „Kdybyste se dozvěděla, že jste těhotná, jak byste se zachovala?" 

Odpovědět na tu otázku není, podle mého názoru, snadné. Člověk si může něco myslet, ale 

když se pak dostane přímo do té situace, často by jednal jinak, než se dříve domníval. 

Zpracované otázky к hypotéze č.2 

Vliv velikosti obce, ze které dívky pochází, na jejich postoj к rodině a pracovní kariéře. 

Obec do 5 000 obyvatel 

Počet dívek 30 

Otázka č.9 - Myslíte si, že mateřství je posláním ženy? 

Tabulka č.24 - Obec do 5 000 obyvatel a otázka č.9 

ANO 11 

Spíše ano 15 

Spíše ne 2 

Ne 1 

Nevím 1 

' VÁGNEROVÁ, M.; Vývojová psychologie, Portál, Praha, 2000. 
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Graf č. 21 - Obec do 5 ООО obyvatel a otázka č. 11 

• Ř a d a l 

Dívky pocházející z menších obcí souhlasí s výrokem, že mateřství je posláním ženy. 

Jen nepatrný počet s tímto výrokem nesouhlasí. Pro dívky je mateřství důležitá součást života. 

Otázka č. 10 - Chtěla byste mít v budoucnu děti? 

Tabulka ě.25 - Obec do 5 000 obyvatel a otázka ě.10 

I během studia 2 

Ihned po dokončení studia 2 

Do tří let po dokončení studia 10 

V pozdější době po dokončení 

studia 7 

Zatím tuto otázku neřeším 7 

NE, děti vůbec neplánuji 1 

NEVÍM 0 
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Graf č. 21 - Obec do 5 ООО obyvatel a otázka č. 11 
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dokončení neřeším 
studia 

Dívky si nejčastěji přejí otěhotnět do třech let po dokončení studia. Sedm dívek volí 

variantu až v pozdější době a stejný počet dívek zatím tuto otázku neřeší. Většina dívek tedy 

chce mít děti až po ukončení studia a spíše až v pozdější době. 

Otázka č.l I - Upřednostňujete pracovní kariéru před mateřstvím? 

Tabulka ě. 26 - Obec do 5 000 obyvatel a otázka č . l l 

ANO 2 

spíše 

ano 5 

spíše ne 8 

NE 8 

NEVÍM 0 

• Radal 

• Ř a d a 2 

• Řada3 

• Ř a d a 4 
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Graf č. 21 - Obec do 5 ООО obyvatel a otázka č. 11 

• Ř a d a l 

Podle výsledků je zřejmé, že dívky z obcí do 5 000 obyvatel nedávají přednost 

pracovní kariéře před rodinou. Avšak počet dívek, které upřednostňují pracovní kariéru, není 

zanedbatelný. 

Když se podíváme na všechna data vztahující se к hypotéze 2, můžeme říci, že dívky 

se více přiklánějí к rodině než к pracovní kariéře. Rodina pro ně hraje důležitější roli než 

práce. Avšak jsou zde i takové dívky (a to skoro polovina vzorku), co upřednostňuje pracovní 

kariéru před rodinou. 
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Obec 5 ООО - 50 ООО obyvatel 

Počet dívek 29 

Otázka č.9 - Myslíte si, že mateřství je posláním ženy? 

Tabulka č. 27 - Obec 5 000 - 50 000 obyvatel a otázka č.9 

ANO 2 

Spíše ano 16 

Spíše ne 2 

Ne 4 

Nevím 0 

Graf č.22 - Obec 5 000 - 50 000 obyvatel a otázka č.9 

Jak je z grafu č.22 patrné, většina dívek se domnívá, že mateřství je posláním ženy. I 

Pro tyto dívky znamená mateřství důležitou součást života. Jen šest dívek s tímto výrokem 

nesouhlasí. To však nemusí znamenat, že by rodina neměla pro ně taktéž důležitý význam. 
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Otázka č. 10 - Chtěla byste mít v budoucnu děti? 

Tabulka č. 28 - Obec 5 000 - 50 000 obyvatel a otázka č.10 

I během studia 1 

Ihned po dokončení studia 2 

Do tří let po dokončení studia 4 

V pozdější době po dokončení 

studia 6 

Zatím tuto otázku neřeším 8 

NE, děti vůbec neplánuji 1 

NEVÍM 1 

Graf č. 23 - Obec 5 000 - 50 000 obyvatel a otázka č.10 

Respondentky jako nejěastější odpověď uvedly, že zatím se touto otázkou nezabývají 

nebo by si přály své těhotenství až v pozdější době po dokončení studia. Z toho lze 

vydedukovat, že tyto dívky v nejbližší době neplánují založit rodinu. 
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Otázka č. 11 - Upřednostňujete pracovní kariéru před mateřstvím? 

Tabulka č.29 - Obec 5 ООО - 50 000 obyvatel a otázka č.l 1 

ANO 4 

spíše 

ano 7 

spíše ne 7 

NE 4 

NEVÍM 2 

Graf č. 24 - Obec 5 000 - 50 000 obyvatel a otázka č. 11 

• Radal : 

0, 
ANO spíše ano spise ne NE NEVÍM 

Odpovědi na otázku, zda-li dívky dávají přednost pracovní kariéře před mateřstvím, 

jsou zcela vyrovnané. Jsou tedy dívky, které by se v budoucnosti rády věnovaly své profesi, 

naopak ty druhé upřednostňují rodinu. 

Dívky zobc i 5 000 - 50 000 obyvatel se jednoznačně shodly na odpovědi, že 

mateřství je posláním ženy, ale zároveň rodina pro ně nemusí být v životě na prvním místě. 
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Její založení plánují až v pozdější době. Stejně početně zastoupenou skupinou jsou dívky, 

které upřednostňují profesní kariéru. 

Obec 50 000 - 100 000 obyvatel 

Počet dívek 11 

Otázka č.9 - Myslíte si, že mateřství je posláním ženy? 

Tabulka č. 30 - Obec 50 000 - 100 000 obyvatel a otázka č. 9 

ANO 1 

Spíše ano 4 

Spíše ne 2 

Ne 1 

Nevím 1 

Graf č. 25 - Obec 50 000 - 100 000 obyvatel a otázka č. 9 

Spíše ano Spíše ne Nevím 

• Ř a d a l 

Respondentky souhlasí s výrokem, že mateřství je posláním ženy. Ale vzorek je tak 

malý, že odpovědi nejsou tak jednoznačné. Přesto nejvíce dívek uvedlo, že mateřství je 

posláním ženy. 
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Otázka č. 10 - Chtěla byste mít v budoucnu děti? 

Tabulka č. 31 - Obec 50 000 - 100 000 obyvatel a otázka č. 10 

I během studia 2 

Ihned po dokončení studia 0 

Do tří let po dokončení studia 5 

V pozdější době po dokončení 

studia 2 

Zatíni tuto otázku neřeším 1 

NE, děti vůbec neplánuji 0 

Graf č. 26 - Obec 50 000 - 100 000 obyvatel a otázka č. 10 

• Řadal 

• Ř a d a 2 

• Ř a d a 3 

• Ř a d a 4 

Z tabulky č.31 a z grafu č.26 vyplývá, že dívky by rády založily rodinu do tří let po 

dokončení studia. Dvě dívky by se nebránily těhotenství i během studia, naopak dvě volí 

pozdější dobu. 

I během Do tří let Zatím tuto 
studia po otázku 

dokončení neřeším 
studia 
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Otázka č. 11 - Upřednostňujete pracovní kariéru před mateřstvím? 

Tabulka č. 32 - Obec 50 000 - 100 000 obyvatel a otázka č. 11 

ANO 0 

spíše 

ano 2 

spíše ne 5 

NE 1 

NEVÍM 1 

Graf č. 27 - Obec 50 000 - 100 000 obyvatel a otázka č. 11 

Respondentky zobce 50 000 - 100 000 obyvatel nedávají jednoznačně přednost 

profesní kariéře před rodinou. 

Protože vzorek dívek pocházejících zobce 50 000 - 100 000 obyvatel je poměrně 

malý, těžko se data porovnávají. Nicméně i přesto lze soudit, že dívky z těchto obcí preferují 

rodinný život nad profesní kariérou. 
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Obec do 100 ООО - 500 ООО obyvatel 

Počet dívek 16 

Otázka č.9 - Myslíte si, že mateřství je posláním ženy? 

Tabulka č. 33 - Obec do 100 000 - 500 000 obyvatel a otázka č. 9 

ANO 4 

Spíše ano 8 

Spíše ne 2 

Ne 1 

Nevím 1 

Graf č. 28 - Obec do 100 000 - 500 000 obyvatel a otázka č. 9 

ANO Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 

Dívky jednoznačně souhlasí s výrokem, že mateřství je posláním ženy. Je tedy možné, 

že právě tyto dívky se budou orientovat na rodinu. 
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Otázka č. 10 - Chtěla byste mít v budoucnu děti? 

Tabulka č. 34 - Obec 100 000 - 500 000 obyvatel a otázka č.10 

I během studia 3 

Ihned po dokončení studia 0 

Do tří let po dokončení studia 5 

V pozdější době po dokončení 

studia 3 

Zatím tuto otázku neřeším 4 

NE, děti vůbec neplánuji 0 

Graf č. 29 - Obec 100 000 - 500 000 obyvatel a otázka č. 10 

I během Do tří let Zatím tuto 
studia po otázku 

dokončení neřeším 
studia 

• Řadal 

• Ř a d a 2 

• Řada3 

• Řada4 

Tabulka č.34 a graf ě.29 popisují časový interval od studia a budoucího těhotenství 

dívek. Nejvíce dívek by si přálo otěhotnět do tří let po dokončení studia. Tři dívky volí až 

pozdější dobu a čtyři dívky zatím své těhotenství neřeší. 
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Otázka č. 11 - Upřednostňujete pracovni kariéru před mateřstvím? 

Tabulka č. 35 - Obec 100 000 - 500 000 obyvatel a otázka č. 11 

ANO 2 

spíše 

ano 2 

spíše ne 5 

NE 5 

NEVÍM 2 

Graf č. 30 - Obec 100 000 - 500 000 obyvatel a otázka č. 11 

Většina dívek neuprednostňuje pracovní kariéru před mateřstvím. Dívky vidí svou 

seberealizaci v rodině. Čtyři dívky by však raději volili práci před rodinou a dvě dívky zvolily 

odpověď nevím. 

Dívky zobci 100 000 - 500 000 obyvatel se většinou orientují na rodinu a ve své 

(bližší) budoucnosti plánují její založení. 
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Obec s vice než 500 000 obyvateli 

Počet dívek 20 

Otázka č.9 - Myslíte si, že mateřství je posláním ženy? 

Tabulka č. 36 - Obec s více než 500 000 obyvateli a otázka č. 9 

ANO 6 

Spíše ano 11 

Spíše ne 0 

Ne 1 

Nevím 1 

Graf č. 31 - Obec s více než 500 000 obyvateli a otázka č. 9 

• Řadal 

Dívky jednoznačně s výrokem, že mateřství je posláním ženy, souhlasí. Jen jedna 

dívka s tímto výrokem zásadně nesouhlasí, jedna si není se svou odpovědí jista. 
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Otázka č. 10 - Chtěla byste mít v budoucnu děti? 

Tabulka č.37 - Obec s více než 500 000 obyvateli a otázka č. 10 

I během studia 1 

Ihned po dokončení studia 0 

Do tří let po dokončení studia 11 

V pozdější době po dokončení 

studia 3 

Zatím tuto otázku neřeším 5 

NE, děti vůbec neplánuji 0 

Graf č. 32 - Obec s více než 500 000 obyvateli a otázka č. 10 

I během 
studia 

Do tří let 
po 

dokončení 
studia 

• Radal 

• Ř a d a 2 

• Řada3 

• Ř a d a 4 

Zatím tuto 
otázku 

neřeším 

U otázky týkající se vhodné doby pro založení rodiny dívky nejčastěji volí možnost do 

tří let po dokončení studia. Tři dívky volí pro své těhotenství pozdější dobu a pět dívek zatím 

své těhotenství neřeší. 
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Otázka č. 11 - Upřednostňujete pracovní kariéru před mateřstvím? 

Tabulka č. 38 - Obec s více než 500 000 obyvateli a otázka č. 11 

ANO 0 

spíše 

ano 4 

spíše ne 8 

NE 6 

NEVÍM 0 

Graf č. 33 - Obec s více než 500 000 obyvateli a otázka č. 11 
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Respondentky nedávají přednost pracovní kariéře před mateřstvím. Pro mateřství 

hlasovalo čtrnáct dívek, pro profesní kariéru jen čtyři dívky. 

Dívky z obcí s více než 500 000 obyvateli se opět více přiklánějí к mateřství a rodině 

než profesní kariéře. Důvodem může být skutečnost, že ve velkém městě je pro matky s dětmi 

více příležitostí pro trávení volného času. Dívky vidí v mateřské dovolené více pozitiv a 

pěkných chvil. 
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4.5 Vyhodnocen/ stanovených hypotéz 

Hypotézo č.l: Dívky nedávají přednost pracovní kariéře před rodinou. Nejdříve chtějí 

sebe i dítě zabezpečit a teprve potom se rozhodou pro založení rodiny. 

Ověřováním hypotézy č.l docházíme к závěru, že většina dívek nedává přednost 

profesní kariéře před rodinou, a tak lze říci, že hypotéza č.l byla šetřením potvrzena. Tento 

závěr lze vyčíst z odpovědí na otázky číslo 9,10 a 11. Většina dívek si přeje mít v budoucnu 

dítě a to především v době po třech a více letech po dokončení studia. Z toho můžeme soudit, 

že dívky nejdříve chtějí získat zkušenosti na pracovním trhu a pokusit se finančně se 

zabezpečit. Přesto, že dívky nejdříve začnou pracovat a teprve potom založí rodinu, nemusí 

nutně znamenat, že by pro ně práce byla důležitější než rodina. 

Hypotéza č.2: Velikost obce odkud dívky pocházejí ovlivňuje jejich rozhodnutí pro založení 

rodiny. Dívky z menších měst se orientují na rodinu a zakládají ji dříve než dívky z větších 

obcí. 

Hypotéza č.2 nebyla šetřením potvrzena. Domnívala jsem se, že dívky pocházející 

z menších obcí, budou preferovat rodinný život před kariérou. Naopak z výsledků vyplývá, že 

dívky pocházející z menších obcí (i když nejednoznačné) upřednostňují profesní kariéru před 

rodinou. Důvod, který je к tomuto přesvědčení vede, je podle mého názoru takový, že dívky 

pocházející z malých obcí a studující ve větších městech mají větší ambice související se 

seberealizací. Druhou skutečností může být fakt, že dívky nechtějí být determinovány 

stereotypy panujícími v menších městech (zakládání rodiny v brzkém věku ženy). 

Hypotéza č.3: Většina dotazovaných dívek půjde na mateřskou dovolenou a zcela 

převezme péči o dítě. 

Z odpovědí na otázky č. 13, 19, 21 je patrné, že dívky dávají přednost být s dítětem na 

rodičovské dovolené. Hypotéza tedy byla šetřením potvrzena. Podle výsledků šetření je to 

ovlivněno dvěma fakty. Jedním z nich je neochota partnerů zůstat s dítětem na rodičovské 

dovolené a na druhé straně si ani samotné dívky nepřejí, aby jejich partner byl na rodičovské 

dovolené a staral se o dítě. Jak již bylo výše zmíněno, dívky si nepřejí, aby za ně na 

rodičovskou dovolenou odešel jejich partner, ale od partnera očekávají pomoc. Je možné, že 
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by dívky uvítaly možnost, že by i partner mohl využít rodičovské dovolené a po nějakou dobu 

by společně s dívkou pečoval o dítě. Domnívám se však, že tuto variantu většina 

dotazovaných dívek nepromýšlela, protože není o této možnosti informována. 

Hypotéza č. 4: Dívky se domnívají, ze by jejich partner nebyl ochoten se vzdát své profesní 

kariéry a odešel na rodičovskou dovolenou. 

Statistickým ověřením hypotézy č.4 docházíme к závěru, že hypotéza byla potvrzena, 

protože partneři by nebyli ochotni se vzdát profesní kariéry a odejít na nějaký čas na 

rodičovskou dovolenou. 

Rozdíl, který je mezi zápornou a kladnou odpovědí, je však nepatrný, a tak lze soudit, že 

partneři by se péči o dítě nebránili a byli by ochotní jít za ženu na rodičovskou dovolenou, ale 

nejspíš jen na krátkou dobu. Pokud by muži byli ochotni jít na rodičovskou dovolenou, mohlo 

by to být z důvodu jejich vzdělání, protože vysokoškolsky vzdělaní partneři mají větší smysl 

pro rovnocenné rozdělení rodinných povinností. 

Hypotéza č.5: Polovina dotazovaných dívek se domnívá, že muž nemůže stejně dobře pečovat 

o dítě jako žena. 

Hypotéza č.5 nebyla šetřením potvrzena, protože dívky se nedomnívají, že by muž nebyl 

schopen se o dítě postarat stejně dobře jako žena. Dívky také uvedly, že by byly rády, kdyby 

se jejich partner na péči o dítě podílel. Obě pohlaví se musí rodičovské roli učit, a tak když 

muž dostane příležitost o dítě pečovat, je v této roli stejně úspěšný jako žena. Je pravda, že 

v prvních měsících je pro dítě důležitá především žena a to z prostého důvodu jako je kojení, 

ale jinak péči může vykonávat kdokoli. 

Hypotéza č.6: Polovina dotazovaných dívek preferuje nesezdané soužití před manželstvím. 

Výzkum vyvracuje hypotézu č.6, protože podle výsledků na otázku č.22 si 62,3% 

dotazovaných dívek přeje žít v manželství a upřednostňuje ho před nesezdaným soužitím. 
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Je možné, že dívky se svým partnerem žijí/budou žít ve společné domácnosti, aby si 

vyzkoušely tzv. život na zkoušku dříve než uzavřou sňatek, ale svůj budoucí život si nakonec 

představují v manželství. 

4.6 Diskuse 

Orientační dotazníkové šetření ukázalo postoje dívek studujících vysokou školu 

к mateřství a profesní kariéře. 

Z výsledků orientačního šetření je patrné, že většina současných dívek studujících 

pedagogické a filozofické fakulty se stále orientuje na rodinu. I přesto, že se jedná o 

vysokoškolsky vzdělané dívky, jejichž prioritou v životě může být podle I. Možného1 spíše 

profesní kariéra, tyto dívky dávají přednost rodině. Dívky nepřipouštějí, že by pro ně kariéra 

nebyla důležitá, ale většina dotazovaných nedává profesní kariéře přednost před rodinou. 

Důvodem к tomuto rozhodnutí mohou být podle mého názoru tyto aspekty. 

Jedním z nich může být samotné studijní zaměření dívek. Jelikož většina 

dotazovaných je studentkami pedagogických fakult, lze předpokládat, že dívky mají к dětem 

kladný vztah a samy po rodině touží. 

Druhým důvodem může být stále přetrvávající smýšlení o modelu rodiny, ve kterém 

žena má na starost chod a fungování rodiny a muž její finanční zabezpečení. V mnoha 

situacích dívky nemají ani na vybranou. Pokud má muž perspektivní zaměstnání, ve kterém je 

spokojený a dobře finančně ohodnocený, nechce se ho vzdát. Pokud se partneři rozhodnou 

pro založení rodiny, nezbývá ženě nic jiného než to, že půjde na mateřskou dovolenou a bude 

se starat o domácnost. 

Výsledky šetření však poukazují na skutečnost, že dívky na mateřskou dovolenou 

půjdou rády. Většina dívek nechce, aby i jejich partner šel na rodičovskou dovolenou, ale 

chtějí, aby jim s péčí o dítě pomáhal. Partner by se měl (podle výsledků) ochotně na péči o 

dítě podílet. 

Domnívám se, že dívky nejsou informovány o možnostech využití rodičovské 

dovolené muži. Kdyby byly s touto možností seznámeny, možná by změnily pohled na muže 

na rodičovské dovolené. Podle I. Šmídové" přináší otcům tato zkušenost velká pozitiva. Vede 

к upevnění rodiny a především к vytvoření silné vazby mezi otcem a dítětem. 

1 MOŽNÝ, I.; Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů, Univerzita J.E.Purkyně, Brno, 1983. 
2 ŠMÍDOVÁ, I.; Rodiny, kde pečují otcové, Gender online, roč.5, č.4, 2004. 
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Šetřením nebylo prokázáno, zda-li dívky budou chtít čerpat celou rodičovskou 

dovolenou nebo budou chtít odejít dříve na pracovní trh. Podle výzkumu OECD1 z roku 2001 

je patrné, že ženy s vysokoškolským vzděláním a s dítětem v předškolním věku jsou častěji 

zaměstnané než ženy s nižším vzděláním. 

Partnerský vztah, který v tuto dobu dívky mají, považují za perspektivní a s největší 

pravděpodobností s ním počítají do budoucnosti. Tento partnerský vztah by nejspíše 

v budoucnu chtěly proměnit v manželský svazek. I současní mladí lidé stále manželství 

považují za smysluplnou instituci. To, že většina dívek své partnerství považuje za 

perspektivní , může být důsledkem toho, že dívky s partnerem žijí delší dobu. Zároveň jsou 

dívky dost „staré" na to, aby mohly mít děti, a některé je dokonce už mají neboje v nejbližší 

době chtějí mít. 

Jelikož většina dívek je bezdětných a těhotenství je teprve čeká, větší polovině rodičů 

by jejich případné těhotenství nevadilo a dívce by ho nerozmlouvali. Domnívám se, že lze 

z toho usuzovat, že rodiče souhlasí s výběrem partnera a neměli by nic proti tomu, kdyby 

spolu založili rodinu. 

Z šetření je dále možné usuzovat, že vysokoškolsky vzdělané dívky si hledají také 

vysokoškolsky vzdělané partnery. Sice to z výsledků zcela nevyplývá, ale já se domnívám, že 

většina středoškolsky vzdělaných partnerů v současné době ještě také studuje vysokou školu. 

Také velké procento rodičů má vystudovanou vysokou školu. Je možné, že po svých 

dětech chtějí, aby také měly vysokoškolské vzdělání. 

К budoucímu zaměstnání se dívky vyjadřují odlišně, nicméně z výsledků vyplývá, že 

je práce pro dívky důležitá. Některé se vrátí zpět do míst, kde se narodily a budou hledat 

zaměstnání tam, některé využijí příležitosti, že studují ve větším městě a některé plánují, že 

vycestují do zahraničí. Většina dívek se však shodne na tom, že kombinace rodiny a 

zaměstnání není snadná. 

Některé výsledky mého orientačního dotazníkového šetření jsou srovnatelné 

s výsledky prováděné odborníky na toto téma. Výzkumy prováděné v minulém století ale i ty 

současné stále potvrzují funkci ženy v rodině a muže mimo ni. Stále převažují ženy, které vidí 

svou seberealizaci spíše v rodině než v zaměstnání a ženy i nadále odchází na rodičovskou 

dovolenou častěji než muži. 

1 Ženy na trhu práce: Realita a perspektivy,Gender Studies, Praha, 2007. 

103 



ZÁVĚR 

První kapitola se věnovala současné české rodině. Cílem bylo přiblížit proměny 

rodiny, kterými si v minulých desetiletích prošla. I když některé z nich nejsou tak výrazné, 

neznamená to, že by nebyly podstatné. Už to, že se staly, posouvá českou společnost zase o 

krok blíže к zrovnoprávnění ženy a muže z pohledu genderu. 

Česká rodina v současné době stále prohlubuje genderové nerovnosti a je i jejich 

tvůrcem. Přístup к dětem různého pohlaví je v českých rodinách odlišný, většina dívek je již 

od útlého věku vedena к vykonávání tzv. ženských prací, ke kterým většina chlapců není 

vedena. Výchova v rodině tedy dítě navádí určitým směrem a tím ovlivňuje jeho budoucí 

šance, perspektivy a budoucí životní postavení. 

Dělba práce v rodině je také stále nerovnoměrná. Situace je taková, že většinu prací 

v domácnosti stále vykonává žena a muž j í pomáhá. U vysokoškolsky vzdělaného páru je 

rozdělení rolí více rovnoměrné. 

Co se dá považovat za obrovský úspěch, je zvýšení aktivity mužů v rolích otců v 

České republice. Tito muži se rozhodli, že se budou více věnovat dítěti a budou o něj se svou 

partnerkou společně pečovat a vychovávat ho. Přínos, jak pro dítě tak pro oba rodiče, je 

bezesporu významný. Přístup muže к dítěti je odlišný od přístupu ženy. A právě to je 

podstatné. Každý z rodičů dítěti nabízí něco jiného. A dítě potřebuje oba. Bohužel se zatím 

muž na rodičovské dovolené v naší společnosti příliš nevyskytuje. Na tyto „nové" otce je 

nahlíženo s údivem, protože stále přetrvává přesvědčení, že dítě patří к matce. Ale pravda je 

taková, že dítě patří к rodičům. 

Dalším novým trendem jsou alternativní formy partnerského soužití. Podkapitolu jsem 

věnovala nesezadanému soužití a také volbě být svobodnou matkou. 

Druhá kapitola byla věnována ženě na pracovním trhu. To je další oblast, kde je žena 

znevýhodňována, hlavně proto, že je na ní nahlíženo jako na osobu, která se nemůže 

(schopnostmi, dovednostmi, kompetencemi) vyrovnat muži. A protože ve vedoucích pozicích 

jsou zaměstnáni právě muži, nedají ženě příliš možností se na tyto pozice dostat. Jestliže se 

žena dostane na místo, které dříve vykonával muž, znamená to hodnotové snížení této pozice. 

Sníží se nároky na vykonávání této práce a záhy se sníží i finanční ohodnocení. 

Přestože mnohá šetření neprokázala odlišný postoj žen a mužů к práci, zaměstnavatelé 

к ženám přistupují s domněním, že dávají přednost rodině před prací. Tím jsou ženy 

znevýhodňovány. Počítá se s tím, že budou mít děti, odejdou na mateřskou dovolenou a 
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nebudou chtít budovat svou kariéru. Takhle je přistupováno ke všem ženám nehledě na to, 

jestli děti mají či nemají, chtějí či nechtějí mít. 

Odchod ženy z pracovního trhu na mateřskou dovolenou je pro ni dalším 

znevýhodňujícím faktorem. Za dobu, kterou věnuje péči o dítě, ztrácí svou kvalifikaci a 

s obtížemi se zapojuje zpět do pracovního procesu. 

Další kapitola je věnována genderu a rovným příležitostem. Ač čeští zákonodárci 

věnovali této problematice poměrně dost úsilí, v praxi velkých úspěchů dosaženo nebylo. 

Česká republika, jako členská země EU, je nucena přijímat její legislativu, což může u 

některých zákonů zrychlovat jejich zavádění do praxe. Avšak ne vždy zákony stačí. Dokud se 

nezmění mentalita české společnosti, nemůžeme očekávat výraznější změny. Znevýhodňování 

v zaměstnání se netýká jen žen s malými dětmi. Obětí se může stát kdokoli. Sexuální 

obtěžování je další problém, který se na českých pracovištích vyskytuje. Česká společnost si 

však sexuální obtěžování na pracovišti nechce připustit a tak není ani příliš nakloněna к jeho 

řešení. 

Poslední kapitola pak byla věnována orientačnímu výzkumnému šetření. Cílem bylo 

ověření hypotéz týkajících se postojů mladých dívek к mateřství a profesní kariéře. 

Výzkumem bylo prokázáno, že většina dnešních dívek se ztotožňuje s „tradičním" modelem 

rodiny. 

Po provedeném rozboru problematiky mateřství, pracující ženy a genderových 

nerovností, jsem dospěla к názoru, že i přes snahy mnohých, informovat společnost o těchto 

tématech, je tento problém pro širší veřejnost téměř neznámý. 

V České republice existuje řada neziskových organizací, které se problematikou 

rovných příležitostí pro muže a ženy zabývají, ale do povědomí veřejnosti se jejich činnost 

nedostává. 

Žena postmoderní doby v České republice je stále oproti muži v nevýhodě. Její 

propojení s dítětem je pro ní osudné. Právě to, že žena je nositelkou a vychovatelkou dítěte, je 

pro ní znevýhodňující v mnoha oblastech. 
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8. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Dotazník 

Milé studentky, 

Wm se na vás s prosbou o pomoc při orientačním dotazníkovém šetření к mé diplomové práci na 

log ické fakultě Univerzity Karlovy. Před sebou máte dotazník mapující postoj к mateřství a 

fesní kariéře. Prosím vás o trochu času (cca. I5min.) a trpělivosti к vyplnění dotazníku. Ocením, 

' budete vypovídat pravdivě, 

^hodnocení dat bude tento dotazník skartován. 

Děkuji za spolupráci. Martina S. 

'rodinný stav 

^vobodná/žiji s rodiči D Svobodná/žiji s partnerem D Svobodná/žiji sama 

rozvedená/bez dětí D Rozvedená/s dětmi D Vdaná/s dětmi D Vdaná/bez dětí 

e nejvyšší dosažené vzdělání 

sŠ-gymnázium • SŠ-odborná • SOU 

Voš • VŠ 

školu a obor nyní studujete 

^ání Vašich rodičů 

la 

• SŠ s maturitou • SOU • VOŠ • VŠ 

Ç 

^ • SŠ s maturitou • SOU • VOŠ • VŠ 

^ Velké obce pocházíte 



^bec do 5000 obyvatel • Obec 5000 - 50 000 obyvatel • Obec do 50 - 100 tis. obyvatel 

Qbec do 100 - 500 tis. obyvatel • Obec s více než 500 000 obyvatel 

Řešila byste se svými rodiči své případné nynější těhotenství? 

ANO • spíše ano • spíše ne • NE • NEVÍM 

rozmlouvali by Vám Vaši rodiče případné nynější těhotenství? 

ANO • spíše ano • spíše ne • NE • NEVÍM 

^ři svých důležitých/životních rozhodnutích vycházíte z nějakého náboženského přesvědčení? 

ANO • spíše ano • průměrně • spíše ne • NE • NEVÍM 

láte děti? 

^NO Kolik? • NE 

'kud ve Vaší odpovědi uvedete ANO, pokračujte ve vyplňování dotazníku, pokud uvedete jako svou 

tověď NE, pokračujte u otázky č.9|) 
>ečujete o své děti sama nebo s něčí pomocí? Uveďte, kdo Vám pomáhá. 

ítíte, že dítě je pro Vás handicapem v rozvoji Vaší profesní kariéry? 

ANO • spíše ano D průměrně D spíše ne D NE • NEVÍM 

'ste-li na rodičovské dovolené, přivyděláváte si? 

ANO • NE 
i 
°dporuje vaší rodičovskou kariéru Váš zaměstnavatel? Máte nějaké úlevy? 

^xibilní pracovní doba D možnost pracovat doma D změna pracovního úvazku D Jinak.... 

^ • NEVÍM 
U 
Osiřte si, že mateřství je posláním ženy? 



ANO • spíše ano • spíše ne • NE • NEVÍM 

Chtěla byste mít v budoucnu děti? 

ANO: 

Iběhem studia D Ihned po dokončení studia D Do tří let po dokončení studia 

^ pozdější době po dokončení studia D Zatím tuto otázku neřeším 

NE, děti vůbec neplánuji D NEVÍM 

Upřednostňujete pracovní kariéru před mateřstvím? 

ANO • spíše ano • spíše ne • NE • NEVÍM 

Skloubit pracovní kariéru s rodinou je obtížný úkol 

ANO • spíše ano • spíše ne • NE • NEVÍM 

Chtěla byste o děti pečovat pouze sama nebo s něčí pomocí? Kdo by Vám měl primárně 

Mhat? (Možné označit jen dvě odpovědi) 
W a D Partner/Manžel D Má matka D Matka partnera П Můj otec 

^tec partnera D Babičky D Dědové D Placená pomoc D NEVÍM 

Může muž, podle Vašeho názoru, pečovat o děti stejně dobře jako žena? 

ANO • spíše ano • spíše ne • NE • NEVÍM 

Po ukončení studia plánujete svou pracovní kariéru budovat v: 

^ místě studia D V místě odkud pocházíte D Jinde a kde? D NEVÍM 

Svažujete své současné partnerství za perspektivní? 

ANO • spíše ano • spíše ne • NE • NEVÍM 

partnera máte, pokračujte ve vyplňování, pokud nyní partnera nemáte, pokračujte otázkou č.21) 

^áš partner: 

Vás snaží přimět к otěhotnění П zrazuje Vás od otěhotnění D podřizuje se Vašemu rozhodnutí 

tomuto problému se nevyjadřuje D máte na případné těhotenství stejný názor D NEVÍM 



V případě, že byste otěhotněla, byl by Váš partner ochoten Vám s péčí o dítě pomáhat? 

spíše ano • průměrně D spíše ne П NE D NEVÍM 

Byl by Váš partner ochoten vzdát se své profesní kariéry a zůstat s dítětem na rodičovské 

olené? 

ANO • spíše ano • spíše ne • NE • NEVÍM 

Nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho partnera 

ŽŠ • SŠ s maturitou • SOU • VOŠ • VŠ 

Chtěla byste, aby na rodičovskou dovolenou šel i Váš partner? 

ANO • spíše ano • spíše ne • NE • NEVÍM 

Dáváte přednost manželství nebo nesezdanému soužití? 

Vlanželství D Nesezdané soužití D Jiná forma D NEVÍM 

Je možné, že jsem v dotazníku na něco podstatného pro Vás opomenula a Vy jste to tam 
tfádala. Pokud Vám tedy něco v nabízených odpovědích schází, uveďte to. Za každý nápad budu 
c ráda a ocením ho. 

Děkuji 

Martina S. 


