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Úvod 

Téma své diplomové práce, Žena jako matka - sladění rodiny a práce, jsem si 

vybrala v době, kdy jsem jako bezdětná studovala a pracovala. Ve chvíli, kdy píšu 

tuto práci, už studuji s jedním dítětem v batolecím věku. Na první pohled by se 

mohlo zdát, že teprve teď mohu lehčeji na toto téma svou práci psát, ale opak je 

pravdou. Teprve zkušenost a snaha propojit profesní a rodinný život mi ukazují 

nesnadnost tohoto problému, o němž se dnes více a více diskutuje. Avšak diskuzí 

vše teprve začíná. Propojení těchto dvou sfér je v naší zemi, která má 

zakořeněný „tradiční model rodiny" a rozdělení „ženských a mužských rolí", 

nesnadné a existuje mnoho problémů a překážek, které jsou s touto snahou spojeny 

a které budeme muset jako společnost překonat. 

Ve své práci bych se ráda věnovala rodině, genderovým stereotypům, pracujícím 

ženám s dětmi a možnostem, které by napomohly ženám - matkám, resp. rodinám 

s dětmi, co nejsnadněji propojit pracovní a rodinný život. 

Propojení nebo kombinace pracovního a rodinného života je každodenní 

realitou, na kterou mají vliv nejen vnější okolnosti, jako jsou ekonomické změny, 

sociální a institucionální podmínky, ale působí na ni i vnitřní vlivy - změny hodnot, 

rozhodování se o životním směru, o individuálním či rodinném životě. 

V posledních letech se na ženy klade větší důraz ohledně ekonomické aktivity a 

finančního zajištění rodiny. Avšak rozdělení práce a péče o domácnost se významně 

nemění. J. Kraus se ve svém televizním pořadu Uvolněte se, prosím ptal Kateřiny 

Janouchové, spisovatelky a matky pěti dětí žijící od svých deseti let ve Švédsku, 

jaký je rozdíl mezi mužem švédským a českým. Její odpověď zněla: „Čeští muži 

doma pomáhají, švédští se starají o domácnost." Leckterá česká žena by si nad 

tímto tvrzením jistě povzdechla s poznámkou: „Kéž by ten můj muž alespoň doma 

pomáhal." Nicméně, jde o rodinné, vyvážené zázemí, nikoli pomoc ženám, tedy o 

rozdělení si povinností mezi muže a ženy, aby ženy mohly snadněji vykonávat svou 

práci, stejně jako muži. Jistě nejde o národní povahu, ale předsudky či přežitky, 

které se však diskuzí na dané téma mohou měnit a napomáhat vnášet již do výchovy 

či společenské kultury jiné formy chování vedoucí k genderové rovnosti jak ve sféře 

práce, tak ve sféře rodiny, neboť znevýhodnění žen v obou těchto sférách vede ke 

stále nedostatečné zaměstnanosti žen a zároveň nízké porodnosti. Opatření na 
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podporu harmonizace pracovního a rodinného života se stala jednou z priorit jednak 

evropské strategie zaměstnanosti a jednak evropské strategie řešení demografických 

změn, zejména nízké porodnosti a stárnutí populace. V ČR se na politické úrovni 

toto téma zatím prioritou nestalo, ale optimismem nás mohou naplnit některé 

výzkumné sociologické práce, které byly v ČR v posledních letech publikovány. 

Průzkumy zaměřené na nerovné šance mezi muži a ženami a na slaďování 

rodinného a pracovního života často vycházejí z předpokladu, že rodičovství je na 

českem trhu práce handicapem, kdy jsou matky malých dětí vytlačovány z 

pracovního trhu, muži jsou naopak součástí pracovního procesu, takže dochází k 

nerovnosti v rodině samotné, co se týká participace v péči o děti vedoucí k narušení 

rodinných vztahů. 
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1. Gender a feminismus 

1.1 Rovnost aneb ženy jako „velká minorita" 

„Přirozená podstata muže a ženy je stejná. Projeví-li tedy buď mužské nebo 

ženské pohlaví vůči nějakému umění nebo jiné činnosti vynikající schopnost, pak 

řekneme, že je tuto činnost nutno přidělit jen jednomu z nich. 

Bude-li se však odlišnost jevit jen v tom, že ženské plemeno rodí a mužské plodí, 

pak řekneme, že vzhledem k našemu předmětu nebyla odlišnost ženy od muže 

prokázána, a budeme i nadále tvrdit, že naši strážcové i jejich ženy mají provozovat 

tutéž činnost. 

A správně! 

Po tomto výkladu tedy žádáme toho, kdo tvrdí opak, aby nás poučil, vzhledem 

k jakému umění nebo činnosti, které by se týkaly uspořádání obce, není přirozenost 

muže a ženy táž, nýbrž odlišná. "' 

Tento úryvek z Platónovy Ústavy dále pokračuje: 

„Neexistuje tedy, příteli, žádná činnost obecní správy, která by patřila ženě, 

protože je ženou, ani muži, protože je mužem; přirozené schopnosti jsou však 

v obou tvorech rozptýleny stejně a žena se při své přirozenosti může podílet na 

všech činnostech stejně jako muž; ve všech je ale slabší než on. 

Ovšem. 

Přidělíme tedy mužům všechno a ženě nic? 

A proč? 

Myslím ale, že lze říci, že existuje i žena, která pro lékařství nadaná je, i žena, která 

není, nebo žena, která pro múzické umění nadaná je, a zas taková, která svou 

přirozeností pro múzické umění nadaná není. " 

Slova Platóna žijícího v 5. století př. Kristem mi připomněla slovo „rovnost". 

Rovnost ve smyslu rovných příležitostí a lidských práv pro každého jedince. 

' Platon, Ústava, V. kniha, str. 226. 
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Jsem jedna z 5 298 196 žen žijících v Česku 21. století. Vycházím z výsledků 

Českého statistického úřadu, které dále hovoří o celkovém počtu 10 381 130 

obyvatel naší země. Ano, patřím mezi většinu, dle dělení muži - ženy. Nebo ženy -

muži? Překvapující číslo, které glosuje Jiřina Šiklová: „Vboji za občanská práva 

minorit si ženy uvědomily, že i ony jsou „ velkou minoritou " svým nerovnoprávným 

postavením v patriarchální kapitalistické společnosti. "3 

1.2 Feminismus a jeho historie 

Co znamenají jednotlivé termíny jako gender a feminismus? „Feminismus je 

v současnosti na Západě chápán jako označení hnutí žen za jejich zájmy, jako 

ideologie tohoto hnutí, jako výraz pro emancipaci ženy, jako politikum, jako 

filozofie či dokonce nový životní styl, jako „ móda ", umožňující mnohým nacházet 

zvláštní identitu, a jako přesný, vědní obor. "4 

Feminismus máme často mylně spojený se Spojenými státy. Historie 

feministického hnutí v USA začíná v souvislosti s abolicionistickým hnutím.5 

Rozumí se tím doba americké občanské války (1861 - 1865). Zatímco muži byli ve 

válce, ženy se musely starat o celou domácnost, popř. ještě o farmu, včetně těžkých 

prací, které do té doby vykonávali muži. Ženy hromadně vstupovaly do války, a to 

do nemocnic a válečných lazaretů, kde se setkávaly s velkým utrpením a neustálou 

smrtí, což mělo vliv na jejich myšlení. Ženy získaly nové úlohy v pracovním životě. 

Pracovaly v muničních továrnách, na úřadech a všude tam, kde nebylo potřeba 

vojáků. Po skončení války se sice většina žen vrátila k tradičním úlohám v 

domácnosti a ve společnosti, přesto už nešlo vrátit myšlení lidí k předválečnému 

2 HAVEL, R. Věkové složení obyvatel ČR podle pohlaví a věku k 31.12.2007 [online], Praha : ČSÚ. 
[vyšlo 2008-04-17, aktualizováno 2008-04-30, cit. 2008-05-25]. Dostupné na www: 
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/2D002855FC/$File/400308003.xls 
3 Šiklová, Jiřina: O feminismu, women a gender studiích u nás a na západě. In. Documenta 
pragensia, Žena v dějinách Prahy. Scriptorium, Praha 1996, str. 22. 
4 Tamtéž,str. 21. 
5 Abolicionismus. V USA koncem 18. a v 19. století hnutí za zrušení otroctví. Souvisí s americkou 
občanskou válkou (1861 - 1865) viz Všeobecná encyklopedie, svazek 1. Nakladatelský dům OP, 
Praha 1996. 
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stavu. Ženy vytvářely vlastní struktury a poprvé se účastnily formálních politických 

aktivit. 

„Pravlastí" feminismu však nejsou USA. Mýtus, že feminismus má své kořeny 

v Americe, souvisí se skutečností, že právě v USA se ženské hnutí rozvinulo a 

prosadilo nejvýrazněji. Kolébkou feminismu je Evropa 17. století. Pojem feminismu 

se obecně vztahuje k ženskému hnutí. V nejobecnější rovině představuje ženské 

hnutí kampaň za práva žen, jejíž počátky a první projevy jsou znatelné právě v 17. 

století v Evropě. V té době se ženy snažily prosadit obecné právo na vlastnictví 

majetku a chtěly získat přístup k vyššímu vzdělání. 

Důležitou událostí byla pro vývoj feminismu v Evropě Francouzská revoluce, 

která vzbudila zájem mnoha žen o rovnoprávnost. Nejznámější bojovnicí za ženská 

práva byla Olympe de Gouges, autorka Deklarace práv ženy a občanky (1791). Tu 

pojala jako odpověď na Deklaraci lidských práv (Deklarace práv muže a občana, 

1789). Olympe de Gouges vložila do své Deklarace požadavky na ochranu ženy, 

např. požadavek na ochranu mateřství.6 Mimo jiné volala po garanci rovných práv 

mezi mužem a ženou ve všech oblastech života, neboť se obě pohlaví rodí svobodná 

a jsou si rovna. Ideologického vedení revoluce se však ujali muži ovlivnění 

myšlenkami J. J. Rousseaua, který trval na striktním oddělení rolí muže a ženy. 

Olympe byla v roce 1793 popravena poté, co byla obviněna z touhy po státnické 

moci a z opomenutí ctností přináležejících jejímu pohlaví. Politická angažovanost 

žen byla všeobecně považována za zhoubnou pro „dobré mravy" nové společnosti. 

Ve stejné době byl vydán dekret, jímž se ženám zakazovala účast na jakémkoli 

politickém hnutí, a pod hrozbou rozehnání vojskem se na ulici nesměla shromáždit 

větší skupina žen než pěti. 

Další vývoj feminismu se dělí na dvě, resp. tři vlny. Hlavními požadavky 1. vlny 

bylo zakotvení politických, občanských a lidských práv v zákonech. Jednalo se 

především o právo volební a o rovný přístup ke vzdělání (první dívčí gymnázium ve 

Střední Evropě, Minerva, bylo založeno v Praze roku 1890 zásluhou Elišky 

Krásnohorské7). V souvislosti s bojem za získání volebního právaje známé zejména 

anglické hnutí sufražetek. Jednalo se tehdy o patnáct set britských žen, které 

6 Sokolová, Věra: Současné trendy feministického myšlení. In: ABC feminismu. Brno : 
NESEHNUTÍ, 2004, str. 199. 
7 BAHENSKÁ, M. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze 
v 19. století. Praha : Libri/SLON, 2005, str. 130. 
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předložily britskému parlamentu v roce 1866 petici požadující plné hlasovací právo 

pro ženy. Parlament však petici ignoroval, proto tyto bojovnice založily Národní 

spolek pro hlasovací právo (National Society for Women's Suffrage),8 z jehož 

názvu výraz sufražetky pochází. 

V první polovině 20. století bylo volební právo pro ženy dosaženo ve většině 

evropských zemí. V některých státech, jako Švýcarsku nebo Jordánsku, k tomu 

došlo až v 2. polovině 20. století. 

„ V Čechách se prosazovalo hnutí za politická a občanská práva žen a tehdejší 

feministky/é byli zapojeni i do mezinárodních sítí. Mezi významné osobnosti patří 

M. D. Rettigová, B. Němcová, K. Světlá, S. Podlipská, E. Krásnohorská, ale také T. 

G. Masaryk, který byl ovlivněn myšlenkami feministického myslitele J. S. Milla a své 

ženy Charlotty G. Masarykové. Významnou úlohu sehrál Americký klub dám, 

založený K. Světlou a V. Náprstkem roku 1903. Mezi hlavní úkoly bylo vzdělávat své 

členy, podporovat dobročinnost, nové myšlenky, zavádět stroje do domácnosti a 

pečovat o děti a mládež. 

Kulturní a politický život žen se soustředil v Ženském klubu českém, který byl 

založen roku 1903. Jednou z významných členek byla F. Plamínková, která později 

založila Ženskou národní radu. Ta měla dohlížet nad dodržováním rovnoprávnosti v 

praxi - v § 106 Ústavy Československé republiky z roku 1920 bylo totiž zakotveno, 

že "ženy jsou politicky, sociálně a kulturně postaveny na roven mužům". Stavební 

družstvo Ženského klubu českého dalo také podnět k postavení domu Ve Smečkách 

26, č.p. 594, kde se zřídily kanceláře ženských organizací, klubovny, přednáškový 

sál, restaurace a ubytovna pro ženy a dívky. Po válce Klub svoji činnost obnovil, 

ale po roce 1948 byla jeho činnost definitivně zastavena a mnohé členky zatčeny, 

mimo jiné i Milada Horáková, která byla za svoji politickou činnost popravena. 

Vlastnické právo na dům připadlo státu. Po roce 1989 skupina ženských organizací 

usilovala o navrácení domu ve Smečkách, který sehrál významnou roli v 

prvorepublikovém ženském hnutí. Bohužel neúspěšně. 

Po roce 1920 zažilo světové feministické hnutí několik desetiletí odmlky, která 

souvisí s dobou 2. světové války. Ženy - aktivistky se podílely spíše na odporu proti 

fašismu (u nás např. Františka Plamínková, která byla za protinacistickou činnost 

8 Sokolová, Věra: Současné trendy feministického myšlení. In: ABC feminismu. Brno : 
NESEHNUTÍ, 2004, str. 199. 
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zastřelena). Za výjimku může být označena Španělská občanská válka (1936-39), 

kdy ženy společně vytvořili anarchistickou ženskou organizace Mujeres Libres 

(Svobodné ženy). »9 

Druhá vlna feminismu se datuje do 60. let dvacátého století. Feminismus byl 

v této době úzce spojen s bojem za lidská práva a se studentským hnutím. V této 

době ženy začaly zjišťovat, že se již dostanou na téměř jakoukoli školu, ale po 

dostudování se již nemohou kvalifikovaně uplatnit. Proto začaly zakládat své 

vlastní nezávislé organizace, které se zabývaly převážně feministickými otázkami. 

V druhé polovině dvacátého století přicházejí na řadu témata jako socializace a 

postavení žen v rozličných oblastech společenského života, stejně jako otázka 

nových možností pohledu např. na domácí práce a postavení žen v domácnosti 

obecně. 

Dnes se mluví o tzv. třetí vlně feminismu. Většina feministek tvrdí, že existují 

rozdíly mezi muži a ženami, avšak tyto rozdíly se nemohou stát podkladem pro 

jakoukoli diskriminaci, z čehož vyplývá, že feminismus je také otázkou mužů, 

připomeneme-li si např. diskriminaci otců po rozvodu. 

Označení feministka má však v naší společnosti spíše pejorativní nádech. Pro 

některé je to synonymum ženy, snad i lesbičky, v každém případě nehezké, 

zakomplexované, nejspíše svobodné. (S takovým vzezřením a mindráky si přece 

nemůže najít manžela, a tak jí nezbývá než zoufale „křičet" a vydávat svůj nářek za 

obranu ženských práv.) Jistě k tomuto pohledu přispěla militantní, nejradikálnější 

fáze 60. a 70. let dvacátého století. Byla to doba, ve které boj za práva žen často 

narážel na tvrdý odpor a nesouhlas, což vedlo část feministek k projevům nenávisti 

vůči všemu „mužskému" a touhou po „spravedlivé" odvetě. Ačkoli tyto ženy 

nereprezentovaly jádro ani většinové mínění v rámci ženského hnutí, některým 

kritikům posloužily jako nálepka pro celé seskupení feministicky smýšlejících žen. 

8 Sokolová, Věra: Současné trendy feministického myšlení. In: ABC feminismu. Brno : 
NESEHNUTÍ, 2004, str. 199. 
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1.3 Pojem gender a jeho vztah k feminismu 

Ve stejné době, tedy na přelomu 60. a 70. let dvacátého století v souvislosti 

s nástupem tzv. druhé vlny feminismu se začíná používat pojem „gender" jako nový 

úhel pohledu na vztahy žen a mužů. Pojem „gender" není synonymem feminismu. 

Gender vyjadřuje vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy 

v závislosti na kultuře a společnosti, v níž jsou muži a ženy formováni. Znamená to 

tedy, že se jedná o role, normy a chování, které se liší v závislosti na společnosti, 

období, místě atd. Není to stav neměnný na rozdíl od pohlaví. 

Věra Sokolová v knize ABC feminismu vysvětluje vztah feminismu a gender 

takto: „Na rozdíl od „západních" společností, kde se gender a genderová analýza 

prosadily prostřednictvím feminismu, u nás tomu bylo a často doposud je spíše 

naopak. Feministické myšlení je vysvětlováno a hájeno prostřednictvím genderu. 

Jinými slovy, feminismus je legitimní pouze tehdy, pokud nejprve vysvětlíme, že nám 

o něj vlastně vůbec nejde, že je to jen eufemismus pro „mluvení o ženách a 

mužích". Genderová analýza je přitom dokonce často mylně vnímána jako 

alternativa feministické analýzy, taková, která je nekonfliktní, neagresivní a hlavně 

pamatuje stejnou měrou jak na ženy, tak na muže. Tento mylný pohled je podle 

mého názoru právě důsledek přijímání feministických myšlenek na začátku 90. let 

v antifeministickém prostředí, kde nevznikl prostor, v němž by bylo možné 

odpovídajícím způsobem představit celkovou rozmanitost a pluralitu feministického 

myšlení. 

Jedním ze způsobů, jak prosadit důležitost genderové problematiky 

v antifeministicky naladěné společnosti, tak byla minimalizace a potlačení 

feministických kořenů genderové analýzy, a naopak systematické zdůrazňování 

„výhod" genderového přístupu nad přístupem feministickým, včetně utvrzování 

mylné představy, že gender a feminismus se dají oddělit. Jinými slovy, pouze 

menšina autorek a autorů otevřeně trvala na tom, že gender z feminismu nejen 

vychází, ale že gender bez feministického podkladu je v podstatě prázdným pojmem. 

(...) Jedním z důsledků antifeministického prostředí v Čechách 90. let bylo umělé a 

zavádějící oddělení genderu a feminismu, ze kterého postupně vyplynul logický 

trend: i když vzrůstající počet žen, a zejména těch mladých, vnímá genderovou 

12 



nerovnost a necitlivost v naší společnosti jako problém, který je třeba řešit, zatím 

pouze málo z nich má zájem a odvahu identifikovat se jako feministky. "I0 

Kde se můžeme s genderovou nerovností setkat? Dalo by se říci, že všude, avšak 

pro přehlednost můžeme rozdělit tři úrovně setkávání se s genderovými vztahy, a 

to: v rámci norem a hodnot celé společnosti; na úrovní institucí - tj. v systému 

zaměstnání, vzdělání apod.; v rámci rodiny. 

V rámci rodiny se s genderovou nerovností setkáváme již od narození. K dětem 

se chováme jinak, jedná-li se o chlapce, či dívku. U chlapců tolerujeme a 

podporujeme tzv. mužské vlastnosti, tedy agresivní projevy, soutěživost, 

potlačování emocí atd. U děvčat naopak empatii, citlivost aj., tedy tzv. ženské 

vlastnosti. S věkem se genderové rozdíly prohlubují a např. vstřícnost, 

neprůbojnost, otevřenost, smírné řešení problémů, komunikativnost se stávají 

překážkami pro práci žen ve veřejné sféře, která si žádá mužské vlastnosti, jako 

racionalitu a manažerské schopnosti. 

8 Sokolová, Věra: Současné trendy feministického myšlení. In: ABC feminismu. Brno : 
NESEHNUTÍ, 2004, str. 199. 
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2. Rodina 

2.1 Smysl existence rodiny 

Hlavní smysl existence rodiny je nejen reprodukční, ale i sociokulturní. Rodina 

je prvním modelem společnosti, s jakým se dítě setkává. Z novorozence se 

působením zejména rodiny a poté společnosti stává kulturní bytost. Rodina formuje 

nejen osobní vývoj dítěte, ale i jeho postoj k okolí, k jiným skupinám, ve kterých se 

v průběhu života nachází a hraje v nich svou roli. Rodina formuje potomka podle 

svého hodnotového schématu a předává tradici dalším generacím. Jako celek rodina 

usnadňuje péči o děti a jejich výchovu. 

Rodiče svým vlivem určují životní dráhu dítěte - dítě si z rodiny odnáší 

představu o pracovním uplatnění, o manželství a rodině, o hodnotové hierarchii. 

Rodina má smysl i pro rodiče. Ne nadarmo se říká, že děti jsou vždy chytřejší než 

rodiče a že každý rodič se od svých dětí učí. Starostí o svou rodinu překračujeme 

sami sebe a nenahraditelně obohacujeme náš život, rozšiřujeme jej o další dimenze. 

Se svými dětmi dospělí znovu prožívají vlastní dětství a mají možnost opravit 

chyby, jichž se dopouštěli jejich rodiče. V rodině se nejen dělíme a spoluprožíváme 

radost, ale i smutek a různorodá traumata, která mohou v životě nastat. Rodina 

všem svým členům poskytuje nebo by měla poskytovat domov. 

Na druhou stranu je rodina také zdrojem stresu. Ať už se jedná o stres vyvolaný 

potřebou finančně a hmotně zajistit rodinu nebo o stres vycházející ze starosti o 

dítě. Rodič musí být malému dítěti k dispozici neustále bez ohledu na únavu či 

nemoc. 

Z rodiny dobře známe i pojem kompromis. Dospělí i děti se musí neustále 

přizpůsobovat. Mnoho individuálních plánů se může uskutečnit až po souhlasu 

jiných členů rodiny nebo se na nich musí rodina v pozměněné formě dohodnout a 

přijmout kompromis. Radost z dětí a partnera má tak i svou druhou stránku: starosti 

a úzkosti. 
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2.2 Proměna rodiny v novověku 

Smysl rodiny jsme si načrtli. Měli bychom mít ale na paměti, že rodina, jakou 

známe dnes v našich zeměpisných šířkách, se vyvíjela. Dnešní snaha o 

zrovnoprávnění žen nejen na trhu práce a v roli rodiče má svůj milník v roce 1791, 

kdy byl v Paříži vydán již zmíněný spisek Práva ženy a občanky považovaný za 

první artikulaci vznikajícího feminismu. Žádá se v něm o úplné zrovnoprávnění žen 

před zákonem a také právo na svobodnou volbu manžela. 

Patriarchální rodina se od tohoto momentu začíná rozpadat. Do té doby byla 

rodina otevřenou institucí, zejména na venkově, ve které mnoho generací žilo 

pospolu a neoplývali velkým soukromím. Prioritou nebyly citové potřeby, nýbrž 

ekonomické rodinné zájmy. 

V roce 1792 byl ve Francii uzákoněn rozvod, ale manžel měl právo na své 

mužské potomky, pokud byli starší sedmi let, a žena byla rozvodem ekonomicky 

znevýhodněna. 

Na začátku 19. století začíná boj za ženská práva i v Anglii, kde se ženy v roce 

1870 domohly práva na svůj vlastní majetek.11 Tou dobou jsou v Anglii zakládány 

vyšší školy pro ženy, které jsou zákonem uznány až na začátku 20. století. První 

anglická lékařka promovala v roce 1865, ale do spolku anglických lékařů začaly být 

ženy přijímány až po první světové válce. Po první světové válce rovněž ženám v 

Anglii přiznal parlament volební právo, které však mělo mnoho podmínek (ženy 

musely být starší 30 let, vzdělané, vdané, starající se o domácnost). 

Vlivem novověké industrializace se přesouval život z venkova do měst, z rodiny 

a rodinných farem do větších farem a továren. V souvislosti s posilováním moci 

moderních států došlo k zavedení povinné školní docházky, takže děti trávily místo 

s rodinou větší část dne ve škole. Na přelomu 19. a 20. století začaly pracovat v 

průmyslu ženy, někde i děti. V té době vznikla dvojí ženská směna. V továrně a 

následně v domácnosti. Žena neměla na trhu práce velkou hodnotu, v souvislosti s 

nízkým vzděláním a celkovým pohrdáním. Ženy tedy byly více pracovně zatížené 

bez valných výhod, což aktivizovalo mnohá ženská hnutí, neboť ženy byly 

12 MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : A. Zápotocký, 1993. str. 24. 
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přepracované, což mělo mj. za následek tříštění rodinných vztahů v důsledku 

rodinného napětí, které takový stav vyvolával. 

Postupně se začal stírat rozdíl mezi mužem a ženou, což vedlo k oslabení role 

muže - výhradního živitele - v rodině. Na rodinu dále působí rozvíjející se 

industrializace a s ní spojená rostoucí mobilita. Nejen napříč společenskými 

vrstvami, ale i mobilita prostorová. 

Pro industriální společnosti jsou příznačné tyto trendy týkající se rodin: 

• Tendence odkládat sňatky a rození dětí na dobu co nejpozdější. 

• Tendence ve větší míře zakládat rodinu neformálně, bez legálního sňatku. 

• Zvyšování rozvodovosti. 

• Pokles ochoty lidí po rozvodu vstupovat do dalšího svazku a mít další děti. 

• Tendence omezovat počet dětí v rodině, případně nemít děti vůbec. 

• Prodlužování doby, po kterou děti a rodiče žijí spolu. 12 

2.3 Rodičovské a partnerské chování mužů a len z pohledu 

biologie a kulturního vývoje 

Každý z nás se čas od času dopouští zevšeobecňování mužských a ženských 

vlastností. Známe stesky mužů i žen na život s opačným pohlavím, které mají 

častokrát podobný základ. Podívejme se proto na chování obou pohlaví z hlediska 

biologie. 

Je model žena - matka, pečovatelka, muž - otec, živitel něco zakódovaného 

nebo se jedná o sociální konstrukt? Rodina nemůže existovat bez rozdílnosti muže a 

ženy. Tato rozdílnost je dokonce podmínkou dobrého fungování rodiny. Muž a 

žena nezakoušejí okolní svět stejně. Podíváme-li se na stánky novin a časopisů, 

vidíme, že časopisy pro ženy jsou zcela jinak zaměřené, než časopisy mužské. 

Když půjde žena a muž na procházku, žena si spíše všimne květin a lidí, které 

potkávají, muž bude hledět spíše do dálky, jeho pozornost bude přitahována 

stavbami a technikou. Rozdílně se také chová žena a muž na hřišti s dětmi. Ženy 

12 MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : A. Zápotocký, 1993. str. 24. 
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jsou často opatrnější, dětem poskytují pomoc; muži naopak děti více pobízejí k 

riskantnějším hrám i přes svůj strach. 

Oldřich Matoušek ve své knize Rodina jako instituce a vztahová síť vytvořil 

přehled nejzajímavějších výsledků výzkumů na téma odlišností mezi muži a 

ženami. 

Tabulka č. 1: Odlišnosti mezi muži a ženami 

Muži Zeny 

- větší zájem o sféru věcí - větší zájem o mezilidské vztahy 

- lepší prostorová orientace - lepší schopnost vcítění do lidí 

- lepší matematické nadání - lepší paměť na jména a podoby lidí 

- lepší porozumění řeči a používání řeči 

- lepší schopnost - rychlejší zpracování informací, zvláště v situacích, 

konstruovat mechanismy, které vyžadují rychlé rozhodování 

stavby apod. 

- lepší koordinace velkých - lepší koordinace drobné motoriky 

tělesných pohybů 

- slabší reakce na - silnější reakce zejména na světlo, zvuky, na tělesné 

smyslové podněty dotyky 

- agresivitu projevují - agresivitu projevují nepřímo, převážně slovně 

přímo, v dětství a mládí 

jsou fyzicky agresivnější 

- při kontaktu s neznámou - v kontaktu s neznámou osobou jsou méně důvěřivé, 

osobou jsou důvěřivější, více se opírají o emočně založenou představu o svém 

pružněji reagují na protějšku, jejich strategie při jednání s ním má větší 

nevstřícné projevy, setrvačnost 

snadněji přecházejí od 

nepřátelství ke spolupráci 

Zdroj: MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : A. Zápotocký, 199,. str. 28 

Čím jsou tyto rozdíly způsobeny? Vědci odpovídají, že jsou způsobeny jinou 

organizací nervové soustavy (zejména mozku) a vlivem pohlavních a dalších 
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hormonů na fungování nervové soustavy. Neznamená to, že muži či ženy mají 

mozek jinak vyvinut, ale každé pohlaví zapojuje jinou část obou hemisfér na řešení 

stejného typu úkolu. 

Z těchto výzkumů tedy vyplývá, že muž je přeci jen o něco lépe vybaven stát se 

ochráncem a živitelem rodiny, žena zase ktomu pečovat o rodinu. Avšak tyto 

dispozice byly vhodné zvláště v době lovu, později v době, kdy se obydlí stavělo 

vlastníma rukama a práce kolem domu spočívala na muži. V dnešní moderní době 

ústředního vytápění, servisů na porouchaná auta, stavebních firem, domů na klíč 

apod. toto rozdělení rolí ubývá na významu. Nesmíme ovšem zapomenout, že se 

stále jedná o biologickou výbavu každého z nás a ačkoli žijeme v moderní či 

postmoderní době, tuto vrozenou výbavu není radno zcela potlačovat, zvláště v tak 

křehkém mechanismu rodiny. 

Prof. Pešková se zmiňuje o otcovské a mateřské roli a nastiňuje takovýto model: 

"Představte si, že vaříte, uklízíte, do toho periferně sledujete dítě nebo děti, jestli 

vám neskáčou z okna, a když na chvíli usnou, [v případě studia na mateřské 

dovolené] rychle začnete dělat něco do školy."13 Její názor byl takový, že tato 

kombinace je velice náročná a jen malý zlomek mužů může nahradit ženu v 

provádění několika věcí najednou. Výjimky však existují a stejně tak existují ženy, 

kterým vyhovuje spíše "mužský" model: zaměřit se na jednu věc a netříštit 

pozornost. Pak už musí dojít k nalezení vhodného partnera a doplnění rolí či 

vlastností mezi partnery. Dále o muži a ženě Prof. Pešková píše: „ Rozdíl pohlaví 

zakládá existenci člověka - lidského tvora - nejen biologicky, ale, možno říci, i 

ontologicky. Nejde pouze o předpoklady reprodukce bezprostředního života na 

základě biologického rozdílu obou partnerů, ale jde ještě i o jiný problém. Lidská 

činnost jakožto lidská, jakožto sociální proces či humánní proces je ve své podstatě 

nehomogenní, vědomá, komplementární, zprostředkovaná vědomím 

komplementarity. Toto vědomí komplementarity a vzájemné odkázanosti je 

základem činnosti bytostně lidské. Mluví-li se v literatuře o tom, že „první dělba 

práce ", první dělba činnosti, je dělba mezi mužem a ženou, neznamená to pouze 

okolnost biologické komplementarity, neznamená to ani, že se přirozeně rozlišuje 

péče o hnízdo a péče o potravu, je třeba si položit otázku, proč je tato první dělba 

činnosti charakterizována jako přirozená a co znamená přirozenost. 

13 Rozhovor s Prof. Peškovou ze dne 14. 2. 2005. 
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Ve filozofii pojem přirozenost, natura nebo Jysis, znamená především vznikání, 

vzcházení, růst, vzkvétání. Jde tedy o to, co je bytostným základem všech ostatních 

forem dělby lidské činnosti. Nejde o hledání rozdílu pohlaví „od přírody", jde o 

porozumění přirozenosti cestou takzvané privace. Privace, či řecky stereze, 

znamená postup, který zbavením jednotlivých vlastností proniká k základní 

konstitutivní rovině daného fenoménu. V našem případě je základem 

komplementarita a vědomí, které ji zprostředkovává, nikoliv redukce lidského 

vztahu muže a ženy na přirozený rozdíl pohlaví. 

Druhou naší tezí je myšlenka, že člověk je konstituován ve svém bytostném 

lidském základu „skrze druhého". Člověk je podle judaistické tradice vyvolen 

k odpovědnosti za druhého, je povolán k odpovědnosti za druhého, což vyplývá 

z oné základní okolnosti, že mnohotvárně a nehomogenně je možno realizovat 

vlastní reprodukci jen za předpokladu, že všichni účastníci pospolitosti odpovídají 

nejen za úsek svého vlastního usilování, ale také za druhého jakožto toho, jemuž 

svou činností doplňují činnost jeho vlastní. "'4 

Vrozená výbava mužů a žen je ve velké míře ovlivňována přírodními 

podmínkami, ve kterých lidé žijí. Podle výše uvedené tabulky mají muži lepší 

prostorovou orientaci, ale je dokázáno, že se eskymácká žena dokáže orientovat na 

ledové pláni za podmračeného dne, což běžný muž žijící v Evropě nedokáže. Pro 

Eskymáky, ať už muže nebo ženy, je tato dovednost nutná k přežití. Znamená to 

tedy, že způsob života Eskymáků má vliv na překročení této dovednosti do 

nadprůměru a také zmenšení rozdílu mezi eskymáckými muži a eskymáckými 

ženami. 

2.4 Tradiční rodinný model po narození dítěte 

Dnes už není překvapením, že na vývoj dítěte má vliv také prenatální období. 

Těhotenstvím vzniká vazba mezi dítětem a matkou, stejně jako první seznamování s 

otcem, jeho hlasem, popřípadě sourozenci. Dítě vnímá tlukot matčina srdce, vnímá 

její emoce i okolní svět matky. 

14 PEŠKOVÁ, J. Proč právě ženy? In: Documenta pragensia, Žena v dějinách Prahy. Praha: 
Scriptorium, 1996, str. 14. 
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Porod je pro dítě stres. Proto se v dnešní době klade důraz na vytvoření co 

nejpříjemnějšího prostředí, v němž dítě přichází na svět. Ať už se jedná o porod do 

stejně teplé vody jako vody plodové nebo používání jiných alternativních metod, 

které by zajišťovaly dítěti co nejšetrnější podmínky. Také okamžité přiložení dítěte 

k matce po narození se stává běžnou součástí nemocničních porodů. Roste také 

počet domácích porodů, které mají mnoho zastánců, ale ještě více odpůrců. 

Průkopnickou zemí v domácích porodech zůstává v západní Evropč Holandsko (asi 

30% dětí se rodí doma).15 

Průzkumy ukazují, že rodiče věnují více pozornosti dítěti stejného pohlaví. 

Matky poskytují více podnětů dcerám a otcové zase svým synům. Otcové se synů 

víc dotýkají a víc na ně mluví než na dcery. Matky obecně poskytují víc slovních 

podnětů a otcové víc dotykových. 

Matku dítě odlišuje od jiné osoby už několik dní po narození, pravděpodobně se 

orientuje čichem. Mezi matkou a dítětem vzniká pevná emoční vazba, později i 

mezi dítětem a otcem, ještě později mezi dítětem a jeho sourozenci. Dítě špatně 

snáší odloučení od těchto blízkých osob, zejména od matky, pokud je matka ta, s 

kým dítě tráví nejvíce času. Projevuje se u něj tzv. separační úzkost, nejvýraznější 

mezi 12-18 měsíci. 

Narozením dítěte může dojít ke zlomu v partnerském vztahu. Některé matky se 

po porodu orientují spíše na dítě, jsou zvýšeně citlivé na potřeby dítěte a naopak 

snížené citlivé na okolí. Osobnost matky a dítěte se jakoby prolínají. Dítě si zvyká 

na nové prostředí „světa" a matka se pro něj stává středobodem, ochráncem a 

zdrojem všech příjemností. Samozřejmě, že vztah matka - dítě mívá i negativní 

aspekty, avšak vždy se jedná o vztah velmi intenzivní, pokud je to ona, která o dítě i 

nadále pečuje. 

V této době se může cítit ohrožen i otec dítěte. Může se cítit upozaděn a dítě 

pojímat jako konkurenta, který však u jeho ženy více méně neustále vyhrává. Matka 

dítěte naopak od svého muže očekává podporu a pomoc. Rodinný režim určuje 

novorozenec. Manželské pouto dostává novou dimenzi, kterou je nutno zpracovat. 

Otec by se měl umět přizpůsobit a matka sdílet radost z vývoje dítěte. 

S dalším dítětem si rodiče počínají zkušeněji. Avšak nároků na rodinu a rodiče 

přibývá. Sourozenec představuje konkurenta pro starší dítě, které může různými 

12 MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : A. Zápotocký, 1993. str. 24. 
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způsoby dávat najevo svůj protest a žárlivost na nově narozeného sourozence. Jsou 

popsány i případy zástavy vývoje prvorozených dčtí nebo jejich návraty do 

ranějších stadií. 

Období po narození prvního či dalšího dítěte je obdobím tzv. první manželské 

krize. Rozvodové statistiky zaznamenávají v tomto období svůj první vrchol.16 

2.5 Genderové stereotypy v rodině 

V předchozí kapitole jsem popisovala „normální" rodinný stav po narození 

dítěte, resp. dětí. Normální ve smyslu většinový, genderově nevyrovnaný. Takový 

model fungoval a funguje dodnes, avšak mnoho rodin se snaží změnit tento zažitý a 

pro mnohé překonaný rodinný řád. 

Hledáním rovnováhy mezi rodičovstvím a prací, mezi rodinou a osobním 

životem vyvolává nutnost podílení se obou rodičů na péči a výchově dětí. Jedině za 

tohoto předpokladu může žena aktivně propojit svůj mateřský a pracovní život bez 

větších problémů a starostí o péči dětí. 

V současné společnosti existuje snaha o rovnost mezi muži a ženami, avšak 

nadále zde přetrvává obraz „ideální" matky a „ideálního" otce. Matka jako žena 

plně pečující o své malé děti (častokrát i partnera a celou domácnost) a otce živitele, 

který se do jejich výchovy zapojuje až v pozdějším věku. 

Otcovství může mít mnoho podob. Od nepřítomného otce, přes tradičního 

přísného otce živitele až po otce „mateřského". Je slovo mateřský s otcovstvím 

slučitelné? Pokud mluvíme o mateřství jako o vztahu, silném poutu, blízkosti, 

ochraně a citech, pak těmito dovednostmi a vlastnostmi jistě vládnou i muži. 

Aktivní otcovství v jeho tradičním smyslu známe. Tatínek vezme o víkendu děti 

na výlet, zatímco maminka doma vaří, syna vezme na fotbal a dceru do zoo na 

zvířátka. V rodinách se běžně toleruje téměř úplná absence mužů, otců, neboť muž 

vydělává peníze, což se také v tradičním pojetí za aktivní otcovství považuje. 

„ Výzkum Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) zaměřený na 

problematiku harmonizace rodiny a zaměstnání v rodinách s malými dětmi ukázal, 

že 61 % mužů si myslí, že situace, kdy muž zůstane na rodičovské dovolené, není 

12 MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : A. Zápotocký, 1993. str. 24. 
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v pořádku. Tento názor zastává také 61 % žen. Tento fakt ukazuje, že většina lidí si 

stále myslí, že muž má rodinu živit a žena se má starat o děti a domácnost. Dalším 

zjištěním bylo, že 63 % žen žijících v době výzkumu s manželem či partnerem, který 

nikdy celodenně nepečoval o malé dítě, by nesouhlasilo s rodičovskou dovolenou 

otce. Souhlas by svému partnerovi poskytlo pouze 24 % žen. Prokazuje se, že nízký 

počet mužů na rodičovské dovolené není způsoben pouze tím, že by se muži o malé 

děti nechtěli intenzivně starat, ale z velké části také tím, že jim to jejich partnerky 

nedovolí a do „své" sféry je nepustí.",? 

Tento tradiční model péče o dítě má mj. jednu rizikovou stránku pro celou 

rodinu. Otec, který je pouze živitelem rodiny, je pro ni často nahraditelný. Aktivní 

otec, který má vybudovaný intenzivní vztah ke svým dětem od jejich narození a 

podílí se na celkovém chodu domácnosti, je pro rodinu nenahraditelný. 

2.5.1 Aktivní otcové versus mateřský instinkt 

Ve všech dobách a ve všech kulturách existuje prostor pro změnu. Proto se 

posouváme a vyvíjíme. Řada mužů pociťuje tento tlak na změnu v oblasti gender 

jako stresující moment - jak zkombinovat roli aktivního otce a spoluživitele rodiny? 

Přenesme se přes zastánce „tradice" lovců, která do dnešního moderního světa 

kanceláří a počítačů nepatří. Dostaneme se k nevyhnutelné a žádoucí změně, 

k obrazu otce pečovatele. Zde narazíme na limity mužovy role primárního 

pečovatele a na snahu a vůli mužů k takové změně, potažmo nastavení 

společenských struktur. 

Ve společnosti funguje představa, že muži nikdy nemohou být tak schopnými 

pečovateli jako ženy, neboť k tomu nejsou od přírody vybaveni. Tento mýtus se 

zakládá na výzkumech z 20. století, které probíhaly v rodinách, kde se o dítě starala 

matka.18 Z těchto výzkumů pak vyplynulo, že mezi dítětem a matkou vzniká 

několik fází připoutání, mezi něž patří i tzv. symbiotická vazba, kdy se dítě 

identifikuje s matkou a nerozlišuje mezi vlastní osobou a osobou matky. Tato 

představa byla posílena skutečností, že matka dítě devět měsíců nosí, a proto pouto 

mezi nimi přetrvává a stupňuje se. Jistě tomu tak je, pokud zůstanou spolu. Druhou 

17 Rovné příležitosti do firem : druhé speciální vydání. Praha: Gender Studies, 2007, str. 19. 
18 Aktivní otcovství. Brno: Nesehnutí, 2008, str. 19. 
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věcí je, že matku stejně tak může nahradit matka adoptivní nebo otec a i v takových 

momentech se vytváří silná pouta. 

Novější psychologické studie tyto teorie upravují, nebo je vyvracejí. Americká 

psycholožka Brenda Geiger například v polovině devadesátých let prováděla 

srovnávací výzkum rodin, ve kterých byly na rodičovské dovoleně, a tudíž s dětmi, 

ženy, a rodiny, kde na rodičovské dovolené byli s dětmi muži. Mimo jiné použila 

standardní vývojově psychologickou metodu test neobvyklé situace. Ta spočívá 

vtom, že dítě je záměrně uvedeno do lehce stresové situace (pobyt v místnosti 

s cizím člověkem apod.) a sleduje se chování dítěte: jeho preference vzhledem 

k rodičům, u koho vyhledává ochranu, podporu, s kým vyhledává oční i fyzický 

kontakt. Zcela průkazně se ukázalo, že děti nepřisuzovaly žádnou důležitost pohlaví 

své pečující osoby. Děti prokazovaly stejné chování v případech, kdy o ně pečovali 

jejich otcové, jako k matkám, pokud to byly ony, které byly jejich primárně 

pečujícími osobami. V případě ohrožení zvenčí tak děti vyhledávaly blízkost a 

bezpečí u svých otců a preferovaly je před matkami, jestliže to byli otcové, kteří o ně 

pečovali." 19 

Takové výzkumy vedou kredefínici starších poznatků vývojové psychologie. 

Vazba mezi dítětem a rodičem v raném věku je stále klíčová pro další vývoj dítěte, 

avšak mnoho psychologů a psycholožek se dnes domnívá, že toto pouto vzniká ne 

na základě pokračování prenatální vazby, ale je výsledkem praktické péče o dítě, 

která není závislá na pohlaví rodiče či nutnosti biologického rodičovství. Není proto 

důležité, zdaje pečující osoba muž či žena, ale to, jak o dítě daná osoba pečuje a jak 

uspokojuje jeho potřeby. 

Pokud se budeme bavit s nastávajícími matkami, častokrát zazní zmínka o 

strachu, co bude „poté", myšleno po porodu. Jestli se o své dítě dokážou postarat, 

jak se to vše naučí. Většina žen se také péči o dítě učí „za pochodu". Jistě existuje 

ženská intuice a mateřský instinkt, ale velkou měrou se na tom podílí výchova, 

neboť ženy jsou k takovým dovednostem vedeny odmalička. Pokud se zeptáme otců 

starajících se o své děti, jistě žádný z nich nebude mít problém s každodenní péčí o 

dítě (přebalování, krmení aj.). Jde pouze o praxi a vůli, nikoli o zvláštní vlohy, které 

by nám umožňovaly pečovat o dítě. 

19 Aktivní otcovství. Brno: NESEHNUTÍ, 2008, str. 20. 
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Elizabeth Badinterová si ve své knize Mateřská láska od 17. století po 

současnost dala za cíl ukázat, že vnímání mateřské lásky jako vrozeného a 

neměnného instinktu je mýtus a že chování ženy k dítěti je předepsáno 

společenskou normou, která se historicky proměňuje. „Dítě bylo často vnímáno 

jako břemeno a jako neštěstí. Proto byly tisíce francouzských dětí po narození 

odkládány před dveře kostelů a později do nalezinců, tisíce dětí byly po narození 

odtrhávány od matčina prsu a předávány placeným kojným. A zdaleka se nejednalo 

o děti chudáků. Matky o své děti nejevily zájem. Výsledkem byla známá vysoká 

kojenecká a novorozenecká úmrtnost, neboť dítě bylo - z hlediska dnešních norem 

mateřské lásky - zcela zanedbáváno. I výchova dětí z buržoazních nebo 

aristokratických vrstev se vyznačovala mravní a citovou chladností, jakož i 

nedostatkem péče.20 

Badinterová mluví o společenském tlaku na matky. Pokud tento společenský tlak 

není na matky (otce) vykonáván, ženy (muži) se chovají dle své přirozenosti, neboli 

sobecky. Matky se podle Badinterové neobětují svým dětem instinktivně, ale 

rozumově, pod tlakem okolí. „Radikální proměna mateřství nastala na konci 18. 

století v důsledku sociálního tlaku, který začal ženám přikazovat, aby se věnovaly 

svým dětem, kojily je a aby byly skutečnými matkami. Utvořil se mýtus, který 

přetrvává ještě i po dvou stoletích: mýtus o mateřském instinktu anebo spontánní 
r v r i (21 

lásce každé matky ke svému dítěti" 

Badinterová dochází ve své knize k závěru, že u žen nelze hovořit o mateřské 

lásce a mateřském instinktu, ale o nesmírném tlaku společnosti na ženy, jehož cílem 

je dosáhnout, aby se žena realizovala pouze v mateřství bez ohledu na své zájmy, 

tužby a požadavky. 

Z průzkumu v několika evropských zemích je evidentní, že názor na mateřství 

jako poslání ženy sdílí mnoho respondentů, ačkoli tendence k souhlasnému názoru 

na tuto otázku se s lety snižuje. Severské země, Nizozemsko a Velká Británie se 

umístily na spodních příčkách, resp. názor, že žena musí mít děti, aby se naplnilo 

jejich poslání přijímá maximálně 24% respondentů. 

20 BADINTEROVÁ, E. Materská láska od 17. storočia po súčasnosť. Bratislava : Aspekt 1998, str. 
101. 
21 Tamtéž, str. 107. 
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Tabulka č. 2 : Podíl respondentů, kteří si myslí, že žena musí mít děti, aby se 
naplnilo její poslání, v různých evropských zemích v roce 1981,1990 a 1999. 

Země 1981 1990 1999 

Bulharsko* X 92 75 

Polsko* X 75 70 

NDR* X 66 70 

Francie* 73 75 68 

Itálie* 53 67 56 

SRN+ 39 44 51 

Slovensko* X 73 45 

Česká republika X 63 44 

Španělsko 49 51 40 

Slovinsko* X 58 38 

Rakousko X 51 34 

Belgie 47 46 33 

Švédsko 16 21 24 

Nizozemsko 12 12 7 

Norsko 20 23 X 

Velká Británie 22 21 X 

x - výzkum nebyl proveden; * - data z roku 1991; + v roce 1999 bez bývalé NDR 
Pramen: EVS 1981, 1990-1991, 1999 
Zdroj: RABUŠIC L. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: SLON, 
2001, str. 160. 

Rodiny, ve kterých úlohu pečovatele převezme otec nebo se o ni náležitě 

s matkou podělí, mají víceméně shodné zkušenosti. Okolí se na matku, která 

ponechá dítě v péči jiné osoby, dívá s despektem, protože se očekává, že se o něj, 

alespoň v rané fázi bude starat. Otcové na rodičovské dovolené jsou obdivováni, 

považováni za hrdiny. Matky, které v té době pracují, aby zabezpečily celou rodinu, 

se s tak kladným hodnocením a pozorností nesetkávají. Zeny se proto dostávají do 

frustrující situace, kdy jsou považovány za krkavčí matky a jejich partneři za 

hrdiny, ačkoli muži na rodičovské dovolené zvládají povětšinou jen péči o dítě, 

nikoli starost o domácnost, jak je tomu u žen. Žena na rodičovské dovolené je jaksi 

automaticky vtažena do role matky a hospodyně, což je jí připisováno jako 

přirozené. 
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Většina otců, kteří pečovali o své dítě, cítí tuto zkušenost pozitivně. Za největší 

přínos považují otcové to, že si vybudovali velmi blízký vztah s dítětem. Otcové 

jsou také nadšeni z toho, že pokud se dítěti něco přihodí, běží za nimi a ne za 

maminkou, což jim přináší jisté zadostiučinění. V rodinách, ve kterých pečuje otec 

0 malé dítě, se utužují vzájemné vztahy. Nejen mezi otcem a dítětem, ale i mezi 

otcem a matkou, protože matka nezůstává na vše sama. 

2.5.2 Historický vývoj role otců 

Aristoteles vycházel z představy, že mezi lidmi existuje přirozená nerovnost. 

Ten nejdokonalejší člověk, rozumějme muž, má proto nejvyšší postavení. Jako muž 

1 jako otec, který rozhoduje o věcech rodinných a rodině vládne. 

Ani křesťanská teologie vycházející z židovských kořenů nedává ženě rovnost. 

Žena byla přeci stvořena ze žebra muže (podle knihy Genesis) a byla zodpovědná 

za hříchy, kterých se dopustila a ke kterým svedla i muže. 

V antickém Římě tato tradice otcovské autority pokračovala. Otec měl dokonce 

právo prodat své děti do otroctví nebo je zabít. Otec po dlouhá staletí rozhodoval 

téměř o všem, matka měla jen funkci rodící ženy. Ale s právy měl otec i povinnosti: 

starat se o děti a hradit jejich životní náklady. 

Ještě v pre-industriální době pracovali muž i žena většinou pospolu na svém 

hospodářství. K nim se připojily i děti, které později hospodářství přebraly. Rodina 

se tedy vlastní silou a pohromadě starala o své živobytí. Otcové plnili role hlavy 

svých rodin, byly to autority, které děti vychovávaly, byli odpovědní za morální a 

náboženskou výchovu svých dětí a připravovali je na život mimo domov. 

Jak už bylo řečeno, v době industrializace, tedy koncem 18. století a začátkem 

19. století, se úloha otců v rodinách mění a slábne. Otcové již nejsou pohromadě se 

svými dětmi, pracují odděleně od svých rodin, nemají už o své rodině takový 

přehled. Od konce 18. století sílil vliv ženy, ačkoli se jednalo o zodpovědnost ženy 

jako matky za domácnost, výchovu dětí a péče o ně. Z otce se stává vzdálená osoba 

pracující mimo domov, z matky pak hospodyně a vychovatelka. Tímto se svět začal 

dělit na sféru soukromou a sféru rodinnou, které spolu nemají vždy častý či úzký 

vztah. Společnost nabývá dojmu, že matka se o své děti, zvláště malé, dokáže 
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postarat lépe než jejich otec. Tím, že se otcové vzdalovali od rodin, začali uznávat i 

jinou prioritu. Nikoli rodinu, ale svou práci a jejich ambice se více a více zaměřily 

na pracovní úspěchy. Role otcovství tak více a více slábla. 

Ve 20. století se prohloubil model otce živitele a matky zastávající roli obou 

rodičů. Muž zasahoval do výchovy tehdy, pokud se jednalo o ryze mužské 

záležitosti nebo pokud autorita matky ve výchově či vzdělávání selhávala. V první 

polovině 20. století vznikl tzv. kult mateřství, který se opíral o poznatky 

symbiotického vztahu matky a novorozence. Uvádělo se, že pouze matka může 

uspokojit potřeby svého dítěte a jen ona na ně dokáže adekvátně reagovat. Otcové 

byli podceňováni a společnost je přestala vnímat jako stejně důležitého rodiče. 

Dlouho trvalo, než byly tyto názory vyvráceny a nahradil je pohled na muže jako na 

rodiče významného i v raných fázích života dítěte, který má předpoklady pečovat o 

své děti jako jejich matka. „Výraznějším protestem proti kultu mateřství byl až 

v roce 1975 článek Michaela Lamba, Bowlbyho pokračovatele na Yaleově 

univerzitě, ve kterém pojmenoval otce napomenutými přispěvateli k výchově dítěte'. 

Jeho práce dokazuje, že rodič, který se nejvíc věnuje dítěti, stává se hlavním 

objektem přilnutí-bez rozdílu pohlaví - zároveň tento preferenční vztah nevylučuje 

jiné vztahy. Další výzkum potvrdil, že otec je významný, nejen když jsou děti starší, 

nýbrž i v raných letech, a také to, že u mnoha otců existuje zjevná touha a kapacita 

starat se o své malé děti, že dokáží být naprosto srovnatelnými pečovateli, jakými 

byly dosud pouze matky. " 

Od 70. let 20. století dochází k „návratu" otců do rodin, ačkoli tento proces nebyl 

a není jednoduchý. Ve společnosti probíhala tzv. druhá vlna feminismu, kdy ženy 

mohly volně studovat, avšak zjišťovaly, že jsou diskriminovány na trhu práce, proto 

se v té době snažily co nejvíce participovat ve sféře práce a prosadit se v ní. 

Obraz moderního otce je ten, který se angažuje ve své rodině a podílí se na 

výchově a péči o děti. Jedná se teprve o určitý vzorec, který musí být postupně 

naplněn. O dlouhodobé společenské změně jsem se již zmínila v předchozích 

částech své práce. 

22 Aktivní otcovství. Brno: NESEHNUTÍ, 2008, str. 30. 
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2.6 Rodina svobodné matky 

Rodinu svobodné matky obecně rozlišujeme na dva typy. První typ je rodina 

většinou mladé matky, která otěhotněla často po krátké známosti s mužem. Druhý 

typ je rodina starší ženy, která se rozhodla mít dítě a se svým partnerem jej společně 

nevychovává. 

„Má-li dívka ve svých šestnácti letech dítě, aniž je provdána, její další život je jí 

náhle - z devadesáti procent - předepsán. Pravděpodobně nedokončí střední školu. 

A i když bude mít ve svém okolí někoho z blízkých příbuzných, kteří jí s dítětem 

pomohou, bude jen obtížně hledat takové zaměstnání, v němž by vydělala dost pro 

sebe a pro své dítě. Bude proto asi mít tendenci vdát se za někoho, koho by si za 

jiných okolností asi nevzala. Životních voleb, které má, není mnoho a většina z nich 
23 je špatných." 

Těhotenství svobodných matek i průběh porodu bývají komplikovanější než u 

matek zdravých. Děti svobodných matek jsou častěji nemocné než děti z úplných 

rodin. Bytová a finanční situace svobodných matek je horší než u vdaných žen. Děti 

svobodných matek mají horší školní prospěch, ačkoli se podle testů inteligence 

neliší od svých spolužáků z kompletních rodin.24 

Svobodné matky se často cítí osamělé a mají více starostí v každodenním životě, 

což má dopad i na jejich děti, které vše vnímají a prožívají s ní. K tomu ještě často 

soudně vymáhají výživné na své dítě. Muž však nechybí jenom jako partner, chybí 

hlavně jako otec. Dochází k absenci mužského vzoru v rodinách, důležitého zvláště 

pro chlapce. Samozřejmě i dívky potřebují otce. „ V literatuře se cituje zjištění, že 

dcery vychovávané bez otce směřují v dospělosti k extrémnějším postojům vůči 

mužům, tzn. buď k nekritickému obdivu nebo k naprostému odmítání mužů. 

Nepřítomnost v rodině může kompenzovat dědeček. Ale průzkumy postojů nejstarší 

generace k nemanželskému dítěti ukazují, že v první fázi mají prarodiče postoj 

odmítavý, někdy jen rezervovaný. Ne vždy jsou ochotni svou dceru s nemanželským 

dítětem plně akceptovat. "25 

23 RABUŠIC L. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: SLON, 
2001, str. 166. 
24 MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: A. Zápotocký, 1993, str. 103. 
25 Tamtéž, str. 103. 

28 



Mezi dítětem a matkou vzniká silnější vazba než v rodinách úplných. Matka 

samoživitelka má více povinností s péčí o dítě, na které je sama. Taková matka do 

určité míry ztrácí svobodu rozhodnutí, zda zůstane dlouhodobě na rodičovské 

dovolené, nebo se vrátí do práce. Finanční hledisko ji spíše nutí dát své dítě do 

předškolního zařízení a nastoupit do pracovního poměru dříve, než po skončení 

doby rodičovské dovolené. Z důvodu finanční tíže je nucena volit státní předškolní 

zařízení v místě bydliště, tedy nejlevnější variantu, pokud nemá nikoho jiného, kdo 

by o dítě v její nepřítomnosti pečoval. 

Neprovdaná matka nemusí žít s dítětem sama, pokud se jedná o nesezdané 

partnerské soužití, jinak funkční rodinu. Ačkoli trend společného života „na psí 

knížku" sílí, přesto si mladí neženatí muži a mladé neprovdané ženy ve většině 

evropských zemích nemyslí, že by bylo manželství zastaralou institucí. 

Graf č. 1: Podíly svobodných respondentů, kteří souhlasili s výrokem, že 
Manželství je zastaralá instituce. Vybrané evropské země, 1999 
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Zdroj: RABUŠIC L. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha : SLON, 
2001, str. 190. 

Důvody, proč žena nevstoupila do manželství před narozením dítěte, shrnuje 

následující tabulka, ze které vyplývá, že i ženy žijící s otcem svého dítěte uvádějí 

jako hlavní důvod nesezdání nejistou budoucnost svého vztahu s partnerem. O 

procento méně žen považuje sňatek za formalitu. Téměř 16 % žen uvádí, že sňatek 

odmítal jejich partner. Je tak patrné, že mnoho nesezdaných párů s dítětem řeší 

partnerské problémy, které jim nedovolí vstoupit do manželství. 
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Matky dětí, které nežijí s otcem dítěte, uvádějí jako nejčastější důvod svého 

svobodného stavu odmítnutí sňatku partnerem. Následuje početná skupina žen 

nejistých si vývojem svého vztahu. Další velkou skupinu svobodných matek tvoří 

ženy mající dítě se ženatým mužem, který však svou původní rodinu neopustil. 

Oproti ženám žijících s otcem dítěte, jen málo žen bez partnera uvádí jako důvod 

pro nesezdání finanční nákladnost svatby a finanční nevýhodu manželské instituce. 

Tabulka č. 3: Nejdůležitější důvod, proč žena nevstoupila před narozením 
prvního dítěte do manželství 

Žila s otcem dítěte Nežila s otcem dítěte 
1. Nebyla si jistá, jakou 

budoucnost má její vztah. 
18,1 Sňatek odmítal její partner. 34,0 

2. Sňatek považovala za 
zbytečnou formalitu. 

17,0 Nebyla si jistá, jakou 
budoucnost má její vztah. 

25,0 

3. Sňatek odmítal její partner. 15,8 Předcházející manželství 
jejího partnera ještě nebylo 
ukončeno. 

11,5 

4. Nechtěla se vdávat těhotná. 13,5 Neměla partnera. 9,0 
5. Manželství by jí nepřineslo 

žádné výhody. 
12,3 Sňatek považovala za 

zbytečnou formalitu. 
6,4 

6. Bylo to finančně výhodné. 7,0 Manželství by jí nepřineslo 
žádné výhody. 

5,1 

7. Uspořádání svatby by bylo 
příliš nákladné. 

6,4 Bála se, že by přišla o 
svobodu a nezávislost. 

3,2 

8. Předcházející manželství 
ještě nebylo ukončeno. 

5,3 Bylo to finančně výhodné. 1,3 

9. Bála se, že by přišla o 
svobodu a nezávislost. 

3,5 Nechtěla se vdávat těhotná. 1,3 

10. Neměla partnera. 0,0 Uspořádání svatby by bylo 
příliš nákladné. 

0,6 

Nevěděla. 1,2 Nevěděla. 2,6 
Celkem N(=100%) 171 Celkem N (=100 %) 156 

Zdroj: Nemanželská plodnost: její rizika a sociální podmínky. Praha : SOU AV CR, 2006, str. 14. 

„ Rodinný stav matky v době porodu je závislý na pořadí dítěte. Mezi prvními 

dětmi má svobodnou matku více než každé třetí narozené dítě. Nejvyšší podíl dětí 

narozených v manželství se vyskytuje u druhorozených dětí. S rostoucím pořadím 

opět stoupá podíl dětí narozených mimo manželství. Třetí dítě či případně dítě 

vyššího pořadí si častěji pořizují ženy, které žijí s novým partnerem. Další skupinou 

jsou ženy, které se svým chováním odlišují od majority a které častěji upřednostňují 

alternativnější formy rodiny. Přibližně 17 % matek třetího dítěte bylo rozvedených 
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anebo ovdovělých a zkušenost s manželstvím již za sebou měla i každá pátá matka 

dítěte čtvrtého pořadí. Každá desátá matka třetího dítěte byla svobodná a v případě 
v ((26 dětí čtvrtého pořadí bylo svobodných 16% rodiček. " 

2.7 Rodina a rozvod, rodina rekonstruovaná 

V prvním čtvrtletí letošního roku došlo k uzavření 4 900 manželství, což je o 

660 méně než v prvním čtvrtletí roku 2007. První čtvrtletí je však nejméně 

oblíbeným obdobím pro sňatky, kdy jich je uzavíráno asi 10 % z celoročního 

počtu.27 

Během prvních tří měsíců roku 2008 bylo rozvedeno 7 700 manželství, téměř 

stejně jako v roce 2007. Z 81 % se jednalo u muže či ženy o rozvod první. Celkem 

4 600 rozvodů se týkalo manželství se závislými dětmi. O úplnou rodinu tak přišlo 

6 751 dětí.28 

Rozvod znamená pro rodinu a její členy dlouholetou zátěž. Když se zkušení 

kliničtí pracovníci pokoušejí určit, za jak dlouho po rozvodu se rodina opět 

stabilizuje, uvádí jako normu interval od dvou do pěti let.29 Rozvod patří mezi 

velmi silně stresující období v životě nejen dospělého člověka, ale bohužel i dětí. 

Rozhodnutí k rozvodu není obvykle okamžitou záležitostí. Předchází mu různě 

dlouhá manželská krize. Jen málo partnerů se rozvádí v klidu, většina rozvodů 

posiluje trauma svým emočním nábojem. Obvyklé je vzájemné ubližování si 

partnerů, pomlouvání, vyčítání apod. Nejvíce tím trpí psychika dítěte. Předškolní 

dítě ještě neumí mluvit o svých starostech. Reaguje na rozvod svých rodičů 

poruchami chování. Není schopno jej pochopit a zpracovat. Jenom ho protrpí. Cítí 

za rozchod vinu. Pro dítě znamená rozvod a doba po něm dobu nejistoty a 

nebezpečí. Jak dítě prožívá rozvod svých rodičů? 

26 Informační bulletin z projektu Sociální a ekonomické charakteristiky mimomanželské plodnosti 
v České republice po roce 1989. Nemanželská plodnost: její rizika a sociální podmínky. Praha: SOÚ 
A V ČR, 2006, str. 3. 
27 ZEMAN, K.Počet narozených nadále mírně roste : Pohyb obyvatelstva - 1.čtvrtletí 2008. [online], 
Praha : ČSÚ [vyšlo 2008-06-12; cit. 2008-06-14]. Dostupné na www: 
http://www.czso.ez/csu/csu.nsf/informace/coby061208.doc#priloha 
28 Tamtéž. 
2<) MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: A. Zápotocký, 1993, str. 106. 
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• Rodičem, který od rodiny odchází, se cítí opuštěno a nemilováno. Cítí, 

že pro něj nemá žádnou cenu. 

• Jestliže dítě s jedním rodičem odchází z hnízda, cítí se vinno tím, že 

druhého rodiče opustilo. 

• Trpí ztrátou milovaného člověka. 

• V případě, že se musí odstěhovat z hnízda, ztrácí svůj svět: důvěrně 

známý byt, kočku, sousedy, školku... 

• Protože už nezažívá jednotu rodičů, cítí, že mužský a ženský prvek stojí 

proti sobě v nepřátelství. Stojí ho mnoho sil, aby tento dojem překonalo. 

Nejtěžší to pro ně bude na tom stupni, kdy si začne uvědomovat svou 

pohlavní identitu (okolo čtvrtého až pátého roku) a začne se ztotožňovat 

se vzorem stejného pohlaví30 

V ČR dochází nejčastěji po rozvodu manželů k modelu pečující matka -

„víkendový" otec. Z jednoho rodiče se tak stává rodič pečující, žijící s dítětem, 

druhý se snaží získat dítě pro sebe. Stává se z něj rodič „víkendový", který nemusí 

vychovávat, ale obstarávat dítěti zábavu. V zásadě se oba rodiče perou o přízeň 

dítěte. Dítě je vším přetíženo a zmateno. Další zátěžovou situací pro dítě je, když se 

jeho rodiče znovu ožení nebo vdají. 

Rekonstruovaná rodina31 řeší při své složitosti zejména hlavní otázku, kdo ke 

komu patří. Pokud je dítě milováno a má pocit bezpečí, ačkoli se alespoň zpočátku 

nebude cítit v nové rodině jistě, přijme i tento model propletené rodiny. To 

potvrzuje Matoušek ve své knize Rodina jako instituce a vztahová síť: „ Žena, která 

se svými vlastními dětmi rekonstruovanou rodinu zakládá, může jen výjimečně 

dosáhnout pocitu, že její nový manžel patří pouze do této nově vzniklé rodiny. Muž 

zakládající po rozvodu novou rodinu nemusí být ještě zcela citově odpoután od 

rodiny, v níž žil předtím. Neváží ho tam jen vztahy k dětem, může trvat i jeho emoční 

pouto k bývalé ženě. Může žárlit na svou novou ženu pro její silnou vazbu k dětem. 

Navíc mívá často dojem, že nevlastní děti během nepřítomnosti otcovské autority 

30 PREKOPOVÁ J., SCHWEIZEROVÁ CH. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Praha: Portál, 2003, 
str. 142. 
31 Rekonstruovaná rodina je rodina, která vznikla po rozvodu jednoho či obou rodičů. Skládá se 
z jádra, obvykle matky pečující o vlastní dítě (děti), a z dalšího dospělého, obvykle otce, který má 
případně také své děti, o něž nepečuje, ale se kterými se stýká. Rekonstruovanou rodinu tak 
významně ovlivňuje i bývalá žena manželova, případně i její rodiče, bývalý manžel ženy a jeho 
rodiče. 
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v rodině ztratily smysl pro disciplínu a řád. Proto se vůči nim může projevovat 

velmi autoritativně, což zase nelibě nese jejich vlastní matka. 

Oba manželé proto hlídají, kdo s kým tráví kolik času, kdo komu co dává, jak 

jsou distribuovány tresty, případně chvála atp., s ostražitostí podstatně vyšší než 

v rodině, kde rodiče vychovávají jen své vlastní děti. Oba dospělí přitom ještě 

nemusejí mít plně zpracováno své rozvodové trauma a mohou v nich doznívat pocity 

viny za to, že se rozvedli. 

Nejen rozvod, ale i nová manželství rodičů jsou pro děti zátěžovou situací. 

Pokud podle Matouška „rekonstruovaná rodina stojí a padá se schopností zvládat 
32 

střety zájmů, s ochotou ke kompromisům, s tolerancí" , vyvstává otázka, zda 

takové schopnosti nelze využít i v původní rodině, kterou by to častokrát mohlo 

zachránit. Rodiče i děti by se tak vyhnuly složitým životním situacím zatěžujícím 

zejména děti samotné. 

12 MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : A. Zápotocký, 1993. str. 24. 
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v 

3. Zena jako matka 

3.1 Zrození matky 

Narození dítěte bývá oslavováno jako velká událost. Na zrození matky se však 

zapomíná. Fakticky se žena stává matkou v okamžiku porodu svého prvního dítěte. 

Její mateřství se ale vytváří již dávno předtím. Mezi nejdůležitější faktory určující 

mateřství ženy patří genetická dispozice; vliv matky a rodiny, z níž žena pochází; 

těhotenství a porod; vliv společnosti, ve které žena žije. Vědecké výzkumy zatím 

jednoznačně nepotvrdily mateřský gen u lidí, ale u myší ho již vědci objevili. „Jde 

o gen, který údajně kontroluje, jak kvalitně myš pečuje o svá mláďata. Ukázalo se, 

že samičky, které mají tento gen poškozený, jsou ve svém mateřském citu oslabeny, 

a například budují se zpožděním hnízda, daří se jim odchovat jen méně potomků a 
r t(33 

jsou na tom hůře s kojením. " 

Bez ohledu na ne/existující mateřský gen, v těle matky dochází v průběhu 

těhotenství, porodu a kojení k velkým hormonálním změnám, které mají vliv nejen 

na její psychiku, ale i na vytvářející se vztah mezi matkou a dítětem. Období kolem 

porodu má tak klíčový význam pro rozvoj lásky mezi matkou a dítětem. Mateřství 

napomáhají tyto hormony34: 

• Endorfiny - hormony štěstí 

Během přirozeného porodu působí jako přirozené prostředky na tišení bolesti. 

Způsobují přechod rodící ženy do jiného stavu vědomí. Určují zvláštní 

propojení mezi bolestí a rozkoší, které k přirozenému porodu nerozlučně patří. 

Endorfiny jsou vyplavovány i do organismu dítěte. U matky i dítěte vedou 

k vytváření první vazby. 

• Oxytocin - hormon lásky 

Tento hormon je vyplavován při pohlavním styku, při porodu i při kojení. 

Nejvyšší hladiny dosahuje oxytocin po normálním, lékařsky nenarušovaném, 

porodu. U ženy vede k instinktivní potřebě mít na blízku své dítě. Když dítě 

33 LABUSOVÁ, E. Jak se rodí matka, [online], [cit.20. 6. 2008]. Dostupné na www: 
http://www.evalabusova.cz/clanky/jak_se_rodi_matka.php 
34 Tamtéž. 
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začne poprvé sát mateřské mléko, zároveň s ním přijímá i tento „hormon lásky", 

což u něj vede ke vzniku vazby podobné zamilovanosti. 

• Adrenalin - hormon akce 

Tělo jej produkuje ve stavu ohrožení nebo zvýšené potřeby reagovat. Je 

základním hormonem ve stresových situacích. Připravuje tělo na výkon nebo 

obrannou reakci. V druhé době porodní, ve fázi vypuzovací, je tento hormon 

velmi žádoucí. 

• Prolaktin - hormon péče a „hnízdění" 

Tento hormon uvádí matku do stavu bdělé pohotovosti a způsobuje, že žena 

přirozeně staví potřeby dítěte nad své vlastní. Matce dává sílu k péči o dítě -

zlehčuje např. její spánek, takže podvědomě hlídá, jak dítě dýchá, reaguje na 

jeho potřebu jídla apod. Prolaktin dočasně působí, že matka zapomíná na sebe 

samou a rovněž snižuje sexuální touhu ženy. 

Souhrn těchto hormonů působí jako prevence proti poporodní depresi a jako 

podpora mateřství. Některé matky jednají intuitivně, jiné se mateřskému chování 

musí učit. 

Stále větší význam je přisuzován prostředí, do kterého se dítě narodí. Pokud je to 

prostředí láskyplné a bezpečné, dochází při vývoji osobnosti dítěte k menšímu 

výskytu problémového chování. Pro ženu, které její vlastni matka dala jen málo 
lásky a péče, bývá často obtížné, aby se sama stala milující a pečující matkou. Na 

řadu pak přichází vyřešení zakořeněného rodinného problému, aby se chování 

z matky na dítě nepřenášelo z generace na generaci. Na základě systematického 

pozorování bylo rozpoznáno několik faktorů, které mají zásadní význam pro 

harmonii mezi matkou a dítětem. Za nejdůležitější je považován častý a dlouhý 

tělesný kontakt, schopnost matky dítě zklidnit, pozornost vůči signálům ze strany 
• /• v 35 

dítěte a rychlá a odpovídající reakce na jeho pláč. 

35 LABUSOVÁ, E. Jak se rodí matka, [online], [cit.20. 6. 2008]. Dostupné na www: 
http://www.evalabusova.cz/clanky/jak_se_rodi_matka.php 
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3.2 Průměrný věk prvorodiček a problémy s ním spojené 

Od začátku ledna až do března roku 2008 se v ČR narodilo 28 500 živých dětí, 
i / r 

tedy o 1 500 více než ve stejném období roku 2007. Úhrnná plodnost prvního 

čtvrtletí činí 1,48 živě narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku. 
Plodnost žen tak dále stoupá. Stejně s ní stoupá i průměrný věk matek, který dnes 
činí 29,2 let celkem a 27,2 let při narození prvního dítčte. Nejvíce dčtí se rodí 

ženám narozeným v roce 1979.37 

Ve společnosti dochází k tzv. odkládání mateřství, většinou z důvodů 

ekonomických a pracovních (studijních). Věkový průměr matek byl v roce 1991 

24,7 let, dnes již zmíněných 29,2 let. Mladí lidé žijí (v ČR) dlouho u rodičů, věnují 

se studiu nebo práci. Mnoho dívek a žen však uvádí, že tzv. biologické hodiny u 

nich začnou tikat okolo 25. roku.38 To je však věk, kdy mnoho z nich stále studuje 

nebo nejsou dostatečně finančně zajištěny před možným nástupem na mateřskou 

dovolenou. Ženy prožívají vnitřní konflikt. Na jednu stranu chtějí být ekonomicky 

nezávislé, dostudovat školu apod., na druhé straně začínají toužit po dítěti. Dochází 

pak k pragmatickému odkládání mateřství, častokrát až po 30. roku, zvláště u 

vzdělanějších žen. Je zajisté chvályhodné plánovat rodinu, na druhou stranu, 

biologická dispozice žen, nehledě na prodlužující se věk, velí zakládat rodinu spíše 

v mladším věku. S pozdním těhotenstvím jsou spojena určitá rizika jak pro matku, 

tak pro dítě. Ať se jedná o předčasný porod, vznik Downova syndromu apod. 

Důležitým aspektem odkládání rodičovství je problém neplodnosti. Každá šestá 

dvojice v ČR má problémy přivést na svět potomka přirozenou cestou. Kromě 

jiných organických poruch, žena s přibývajícím věkem ztrácí schopnost otěhotnět. 

Naopak vzrůstá riziko genetických vad. Důležitým problémem bránícím otěhotnění 

je také stres, který jsme častokrát pojali za automatickou součást dnešního 

uspěchaného života. 

6 ZEMAN, K.Počet narozených nadále mírně roste : Pohyb obyvatelstva - 1.čtvrtletí 2008. [online], 
Praha : ČSÚ [vyšlo 2008-06-12; cit. 2008-06-14]. Dostupné na www: 
http://www.czso.ez/csu/csu.nsf/informace/coby061208.doc#priloha 
37 Tamtéž. 

BARTOŠOVÁ, M. Životní dráhy prvorodiček po třicítce : proč mít dítě později? [online], 2007, 
Gender sociologie, roč. 8, č 2/2007 [vyšlo 2007-12-16, cit. 2008-06-14]. Dostupné na www: 
http://www.genderonline.cz/view.php7cisloclanlaF2008012714 
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Umělé oplodnění neboli asistovanou reprodukci využívá více a více neplodných 

párů. Jen v České republice žije přibližně 23 tisíc dětí narozených díky těmto 

progresivním postupům39. 

Za zmínku však stojí i rizika spojená s asistovanou reprodukcí. Ať už ta fyzická 

či psychická. Jedná se o mnohačetná těhotenství a s nimi spojené předčasné porody, 

nižší porodní váhu dětí, sociální problémy rodin s vícerčaty; mimoděložní 

těhotenství, hormonální léčbu žen a její negativními důsledky atd. Po psychické 

stránce jde o zklamání žen či párů při neúspěšných pokusech o otěhotnění. 

„Například metoda 1VF (In Vitro Fertilizace, oplodnění ve zkumavce) nabízí 

celkovou naději na otěhotnění ženy asi v 15 % po transferu jednoho embrya, 25 % 

po transferu dvou a 30 % po transferu tří během jednoho cyklu léčby. Žena může 

v ČR podstoupit tři cykly umělého oplození hrazené z veřejného zdravotního 

pojištění. Výzkumy prokazují, že s každým dalším cyklem se úspěšnost léčby 
v . „40 zvyšuje. 

Psychologové Hoffman a Hoffmanová uvádí ve výsledcích svého výzkumu 

zabývajícího se motivací lidského jednání devět základních hodnot, které dítě 

poskytuje svým rodičům. 

1. Narození dítěte poskytuje mladým lidem status dospělosti a dává jim 

sociální identitu. 

2. Dítě umožňuje rodičům expanzi za hranice vlastního života, dává pocit 

reprodukce sebe sama, pocit jisté „ nesmrtelnosti". 

3. Dítě dává člověku pocit morálnosti - rodič se vzdává vlastních zájmů pro 

blaho nové osoby. 

4. Dítě přináší pocit přidružení, vytváří pro člověka nesmírně důležité vazby 

primární skupiny. 
5. Dítě je zdrojem stimulace, novosti v životě, zábavy. 

6. Dítě je zdrojem pocitu kreativity, pocitu naplnění, pocitu kompetence. 

7. Dítě přináší rodičům (hlavně matkám) zdroj moci a současně i pocit 

kontroly nad někým jiným. 

39 Kolektiv autorů. Otěhotnět je stále větší problém, [online]. Praha : MF Dnes [vyšlo 2007-06-12, 
cit. 2008-06-20]. Dostupné na www: http://www.crmzlin.cz/article/2087.otehotnet-je-stale-vetsi 
problém/ 

40 ŠINDELÁŘOVÁ, H. Zklamání jako jedno z rizik asistované reprodukce, [online]. Ženská 
neplodnost [cit. 2008-06-20]. Dostupný z www: http://www.zenska-neplodnost.cz/novinky?id=123 
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8. Dítě umožňuje rodičům srovnávat se a soutěžit jeho prostřednictvím 

s jinými, čímž může přinášet prestiž. 

9. Dítě je ekonomicky užitečné.4' 

41 ŠŤASTNÁ, A. Harmonizace rodiny a zaměstnám. Mikrosociálni a individuální souvislosti 
rodičovství. Praha: VÚPSV, 2005, str. 7. 
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4. Žena jako matka a sociální politika 

4.1 Národní koncepce rodinné politiky v ČR 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v ČR vydalo v roce 2005 tzv. Národní 

koncepci rodinné politiky, která hodnotí soudobou situaci českých rodin a zadává si 

cíle rodinné politiky týkající se podpory rodičovství a rodinné soudržnosti; hodnoty 

rodičovství; výchovy k partnerství, manželství a rodičovství; postavení otce 

v rodině; postavení seniora v rodině; rodinné soudržnosti; finanční podpory rodiny a 

bydlení, ať už mladých bezdětných rodin nebo rodin s nezaopatřenými i 

zaopatřenými dětmi; rodin seniorů. Dále si klade cíle ve sféře rodiny a vzdělání, 

zdravotní péče, služeb pro rodiny; slučitelnost profesních a rodinných rolí a v 

neposlední řadě podporu rodin se specifickou potřebou (vícečetná rodina, neúplná 

rodina, zdravotní postižení rodinného příslušníka, náhradní rodinná péče, romská 

rodina a rodina přistěhovalců). 

4.2 Finanční podpora rodiny, mateřská a rodičovská 

dovolená 

Systém finanční podpory rodiny nekompenzuje „hodnotu ušlých příležitostí" 

spojenou s péčí a výchovou dětí a pomíjí motivaci pro založení vícečetné rodiny. 

„ V roce 2002 převyšoval čistý peněžní příjem na osobu za rok v domácnostech 

zaměstnanců 96 tisíc korun. Bezdětné domácnosti přitom disponovaly mnohem 

vyššími příjmy (kolem 138 tisíc korun), oproti rodinám s dětmi dokonce až l,7krát 

vyššími. V obou typech domácností stále hrají zásadní roli pracovní příjmy, které v 

průměru tvoří 82% celkových čistých peněžních příjmů. Dalších zhruba 12% činily 

v roce 2002 sociální příjmy a 6% příjmy ostatní. "42 

42 BELLING, V. Národní zpráva o rodině (zkrácená verze), [online]. 2004, Praha . MPSV ČR 
[vyšlo 2004-10-19; cit. 2008-05-05]. Dostupné na www: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/900/zprava_zkr.pdf 
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Do finanční podpory rodiny spadá státní sociální podpora (přídavek na dítě, 

rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné a 

dávky pěstounské péče. 

„Stát poskytuje těhotné ženě a ženě po porodu tzv. mateřskou dovolenou. 

Zaměstnankyni (matce) náleží v souvislosti s porodem a péčí o novorozence 

mateřská dovolená po dobu 28 týdnů (porodí-li současně dvě a více dětí, náleží jí 

mateřská dovolená po dobu 37 týdnů). Na mateřskou dovolenou nastupuje matka od 

počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Jestliže se matce narodí dítě 

mrtvé, náleží jí mateřská dovolená po dobu 14 týdnů. Mateřská dovolená nesmí být 

nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže být v žádném případě ukončena ani být 

přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. Vrátí-li se zaměstnankyně do 

práce po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské 

dovolené, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. 

Není-li to možné proto, že tato práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí je 

zaměstnavatel zařadit podle pracovní smlouvy. "43 

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a 

zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Poskytuje se matce dítěte po 

skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte. Od 1. 1. 2008 existují tři 

varianty rodičovské dovolené: dvou, tří a čtyřletá. Po dobu čerpání rodičovské 

dovolené má rodič právo na dávku státní sociální podpory, které činí u rychlejšího 

čerpání (2 roky) 11 400 Kč, u klasického čerpání (3 roky) 7 600 Kč a pomalejšího 

čerpání (4 roky) 3 800 Kč/měsíc.44 

Otec jako hlavní pečující osoba je v českém právu relativně nový pojem. V 90. 

letech směl jít muž na rodičovskou dovolenou jen výjimečně, když nemohla svou 

roli zastat žena. Ženské pohlaví bylo natolik preferováno, že i při úmrtí matky měla 

přednostní právo jít na rodičovskou dovolenou partnerka biologického otce. Ten 

směl s dětmi zůstat doma jen tehdy, zůstal-li sám. 

43 BELLING, V. Národní zpráva o rodině (zkrácená verze), [online], 2004, Praha . MPSV ČR 
[vyšlo 2004-10-19; cit. 2008-05-05]. Dostupné na www: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/900/zprava_zkr.pdf 
44 Tamtéž. 
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4.3 Zahraniční praxe 

Mateřská dovolená v EU bývá zpravidla 14-28 týdnů, nejčastěji 18 týdnů. 

Rodičovská dovolená se pohybuje v délce od 3-4 měsíce po 3 roky: v 16 zemích EU 

je spojena s finanční podporou/příspěvkem (nejvyšším v Dánsku), v 11 zemích je 

bez jakékoli finanční kompenzace jen s ochranou pracovního místa.45 

Počet mužů na rodičovské dovolené se různí. V ČR činí cca 1,3 %. Ve Švédsku 

je situace zcela jiná. Asi 80 % mužů čerpá rodičovskou dovolenou v rámci 

rodičovské kvóty, celou rodičovskou dovolenou čerpalo v r. 2006 19 % mužů. Ve 

Slovinsku 72 % otců využije alespoň část 15 denní otcovské dovolené, následných 

75 dní otcovské dovolené s paušálním příspěvkem nárokuje 9 % otců. Celou 

rodičovskou dovolenou čerpala v roce 2004 2 % otců. Na Islandu si bere 

dvouměsíční volno 82 % mužů a na celé 3 měsíce, jež kvóta ukládá, 76 % mužů.46 

4.4 Slučitelnost profesních a rodinných rolí 

Ve většině evropských zemí a stejně tak i v ČR hraje jednu z hlavních rolí v 

problematice fungování rodin slučitelnost rodičovské a profesní role, a to zejména v 

rodinách s dětmi, jejichž rodiče dosáhli vyššího vzdělání. Nastavené podmínky v 

ČR komplikují dobrou slučitelnost těchto rolí. Na jedné straně možnost dosažení 

stejného vzdělání mužů i žen umožňuje oběma pohlavím prakticky stejně slibné 

zahájení profesní kariéry, na druhé straně se obecně předpokládá její kontinuitní 

vývoj u mužů a diskontinuitní vývoj u žen. Tento fakt sám má patrně velký vliv na 

vzrůstající procento dobrovolné bezdětnosti a prokazatelný negativní vliv na 

rozhodování se o počtu dětí, které partneři přivedou na svět. Z následující tabulky 

však vyplývá, že v zemích, kde je vysoká zaměstnanost žen, bývá i vysoká 

porodnost. 

45 Rovné příležitosti do firem. 3. speciální vyd. Praha: Gender Studies, 2008, Str. 21. 
Tamtéž, str. 21. 
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Tabulka č. 4: Zaměstnanost žen a její vliv na porodnost 

Stát Zaměstnanost žen v % 

v r. 2005 

Počet dětí na matku 

v roce 2005 

Island 80,5 2,05 

Dánsko 71,9 1,80 

Švédsko 70,4 1,77 

Velká Británie 65,9 1,78 
V— 
Česká republika 56,3 1,28 

Polsko 46,8 1,24 

Itálie 45,3 1,31 

Zdroj: Rovné příležitosti do firem. 3. speciální vydání. Praha: Gender Studies, 2008, str. 21. 

Řešení problému sladění rodiny a práce je prakticky z velké části ponecháno na 

rodičích, chybí dostatečná legislativní a ekonomická vstřícnost státu, soukromého 

sektoru i podpora široké veřejnosti, ve které fungují zažité genderové stereotypy. 

Závažným problémem komplikujícím slučitelnost rodičovské a profesní role je 

zejména nízká míra využívání práce na částečný úvazek, pružné pracovní doby a 

práce z domova. Zatímco ve většině vyspělých zemích existuje možnost postupného 

přechodu matek malých dětí (popř. otců) z rodičovské dovolené do zaměstnání 

prostřednictvím zkrácených, eventuálně postupně se zvyšujících úvazků, nemohou 

ženy v ČR z řady důvodů prakticky využít tuto možnost. Tím jsou de facto nuceny 

absolvovat dlouhou rodičovskou dovolenou a poté nastupovat na plný pracovní 

úvazek, což přináší problémy jak v rodině, tak v zaměstnání. Zbytečně rigidní je 

právní úprava rodičovské dovolené. Oproti zemím západní Evropy je tento institut 

jen sporadicky využíván otci, mimo jiné z důvodu jeho nízké finanční atraktivity. 

Účast otců na rodičovské dovolené má přitom význam nejen pro udržení profesních 

kompetencí ženy, ale především psychologický význam pro vztah otce k dítěti a k 

rodinným hodnotám. 

42 



Graf č. 2: Pracovní režim z hlediska pracovní doby podle pohlaví rodičů (v %) 

80 
72,6 

0,8 0,1 0,5 

16,8 

• Muži 

• Ženy 

denní provoz s m ě n y - p o smény- po 24 zkrácený plný úvazek příležitostné 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. 

Zdroj: KŘÍŽKOVÁ, A. Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích 
genderové struktury současné české společnosti, [online], Gender a sociologie, roč. 8, č. 2/2007 
[vyšlo 2007-12-16; aktualizováno 2008-01-27; cit. 2008-06-05]. Dostupné na www: 
http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2008012711 

Slučitelnost profesních a rodinných rolí MPSV hodnotí v dnešní době negativně. 

V české rodině jsou nejčastěji zaměstnáni oba rodiče, a to v naprosté většině na plné 

pracovní úvazky. Navzdory této skutečnosti je, i přes určité změny v postojích, 

rodina běžně založena na rozdělení rolí mezi mužem a ženou, kdy muž je vnímán 

jako živitel rodiny a na ženě spočívá v převážné míře péče o děti a domácnost. Ženy 

se stále více uplatňují společensky a profesně, avšak zvyšování angažovanosti mužů 

v rodině kopíruje tuto změnu neadekvátně. 

Žena, která zůstává na mateřské a rodičovské dovolené, těžko udržuje kontakt se 

svým povoláním, což má dopady na její profesní růst a obtížnější návrat do 

zaměstnání. 

Další překážkou ve slučitelnosti rodinného a pracovního života je praktická 

neexistence finančně a místně dostupných služeb péče o děti do tří let věku dítěte, 

které jsou jedním z důležitých předpokladů slaďování práce a rodiny. Péče o děti 

starší 3 let je v ČR zabezpečena prostřednictvím husté sítě mateřských škol, které 
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jsou také hojně využívány, avšak ani jejich počet nestačí. V roce 2003 existovalo 

v ČR 5 552 mateřských škol a navštěvovalo je 278 859 dětí.47 

Jaké cíle si stát vytyčil ? Umožnit rodičům sloučit jejich rodičovské a profesní 

role v případě, že se ani jedné role nechtějí vzdát. Je třeba působit na změnu 

společenského klimatu, kdy jsou rodiče (i potenciální) vnímáni jako méně 

perspektivní zaměstnanci/zaměstnankyně a dítě jako překážka jejich plného 

pracovního uplatnění. 

Navrhovaná opatření státu jsou: 

1. Služby zařízení poskytující péči o předškolní děti 

Vypracoval studii týkající se zmapování teritoriální a finanční dostupnosti jeslí, 

mateřských škol, školních družin a obdobných zařízení a služeb ve všech regionech, 

včetně zmapování podmínek, za jakých v nich lze umístit předškolní dítě, výše 

poplatků, kapacity a obsazenosti zařízení a jejich otevírací doby, jakož i 

spokojenosti rodičů se službami, které se v nich poskytují. Studie by měla obsahovat 

i návrhy možných opatření ke zvýšení teritoriální a finanční dostupnosti. 

2. Podpora slučitelnosti profesních a rodinných rolí v zaměstnavatelské sféře 

Vypracovat návrh podpory a motivace zaměstnavatelů umožňujících svým 

zaměstnankyním a zaměstnancům pečujícím o předškolní i školní děti slučitelnost 

práce a rodiny udržením kvalifikace formou jejich vzdělávání, umožněním práce z 

domova, využitím pružné pracovní doby a částečných pracovních úvazků, 

poskytováním volna z rodinných důvodů, zajištěním hlídání dětí 

zaměstnanců/zaměstnankyň apod., včetně analýzy jejich dopadu na státní rozpočet. 

V rámci Rady hospodářské a sociální dohody zahájit jednání se sociálními 

partnery, aby se angažovali v podpoře slučitelnosti rodičovské a profesní role při 

koncipování kolektivních smluv. 

Školit zaměstnavatele v zohledňování zájmu zaměstnanců/zaměstnankyň jako 

rodičů a vytváření prostředí příznivého rodině na pracovišti (tzv. „family 

mainstreaming "48). 

4 7 M A R K S O V Á M Národní k o n c e p c e rodinné politiky, [online], 2 0 0 5 , M P S V Č R [vyšlo 2 0 0 5 - 1 1 -
08 c1t 200^-15-15] Dostupné na www: HtttP://mpsv.cz/mes/clanky/2125/koncepce_rod,na.pdf 
48 £ , J nnsturi ve kterém jsou všechny koncepční, rozhodovací a «SZLZZZZ 3-ES a provMínl podHzeny h,edisku po,,eb a 
zájmů rodiny". 
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Za účelem veřejného ocenění zaměstnavatelů, kteří jsou prorodinnč orientováni, 

podporovat akce typu soutěže „Firma s nejlepšími prorodinnými opatřeními, 

rovnými příležitostmi" apod. 

Vypracovat návrh řešení, jak motivovat zaměstnavatele ke zřizování zařízení 

denní péče o malé děti na pracovišti, případně k podpoře služeb péče o malé děti 

poskytovaných jinými subjekty za finančně výhodných podmínek, včetně analýzy 

jejich dopadu na státní rozpočet. 

3. Podpora slučitelnosti profesních a rodinných rolí 

Nejrůznějšími formami zvyšovat atraktivitu rodičovské dovolené pro otce. 

Vypracovat studii týkající se možností změn rodičovské dovolené tak, aby 

umožňovala její přerušované čerpání do osmi let věku dítěte.49 

Zabezpečovat účinnější kontrolu dodržování zákazu diskriminace související s 

mateřstvím/rodičovstvím. 

Vypracovat odbornou studii ohledné možného zavedení příspěvku na hlídání 

dětí mladších 3 let věku, nebo jiné formy financování služby hlídání těchto dětí 

nerodičovskou osobou.50 

4.4.1 Problémy slučitelnosti profesních a rodinných rolí v praxi 

Průzkum Aleny Křížkové z roku 2008 shrnuje příčiny, proč mají rodiče 

problémy se zvládnutím slaďování rodinného a pracovního života. Výše mateřských 

a rodičovských dávek pobíraných na mateřské a rodičovské dovolené nezabezpečují 

rodinám takový životní a finanční standard jako v případě zaměstnání obou rodičů. 

Na prvním místě tedy stojí problém nedostatku peněz (72,6 % žen a 60,8 % mužů 

uvádí tuto variantu). Znamená to, že matky a otcové jsou nuceni řešit nedostatek 

peněz zaměstnáním obou partnerů, aby rodina finančně nestrádala. Důležitou 

překážkou pro ženy, aby skloubily práci a rodinu je fakt, že jsou často samy na 

starost o domácnost a zastávají tzv. druhou směnu. Chybí j im dostatečná spoluúčast 

a podpora partnera, nebo jiné osoby, která by ženě pomohla s péčí o domácnost a o 

49 Jde o věk „navykání" dítěte na školní docházku, kdy dítě může vyžadovat zvýšenou péči rodiče 
v takové míře, že je třeba, aby za tímto účelem přerušil své zaměstnání. 
50 M ARK.SOVÁ, M. Národní koncepce rodinné politiky, [online], 2005, MPSV ČR [vyšlo 2005-11-
08; cit. 2008-15-15]. Dostupné na www: Htttp://mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf 

45 



děti. Muži svou neúčast otců a partnerů v domácnosti vnímají ne jako svoje 

rozhodnutí, ale jako důsledek své náročné práce. Naopak, ženy vnímají mužovu 

neúčast jako jeho rozhodnutí a jeho neochotu podílet se na péči o děti a domácnost. 

Ženy vnímají více problémů, které stavějí překážky harmonizaci práce a rodiny. 

Důležitým faktorem je nemocnost dětí, nedostupnost výpomoci od prarodičů, 

neochota partnera i nedostupnost výpomoci v domácnosti. Problém je tudíž 

složitější a komplexnější. Muži vybrali méně důvodů, které by bránily v propojení 

práce a rodiny, což vypovídá o skutečnosti, že ženy si mnohem více uvědomují 

četnější překážky, které musejí překonávat, neboť to jsou hlavně ony, jimž se 

překážky do cesty v harmonizaci rodiny a práce staví, a jsou to ony, které přitom 

musejí obě role často plnit. 
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Graf č. 3: Nejdůležitější příčiny problémů s kombinací práce a rodiny podle 
pohlaví rodičů a procentuální zastoupení těch, kteří je vybrali 

72,6 nedostatek peněz 

nemocnost dětí 
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neochota partnera-péěe o domácnost 

nedostupnost placené služby-péče o děti a osoby 

život bez partnera 

nedostupnost placené výpomoci v domácnosti 

rodinné konflikty 

charakter vlastni práce 
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zdravotní problémy partnera/ky 
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Zdroj: Rodiče 2005, SOÚ AV ČR, v.v.i. 
N muži = 222; N ženy = 413. 
Zdroj: KŘÍŽKOVÁ, A. Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích 
genderové struktury současné české společnosti, [online], Gender a sociologie, roč. 8, č. 2/2007 
[vyšlo 2007-12-16; aktualizováno 2008-01-27; cit. 2008-06-05]. Dostupné na www: 
http://www.genderonline.cz/view php?cisloclanku=2008012711 
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4.5 Předškolní péče pro děti 

Zajištění předškolní péče o děti patří mezi nejdůležitější nástroj na skloubení 

pracovního a rodinného života, čímž může přispět i k růstu porodnosti. Mezi 

instituce zabezpečující péči o předškolní děti patří jesle (pro děti do 3 let) a 

mateřské školy (pro děti od 3 - 6 let). Zřizovatelem mateřských škol je obec. Na 

přelomu roku 2005/2006 bylo v ČR 4834 mateřských škol, které navštěvovalo 

282 183 dětí51. Průměrný počet dětí na třídu je 21 - 23 dětí, na učitelku 13,1 dítě52. 

Návštěvnost mateřských škol je vysoká, poptávka po nich převyšuje nabídku. 

V roce 2006 vykazovaly mateřské školy 9570 nevyřízených žádostí o umístění 

dítěte53, což má za následek snižování počtu 3 - 4 letých dětí v mateřských 

školkách, neboť „přednostní právo" na umístění mají předškolní děti. Mateřská 

škola má pro dítě významný vliv zejména při získávání sociálních zkušeností. Děti 

zároveň poznávají okolní svět pomocí her a vrstevnických vztahů, které mohou 

dítěti v rodině s malým počtem dětí chybět. 

4.5.1 Počet jeslí 

Počet mateřských škol v ČR není dostačující, avšak není kritický jako počet 

jeslí. Jesle jsou řazena mezi zdravotnická zařízení a spadají do kompetence 

Ministerstva zdravotnictví ČR. Na počátku devadesátých let bylo v ČR 1043 jeslí 

s 39 829 míst pro děti54. Vzhledem ke změnám ve společnosti, nižší porodnosti, 

prodloužení délky rodičovské dovolené až na 4 roky a měnících se názorů na péči o 

batolata (příklon k názoru, že pro mnohá batolata je téměř celodenní odloučení od 

matky příliš velkou zátěží) došlo k výraznému snížení jejich počtu. 

Graf míry pokrytí institucionální péče o děti do tří let nám ukazuje, na jaké 

úrovni je Česká republika v porovnání s jinými evropskými státy. Ačkoli nejsme na 

posledním místě, i tak je míra pokrytí jedna z nejmenších v Evropě. 

51 KUCHAŘOVÁ V • SVOBODOVÁ, K. Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. 
[onTne] 2006 VÚPSV, str. 1. [cit. 2008-07-10]. Dostupné na www: 
h t t p : / / w w w . v u p s v . c z / F u l l t e x t / v z _ 2 2 5 . p d f 
52 Tamtéž. 
53 Tamtéž. 
54 Tamtéž. 

48 

http://www.vupsv.cz/Fulltext/vz_225.pdf


Graf č. 4: Míra pokrytí institucionální péče o děti do tří let V ČR 
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Zdroj: European Childcare Strategies, Statistical Annex. 
Zdroj: KŘIŽKOVÁ, A. Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích 
genderové struktury současné české společnosti, [online]. Gender a sociologie, roč. 8, č. 2/2007 
[vyšlo 2007-12-16; aktualizováno 2008-01-27; cit. 2008-06-05]. Dostupné na www: 
http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2008012711 

Nová úprava třírychlostní55 rodičovské dovolené směřuje ktomu, aby rodič 

pečující o dítě měl možnost nastoupit do práce dříve, tedy již za dva roky po 

narození dítěte. Na to však není připraven systém zařízení péče o děti. MPSV se 

zavazuje tuto situaci zlepšovat. Ministr Petr Nečas navrhuje úlevy pro firmy, které 

budou zakládat firemní školky/jesle či podporovat již existující zařízení v okolí. 

Avšak podle výzkumu VÚPSV, pouze 2 % firem uvádějí, že vážně zvažují možnost 

založit firemní školku, pro dalších 8 % je to v horizontu možnosti a 83 % firem se 

zakládáním firemní školky nepočítá.56 U otázky firemních jeslí a mateřských škol 

musíme brát v úvahu nebezpečí posílení závislosti zaměstnanců na firmě. Pokud má 

zaměstnanec své dítě ve firemní školce, částečně tak ztrácí svobodu při rozhodování 

o změně zaměstnavatele. Taková změna by pro něj znamenala zároveň přeložení 

55 Třírychlostní úprava znamená možnost vybrat si délku rodičovské dovolené (dva/tři/čtyři roky). 
56 Klíč k jeslím. Praha: Gender Studies, 2007, str. 2. 
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dítěte do jiné školky, což by při dnešní vysoké obsazenosti mateřských škol mohl 

být problém. 

Počet jeslí v ČR poklesl z 1043 na počátku devadesátých let na 54 v roce 2005 

s 1671 místy57 Navštěvuje je 0,5 % dětí ve věku do tří let. Počet jeslí nadále klesá. 

Porodnost naopak stoupá. 

Tabulka č. 5: Porodnost v ČR mezi léty 1999-2007 

Rok Počty živě narozených dětí v CR 

1999 89 471 

2000 90 910 

2001 90 715 

2002 92 786 

2003 93 685 

2004 97 664 

2005 102 211 

2006 105 831 

2007 114 632 

Zdroj: MF Dnes ze dne 27. 5. 2008, str. B2. 

4.5.2 Jesle v Praze 

Praha se svými 1 198 000 obyvateli nemá celopražský přehled jeslí. Ani 

obecních, natož soukromých. 

Jesle obecné existují v městských částech Pl , P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, 10 a 12. 

Jesle chybí v městských částech P6 (zrušeny ke 30.6. 2007), P i l (zrušeny k 1. 3. 

2007) a P13 (zrušeny k 1. 7. 2001). P14 a 15 se podílí na spolupráci s Katedrou 

veřejné a sociální politiky UK na projektu „Případová studie péče o děti do pěti let 

na Praze 15", který je součástí studie, jež by měla vést ke zlepšení služeb péče o 

děti v této městské části. 

57 KUCHAŘOVÁ, v. ; SVOBODOVÁ,K. Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. 
Praha: VÚPSV, 2006. 
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Částky za pobyt v jeslích se různí s každou městskou částí. Obecně platí, že 

rodiče s trvalým pobytem platí maximálně 2000 Kč/měsíc. Rodiče bez trvalého 

pobytu platí maximálně 5000 Kč/měsíc. Většina jeslí také provozuje tzv. hlídací 

službu, která má hodinovou sazbu. 

Kapacita pražských jeslí je průměrně 30 dětí najedno zařízení. Děti se přijímají 

buď od šesti měsíců nebo jednoho roku. Většina rodičů dává své děti do jeslí na tzv. 

pětidenní pobyt, aby nepřišla o rodičovské dávky. 

Ceny v soukromých jeslích se pohybují od 7000 do 18 000 Kč/měsíc. Hodinové 

sazby za hlídání se pohybují od 100 Kč/hod. a více.58 

4.5.3 Povědomí rodičů o možnostech rané péče a její využívání 

Od 20. 9. do 12. 10. 2007 proběhlo v Praze anonymní dotazování kolektivu J. 

Hasmanové-Marhánkové, Lucie Ungrové, Radky Výborné a spol. Respondenty byli 

rodiče obvykle pečující o dítě ve věku 0,5 - 3 let. Z vyplněných dotazníků 

vyplynula následující zkušenost.59 

V první otázce respondentky odpovídaly (mezi dotázanými nebyl žádný muž) na 

otázku, jak často potřebují pohlídat dítě. Z grafu je patrné, že každá žena potřebuje 

alespoň někdy pohlídat své dítě. 46 % žen potřebuje pohlídat dítě několik dnů 

v měsíci a jen 8 % téměř každý den. 

58 Klíč k jeslím. Praha: Gender Studies, 2007, str. 8. 
59 Tamtéž, str. 11. 
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Graf č. 5: Jak často potřebujete pohlídat dítě? 
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Zdroj: Klíčkjeslím. Praha: Gender Studies, 2007, str. 12. 

S otázkou hlídání dětí souvisí, zda žena na mateřské/rodičovské dovolené 

pracuje či nikoliv. Proto další otázka zněla, jestli ženy v současné době pracují a 

kolik hodin týdně. 

Graf č. 6: Pracujete v současné době? Kolik hodin týdně v průměru? 
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Zdroj: Klíč k jeslím. Praha: Gender Studies, 2007, str. 12. 
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65 % respondentek nepracuje vůbec, resp. pečuje celodenně o své dítě/děti. Jen 

1 % žen pracuje s dítětem do tří let na plný úvazek, z ěehož vyplývá, že potřebuje 

zajistit celodenní hlídání svého dítěte. 

Jaké formy hlídání napadnou ženy jako první, pokud se potřebují vzdálit od 

svých dětí? Jednoznačně jsou to příbuzní a kamarádi. Následují jesle, školka a na 

posledním místě je chůva. V naší zemi není vytvořena kultura au pair a hledání 

chůvy je náročná záležitost, pokud chtějí rodiče pouze chůvu na doporučení. Další 

důležitá otázka je finanční, chůva je často nejnákladnější způsob hlídání dítěte. 

Graf ě. 7: Které první tři možnosti hlídání dítěte se vám vybaví, když 
potřebujete pohlídat dítě? 
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Zdroj: Klíč k jeslím. Praha: Gender Studies, 2007, str. 13. 

Pokud se rodiče rozhodnou pro hlídání svých dětí, co si myslí o nabídce zařízení 

pečující o děti do tří let? 
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Graf č. 8: Máte pocit, že ve vašem okolí funguje dostatek zařízení péče o děti 
do tří let? 

Zdroj: Klíč k jeslím. Praha: Gender Studies, 2007, str. 15. 

Jak z průzkumu vyplývá, téměř každá žena potřebuje alespoň na pár hodin týdně 

pohlídat dítě. Většina z nich se obrací na své příbuzné či známé. Většina žen má 

pocit, že ve svém okolí nemá dostatek zařízení pečující o děti do tří let. Ve 

společnosti stále panuje předsudek o jeslích. Matky se obávají přístupu pečovatelek 

k jejich dětem a velké nemocnosti dětí. Také proto se více obracejí na své příbuzné. 

I tato sféra potřebuje širší diskusi ve společnosti a ukázat jesle v novém světle. 

Zkušenosti rodičů, které využívají služeb jeslí jsou veskrze kladné. Většina z nich 

se shoduje na tvrzení, že jesle usnadňují vstup do zaměstnání v průběhu mateřské 

dovolené. Dalším důvodem, proč dávat dítě do jeslí, je umožnit dítěti kontakt 

s vrstevníky a zajistit mu jinou formu „zábavy", kterou rodič nemůže svému dítěti 

poskytnout. Samozřejmě se musí každé dítě posuzovat individuálně, některé děti 

jsou připravené trávit celé dny v jeslích, jiné si musejí zvykat postupně neboje lepší 

odložit jejich vstup do jeslí a zařídit jinou náhradní péči, pokud se matka rozhodne 

pracovat. Bohužel, jak z průzkumu vyplývá, žádná matka nevyužívá firemních jeslí, 

jejichž zřizování je pro firmy nákladné a stát tyto firmy nijak v tomto ohledu 

nemotivuje. 
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4.5.4 Situace rané péče ve Stockholmu60 

Skandinávie je obecně příkladem sociálního státu, kde je rozšířený model 

otcovské rodičovské dovolené a kde funguje oproti ČR genderová rovnost, proto se 

podívejme, jak tam funguje raná péče o předškolní děti. 

Stockholm jako hlavní město a nejvíce obydlená část Švédska zahrnuje 1,7 

milionu lidí a je členěn na 18 čtvrtí, které jsou kromě jiného také odpovědné za péči 

o děti. Služby předškolní péče jsou k dispozici všem dětem od jednoho roku do 

věku nástupu do školy (7 let). Místo v zařízení blízko domova je obvykle 

k dispozici do tří měsíců od podání žádosti rodičů. Do jeslí se dostanou děti rodičů, 

kteří se rozhodnou pracovat či studovat, ale i rodičů, kteří chtějí zůstat doma. 

Denní jesle a školky jsou nejčastěji provozovány v rodinném domě profesionální 

opatrovatelky/opatrovatele. Starají se nejčastěji o skupinku 3-4 předškolních dětí. 

Personál je většinou velmi zkušený a profesionální. Opatrovatelky a opatrovatelé 

navštěvují semináře a další vzdělávací programy ve svém oboru. O dítě je možné 

pečovat i v jednotřídkách, které spravují samy rodiče a pracují v nich zdarma. Výše 

dávek při rodičovské dovolené je natolik vysoká, že většina rodičů nemá zájem 

dávat své dítě do jednoho roku do jakékoli zařízení pečující o děti. 

Do roku 2009 plánuje město Stockholm investovat 70,5 milionů EUR do 

zlepšení internetových služeb, což by mělo zároveň znamenat, že nabídka všech 

škol a školek bude dostupná po síti a rodiče budou moci žádat o místa a platit 

měsíční poplatky prostřednictvím internetu. 

Financování školek a jeslí má ve Švédsku jiný systém než v ČR. Existuje tzv. 

maxtaxa. Poplatek za předškolní péči by se měl pohybovat od 1 - 3 % rodinných 

příjmů. Rodičovský příspěvek se tedy liší v závislosti na příjmech rodiny. 

Maximum je 140 EUR/měsíc na jedno dítě, 93 EUR za druhé dítě, 47 EUR za třetí 

dítě a za další děti se neplatí. Pokud by jesle či školky pečovaly o více dětí 

z chudších rodin, stát jim ušlé poplatky kompenzuje, aby se nedostaly do tísnivé 

situace, která by se mohla odrazit na kvalitě služeb. Náklady na jedno dítě za rok 

činí v průměru 11 000 EUR. Pouze jednu desetinu pokryjí poplatky rodičů, zbytek 

je hrazen z daní. 

60 Klíč k jeslím. Praha: Gender Studies, 2007, str. 40. 
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Při takové síti a fungování jeslí a školek nemají firmy potřebu zakládat firemní 

školky. Energii a čas věnují na podporu slaďování rodiny a práce v oblasti 

flexibilních úvazků a podpory otců na rodičovské dovolené. 

4.6 Instituce, neziskové organizace, sdružení a projekty 

podporující rovné příležitosti žen a mužů 

Mezi instituce zabývající se rovností mužů a žen patří již zmiňované 

Ministerstvo práce a sociálních věcí; Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů; 

jednotlivá ministerstva. 

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

v oblasti zajišťování rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena 

usnesením vlády ČR v roce 2001.61 Jejím úkolem je připravovat návrhy a koncepční 

změny na podporu rovných příležitostí, které předkládá vládě. 

Každé ministerstvo v ČR má jednoho pracovníka v personálním oddělení 

zabývající se zároveň gender problematikou v daném resortu. Jejich seznam je 

uveden na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.62 

Na téže stránkách můžeme najít seznam neziskových organizací působících 

v oblasti rovnosti žen a mužů, které spolupracují s Ministerstvem práce a sociálních 

věcí. Patří mezi ně např. Aperio - společnost pro zdravé rodičovství; Asociace pro 

rovné příležitosti mužů a žen; Český svaz žen; Gender Studies, o.p.s.; Hnutí za 

aktivní mateřství (HAM); Síť mateřských center v České republice, o.s. aj. 

Posláním sdružení Aperio je zlepšit postavení rodiny ve společnosti. Zaměřuje se 

zejména na dvě oblasti, postavení rodičů ve společnosti a porodnictví. Prosazuje 

rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. V oblasti 

porodnictví prosazuje právo žen rozhodovat o způsobu a místě jejich porodu. 

Cíle neziskové organizace Aperio jsou: 

• upozorňovat na skutečné potřeby osob pečujících o děti 

61 Oddělení 701. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. [online], Praha : MPSV ČR 
[aktualizováno 2007-12-20; cit. 2008-06-20]. Dostupné na www: 
http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg= 1 &id=3 83 
62 Oddělení 243. Seznam pracovníků - gender problematika, [online], Praha : MPSV ČR 
[aktualizováno 2007-12-06; cit. 2008-06-20]. Dostupné na www: 
http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg= 1 &id=506 
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• podporovat vytváření pracovních příležitostí pro osoby pečující o děti a 

rozšíření spektra služeb spojených s péčí o rodinu 

• napomáhat k rovnocennému zapojení obou rodičů do péče o děti a rodinu 

• prosazovat legislativní změny vedoucí k posílení práv osob pečujících o děti 

• na celospolečenské úrovni zlepšovat ocenění prací souvisejících s péčí o děti 

a výchovu 

• podporovat rozšiřování nabídky kvalitních porodnických služeb se 

zaměřením na přirozené porody 

• napomáhat k rozvoji prenatální přípravy na celostátní úrovni 

• zdůrazňovat práva občanů na informace týkající se zdraví a zdravotnictví 

oj63 

Kromě výzkumných šetření a odborných analýz se Aperio dále snaží poskytovat 

informace, poradenství, pořádá kurzy, semináře a diskusní setkání. Napomáhá tak 

dialogu mezi profesionály a širokou veřejností, který je nezbytný pro prolomení 

vžitých struktur ve společnosti týkajících se nejen postavení žen v rodině a na trhu 

práce. 

Asociace pro rovné příležitosti mužů a žen si klade za cíl aktivně vytvářet 

podmínky pro rovné příležitosti žen a mužů, jak ve veřejném, tak v profesním 

životě. Sleduje stávající zákony související s oblastí rovných práv při slaďování 

s legislativou EU. Sdružuje 30 ženských a rodinných organizací, které jí 

napomáhají naplňovat její cíle. Pořádá semináře, které mají přispět k osvětě ve 

společnosti.64 

Mezi další nevládní organizace patří Gender Studies, o.p.s., která slouží zejména 

jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů žen a mužů a 

jejich postavení ve společnosti. Shromažďuje a rozšiřuje informace související s 

genderovou tématikou. Gender Studies provozuje knihovnu s publikacemi a 

materiály týkající se feminismu, gender problematiky, rodičovství, práv mužů a žen 

aj-

Tato nezisková organizace dále poskytuje: 

63 Aperio - O nás. [online], [cit. 2008-06-12] Dostupné na www: http://www.aperio.cz/o-
nas/index.shtml 
64 Asociace pro rovné příležitosti mužů a žen. [online]. Feminismus.cz o ženách, mužích, feminismu 
a gender studies. Ženské organizace, [cit. 2008-06-12]. Dostupné na www: 
http://www.feininismus.cz/organizace.shtml?x= 156835 
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• konzultace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, postavení žen 

a mužů na trhu práce a oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže 

• informační servis pro genderovou problematiku: slaďování rodinného a 

pracovního života, postavení žen v řídících pozicích, vzdělávání v oblasti 

rovných příležitostí pro ženy a muže, účast žen v rozhodovacích procesech a 

politice 

• vydávání a distribuci zpravodajů Rovné příležitosti do firem a Rovné 

příležitosti ve strukturálních fondech 

• přednášky, školení, semináře na téma rovné příležitosti pro ženy a muže aj.65 

Gender Studies se podílí na řadě projektů, např. na projektu „Půl na půl"- rovné 

příležitosti žen a mužů66. Tento tříletý projekt (2005 - 2008) je realizován v rámci 
67 

programu EU EQUAL na národní i mezinárodní úrovni. Projekt je zaměřen na 

ohrožené cílové skupiny na trhu práce (ženy 24 - 35 let, tedy matky či 

potencionální matky), ženy nad 50 let, muže — otce, muže na rodičovské dovolené a 

na skupiny, které svým postavením mohou ovlivňovat situaci na trhu práce 

(personalisté, topmanagement, zákonodárci, úřady práce, široká veřejnost, krajské 

úřady, média, specialisté z oblasti práva). Cíle projektu jsou: 

• rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce a v rodinném životě 

• snižování rozdílů mezi zaměstnáváním mužů a žen 

• snižování genderové diskriminace na trhu práce 

• zvyšování informovanosti o rovných příležitostech u ohrožených skupin na 

trhu práce i u osob v rozhodovacích pozicích68 

65 Gender studies, o.p.s. Kdojsme.[online], 2008, Praha : Gender Studies, o.p.s. [aktualizováno 2007-
08-20; cit. 2008-06-12]. Dostupné na www: http://www.genderstudies.cz/gender-studies/kdo-
jsme.shtml 
66 Půl na půl. Rovné příležitosti žen a mužů. O projektu, [online], 2006, Praha : Gender studies, o.p.s. 
[cit. 2008-06-12]. Dostupné na www: http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php 
67 Společenství EQUAL je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu (ESF) a je jedním z 
nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ). Hlavním cílem Iniciativy 
Společenství EQUAL je přispívat k zajišťování rovného přístupu k zaměstnání prostřednictvím 
hledání a ověřování postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost při práci a při hledání 
zaměstnání. V celé EU spolupracuje při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami 
diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. 
68 Půl na půl. Rovné příležitosti žen a mužů. O projektu, [online], 2006, Praha : Gender studies, o.p.s. 
[cit. 2008-06-12]. Dostupné na www: http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php 

58 

http://www.genderstudies.cz/gender-studies/kdo-
http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php
http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php


Projekt „Půl na půl" naplňuje své cíle pomocí výzkumných, informačních, 

právněporadenských, vzdělávacích, mediálních a lobbyingových aktivit. 

Mezi další projekty zaměřené na nerovné zacházení s ženami a muži na 

pracovním trhu patří projekt „Prolomit vlny", který se od výše zmíněných liší svou 

snahou narušit již genderové stereotypy zasahující do volby povolání. „Každému 

dítěti, dívce i chlapci, musí být po celou dobu vzdělávání otevřeny všechny 

příležitosti. Škola má dítě podporovat v rozvoji veškerých jeho dispozic, schopností 

a zájmů bez ohledu na to, zda jsou obvykle spojovány se ženami či muži. "69 

V oblasti pracovního trhu se projekt „Prolomit vlny" snaží o vytvoření a 

otestování systémových opatření, které by v této oblasti odbourala či zmírnila 

genderové stereotypy a odstranila faktické nerovnosti žen a mužů. Vytváří analýzy, 

metodiky a specifické nástroje k překonání zmíněných problémů. Snaží se 

spolupracovat nejen se zaměstnanci, širokou veřejností, ale i zaměstnavateli a 

politiky. 

Vyjmenovala jsem pouze některé neziskové organizace, sdružení a projekty. 

Hlavní cíle všech zmíněných skupin jsou podporovat rovné příležitosti žen a mužů, 

kontrolovat legislativní rámec ČR týkající se rovných příležitostí; šířit informace a 

tím i osvětu; pořádat semináře s odborníky; poradenskou činnost pro své klienty; 

publikační činnost; výzkumná šetření, která odhalují stávající společenské problémy 

a napomáhá k jejich odbourávání. Pro společnost jsou velice důležitá, tvoří tzv. 

občanskou společnost aneb společnost informovanou, angažovanou a občansky 

aktivní, která napomáhá žádané změně ve společnosti. 

69 PROEQUALITY. Projekt prolomit vlny. [online], [cit. 2008-06-12]. Dostupné na www: 
http://www.proequality.cz/o-projektech-prolomit-vlny.html 
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5. Zena jako studující a pracující matka 

5.1 Studující matka 

Růst průměrného věku prvorodiček je mimo jiné způsoben i snahou žen a dívek 

o dokončení studia, popř. následnou pracovní praxí před nástupem na 

mateřskou/rodičovskou dovolenou. Měli bychom brát v úvahu, že zvláště studium 

na vysoké škole zasahuje častokrát do nejplodnějšího věku mladé ženy, kdy také 

začínají hovořit o přirozené touze po dítěti, kterou pak pragmaticky tlumí. Mnoho 

žen však nehledě na tento trend dítě/děti při studiu má. O slaďování studia a rodiny 

se však bohužel mnoho nedočteme. V praxi školy nedisponují mateřskými koutky, 

ani místnostmi pro kojící matky, jejich podpora alespoň na základní bázi je tak 

nulová. Co se týká podmínek pro studující matku, spíše se jedná o individuální 

přístup na základě domluvy s každým vyučujícím zvlášť. Individuální plán studia či 

změna denního studia na studium dálkové také není vždy možná. Pak nastává 

situace, kdy žena, ačkoli na mateřské či rodičovské dovolené, musí zvládat i denní 

studium bez jakéhokoli materiálního zázemí ve škole a navíc je častokrát vystavena 

odsouzení či napomenutí ze strany vyučujících o vhodnosti dítěte na akademické 
o j v 

pude. 

Takový model jistě nemotivuje ženy, aby i přes svůj častokrát vhodný věk na 

zakládání rodiny propojily své role matek a studentek. Avšak pokud chce mít 

společnost ženy vzdělané a zároveň neposouvat hranici prvního porodu za hraniční 

30. rok v plodnosti ženy, měla by více apelovat nejen na skloubení práce a rodiny, 

ale i na vytvoření příznivých podmínek pro sladění studia a rodiny. 

5.2 Pracující matka - diskriminace žen v práci 

Postavení žen na trhu práce částečně kopíruje postavení žen v rodině. Na základě 

genderových stereotypů dochází k obecnému rozdělení povah žen a mužů, dále 

jejich role v rodině a v neposlední řadě i v práci. 

Muž představuje ve společnosti toho, kdo disponuje ekonomickou a politickou 

mocí, žena má roli spíše podporující, doplňující. Je jí dána funkce vytváření 

sociálního zázemí, vychovává děti. Jsou jí automaticky přisuzovány vlastnosti 
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spojené s mateřstvím a péčí (pasivita, podřízenost, emotivnost, empatie). Oproti 

tomu se muž pyšní povahou bojovníka a lovce (aktivita, dominance, síla, 

racionalita, rozhodnost). Na základě těchto připsaných vlastností se rozdělily i 

domácí práce na tzv. ženské a mužské. Ženy vykonávají nejčastěji takové práce 

jako vaření, praní, nákupy, úklid, neboli práce rutinní, neustále se opakující, bez 

dlouhodobého výsledku, netvůrčí. Mužům naopak připadly práce občasné, jako 

drobné opravy, práce na zahradě, údržba auta apod. 

Takové genderové stereotypy, ve kterých dennodenně žijeme, se samozřejmě 

přenášejí i do sféry pracovní. Mluvíme o tzv. genderové segregaci. Ženy pracují na 

nižších pozicích a koncentrují se zejména ve sféře služeb, zdravotnictví a školství, 

kde mluvíme přímo o feminizaci (obory, kde ženy tvoří více než 70% 

zaměstnanců). Na vyšších postech či ve sféře průmyslu, zemědělství a na místech 

s vyšší zodpovědností, najdeme nejčastěji muže. „Při zkoumání genderových 

nerovností je přitom důležité rozlišovat mezi horizontální segregací, která souvisí se 

zastoupením mužů a žen v různých povoláních, sektorech a oborech, a vertikální 

segregací, která se vztahuje ke koncentraci mužů a žen na různých úrovních 

organizačních hierarchií. Složitost a setrvačnost genderové segregace je 

prokazována studiemi, které odhalily, že i v případech, kdy ženy proniknou do pro 

ně tradičně uzavřených struktur pracovního trhu a jsou úspěšné v mužských 

profesích, často dochází k tzv. resegregaci a ke konstituci mužských a ženských ghet 
r r ((70 

uvnitř povolání. " 

Feminizace některých pracovních sfér má za následek připsání „ženských" 

vlastností těmto oborům. Pokud mluvíme o zdravotnictví a školství, vybaví se nám 

pojmy empatie, trpělivost, obětavost apod. S feminizací se pojí i další 

charakteristiky pracovního trhu jako nižší mzdy žen, nižší prestiž feminizováných 

povolání. 

Mzdová diskriminace žen je stále nevyřešeným problémem. Ohodnocení žen a 

mužů na stejných postech se liší v průměru o 20 % ve prospěch mužů. „Platová 

nerovnost se liší podle oborů, ve kterých muži a ženy pracují. Obecně lze 

vysledovat, že v atraktivních oborech se rozdíly zvětšují, zatímco méně atraktivní, 

tudíž i feminizované obory, se vyznačují větší příjmovou homogenitou. Avšak i ve 

feminizovaných oborech platí, že manažerských pozic dosahují výrazně častěji muži, 

70 KŘÍŽKOVÁ, A.; PAVLICA, K. Management genderových vztahů: postavení žen a mužů 
v organizaci. Praha: Management Press, 2004, str. 71. 
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což lze viditelně deklarovat v sektoru školství, kde téměř 78 % zaměstnanců tvoří 

ženy, ale ve vedení základních a středních škol je jich zhruba pouze 17 %. 

Strukturálně nalezneme největší rozdíl mezd v oboru peněžnictví a pojišťovnictví, 

kde rozdíl činí až 52 %. Stejné jsou i rozdíly v důchodech - největší podíl mužů 

probírá důchod ve výši 7000 - 7500, zatímco ženy v průměru o 1000 korun nižší. 

Dlouhodobě se však prohlubují rozdíly ve mzdách mužů a žen v relaci ke vzdělání. 

Mezi nejhůře postiženou skupinu patří vysokoškolačky, jejichž měsíční mzda je o 

12 000 korun nižší než u jejich mužských protějšků (od roku 1997 se tento rozdíl 

prohloubil o dalších 5000 korun). Se snižujícím se vzděláním se snižují rozdíly až na 

4000 korun u základního vzdělání, obecně se však u všech vzdělanostních kategorií 

propast zvyšuje. Stejnou relaci lze postihnout i vzhledem k postavení v zaměstnání, 

čím vyšší funkce, tím větší platový rozdíl. V nejvyšší kategorii řídících pracovníků 

tento rozdíl činí až 55 %. "7I 

Na trhu práce je žena diskriminována už právě proto, že je ženou. Zaměstnavatel 

se u mladých žen obává, že brzy porodí dítě a odejdou na již zmiňovanou 

mateřskou a rodičovskou dovolenou, tedy i zaměstnavateli přibudou problémy 

s náhradou za takovou zaměstnankyni. Pokud už žena děti má, zaměstnavatelé se 

obávají její časté absence v práci z důvodu nemocnosti dětí. Jak je vidět, česká 

společnost zřejmě nezahrnuje do svého života (pracovního) rodinu. Naštěstí už 

alespoň otázky při přijímacích pohovorech do zaměstnání typu: „Hodláte si 

v budoucnosti založit rodinu?" jsou nezákonné, avšak zákonem to teprve začíná, 

myšlení lidí se nezmění ze dne na den. 

71 BARTOŠOVÁ, J. Diskriminace žen na trhu práce, [online]. 2003, Praha : Socioweb, ekonomika, 
zaměstnání, [vyšlo 2003-12-03; cit. 2008-06-12]. Dostupné na www: 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw= 172&lst= 117 
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Graf č. 9: Diskriminační otázky při přijímání do zaměstnání po zavedení 
legislativního zákonu (v %) 

ano, v současném ano, v minulémzaměstnání ne 
zaměs tnáni 

Zdroj: Rodiče 2005, SOÚ AV ČR, v.v.i. 
N muži = 189; N ženy = 310. 
Poznámka: Respondenti odpovídali na otázku: „Setkal/a jste se někdy při 
přijímání do zaměstnání s otázkami týkajícími se Vašeho rodinného života 
(plánování dětí, péče o děti, partner, rodiče apod.)?" Odpovídali pouze ti. kdo 
nastupovali do zaměstnání až v době po zavedení zákazu diskriminačních 
otázek do Zákoníku práce (od roku 2001). 

Zdroj: KŘÍŽKOVÁ, A. Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích 
genderové struktury' současné české společnosti, [online]. Gender a sociologie, roč. 8, č. 2/2007 
[vyšlo 2007-12-16; aktualizováno 2008-01-27; cit. 2008-06-05]. Dostupné na www: 
http://www.genderonline.cz/view.php7cisloclanhrf008012711 

Žena je stavěna před nutnost volby „buď - anebo". Práce nebo rodina. Jde o 

každodenní dilema, každodenní konflikt, který je právě proto absurdní, neboť se 

jedná o sloučení dvou stejně důležitých životních rolí. 
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Graf č. 10: Rozdíl v míře zaměstnanosti žen a mužů ve věku 20 - 50 let bez dětí 
a s dětmi ( 0 - 6 let). Výsledky jsou uvedeny v procentních bodech a pocházejí 
z roku 2005. 
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genderové struktury současné české společnosti, [online], Gender a sociologie, roč. 8, č. 2/2007 
[vyšlo 2007-12-16; aktualizováno 2008-01-27; cit. 2008-06-05]. Dostupné na www: 
http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2008012711 
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Žena je v našich podmínkách nucena být finančně závislá po dobu mateřské a 

rodičovské dovolené na muži, který v mnoha rodinách pracuje o to více, aby zajistil 

rodině minimálně takový standard, na nějž byla rodina zvyklá před narozením dětí. 

Z grafu vyčteme, že míra rozdílu zaměstnanosti žen s dětmi a žen bez dětí ve 

věkové kategorii 20 - 50 let je v ČR nejvyšší ze všech zemí EU. Podobně jsou na 

tom i ženy na Slovensku a v Maďarsku. V zemích s kratší rodičovskou dovolenou a 

kulturou flexibilních úvazků je tato míra mnohem nižší. Země jako Belgie a Dánsko 

vedly již v žebříčku počtu jeslí. Se svou nabídkou alternativních forem práce pro 

rodiče mají tudíž nejnižší rozdíl v míře zaměstnanosti žen s dětmi do 6 let a bez 

dětí. Průměrná hodnota tohoto indikátoru byla v roce 2005 v zemích EU 14 

procentních bodů. 

5.3 Pracovní podmínky pomáhající sladění práce a rodiny 

Pracovní podmínky napomáhající harmonizaci práce a rodiny pomáhají nejen 

zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům, např. pro předcházení fluktuace 

zaměstnanců, která je pro firmy značně neekonomická. „ Výzkum poradenské 

společnosti PricewaterhouseCoopers ukazuje, že v Česku existuje vysoká míra 

fluktuace zaměstnanců - činí 15,8 %, v Evropě 9,1 %. Stejná studie pak předkládá 

znepokojivá čísla popisující míru absencí - v České republice je to 4,7 %, tedy 10,9 

dne ročně, zatímco v Evropě je to 2,2 %. Zkušenosti zahraničních firem, ale i 

několika málo českých průkopníků dokládají, že právě prorodinná opatření mohou i 

přes počáteční investice dlouhodobě pomoci při snižování nákladů resp. ztrát, které 

firmy mají v souvislosti s fluktuací a absencemi. " 72 

Pro harmonizaci rodinného a pracovního života mohou zaměstnavatelé 

poskytovat rodičům více možností. Zejména se jedná o flexibilní pracovní 

podmínky, které zahrnují mnoho variant: 

- pružná pracovní doba (včetně ročních kont pracovní doby apod.) 

- zkrácená pracovní doba (např. na 4 - 6 hodin, 4 dny v týdnu apod.) 

- částečné úvazky (např. jen na dopoledne, na dva dny v týdnu, jeden den 

v měsíci apod.) 

72 Rovné příležitosti do firem: druhé speciální vydání. Praha: Gender Studies, 2007, str. 10. 
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- projektové úvazky (pracovník pracuje jen v jednom či více vybraných 

projektů) 

- práce z domova (pracovník není 100% času v kanceláři, ale v dohodnutém 

čase pracuje v místě bydliště) 

- teleworking (práce na telefonu z místa bydliště) 

- sdílení pracovní funkce (kdy se střídají dva lidé vjednom pracovním 

úvazku)73 

Ve všech členských státech Evropské unie je procento žen, které pracují na 

částečný úvazek, vyšší než procento mužů. Ti využívají částečného úvazku 

málokdy, výjimku tvoří Dánsko, kde počet mužů na částečný úvazek dokonce 
74 v 

převyšuje počet žen. Zeny pracují na částečný úvazek nejčastěji v Nizozemí - až 

75 %; v Německu, Velké Británii, Belgii a Lucembursku dosahují hodnoty 

zaměstnaných žen na částečný úvazek 40 %.75 Pro Polsko, Českou a Slovenskou 

republiku je naopak typický neflexibilní trh práce. Nejnižších hodnot dosahuje 

Slovensko, kde jen 4,8 % žen a 1,2 % mužů je zaměstnáno na částečný úvazek, 

pracuje po telefonu nebo využívá jiných forem flexibilního zaměstnání. V České 

republice využívá flexibilních úvazků 8,7 % žen a 2,3 % mužů . 

v 

Tabulka č. 6: Částečné pracovní úvazky v Polsku, v ČR, na Slovensku 
průměr v EU (27), 2006 

Země 
— v — 

Zeny Muži 
EU (27 zemí) 67,8 32,2 % 
Česká republika 8,7 2,3 % 
Polsko 13,5 7,1 % 
Slovenská republika 4,8 1,2% 
Zdroj: Zeny na trhu práce: realita a perspektivy. Sborník textů mezinárodního kolektivu autorek 
k problematice rovného zacházení na trhu práce. Praha: Gender Studies, 2007. 

Flexibilní pracovní doba má však určitá úskalí. Neřeší problém gender rovnosti, 

neboť spíše od žen se očekává, že budou tyto úvazky využívat a ve zbytku času se 

starat o rodinu. Avšak jedná se o výzvu, popř. pomoc ženám, které by takto chtěly 

rodinný a pracovní život skloubit, nejlépe však pro matky i otce, kteří se oba 

73 Rovné šance jako konkurenční výhoda. Praha: Gender Studies, 2007, str. 16. 
74 Ženy na trhu práce: realita a perspektivy. Sborník textů mezinárodního kolektivu autorek 
k problematice rovného zacházení na trhu práce. Praha: Gender Studies, 2007, str. 9. 
75 Tamtéž, str. 9. 
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přizpůsobí rodinnému životu. K takovým změnám dochází věeském prostředí 

velmi pomalu, zejména na nižších pracovních pozicích, na místech s nižší 

odpovědností. U zaměstnanců na vyšších, časově náročných pozicích se situace 

ohledně zvládání rodiny i práce v podstatě nemění. 

Obecně si zaměstnanci s částečným úvazkem stěžují na to, že jejich pracovní 

doba je ve skutečnosti delší. V průběhu dne, ačkoli už nejsou v práci, musí řešit 

telefonáty a večer e-maily lidí, kteří pracují na celý úvazek a nevědí, že oni jsou už 

dávno mimo kancelář. Často si také zaměstnanci na zkrácený úvazek stěžují na 

nedostatečné poskytování dodatečného vzdělání, jsou mnohdy považováni za méně 

perspektivní pro zaměstnavatele. S částečným úvazkem obvykle nejde získat 

hypotéku ani úvčr, neboť takový človčk vydělává mnohem méně, takže si i ve 

výsledku snižuje výši důchodu a právo na důchodové výhody. Podle výzkumu 

britské Komise pro rovné příležitosti žena, která by pracovala na částečný úvazek 

jeden rok, bude o patnáct let později vydělávat o 10 % méně než žena, která by stále 

pracovala na plný úvazek.76 

Mezi zaměstnanecké výhody napomáhající harmonizaci osobního a pracovního 

života dále patří tzv. rodinné benefity: 

- školka či jesle na pracovišti 

- příspěvky na hlídání dětí nebo na péči o nemohoucí osoby 

- placené volno z rodinných důvodů, např. v případě nemoci dětí 

- letní a zimní tábory a akce pro volný čas dětí 

- firemní rekreační zařízení apod.77 

Rovné příležitosti se firmám vyplatí nejen proto, že si zlepší svou image. Ve 

firmách podporujících slaďování rodiny a práce dochází ke snížení fluktuace u žen i 

mužů; takové jednání firmy vede k pružnější organizaci práce; zaměstnanci jsou 

spokojenější, výkonnější, motivovaní a loajální k podniku. Zmírňuje se vypětí u žen 

i mužů z důvodu větší rovnováhy mezi prací a rodinou.78 

76 Rovné příležitosti do firem: druhé speciální vydání. Praha: Gender Studies, 2007, str. 21. 
77 Tamtéž, str. 16. 
78 Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku: sborník mezinárodní konference a 
závěrečná zpráva z průzkumu. Praha: Gender Studies, 2005, str. 30. 
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5.4 Případové studie firem nabízející podmínky pro 

ženy/muže na mateřské a rodičovské dovolené 

Než se podíváme na nabídky firem v ČR, uveďme si případovou studii firmy 

Commerzbank v Německu, která muže být příkladem v nabízených podmínkách 

pro rodiče při slaďování rodinného a pracovního života i pro jiné firmy. 

5.4.1 Commerzbank, Německo79 

Německá finanční společnost Commerzbank, která se svými 32 tisíci 

zaměstnanců patří v evropském měřítku k první dvacítce největších bank, je přímo 

učebnicovým příkladem podniku, který se problematice rovných příležitostí věnuje 

dlouhodobě. 

Projekt „Ženy v moderním bankovnictví" odstartoval v roce 1989 četné aktivity 

pro zaměstnankyně a spolupracovnice banky s cílem dosáhnout rovných příležitostí. 

Tento projekt byl v roce 1998 změněn na „Consens", protože se od poloviny 90. let 

projevoval stoupající zájem mužů o otázky rovných šancí. V zájmu mužů i žen je 

masivněji podporováno zapojení mužů do rodinné práce, takže postupně téma „Muž 

a rodina" doplňuje dosavadní koncepční úvahy o slaďování profesního a rodinného 

života. Pryč jsou doby, kdy v německých podnicích byly rodinné otázky chápány 

jako soukromé rodinné záležitosti nebo jako záležitosti státu. Commerzbank se 

cíleně věnuje prorodinné personální politice s vědomím, že stále více žen usiluje o 

slaďování profesního a rodinného života. Jak matky, tak otcové potřebují proto 

individuální a flexibilní pracovní dobu, která ušetří jak zaměstnavatelům, tak 

zaměstnancům čas i peníze. Četná opatření ke znovu zapojení do práce po 

rodičovské dovolené od počátku 90. let sledují opět stejný cíl: rovné příležitosti. Od 

poloviny 90. let možnosti flexibilních podpor pro rodiče v období výchovy dětí 

zaměstnanců/kyň Commerzbanky výrazně narostly. 

Se zřetelem na tyto cíle podporuje Commerzbank rodiče prostřednictvím: 

1. flexibilního pracovního modelu a prací doma (Telearbeit) 

79 FRÝDLOVÁ, P. Program rovných příležitostí v německé Commerzbank. In: Rovné šance jako 
konkurenční výhoda. Praha: Gender Studies, 2007, str. 17. 
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2. programu znovuzapojení do práce (Comeback Plus) 

3. podnikem podporované péče o děti (využitím Familienservice, finančních 

přídavků na péči o děti, podpor při ošetřování dětí atd.) 

Flexibilní pracovní uspořádání 

V roce 1993 odstartoval projekt Teilzeit - tedy částečné pracovní doby. Tehdy ji 

využívalo 9,8 % zaměstnanců/kyň, po deseti letech již 18 % zaměstnanců. 

Možností je mnoho, od klasického modelu, tedy polovičního pracovní doby, 

přičemž banka umožňuje svým zaměstnancům/kyním rozdělit ji na stejný počet 

hodin denně, na několik dní v týdnu nebo na rytmus týden pracovní, týden volna, 

při podmínce zachování pravidelnosti. V případě, že se o pracovní místo 

zaměstnanci/kyně dělí (musí jít však o stejné pracovní úkoly, které mohou být 

zpracovány nezávisle na konkrétní osobě), jde o job-sharing. Zkrácený úvazek o 

jeden volný den v týdnu využívají většinou zaměstnanci/kyně, kteří se dále 

vzdělávají nebo potřebují pro sebe víc volna. Commerzbank umožňuje svým 

zaměstnancům/kyním i dlouhodobější volno, když se chtějí dále vzdělávat, mít víc 

času pro rodinu nebo třeba uskutečnit dovolenou svých snů. V tomto případě si 

zaměstnanec/kyně může čas „uspořit" delší prací a vzít si pak volno v bloku. 

V roce 1998 zavedla Commerzbank částečnou práci doma - Telearbeit, od této 

doby rovněž umožňuje postupný přechod do důchodu snižováním úvazků 

zaměstnancům/kyním starším 55 let, eventuálně odchod do předčasného důchodu 

zaměstnancům/kyním starším 60 let, přičemž banka svým zaměstnancům/kyním 

připlácí na důchodové pojištění. 

Sladění rodinního a pracovního života 

Starat se o rodinu znamená ve většině případů pro rodiče redukovat profesní 

život, nebo ho dokonce na určitou dobu přerušit. S delším přerušením práce jsou 

pochopitelně spojené nevýhody nebo vyjádřeno jinak - zaměstnanci a 

zaměstnankyně, kteří pracují bez přerušení, mají lepší vyhlídky na profesní vzestup. 

Proto byl už v roce 1990 zaveden první program pro ty, kdo i během „rodinné fáze" 

chtějí zůstat s bankou v kontaktu. Jeho cílem bylo a je ulehčit sladění profesního a 

rodinného života. V roce 1998 zahájila Commerzbank program „Comeback Plus", 

týkající se postupného zapojení do pracovního procesu matek a otců, kteří byli nebo 

jsou na rodičovské dovolené. Tento program platí pro všechny rodiče, kteří jsou na 
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rodičovské dovolené a jejichž dítě se narodilo po 1. květnu 1998, a je součástí nové 

podnikové smlouvy. Možnost rodičovské dovolené se prodloužila na tři a půl roku. 

Na každém z rodičů záleží, jak rychle chtějí znovu nastoupit do práce. Personální 

oddělení zvou matky k plánovacímu pohovoru po devíti měsících od narození 

dítěte, další schůzka se odehrává šest měsíců před plánovaným koncem rodičovské 

dovolené. 

Pro rodiče, kteří chtějí spojit profesi a rodinu, nabízí banka speciální program. 

Jeho cílem je rychlý návrat - pokud si to přejí a pro banku je to možné na 

částečný úvazek. Zkušenosti ukazují, že nástup na stejnou profesní úroveň je o to 

snazší, čím dříve je navázán pracovní kontakt. Zaměstnankyně či zaměstnanci 

převezmou ve druhém roce rodičovské dovolené zastoupení minimálně na 160 

hodin ročně a ve třetím roce na 200 hodin. Jejich pracovní doba během tohoto 

období se přizpůsobuje jejich přání, sami si určují pracovní rytmus, buď denně, 

nebo v některé dny, týdny atd. 

Oddělení služeb rodině (Familierservice) - zprostředkovává informace o 

školkách v blízkosti poboček, o volných místech v nich, pracovníci také pomáhají 

při hledání pečovatelky (chůvy, au pair), které jsou vybrány na základě doporučení. 

Oddělení se stará také o různé akce a slavnosti pro děti, které banka pořádá, zjišťuje 

informace o možnostech pobytů a aktivit pro děti během prázdnin. Toto poradenství 

je pro všechny zaměstnance banky bezplatné, výlohy za školky nebo pečovatelky si 

platí rodiče, mohou však na ně dostat finanční příspěvek. Vlastní podnikové 

mateřské školky Commerzbank nemá. 

V případě nemoci dětí mají rodič (matka nebo otec) zaměstnaní u Commerzbank 

nárok na 10 volných dní v roce na ošetřování nemocného dítěte nebo dětí do 12ti 

let, matky samoživitelky na 20 dní v roce, což je víc, než umožňuje zákon. 

V případě potřeby mohou samozřejmě rodiče zůstat doma i déle, vzít si dovolenou 

nebo neplacené volno. Zaměstnanci oddělení služeb rodině řeší finanční otázky 

v takových případech s rodiči individuálně, a je možná i finanční podpora. 

Příkladným příspěvkem k personální politice rovných příležitostí a slučitelnosti 

rodiny a povolání je projekt Kids and Co. - Péče o děti v mimořádných situacích, 

který jako modelový uvedla do provozu centrála banky ve Frankfurtu koncem roku 

1999. Děti od jednoho roku do dvanácti let mohou pod dohledem pedagogů pobývat 

celodenně, výjimečně také o víkendech, ve speciálně ktomu vyhrazených 

prostorách ve vnitřní části města, nedaleko centrální budovy banky ve Frankfurtu. 
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Rodiče tuto službu využívají v případech nečekaných pracovních termínů, návštěv 

seminářů a kurzů dalšího vzdělávání, v případě, že někdo z rodiny, kdo se o dítě 

stará pravidelně, nečekaně nemůže, v situacích osobní krize, rozvodu, nemoci i 

úmrtí. Kdyby toto zařízení neexistovalo, víc jak třetina rodičů, kteří ho využívají, by 

musela nepředvídané pracovní termíny zrušit, respektive tu práci buď neudělat, 

nebo odložit na později, zkrátka nemohla by být zaměstnavateli k dispozici, nebo 

jenom omezeně. Když vědí, že o děti je dobře postaráno, mohou se na práci lépe 

soustředit, výsledkem je pokles chyb a výšení kvality práce. Klaus Muller-Gebel 

z personálního oddělení Commerzbanky zdůrazňuje, že se podobné investice jako 

do Kids and Co. vyplatí: Vyplatí se, když rodiče nemusí zůstat s dětmi doma, když je 

například au-pair nemocná. A když si rodiče nemusí dělat starosti o své děti, 

přistupují ke svým pracovním úkolům s větším nasazením a angažovaností. 

V Commerzbance vycházejí z předpokladu, že úspěch podniku závisí do velké 

míry na spokojenosti jeho zaměstnanců. A nasazení a motivace zaměstnanců stojí 

v přímé úměře k jejich vztahu k zákazníkům. Flexibilita pracovního nasazení 

zaměstnanců je ovlivněna rodinnou a podnikovou potřebou času. Takže ulehčení 

rodině je okamžitě spojeno s tím, že rodiče jsou víc k dispozici podniku: pro práci 

navíc, o víkendu a svátcích, pro přesčasy, delší pracovní cesty, pobyty v zahraničí 

nebo další vzdělávání mimo pracovní dobu. Rodiče to oceňují jako významný 

přínos od zaměstnavatele. 

Čím větší kvalifikace, tím rychleji se roztáčí individuální spirála. To platí 

především pro ženy s vysokou kvalifikací. Rodiče, kteří využívají služeb Kids and 

Co, patří většinou mezi dobře vydělávající střední třídu. Paradoxně jsou tito rodiče 

současně orientováni jak na kariéru, tak na rodinu. 

Stále více odborných studií ukazuje, že výkonnost v zaměstnání víc závisí na 

sociálních souvislostech než na samotných pracovních podmínkách. 

5.4.2 Firmy, které v rovných příležitostech v CR vedou 

V roce 2007 vyhlásila Gender Studies další vítěze Soutěže o nejlepší firmu 

s rovnými příležitostmi v ČR. Na prvním místě se umístila firma IBM ČR, druhé 

místo obsadil Mediatel a o třetí místo se podělily Allianz pojišťovna a Microsoft. 
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Gender Studies udělila také speciální cenu firmě ČSA za výrazný pokrok 

v prosazování rovných příležitostí. 

Firma IBM byla v této oblasti oceněna již několikrát. Petr Draxler, personální 

ředitel IBM ktomu dodává: „Odvětví IT je z historických, tradičních důvodů 

pánským klubem. Podíl žen, který ve firmě máme, tedy 17%, to jenom dokresluje. 

Jednou z hlavních motivací, proč se rovnými příležitostmi zabýváme, je právě 
O/l 

nepoměr v zastoupení žen v IT populaci" 

IBM ČR nabízí flexibilní pracovní dobu, teleworking i zkrácené pracovní 

úvazky. Svým zaměstnancům nabízí tzv. "flexibilní kancelář", kdy je pouze 

definována doba, kdy mají být zaměstnanci k zastižení, poté můžou pracovat 

z domova nebo odkud chtějí. Podporuje ženy při návratu do zaměstnání po 

mateřské dovolené (finanční pobídky, udržení kontaktu s pracovištěm, prohlubování 

kvalifikace), ženám zachovává přístup do intranetu a do vzdělávacích programů. 

Ženy mohou na mateřské dovolené využívat laptop a dostávají příspěvek na 

internet. Firma podporuje mateřskou školku v blízkosti sídla společnosti, která pro 

děti jejich zaměstnanců nabízí i babysitting, organizuje letní programy pro děti. 

IBM vytvořila projekt Ženy do IT, ve kterém se snaží motivovat ženy ke studiu IT 

oborů a snaží se zvýšit zájem o práci v této oblasti. 

V Mediatelu, který se umístil druhý, ženy zastávají mnoho řídících pozic. Firma 

se snaží oslovit ženy, které by ráda zaměstnala na zkrácené pracovní úvazky. 

Rodičům nabízí dětské dny a další programy pro jejich děti. „Při náboru se snažíme 

zaměřovat na ženy už tím, jak formulujeme inzerci. Místa ve střediscích telefonního 

prodeje jsme inzerovali přímo pro ženy jako pobídku k nezávislosti a k vlastním 

příjmům, ať na částečný nebo plný pracovní úvazek v naší firmě. Tuto kampaň jsme 

nazvali „ Vezměte osud do vlastních rukou ". Neustále se obracíme na vysoké školy 

se speciálním zaměřením na absolventky a všechny naše inzeráty s pracovními 

nabídkami zdůrazňují, že jsme zaměstnavatel, který poskytuje rovnou příležitost 

mužům i ženám. Některé naše nabídky stimulují přímo ženy, aby se o místo 

ucházely, " říká Jana Rohelová, výkonná ředitelka pro lidské zdroje.81 

ČSA má mezi svými zaměstnanci 229 žen a 3 muže (6 % všech zaměstnanců), 

kteří jsou doma na rodičovské dovolené, a 235 pracujících žen s dětmi do 4 let. 

Nabízí jim zkrácené úvazky dle potřeby (využívá je 154 lidí), pružnou pracovní 

80 Rovné příležitosti do firem. 3. speciální vyd. Praha: Gender Studies, 2008, Str. 7. 
81 Tamtéž, str. 8. 
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dobu, jednací místnost pro rodiče, kteří vyřizují personální záležitosti (je v ní 

přebalovací pult, diskrétní zóna pro kojení, hrací koutek a prostor pro kočárek).82 

Firma připravuje projekt práce z domova (např. pro administrativu) v době 

ošetřování dítěte či lehčí nemoci zaměstnance. Provádějí se zde průzkumy vnímání 

dodržování rovného zacházení a rovných šancí z hlediska pohlaví, jejichž výsledky 

jsou použity jako podklady pro další opatření. ČSA zaměstnává čím dál tím více 

pilotek. Dlouhodobý vzdělávací program Leadership Academy podporuje vstup žen 

do manažerských pozic. 

Mezi další firmy, které se snaží harmonizovat rodinný a pracovní život svých 

zaměstnanců patří např.: Siemens, Citibank, SAP BSCE, Allianz pojišťovna, T-

Mobile. 

Firma Siemens má na mateřské či rodičovské dovolené přes 400 maminek, tedy 
o 83 

zhruba 3 procenta všech zaměstnanců. Nabízí jim zkrácené úvazky, práci 

z domova pro některá oddělení (hlavně pro účetní), příspěvky na penzijní 

připojištění po dobu mateřské dovolené, příspěvky na kulturní, sportovní či 

zdravotní péči. Firma uvažuje o zřízení firemní školky (konkrétní podobu ovlivní 

to, nakolik bude tyto projekty v budoucnu podporovat stát). 

Citibank zaměstnává 130 lidí z 1100, kteří jsou na mateřské či rodičovské 

dovolené. Nabízí jim zkrácené úvazky či práci z domova (např. plná práce 

z domova, poloviční úvazek, 4 dny v týdnu a vybavení technikou), příspěvek na 

hlídání dětí do 3 let (až 7 000 Kč podle druhu úvazku)84, příležitostné práce 

v bance, speciální časopis pro maminky Citi News a bulletin CitiMumsWorld. 

Firma organizuje setkávání s firemními personalisty a managementem, matky 

s dětmi se účastní vánočního večírku, mikulášské besídky a pikniku. 

SAP Business Services Centre Prague nabízí 34 lidem starající se o děti 

v předškolním věku flexibilní úvazky (4, 6, 8 hodin denně), práci z domova: 

„Rozhodli jsme se využít potenciál na trhu a nabízet i částečné úvazky lidem, kteří 

nemohou nebo nechtějí pracovat na plný pracovní úvazek, neboť naše procesy 

takový typ zaměstnání umožňují. V současné době u nás pracuje asi 15 % 

zaměstnanců na částečný úvazek, jejich počet byl zvýšen díky náborové kampani. I 

nyní pokračujeme v nabídce částečných úvazků a doufáme, že naše společnost bude 

82 Rovné příležitosti do firem. 3. speciální vyd. Praha: Gender Studies, 2008, str. 9. 
83 ŠPAČKOVÁ, I. Firmy si začínají matek cenit. MF Dnes ze dne 26. 5. 2008, str. B2. 
84 Tamtéž. 
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i nadále pro studující a maminky atraktivní, "85 říká Ondřej Přerovský, manažer 

zodpovědný za nábor zaměstnanců a zaměstnankyň. Firma dále zachovává přístup 

do firemních databází, manažerkám zůstává na mateřské dovolené auto, telefon a 

laptop. SAP BSCP uvažuje o příspěvku na hlídání, firemní školce nebo chůvě. 

Vedení firmy se chce setkat s matkami na mateřské/rodičovské dovolené a zeptat se 

jich, o jakou formu hlídání dětí by měly největší zájem. 

V Allianz pojišťovně zůstává 84 pracovnic (téměř 11 % zaměstnanců) doma 

s dětmi do 4 let, 105 lidí pečuje o předškoláky.86 Nabízí jim částečný úvazek a práci 

z domova. Neuvažuje o rozšíření nabídky. 

T-Mobile má ve svých řadách 440 žen starajících se o malé děti (13 % 
' o 87 

z celkového počtu pracovníků). Nabízí jim zkrácené úvazky, sdílení pracovního 

místa více lidmi, posunutí začátku a konce pracovní doby. Firma chce zřídit 

mateřské centrum na pracovišti (v březnu požádala firma o dotaci z EU). Další 

nabídky služeb péče o dítě a domácnost bude rozšiřovat podle požadavků 

zaměstnanců. 

Jak firmy samy přiznávají, dnešní nedostatek kvalifikované pracovní síly a 

finanční přínos jsou hlavními důvody, proč vycházejí vstříc matkám/otcům s dětmi. 

„Programy určené zaměstnancům zlepšují finanční situaci rodičů, mají ale také 

značný přínos pro firmu. Umožňují nám udržet si specialisty, a snížit tak náklady na 

nábor a zaškolování nových lidí," říká mluvčí Citibank Pavel Vlček.88 

Tento názor jistě nebude ojedinělý, avšak stále prioritní by ve firmách měla 

zůstávat spokojenost zaměstnanců v zaměstnání, která vede k větší efektivitě a 

soustředění na práci. Teprve tento aspekt přispívá firmám k lepším výsledkům. 

Když porovnáme případovou studii Commerzbank a českých, resp. 

nadnárodních firem působících v CR, zejména v Praze, zjistíme, že podpora 

slaďování pracovního a rodinného života je v Commerzbank ucelenější a nabízí 

více možností pro své zaměstnance - rodiče. Je doufejme otázkou času, kdy se 

nabídky zaměstnavatelů vyrovnají příkladným zahraničním firmám dodržujícím 

rovné příležitosti a podporujícím rodiče v harmonizaci práce a péče o děti. 

85 Rovné příležitosti do firem. 3. speciální vyd. Praha: Gender Studies, 2008, str. 15. 
86 ŠPAČKOVÁ, I. Firmy si začínají matek cenit. MF Dnes ze dne 26. 5. 2008, str. B2. 
87 Tamtéž. 
88 Tamtéž. 
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5.5 Závěry výzkumů na téma slaďování rodiny a práce 

v 

5.5.1 Čerpání rodičovské dovolené a negativní dopady absence na 

trhu práce 

Délka rodičovské dovolené je v ČR možná až do 4 let věku dítěte. Matky více 

dětí nejčastěji navazují na rodičovskou dovolenou tím, že zůstanou na mateřské 

dovolené s dalším dítětem, pokud ho mají. U matek dvou dětí ve věku 3 - 10 let je 

takových žen 68 %. V případě matek tří dětí daného věku zůstává s druhým dítětem 

na mateřské dovolené 79 % matek (v průběhu rodičovské dovolené s prvním 

dítětem) a se třetím dítětem 65 % matek (v průběhu rodičovské dovolené s druhým 

dítětem).89 

Druhým nejčastějším způsobem ukončení rodičovské dovolené je návrat do 

zaměstnání až po dosažení 3 let věku dítěte. Ukazuje se, že pokud má matka více 

dětí, doba rodičovské dovolené se s každým dítětem zkracuje. Možnou odpovědí 

může být, že matky pociťují dopady dlouhodobé absence v práci. 

Z výzkumu mezi ženami v různých evropských zemích na téma negativních 

dopadů péče o děti na plný úvazek a jejich pozdější kariéry vyplynuly závěry, že 

nejvíce negativně vnímají přerušení respondentky v Rakousku, Německu, Velké 

Británii a Lucembursku. Estonky, Finky, Češky, Dánky a Slovinky si naopak stěžují 

relativně nejméně. 

Tabulka č. 7: Negativní dopady péče o děti na plný úvazek na pozdější kariéru 
žen 

Země Určitě 
ano 

Pravděpodobně 
ano 

Pravděpodobně 
ne 

Určitě 
ne 

Celkem N 

Česká 
republika 

4,8% 9,7% 85,5% 100,0% 

Finsko 5,0% 6,5% 19,4% 69,1% 100,0% 
Estonsko 5,3% 5,3% 30,5% 58,8% 100,0% 
Dánsko 6,8% 7,9% 19,9% 65,5% 100,0% 
Švédsko 7,0% 11,7% 26,4% 54,8% 100,0% 
Slovinsko 7,3% 7,8% 31,6% 53,3% 100,0% 

89 KUCHAŘOVÁ, V. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů: 
Uplatnění nároků na rodičovskou dovolenou a na volno na péči o nemocného člena rodiny v praxi. 
Praha: VÚPSV, 2006, str. 22. 
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Norsko 7,7% 12,1% 24,4% 55,7% 100,0% 
Polsko 8,2% 12,3% 37,1% 42,4% 100,0% 
Portugalsko 9,2% 13,3% 18,3% 59,1% 100,0% 
Belgie 10,2% 10,5% 16,3% 63,0% 100,0% 
Španělsko 11,2% 11,2% 21,5% 56,1% 100,0% 
Švýcarsko 13,2% 13,7% 13,7% 59,4% 100,0% 
Řecko 13,6% 9,3% 19,5% 57,6% 100,0% 
Velká 
Británie 

14,4% 16,4% 26,5% 42,6% 100,0% 

Lucembursko 17,3% 11,1% 17,7% 53,9% 100,0% 
Německo 18,8% 14,2% 24,3% 42,7% 100,0% 
Rakousko 20,1% 16,0% 26,0% 37,9% 100,0% 

j- í— . i. ^nj^tnnK^. icaíh rriezinaroanwo 
k problematice rovného zacházení na trhu práce. Praha : Gender Studies, 2007, str 

kolektivu autorek 
21. 

Ženy s vyšším vzděláním vnímají dopady přerušení kariéry kvůli péči o děti více 

negativně než ženy s nižším vzděláním. Ženy, které přerušily kariéru na více než 

dva roky, vnímají dopady přerušení statisticky významně méně než ženy, které 

strávily péči o děti dobu kratší než jeden rok.90 Tento výsledek může být do jisté 

míry překvapivý, ale nesmíme zapomenout na fakt, že co možná nejkratší 

rodičovskou dovolenou čerpají ženy s vysokoškolským vzděláním s lépe placenou 

prací v konkurenčním segmentu trhu práce, nebo naopak ženy se základním 

vzděláním, které si z finančních důvodů nemohou dovolit čerpat rodičovskou 

dovolenou a musí se do pracovního procesu vrátit co nejdříve po porodu. 

Ženy, které porodily alespoň jedno ze svých dětí po roce 1989, vnímají dopady 

přerušení kariéry kvůli péči o dítě dvakrát negativněji než ženy, které měly děti před 

rokem 198991. Možnou odpovědí na tento fakt může být změna sociálního systému 

v ČR po roce 1989, omezená dostupnost formální péče o nejmladší děti, zvýšení 

hrozby nezaměstnanosti a nejistota na trhu práce. To vše nutí mladé matky vnímat 

přerušení kariéry mnohem citlivěji a negativněji. 

90 Ženy na trhu práce : realita a perspektivy. Sborník textů mezinárodního kolektivu autorek 
k problematice rovného zacházení na trhu práce. Praha : Gender Studies, 2007, str. 22. 
91 Tamtéž, str. 22. 

76 



5.5.2 Ideální představa harmonizace práce a rodiny ve srovnání s 
realitou 

V prvním období manželství, před založením rodiny, je ideálním modelem 

dvoupříjmové manželství, kdy i žena pracuje na plný úvazek. Odráží se v tom 

ideální představa o rovných pracovních možnostech a pracovní seberealizaci obou 

partnerů, jak muže, tak i ženy. Pouze velmi málo respondentů má v této počáteční 

fázi rodinného cyklu představu, že by žena pracovala na částečný úvazek či zůstala 

doma. „Vokamžiku narození dítěte pak žena kariéru přerušuje a zůstává doma 

nejlépe do 3 let věku dítěte. Jako ideální spatřuje tento model většina respondentů -

94 % pro období, kdy je některému z dětí méně než 2 roky, a 86 % v období, kdy 

jsou dítěti 2-3 roky. Pro období, kdy je dítě starší tří let, ale ještě stále nechodí do 

školy, by více jak polovina respondentů (58 %) volila možnost, aby žena pracovala 

na částečný úvazek. Téměř třetina respondentů zastává názor, že by ještě v tomto 

období měla žena zůstat doma, naproti tomu 12 % by volilo návrat kplnému 

pracovnímu zapojení v zaměstnání, a tedy práci na plný úvazek. V této položce také 

spatřujeme jedinou prokázanou odlišnost podle výše vzdělání respondentů - lidé se 

základním vzděláním si jako ideální pro toto období představují práci ženy na plný 

úvazek výrazně méně často než vysokoškoláci (7 % oproti 22%).1,92 

Tabulka č. 8 : Typy ideálních pracovních úvazků ženy podle věku dítěte (v %) 

Období podle stáří dítěte 

Období po uzavření sňatku, 
bez dětí 
Dítě 1 - 2 roky 
Dítě 2 - 3 roky 

Práce ženy na 
celý úvazek 

94,2 

1,2 
1,8 

Práce ženy na 
částečný úvazek 

3,6 

4,6 
12,2 

Zena má 
zůstat doma 

2,2 

94,2 
86,0 

Dítě 3 - 6 let 
Období, kdy nejmladší dítě 
začne chodit do školy 

11,8 57,6 
37,8 51,0 

30,6 
11,2 

Období, kdy nej mladší dítě 
chodí do ZS 

63,8 31,8 4,4 

Období po odchodu dětí 
z domova 

94,8 3,8 1,4 

Zdroj: ŠŤASTNÁ, A. Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi (Deskriptivnífáze analýzy) 
Praha: VÚPSV, 2007 

92 ŠŤASTNÁ, A. Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi (Deskriptivnífáze analýzy). 
Praha : VÚPSV, 2007, str. 43. 
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Jak si rodiny představují ideální způsob zajištění péče o děti v závislosti na jejich 

věku? Pro nejmladší děti do dvou let si většina mužů i žen představuje zajištění 

péče matkou, která v té době zůstává na mateřské a později na rodičovské dovolené. 

Ideální představa se velmi blíží reálnému modelu zajištění péče dětí. 

Tabulka č. 9 : Ideální nejlepší způsob zajištění péče o děti v závislosti na jejich 
věku 

Věk 
dítěte 

Já 
sám/sama 
na RD 

Partner 
na RD 

Střídavě s 
partnerem 
na RD 

Prarodiče/ 
jiní 
příbuzní 

Vzájemné 
hlídání s 
jinými 
rodiči 

Najatá 
osoba/placené 
hlídání doma 

Jesle/MS 
(alespoň 
část dne) 

Věk 
dítěte 

M Z M Z M Z M Z M Z M Ž M Ž 
6-11 
měsíců 

7,9 93,1 88,0 3,9 1,7 1,5 1,2 - 0,8 1,2 0,4 - - 0,4 

1-2 
roky 

6,2 87,6 85,5 3,9 3,7 6,2 2,1 1,2 1,2 0,4 0,8 0,8 0,4 

2-3 
roky 

5,0 71,2 77,1 5,8 8,8 9,3 2,5 5,4 2,5 1,2 0,8 1,9 3,3 5,1 

3- 4 
roky 

1,7 36,2 44,2 3,5 6,7 5,8 12,1 10,1 2,1 3,5 3,3 4,3 30,0 36,6 

Více 
než 4 
roky 

0,8 17,1 18,3 0,8 5,8 3,5 7,5 6,6 3,7 2,7 4,1 3,1 59,8 66,3 

Zdroj: STASTNA, A. Rodina a zaměstnám III. Rodiny se školními dětmi (Deskriptivnífáze analýzy). 
Praha: VÚPSV, 2007. 

Tabulka č. 10 : Reálný způsob zajištění péče o nejmladší dítě v závislosti na 
jeho věku 

Věk 
dítěte 

Já 
sám/sama 
na RD 

Partner 
na RD 

Střídavě 
já s 
partnerem 
na RD 

Prarodiče/ 
jiní 
příbuzní 

Vzájemné 
hlídání s 
jinými 
rodiči 

Najatá 
osoba/placené 
hlídání doma 

Jesle/MS 
(alespoň 
část dne) 

Věk 
dítěte 

M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z 
6-11 
měsíců 

6,2 94,0 89,8 2,4 2,2 0,8 0,9 1,2 0,9 0,4 - - - 1,2 

1-2 
roky 

5,3 90,7 87,6 3,2 2,2 2,0 3,1 2,8 0,9 - 0,4 0,4 30,4 0,8 

2-3 
roky 

4,0 79,4 79,3 3,6 4,4 2,8 7,9 6,0 0,4 0,8 0,4 1,2 3,5 6,0 

3- 4 
roky 

1,7 40,7 39,7 1,2 5,6 2,0 15,1 8,3 2,6 1,6 1,3 1,6 34,1 44,7 

Více 
než 4 
roky 

0,9 15,3 16,0 1,7 2,4 8,7 8,8 3,0 2,4 1,7 2,4 68,0 70,3 

Zdroj : ŠŤASTNÁ, A. Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi (Deskriptivní fáze 
analýzy). Praha : VÚPSV, 2007. 

Především v období, kdy je dítě nejmenší se reálný způsob péče shodoval s 

ideální představou u více jak 90 % rodin. Relativně nejméně se shodovalo skutečné 

zajištění péče s ideální představou v době, kdy bylo dítě 3-4 leté. 
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Při slaďování práce a rodiny hraje velice významnou roli vzájemná pomoc 

partnerů. Mnoho žen se cítí na domácnost samo, podpora a pomoc partnera není 

dostačující. 

Tabulka č. 11 : Představy o spolupráci manžela/manželky při zajištění chodu 
domácnosti a péči o děti, podle pohlaví (v %) 

0 h o d n ě v íce O n ě c o v íce Z h r u b a s t e jně O n ě c o m é n ě 
Muž 

Na péči/zajištění 
péče o děti 

0,8 12,9 83,4 2,9 

Na výchově/hraní 
si/sportu/učení se 
s dětmi 

0,8 12,9 83,8 2,5 

Na zajištění 
chodu 
domácnosti, 
domácích pracích 

2,5 10,0 76,3 11,2 

Zena 
Na péči/zajištění 
péče o děti 

9,7 34,7 54,8 0,8 

Na výchově/hraní 
si/sportu/učení se 
s dětmi 

10,8 35,1 52,9 1,2 

Na zajištění 
chodu 
domácnosti, 
domácích pracích 

15,8 37,1 44,0 3,1 

Zdroj : STASTNA, A. Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi (Deskriptivní 
analýzy). Praha : VUPSV, 2007. 

Z průzkumu vyplývá, že mnohem více žen než mužů je nespokojeno se 

zapojením muže v domácnosti a v péči o děti. « Ženy uvádějí, že větší podíl jejich 

manžela na péči a výchově dětí a nebo zajištění chodu domácnosti by pomohl v prvé 

řadě jim samotným (21 % velmi podstatně a 64 % znatelně), neboť subjektivně 

nedostatečnou pomoc partnera musejí kompenzovat nejčastěji svojí vlastní 

aktivitou. Zvýšené zapojení mužů by ovšem podle vyjádření pomohlo také celé 

rodině. Relativně nejskeptičtěji byl hodnocen přínos pro možnosti ženy sladit rodinu 

a zaměstnání - každá desátá se domnívá, že by to nemělo vůbec žádný vliv, 28 % 

spatřuje v tomto ohledu pomoc pouze malou. Zbylým 62 % by to však stále skýtalo 
93 výraznou pomoc. » 

93 Zdroj : ŠŤASTNÁ, A. Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi (Deskriptivní fáze 
analýzy). Praha : VÚPSV, 2007, str. 49. 
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5.5.3 Možnosti ulehčující rodičům harmonizaci rodiny a práce 

Na ženy je v dnešní době vyvíjen společenský tlak výkonnosti a perfekcionismu. 

Nelze zvládat roli matky maximálně dobře, přitom být profesně úspěšná bez pomoci 

v rodině, zvláště partnera, který by s nimi napůl sdílel péči o rodinu a domácnost 

stejně tak, jak mu napůl rodina a děti patří. 

Porozumění a spolupráce partnera je pro většinu mužů i žen nejdůležitější pro 

skloubení pracovního a rodinného života. Kromě partnerského zázemí a podpory 

by rodiče ocenili dostatečný příjem, který by jim umožnil zaplatit si pomoc v 

domácnosti a porozumění ze strany zaměstnavatele. Výzkum ukazuje na shodu 

mezi muži a ženami, menší odchylky jsou patrné podle nejvýše dosaženého 

vzdělání. Lidé s maturitou častěji zdůrazňují důležitost pružné či nepravidelné 

pracovní doby, lidé s nejnižším vzděláním pak možnost pracovat na částečný 

úvazek. 

Tabulka ě. 12: Možnosti, které by mohly rodičům ulehčit harmonizaci rodiny 
zaměstnání, podle pohlaví a vzdělání (v %) 

Celkem pohlaví Vzdělání 
1. 

pořadí 
2. 

pořadí 
| muž žena ZŠ bez 

maturity 
Maturita, 

VOŠ 
VŠ 

Porozumění a 
spolupráce partnera 

48,7 12,2 ; 50,2 47,3 j 42,1 50,0 55,9 
Dostatečný příjem, 
který by umožňoval 
zaplatit si pomoc 
v domácnosti 

12,6 16,4 14,1 11,2 17,1 10,6 10,8 

Pružná/nepravidelná 
pracovní doba dle 
potřeb rodiče 

11,4 15,0 10,0 12,8 5,9 15,0 10,8 

Porozumění ze 
strany 
zaměstnavatele 

10,0 23,4 10,0 10,1 13,2 7,9 10,8 

Porozumění a 
výpomoc rodičů 
/blízkých 
příbuzných 

6,6 14,6 8,7 4,7 7,2 7,5 3,2 

Možnost vykonávat 
práci/část práce 
doma 

6,0 10,8 4,6 7,4 7,2 4,7 7,5 

Možnost pracovat 
na částečný úvazek 

4,6 7,4 2,5 6,6 7,2 4,3 1,1 

Zdroj : ŠŤASTNÁ, A. Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi (Deskriptivní fáze 
analýzy). Praha : VÚPSV, 2007. 
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Respondenti měli v tomto výzkumu za úkol vybrat podle pořadí dvě možnosti, 

které jim připadají nejdůležitější k podpoře harmonizace práce a rodiny. Na prvním 

místě se umístila již zmíněná podpora partnera, na druhém místě pak porozumění 

zaměstnavatele, poté pružná pracovní doba, která by rodičům umožňovala flexibilní 

skloubení času na práci a rodinu. 
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6. Závěr 

Ideální způsob zajištění péče o děti do 3 let je pro většinu párů téměř shodný 

s reálným způsobem zajištění. Přes 90 % matek a otců si přeje, aby žena zůstala na 

mateřské, následně rodičovské dovolené nejméně do 2, spíše do 3 let věku dítěte. O 

částečném úvazku uvažují ženy až po skončení rodičovské dovolené, ideálně by si 

představovaly pracovat na zkrácený úvazek po dobu docházky dítěte do mateřské 

školy ( 3 - 6 let věku dítěte). Ačkoli před narozením dítěte tvoří partneři model 

dvoupříjmového manželství, po narození dítěte se genderová rovnost vytrácí a ženy 

se nejčastěji vzdávají své práce ve prospěch dlouhé rodičovské dovolené. 

Většina žen si nepřeje, aby je v péči o dítě zastoupil otec dítěte a stejně i většina 

mužů si nepřeje zůstat s dítětem na rodičovské dovolené. Pouze mizivé procento 

mužů na rodičovské dovolené zůstává. Společnost se na ně dívá buď nechápavě 

nebo je obdivuje jako hrdiny. Ženy, které místo péče o dítě zvolí po mateřské 

dovolené návrat do práce tolik pochopení ve společnosti nemají. Jsou považovány 

spíše za „krkavčí matky". Ženy, které se chtějí místo dlouhé rodičovské dovolené 

vrátit do práce, jsou nejčastěji vysokoškolačky, pro které má absence v zaměstnání 

negativní vliv na jejich další pracovní postup. 

Tradiční rodinný model je genderově nevyrovnaný, nejčastější, „normální" 

model rodiny představuje pečující matka, otec - živitel. Tak vzniká nejen finanční 

závislost žen na mužích, ale i disharmonie ve smyslu rodičovství. Děti tráví většinu 

času se svými matkami, dochází mezi nimi k větší fixaci. Otcové v rodinách chybí, 

s narozením dětí někteří věnují více času zajišťování rodiny, která je s dětmi 

samozřejmě finančně náročnější. 

Finanční náročnost rodiny je také jedním z hlavních důvodů, který vede mladé 

páry k odsouvání rodičovství. K posunu věku prvorodiček přispívá i možnost 

plánovat rodinu pomocí antikoncepce, dlouhodobé bydlení mladých lidí u rodičů, 

touha po svobodě, životě bez závazků, ale i potřeba dokončit studia nebo neochota 

vzdát se slibně se rozvíjející kariéry. Posledně zmíněné oblasti, jako je studium a 

zaměstnání, nejsou příliš nakloněny rodičům s dětmi, zvláště pak ženám - matkám. 

Podmínky vysokých škol nejsou přizpůsobeny studentkám s dětmi. Změna v této 

oblasti je zatím v nedohlednu, jelikož se nejedná o hlavní téma ve společnosti, natož 

politickou prioritu. Vytvořením vhodného klimatu pro studující matky by mohlo 
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vést nejen k vyšší porodnosti, ale i ke snížení věku prvorodiček, kterým by se tak 

odbourala jedna z překážek při plánování rodiny. 

Podporovat sladění rodiny a práce je úkol politický, ale podílí se na něm i 

zaměstnavatelé, nevládní organizace a společnost sama. 

Stát se snaží na základě dokumentu Národní koncept rodinné politiky o finanční 

podporu rodin, sladění zaměstnání a rodičovství, motivaci firem k zavádění rovných 

podmínek pro zaměstnance - rodiče. Firmy samotné mají na výběr z mnoha 

způsobů, kterými by pomohly zaměstnaným mužům a ženám s dětmi. V prvé řadě 

zamezením diskriminace žen na trhu práce jako současných či budoucích matek. 

V druhé řadě se jedná např. o zkrácené či pružné pracovní úvazky, práci z domova, 

flexibilní pracovní dobu, příspěvky na hlídání dětí, firemní školky, jesle apod. V ČR 

ještě není vytvořena taková pracovní kultura, která by automaticky počítala s takto 

podpůrným chováním zaměstnavatelů, ale postupně dochází ke zlepšování situace. 

Většina žen zůstává na rodičovské dovolené do 3 - 4 let věku dítěte. Negativní 

vliv má na tento fakt také nedostupnost či přetíženost předškolních zařízení nebo 

posouvání odchodu do důchodu a tím nemožnost hlídání dětí prarodiči. Mnoho 

rodin si stěžuje na nedostatek finančních prostředků, které by jim dovolily přijmout 

chůvu či jinou výpomoc do domácnosti. 

Potřeby žen skloubit rodinný a pracovní život se liší podle nej vyššího 

dosaženého vzdělání. Vysokoškolačky mají oproti ženám s nižším vzděláním větší 

potřebu zkrátit dobu rodičovské dovolené ve prospěch návratu do práce. Nej kratší 

dobu na rodičovské dovolené tráví nejenom ženy s vysokoškolským vzděláním, ale 

i ženy se vzděláním základním a ženy samoživitelky. Důvody návratu v tomto 

případě nejsou „kariérní" („nevypadnout" ze svého oboru), ale finanční. Prioritou 

svobodných či rozvedených matek, stejně jako žen s nej nižším vzděláním, je spíše 

získání finančních prostředků na zajištění domácnosti. 

Pro svobodné a rozvedené matky je tedy práce namísto rodičovské dovolené 

častokrát nutností, ženy pečující o své děti samy částečně ztrácí svobodu 

rozhodování ohledně práce a rodiny. Dávají přednost plným pracovním úvazkům, 

které jim zajistí vyšší příjem. 

Problém týkající se nepřítomnosti partnera nemají jen ženy svobodné a 

rozvedené, ale i vdané ženy s dětmi. Většina z nich se cítí na domácnost sama, 

necítí podporu ze strany partnera. Ať už se podpora týká péče o děti, o domácnost 

nebo větší angažovanost ve slaďování pracovního a rodinného života žen. Tradiční 
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model rodiny akceptuje nepřítomnost otce, která je považována za normální. Avšak 

muž v domácnosti nechybí jenom jako partner, ale i jako otec. 

Gender, jakožto role, normy a chování však není neměnný. Většina mužů a žen 

dnes nepřijímá model, ve kterém muž zůstává s dítětem na rodičovské dovolené a 

žena finančně zajišťuje rodinu, ani model rovnoměrného střídání pracovních a 

rodičovských rolí. Přesto se některé páry snaží o změnu tradičních rodinných rolí. 

Psychologové mění názor na nutnost péče o dítě nejlépe matkou. Pro dítě není 

nejdůležitější, zda o něj pečuje jeho biologická matka, ani to, jde-li o ženu či muže. 

Dítě potřebuje uspokojovat své potřeby a dostávat láskyplnou péči, kterou mu 

může, kromě doby kojení, poskytnout i jeho otec nebo jiná milující osoba. 

Paradoxem zůstává, že chceme-li mluvit o harmonizaci práce a rodiny žen, 

musíme mluvit zejména o mužích. Aktivní otcové ve smyslu pečujících, 

„mateřských" otců a pomáhajících partnerů nejvíce vypomáhají ženám při 

skloubení zaměstnání a péče o děti. Takové ženy jsou ve vztahu a v rodině 

spokojenější, nejsou na vše samy a zbývá jim čas a energie na jejich práci. Otec, 

který pouze vydělává peníze a nevěnuje rodině čas, je nahraditelný; otec, který má 

úzké vztahy se svými dětmi a je skutečným partnerem své ženy, je nenahraditelný. 

Angažovanost otců tak zároveň snižuje rozpad rodin, z čehož těží celá společnost. 

Dítě otce potřebuje. Nejen synové, pro které je otec vzor, ale i dcery, které přes 

svého otce poznávají mužský svět a učí se ho propojit se světem ženským. 

V rodině a ve společnosti by nemělo docházet k potírání přirozených rozdílů 

mezi muži a ženami, ale k propojení rolí a vzájemnou pomoc v rodičovství. Ačkoli 

většina žen i mužů preferuje péči o dítě do 3 let matkou, je mnoho otců i matek, 

kteří si přejí rovnoměrnější zastoupení žen a mužů ve sféře rodinné i pracovní. 

Skloubit rodinný a pracovní život j e v naší společnosti nesnadné a ti, kteří se o to 

pokoušejí se shodují, že fungující partnerský vztah a rodina nejvíce podporují 

harmonizaci práce a rodiny, až poté následuje pomoc ze strany zaměstnavatelů a 

státu. 1 ta je však potřebná a v kulturní, genderově vyrovnané společnosti nezbytná 

a žádoucí. 
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7. Resumé 

Ce mémoire „La femme comme une mère - la coordination de la famille et du 

travail" traite le thème du fusionnement de la vie de famille et celle du travail des 

femmes - mères. Le mémoire contient cinq chapitres principales. D'abord, il se 

concentre sur l'explication de termes principaux gender et feminisme et esquisse le 

problème des inégalités de gender dans la société. Le chapitre suivant „La Famille" 

est centré non seulement sur le rôle de la famiile; les stéréotypes de gender au sein 

de la famille, mais aussi sur les changements à l'intérieur de la famille qui se sont 

produitent au passé et qui se produisent actuellement. Il décrit le modèle 

traditionnel de la famille qui fonctionnait pendant des siècles et les changements au 

sein de la famille qui s'imposent actuellement, surtout la réinvention du rôle des 

hommes comme des pères actifs qui participent à l'éducation et au soin de leurs 

enfants ou au soin du ménage commun. Pour la réunion du travail et de la famille la 

femme cherche un point d'appui et de l'aide dans sa famille et surtout de la part de 

son partenaire. Le soutien est nécessaire aussi dnas la vie de travail et dans la vie 

publique. Le chapitre „La femme comme une mère et la politique sociale" 

s'intéresse au domaine de la politique de famille en République Tchèque qui devrait 

aider à rendre compatibles les rôles professionnelles et familiales. Il s'agit par 

exemple des allocations sociales en congé maternité, de la motivation des 

employeurs à la protection et au soutien des parents - employés ou de la création du 

réseau institutionnel des établissements préscolaires. A part des institutions 

gouvernementales, ce chapitre s'intéresse aussi aux organisations non 

gouvernementales et aux projets qui essayent d'aider à 1' harmonisation du travail 

avec la vie parentale, de créer un dialogue entre les experts et la laïcité, entre les 

employeurs, les employés et d'autres sujets qui y sont impliqués. Les résultats des 

recherches comparent les attentes des parents à la réalité et soulignesnt les 

possibilités les plus importantes qui rendent cette harmonisation plus facile, ce qui 

est premièrement le soutien de la part de la famille et du partenaire accompagné par 

le soutien de la part de l'état et des employeurs. 
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