Přílohy
Příloha č. 1: Vzor dotazníku s otevřenými otázkami pro pracovnice Úřadu práce
Vážená paní, vážený pane,
jsem studentkou Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy a ráda bych Vás tímto požádala o
vyplnění krátkého dotazníku pro účely mé diplomové práce na téma: Začleňování žen po
mateřské dovolené na trh práce v oblasti Třeboňska. Veškeré údaje poslouží pouze pro
potřeby této práce a budou anonymizovány. Prosím odpovězte (co možná nejdetailněji) na
otázky uvedené níže a uveďte důvod svého úsudku.
1. Vnímáte ženy s dětmi jako rizikovou skupinu na trhu práce?
a) Ano, z tohoto důvodu:
b) Ne, z toho důvodu:
2. Myslíte si, že ženy po mateřské nebo rodičovské dovolené potřebují zvýšenou
pozornost, když se chtějí začlenit zpět do pracovního procesu?
a) Ano, z následujícího důvodu:
b) Ne, z následujícího důvodu:
3. Umožňuje Vám situace/vedení na pracovišti aplikovat § 33 zákona o zaměstnanosti
(věnování zvýšené pozornosti na trhu práce) na tuto skupinu matek po rodičovské
dovolené?
a) Ano, následovně:
b) Ne, z důvodu:
4. Máte přehled o zaměstnanosti maminek po MD/RD?
a) Pokud ano, jaký je stav:
b) Ne, protože:
5. Jak velkou část z Vašich klientů tvoří právě ženy po mateřské/rodičovské dovolené?
…………………………………………………………………………………………
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6. Domníváte se, že individuální akční plán je efektivním nástrojem pro začlenění žen po
mateřské dovolené?
Ano, z důvodu:
Ne, z důvodu:
7. Domníváte se, že společensky účelná pracovní místa vyhrazená jsou efektivním
nástrojem pro začlenění žen po mateřské dovolené?
a) Ano, z důvodu:
b) Ne, z důvodu:
8. Realizuje se na Vašem pracovišti nějaký projekt z důvodu podpory této skupiny?
(například NoPP SÚPM, Stáže ve firmách aj.)
a) Ano, následující:
b) Ne, z důvodu:
9. Jak byste celkově zhodnotil/a situaci zaměstnávání žen po mateřské/rodičovské
dovolené v oblasti Třeboňska?
…………………………………………………………………………………………
10. Co by se (podle Vás) dalo zlepšit v této oblasti?
…………………………………………………………………………………………
11. Dobrovolná otázka: Pokud jste žena, jak probíhal návrat do práce po mateřské
dovolené u Vás?
………………………………………………………………………………………….
Mnohokrát děkuji za vyplnění dotazníku. V případě zájmu mohu po zpracování poskytnout
výsledky diplomové práce na e-mailu sona.kocandova@seznam.cz.
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Příloha č. 2: Vzor dotazníku s otevřenými otázkami pro pracovnice Generálního
ředitelství Úřadu práce
Vážená paní, vážený pane,
jsem studentkou Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy a ráda bych Vás tímto požádala o
vyplnění krátkého dotazníku pro účely mé diplomové práce na téma: Začleňování žen po
mateřské dovolené na trh práce v oblasti Třeboňska. Veškeré údaje poslouží pouze pro
potřeby této práce a budou anonymizovány. Prosím odpovězte na otázky uvedené níže a
uveďte důvod svého úsudku.
1. Vnímáte ženy s dětmi jako rizikovou skupinu na trhu práce?
c) Ano, z tohoto důvodu:
d) Ne, z toho důvodu:
2. Máte přehled o zaměstnanosti matek po mateřské/rodičovské dovolené?
a) Pokud ano, jaký je stav:
b) Ne, z důvodu:
3. Uveďte prosím, jaký nástroj pro začlenění žen po rodičovské dovolené hodnotíte jako
nejefektivnější:
…………………………………………………………………………………………….
4. Máte přehled o úspěšnosti projektů EU v souvislosti s matkami po rodičovské
dovolené? (například NoPP SÚPM, Stáže ve firmách aj.)
c) Pokud ano, jaký je stav:
d) Ne, z důvodu:
5. Plánuje se nyní nějaký projekt cílený na tuto skupinu?
……………………………………………………………………………………………….
6. Co by se podle Vás dalo zlepšit v této oblasti?
……………………………………………………………………………………………….
Mnohokrát děkuji za vyplnění dotazníku. V případě zájmu mohu po zpracování poskytnout
výsledky diplomové práce na e-mailu sona.kocandova@seznam.cz.
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Příloha č. 3: Transkripce rozhovorů se ženami po rodičovské dovolené
Respondentka č. 1
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydlím ve vesnici u Suchdola nad Lužnicí, vzdělání mám středoškolské bez maturity a
jsem vyučená jako prodavačka textilu. Teď pracuji jako montážní pracovnice ve
společnosti Eaton Suchdol nad Lužnicí. V rodině jsem já, manžel a 2 děti – 19let, 6 let,
také kočky a pes. Ano, mám po rodičovské dovolené.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
U nejmladšího dítěte jsem při mateřské nepracovala a při rodičovské také ne. U prvního
dítěte jsem vypomáhala, zatímco mi dítě hlídala babička. Tam se jednalo pouze o pár
hodin denně a výplata nebyla nijak závažná.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Podle mě ano, jde s tim jakž takž vyjít, ale přišlo mi to docela málo. Musela jsem se
v určitých věcech uskromnit a vůbec jsem si nemohla dovolit rozhazovat peníze a
kupovat si něco, co jsem zrovna nepotřebovala (oblečení, kosmetiku atd.).
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Musela jsem si rozpočítávat, kolik jsem měla peněz. Podle toho jsem musela hospodařit.
Někdy to dělalo třeba jen stovku na den. Takže se vyžít dá, ale jde o to, jakým stylem.
Půjčky všeobecně nemám ráda a dluhy nikdy nechci, bojím se totiž toho, že bych to
nemohla splácet a pak by na mě přišli třeba exekutoři a zabavili mi věci nebo majetek.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Přijde mi akorát, potom člověk začíná „blbnout“, jak se říká. Práci člověk potřebuje a je
teda dobré, když se tam člověk může po rodičovské vrátit. Nevěnovat se pořád jen dětem,
ale taky se sám nějak jinak zabavit.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké problémy (např.
dojíždění, organizace času - vyzvedávání)? V Jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Ano, dojížděla jsem s dítětem do školky ve vedlejší obci. Jinak jsem neměla se školkami
žádné problémy, pouze jednou s paní učitelkou. Dítě se mi počůrávalo a paní učitelka
nevěděla a asi ani nechtěla to nijak řešit. Trvalo to 3 měsíce, kluk nakonec začal míň pít a
paní učitelka potom kontrolovala, jestli se vyčůral. Byla jsem ráda, že se situace nakonec
vyřešila. Vyzvedávání jsme obstarali spolu s manželem. Syn chodil do MŠ Suchdol nad
Lužnicí.
89

7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Dala jsem obě děti až ve 3 letech do mateřské školky. Firemní školky dobrý nápad, jen by
je měly firmy více umožňovat, tak by ženy mohly nastoupit dřív do práce.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Ne nenavštěvovaly, jesle nebyly dostupný. A i kdyby byly, stejně bych je tam nedala –
malinký dítě ne. To má být u mamky, dokud není trochu větší a může pak jít do školky.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Nevím, co je MPSV a ani jsem o tom neslyšela, takže ani neúčastnila.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte si, že se dá
dobře skloubit práce s výchovou dětí?
Čas, prostě to je největší problém skloubit čas a péči o rodinu. Jsem ráda, že mám práci a
že to s manželem jakž takž skloubíme.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Většinou manžel, když jsem potřebovala a někdy mohla pohlídat starší dcera. Kamarádky
ne, měly taky svého dost a my si to chceme v první řadě zařídit po svým. Když není jiné
východisko, tak poprosíme babičku, u které někdy syn může být i o víkendech.
Nechceme spíše nikoho obtěžovat a zařizujeme si to sami.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Neměla a moc v tom nevidím plus, měla bych míň peněz. Sice více času asi na děti a
domácnost, ale zároveň málo peněz, to jsou zkrátka zkrácené úvazky a přínos v nich moc
nevidím. U práce z domova - nechtěla bych ji, nedělala bych to. Přínosy v tom nevidím,
protože by si členové rodiny zvykli, že jsem doma a vyžadovaly by tak víc (teplé večeře,
svačinky denně atd.).
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Myslím si, že člověk tak celkově zblbne, ale je to individuální člověk od člověka, asi
všichni zblbnou, když jsou zaměřeni jen na to dítě a na hřišti se baví jen o tom, jak se
který dítě vykadí. Já dělám manuální práci, takže ta se asi tolik nezapomíná. Potom jsem
se rychle zařadila zpět do práce.
Začlenění na trh práce
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14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Držel mi místo a nic k tomu neměl, přivítali mě v práci docela s otevřenou náručí,
protože zrovna potřebovali lidi … tak mě vzali. Měla jsem docela štěstí, protože kdo šel
na rodičovskou potom po mně, tak ho vyhodili z důvodu pro nadbytečnost nebo dali
odstupný a vyhodili ho (někdy třeba místo zruší, a po tom udělají podobný).
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Šla jsem rovnou do původního zaměstnání – po skončení rodičovské.
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do školky?
Nijak extra jsem to neprožívala, rovnou jsem nastoupila do práce. To, že jsem dítě musela
dát do školky jsem nesla těžko, ale nedávala jsem to moc najevo. Nerada jsem se
odlučovala od svého dítěte, ale tohle období trvalo pouze měsíc, pak začal stereotyp,
chození do práce a do školky a bylo to v pohodě .
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Nesetkala.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Já ne, protože se bojím, je to nejisté a práce, do které jsem se vrátila, byla jistá.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní? Pokud ano, tak směrem k lepšímu nebo horšímu?
Jak jsem nastoupila, dostala jsem stejný plat jako před nástupem na mateřskou i
rodičovskou, ale po mně teď mají jiné podmínky a menší plat.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne. Ne.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Ne, práci jsem měla jistou, tak jsem nad tím ani nepřemýšlela. Asi to byl osud!
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
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Nepřihlásila jsem se, protože nebylo třeba. Dříve jsem byla na pracáku asi 6x jsem tam
byla a měla jsem dříve takové divoké období, nastoupila na chvíli do práce, pak jsem
odešla, přihlásila na úřad práce a zase dokola. Postupem času jsem se ale umoudřila.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
Vždycky jsem si práci hledala sama. Maximálně mi pomohli tak, že mi dali podporu na
chvíli.
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Neslyšela a neúčastnila.
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
To je těžké, já to měla jednodušší. Firmy by měly více umožňovat pracovní místa ženám
po mateřské a rodičovské, případně jim zřídit firemní školky – ženy by tak právě mohly
nastoupit dřív do práce. Horší je to u samoživitelek, u nás se pracuje na směnný provoz a
ženy mají dané směny a nemají jak skloubit práci s rodinou.

Respondentka č. 2
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydlím v Suchdole nad Lužnicí, vzdělání mám středoškolské bez maturity, jsem
zaměstnána v Eaton Suchdol n.Lužnicí jako montážní dělník/dělnice. Jsme pěti členná
rodina se třemi dětmi (17,16 a 5 let), mám už po třetí po rodičovské dovolené.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Ne, nepracovala jsem, chtěla jsem vždy trávit čas s dětmi.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Podle mého nelze. V dnešní době to bez platu manžela nelze zvládnout a je třeba, aby na
to v domácnosti s více dětmi byli dva a také šly dva platy. Potom se to zvládá o poznání
lépe.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Mám manžela, takže další příjem do rodiny šel z této strany. Na brigádu jsem nešla,
věnovala jsem se plně dětem a ani půjčku jsme si žádnou nikdy nevzali.
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5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Doba 3 roky je dle mého názoru vyhovující, ani dlouhá ani krátká. Zkrátka akorát, čtyři
roky by už byly moc a dva málo. Děti také potřebují do kolektivu ostatních dětí a i matka
potřebuje změnu.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké problémy (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Mám školku i školu ve svém místě bydliště - 5 minut od domova. Takže žádné problémy
s docházením nemám, mám ten ideální případ, kdy tam dojdu než byste řekla švec.
S manželem máme směny, takže se vždy dohodneme, kdo dítě vyzvedne. Chodí do
školky v Suchdole nad Lužnicí.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Od 3 let do mateřské školky v Suchdole nad Lužnicí. Firemní školky? Vítala bych je, pro
pracující matky je to dobrá věc, ale o žádných v okolí nevím, asi tu ani nejsou.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své děti?
Jesle jsme nenavštěvovali, žádné tu ani nemáme. Takže jsem nad tím nikdy víc
nepřemýšlela, jestli bysme tam dali děti. Byla jsem s nimi ráda doma a takhle brzy bych
je tam dát asi nechtěla.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Nikdy jsem o tom neslyšela.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
V mém případě v ničem. Máme s manželem dvě směny ranní a odpolední, takže se o
výchovu a chod domácnosti střídáme. A plně nám to vyhovuje, zapojujeme se oba dva.
Takže podle mě se dá skloubit dobře, záleží na tom, jestli jsou v domácnosti oba dospělí
nebo jestli je žena sama. Někdy tedy je málo času, ale je to tak, jak si to dva naplánují.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Občas ohlídá děti babička nebo má starší dcera. Babička je k dispozici pokaždé, když
potřebuji a dcera, pokud má zrovna čas a je doma.
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12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Tímto způsobem bych nechtěla pracovat. Jsem ráda mezi lidma, takže práce z domova
nikdy. Ani na zkrácený úvazek bych nepřistoupila. Sice je asi přínosem čas na
domácnost, ale oni by si zvykli a také je méně peněz na zkrácený úvazek.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Myslím si, že ne, asi záleží na druhu zaměstnání. U manuálních prací se člověk rychle
zajede zpět do práce, ale samozřejmě se něco zapomenout i dá.
Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Ano, držel mi jí 3 roky. Když jsem měla nastoupit, přeřadili mě na jiné místo, kde zrovna
byla potřeba někoho zaměstnat.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Nehledala, nastoupila jsem tam, kde jsem před mateřskou skončila.
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Dávala jsem už třetí dítě do školky, takže jsem věděla, co mně čeká. Je to těžké odloučit
se od dítěte, s kterým jste strávila tři roky 24 hodin denně, ale zároveň už potřebují
kolektiv. Když si malá ve školce zvykla, byla jsem v klidu i já. Trvalo to tak tři týdny.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Ano, přišla jsem o svou původní pozici a tím i o vyšší plat.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Ano, přemýšlela jsem a stále přemýšlím, být zaměstnanec do konce života bych nechtěla
ani za mák. Ráda bych měla podnikání v oboru šití a poradenskou činnost ohledně
působení barev na člověka a jeho duši.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní? Pokud ano, tak směrem k lepšímu nebo horšímu?
Ano, jak jsem uvedla u otázky kolik? 17. Zaznamenala jsem rozdíl, bohužel ne tak, jak by
se mi to líbilo. Přišla jsem o vyšší plat.
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20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ano, stejný případ - viz. otázka 17. Přeřadil mě zaměstnavatel a já s tím nemohla nic
udělat ani nic říct. Na moje místo by hned vzali někoho jiného.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Nikdy.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Nepřihlásila, hned jsem se vrátila na stejné místo. Na pracáku jsem se nikdy
neregistrovala.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
/
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Ne.
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Pro mne návrat do práce je návrat mezi lidi – změna. Doma jste zavřená s dětma a jedete
24 hodinový maraton. Takhle máte změnu, na kterou jsem se vždycky těšila. Ráda
chodím do práce. A ještě jeden důvod, proč pracovat – PENÍZE. Z mateřské se opravdu
žít nedá, takže je potřeba pracovat a pracovat. Líbilo by se mi, kdyby byl zaměstnavatel
více vstřícný a porozuměl situaci, ve které jsou ženy přicházející z rodičovské dovolené.
Potřebují spíše pochopení než další změny k horšímu

Respondentka č. 3
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydlím v Českých Velenicích, vzdělání mám středoškolské s maturitou, aktuálně
pomáhám manželovi v práci (má autoservis, já dělám daně), já, manžel a 3 děti – 24
(mimo domov),16, 6 let, mám po rodičovské dovolené.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
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Nepracovala jsem.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Myslím, že nejde vyjít.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Pokud jsem byla s dvěma dětmi sama bez partnera, musela jsem, každý příjem rozpočítat,
kolik smím utratit za den. Ale hodně mi v téhle situaci finančně pomáhali rodiče. Pokud
žena, která je sama s dětmi nemá finanční rezervu, nemá šanci vyjít jen s mateřskou a
sociálními dávkami. Potom jsem byla již s manželem.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Myslím, že délka mateřské dovolené 3 roky je vyhovující.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké obtíže (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše
nejmladší dítě?
Máme ve městě dvě školky. Myslím, že nebyl problém tak časový, jako s přístupem
školky a ve vzdělávání dětí. Já jsem dávala nejmladší dítě do školky v Rakousku, kde
měla trochu problém s dvojjazyčností. Pro mě by bylo nejdůležitější, co mohou mému
dítěti nabídnout a jak školka funguje.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Všechny děti chodily od tří let do mateřské školky. Nesetkala jsem se s žádnou firemní
školkou, ale pokud by byla kvalitní, je to dobrý nápad.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici,
dala byste tam i přesto své dítě?
Moje děti jesle nenavštěvovaly. Nejsem zastánce jeslí, ale chápu, pokud k tomu vede
matku finanční nouze, při zabezpečení financí pro děti je to nezbytné.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Neslyšela
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
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Pokud je na vychovávání sám jen jeden rodič jde to těžko, ale pokud jsou dva, dá se to
zorganizovat. Hlavním faktorem je, jaké vzdělání kroužky a aktivity svým dětem dáváte a
chcete dávat. A jak moc jste ochotní slevit jako rodiče ze svých zájmů a času...a dát ho
dětem.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Vzhledem k tomu, že mám děti věkově daleko od sebe, tak pokud bych potřebovala
pohlídat nejmladší dcerku – pomůžou sourozenci. Pokud byl nejstarší syn malý, občas
pohlídala babička.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Nepracovala jsem z domova ani při jednom z dětí. Na zkrácený úvazek jsem pracovala,
když šel nejstarší syn do školy, aby nemusel ráno do družiny. Vidím přínos v úspoře
času.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Asi záleží, jakou profesi kdo studoval. U mě si myslím, že se tolik nezapomene.

Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Ano držel, vracela jsem se zpět.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Nehledala jsem.
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce? A také to, že jste dítě dala do
mateřské školky?
Nehledala jsem, takže jsem to nijak extra neprožívala. To, že jsem děti dala do mateřské
školky jsem moc neprožívala, jednalo se o mé třetí dítě, věděla jsem, do čeho jdu. Pouze
ten rozdíl, že dcera šla do rakouské školky.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Nemohu posoudit.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
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Ne a v dnešní době podnikat je opravdu těžké, je třeba si to hodně rozmyslet a zvážit pro
a proti.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní?
Mám pocit, že ani ne, přijde mi to stejné před i po.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Ne !! A myslím, že by takto neměl nikdo uvažovat. Výjimkou je, pokud člověk není nijak
finančně omezován a asi pokud rodiče chtějí více dětí.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Nepřihlásila. Dříve ale jednou ano.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
Pomohli mi, dá se říci, dostatečně. Také poskytli podporu.
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Neslyšela
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Asi větší ohleduplnost znovu se začlenit a větší trpělivost s matkami po mateřské. Přeci
jenom tři roky je dlouhá doba a mnohdy jsou také jiné postupy, programy atd. takže i více
možností pomoci pro ženy. Ono je to v dnešní době celkově hodně těžké.

Respondentka č. 4
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
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Bydlím v Českých Velenicích u hranic s Rakouskem, vzdělání středoškolské bez maturity
– vyučena jako pekařka/cukrářka. Teď pracuji jako pokojská v Rakousku a rodina se
skládá dále z manžela, dvou dětí ve věku 16 let a 6 let a taky máme ptáčka a rybičky.
Ano, mám po rodičovské dovolené.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Teď jsem při mateřský nepracovala, a ani při rodičovské. U první dcery ano, ale ne
oficiálně, vypomáhala jsem v naší vinárně, když jí bylo 2,5 až 3 roky. Třeba někdy i 4 až
5 hodin denně a přitom jsem se starala o ní doma.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Je třeba mít vyšší příjem, než je nějakých 7200,- s tím nejde vyžít, si myslím. Nám
přispíval manžel, podíleli jsme se společně, kdybychom neměli ještě jeho příjem, tak
nevim, jak bychom vystačili.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Manžel přispěl na jídlo, barák, ve kterém naštěstí nájem neplatíme, platil taky elektriku
vodu a tak. Půjčky žádný jsme nikdy mít nechtěli. Řešili jsme to tak, že si manžel hledal
novou práci, protože předtím jsme byli oba OSVČ a už to nějak nešlo a moc nevynášelo.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Mně přijdou vyhovující, ty 3 roky. Bylo to taky nejlepší období mého života, tak že
aspoň trvalo ty 3 roky. Nebyla jsem nijak omezená časem, nemusela jsem přijít z práce ve
4 a honem honem. Taky mi nepřijde, že by mateřská nějak ovlivnila člověka, to, že musí
být neustále s dětmi, já jsem ráda, že jsem na ní mohla být.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké obtíže (např.
dojíždění, organizace času - vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Ano, máme školku v místě bydliště v Českých Velenicích a problémy nebyly. Manžel
někdy syna odvedl, někdy já, někdy starší dcera a vyzvedli jsme ho v pořádku. Těžce nesl
se zapojovat do skupiny a do práce s ostatními dětmi. Než syn nastoupil do mateřské
školky, jezdili jsme s ním ještě do Montessori školky.
6.A Co Vás k tomu vedlo? V Montessori mě bavili lidi, baví mě jejich výuka a to, že
rozvíjejí děti, mají tam bio věci a děti se zapojovali do vytváření, vaření a tak.
6.B Bylo to cenově přijatelné? Ano, bylo přijatelné, platilo se jen za suroviny, které se
spotřebovaly cca 50 korun.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Ve 2 letech začal chodit občasně do Montesorri školky a ve 3 letech potom do obvyklé
mateřské školky u nás ve Velenicích. Firemní školky jsou dobrý nápad.
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8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Nedala bych je tam a ani u nás nebyla možnost jeslí. Kdyby byly k dispozici, stejně bych
tam svoje děti nedala. Asi jen v nejhorším případě, když bych neměla peníze a když bych
opravdu musela, ale je to ta nejzazší možnost.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Neslyšela.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
Dá se to stíhat, žádný problém v tom moc nevidím. Možná by se mi hodila paní na
výpomoc, že by třeba dítě pohlídala, vyzvedla, udělala s ním úkoly… pomoc
v domácnosti. Dříve mi pomohl manžel a zvládli jsme to, jen taková paní by usnadnila
práci, si myslím. Pak jde o to, jestli se dá paní věřit a svěřit jí svoje děti.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Neměla jsem, manžel když mohl tak ano. Ale žijeme v baráku s tchyní, která nám
bohužel děti nepohlídá, ani nikdy nehlídala. Potom máme druhou babičku, ta někdy ano,
ale bydlí 35 km daleko, takže třeba v nemoci ano. Švagr ani švagrová mi nepomůže,
kamarádky v místě bydliště také ne. Přijde mi, že kamarádka má každá to svý, jedna mi
párkrát pomohla, přes víkendy někdy jo.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Pracovala bych ráda, ale není mi to umožněno, také jsem nikdy nepracovala na zkrácený
úvazek, nebyla možnost. I kdyby to bylo za míň peněz, šla bych do toho, za cenu více
volného času. Pracovala bych z domova, když bych ji byla schopná dělat z domova,
dělala bych ji, byla bych tak zároveň u dětí.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Měla jsem malinko pocit, že jsem pořád s dětmi a že mi to poleze na mozek, ale nakonec
to bylo v pohodě. Myslím, že se to nezapomíná, nevidím v tom problém. U manuální
práce to také asi není tolik znát.
Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
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Předtím jsem byla OSVČ, takže jsem zaměstnavatele neměla. Mezitím jsem šla na
rodičovskou dovolenou a SVČ jsem přerušila, potom jsem ji zrušila a šla do práce do
Rakouska – jako pokojská na půl roku a potom jako pekařka a pak zase jako pokojská.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Během chvíle jsem si našla práci sama, moc nabídek u nás nebylo, ale našla jsem ji
celkem rychle. Dozvěděla jsem se o tom volném místě od kamarádky, jinak jsem
projížděla rakouské stránky práce AMS a koukala na internet u nás.
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Prožívala jsem to spíše stresově, jinak se to nedá říct, je to něco nového a člověk neví, do
čeho jde. To, že jsem musela dát malého do školky jsem prožívala hodně špatně, myslela
jsem na něj pořád a pořád, jak se tam asi má.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Nesetkala.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Podnikala jsem dříve a pak jsem to ukončila – po 21 letech. Měla jsem s manželem ve
vlastnictví vinárnu, ve které jsme spolu dlouho pracovali.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní? Pokud ano, tak směrem k lepšímu nebo horšímu?
Zaznamenala jsem – ale v dobrém, měla jsem potom v porovnání s podnikáním více
peněz. Také je to asi tím, že jsem práci měla v Rakousku, kde jsou jiné poměry.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Na pohovoru se mě ptali na děti, v Rakousku se také ptali, ale mně to přijde normální, ne
že by mě diskriminovali, nepřišlo mi to jako problém.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Zvažovala bych to, když by to šlo, tak bych si udělala další dítě, ale u nás to byl trochu
problém otěhotnět .
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
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Nepřihlásila jsem se tam po rodičovské dovolené, ale byla jsem tam zaregistrovaná
jednou, a to v Třeboni, kde jsem byla asi jen měsíc a půl. Viděla jsem nabídky práce,
které tam zveřejňovali.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
Sama jsem si našla práci, moc mi tam nepomohli.
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Ne, stáže ve firmách – to jsem slyšela, že existují, ale víc o tom nevím.
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Líbilo by se mi, že by maminkám vyšli vstříc zaměstnavatelé, umožnili jim práci na míň
hodin a taky bych chtěla, aby je více chápali i to, že dítě někdy prostě bývá nemocné.
Pomoc taky vidím ve firemních školkách, bylo by to fajn. Také bych ještě chtěla větší
soudržnost a týmovou práci, aby u sebe drželi víc zaměstnanci.

Respondentka č. 5

1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Já bydlím v Lomnici nad Lužnicí, vzdělání mám ekonomické a pedagogické a pracuji
jako ekonomická účetní ve školce MŠ Jeronýmova v Třeboni. V rodině jsme 4 osoby z
toho 2 děti ve věku 6 a 16 let. Mám po mateřské i rodičovské dovolené.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Pracovala jsem 4 měsíce při rodičovské dovolené na plný úvazek 40h týdně.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Záleží na tom, jestli je matka sama nebo jsou na to dva. My jsme 2, takže to pro nás bylo
snesitelnější a dalo se to zvládnout lépe.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Jak jsem říkala, jsme na to dva v rodině, takže samozřejmě s výplatou manžela. Bez něj
by to šlo těžko. Půjčku jsme si nebrali.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Přijde mi vyhovující, tak akorát.
Zařízení péče o děti
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6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké problémy (např.
dojíždění, organizace času - vyzvedávání)?V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Školku mám v místě práce – v Hasičárně (MŠ Jeronýmova v Třeboni), takže vše jsme
měli bez problémů.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Dala jsem dceru ve 4 letech do mateřské školky a syna ve 3 letech. Ty čtyři roky byly tak
akorát, už dcera potřebovala do kolektivu. Firemní školky jsou OK, je to dobrý nápad a
ušetří se čas.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Jesle nenavštěvovaly, nebylo potřeba a ani o nich nemám valné mínění.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Slyšela jsem o nich, ale nezúčastnila jsem se jich.

Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
Tak asi v čase a pracovní době. Někdy jde těžko skloubit práci a domácnost s dětmi a
zároveň se věnovat příteli a koníčkům.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Mám k dispozici babičku a dědu, v podstatě kdykoliv potřebuji, takže nikdy nebyl
problém a pomohli mi s dětmi.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Vždy jsem pracovala na plný úvazek, o zkrácený jsem nejevila zájem asi i kvůli tomu, že
je za něj méně peněz a moc nikde ho nenabízejí. Stejně tak práci z domova, o tom jsem
nepřemýšlela.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Myslím si, že ne.

Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Ano, mně držel původní místo.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
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Po první mateřské jsem hledala půl roku a potom jsem našla místo a teď po 2. mateřské
ihned – vracela jsem se do původní práce.
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Hledání práce nijak, když jsem se vracela na původní místo. Dětem se ve školce líbilo a
pro mě to byl čas navíc.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Nesetkala.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Přemýšlela jsem o tom ještě před oběma mateřskými dovolenými. Ale postupem času
jsem to zavrhla.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní?
Ne, záleží na práci, jakou zrovna máte. Já jsem se vrátila a měla stejné peníze.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Ne, nad tím jsem neuvažovala a další dítě si asi už nepořídím z důvodu věku.

Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Ano, po té první. Byla jsem na úřadu práce a hledala na internetu. Teď po druhé ne.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
Moc mi nepomohl.
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Ne.
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Více firemních školek a vstřícných zaměstnavatelů, kteří pomohou ženám a nebudou je
odmítat v zaměstnání.
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Respondentka č. 6
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydliště mám v Třeboni, vzdělání vysokoškolské (PhD.), zaměstnání – teď jsem na
rodičovské dovolené s mladší dcerou a pracuji jako školní psycholog na DPP, domácnost
– já, manžel, syn 4roky, dcera 2roky a moji rodiče, v současnosti jsem ještě na RD.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Pracovala jsem od první RD od 10 měsíců syna na částečný úvazek, poté na dohodu cca
40 hodin měsíčně doposud. V letních měsících (červenec a srpen) pak jako výpomoc u
manžela ve firmě dost nepravidelně cca 100 hodin měsíčně.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Nastoupila jsem na „mateřskou“ hned po studiích, tudíž i její minimální výše pro mne
byla v rodinném rozpočtu změna k lepšímu . Rodičovský příspěvek jsem vyřizovala jen
jeden rok s prvním dítětem, pak jsem na to už neměla nervy . Myslím, že se s dávkami
dá vyžít, pokud je v rodině ještě jeden příjem. Chápu, že pokud je žena zvyklá na stálý
plat je to těžší zvládnout, pokud je matka samoživitelka a třeba nedostává od otce dítěte
výživné, dávky stačí jen na vyžití, nelze nic ušetřit třeba na nečekané výdaje atp.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Pro mě osobně byl příjem spíš vyšší oproti předchozí situaci. Na počáteční investice do
výbavy pro miminko stačilo porodné, o rodinné náklady se s manželem dělíme. Do práce
jsem nešla kvůli finanční situaci, spíš kvůli příležitosti a načerpání pracovních zkušeností.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Přijde mi skvělé, že můžeme být s dětmi doma takhle dlouho, to jinde v Evropě ani ve
světě není zvykem. Já budu dokonce druhou rodičovskou ještě prodlužovat na čtyři roky
a zakládat si živnostenský list. Zjistila jsem totiž, že český stát je v tomto ohledu
maminkám podnikatelkám a živnostnicím nakloněn a zvýhodňuje je v odvodech.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké obtíže (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Starší syn je v MŠ Břilice (v sousední obci) a jsme nadmíru spokojeni. Personál je
komunikativní, empatický a vstřícný, syn se do školky těší a zatím bylo vše bez
problémů.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Syn šel do školky ve 3,5 letech a dcera je ještě se mnou doma. Když jsem v práci, děti
hlídají babičky nebo manžel. S firemními školkami nemám zkušenost. Ale pokud je to
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školka, tj. pro děti od 3 let nevidím na tom nic špatného, spíš výhoda, že maminky
nemusí chvátat ze školky do práce, ale mají to na jednom místě.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Myslím si, že není vhodné oddělovat děti mladší dvou let na delší dobu od pečujících
nejbližších osob a dávat je do nějaké instituce. I kdyby jesle byly k dispozici, brala bych
je až jako extrémní možnost, díky příznivé rodinné situaci jsem o tom ani nemusela
uvažovat.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
O dětských skupinách jsem slyšela matně, ale neúčastnila jsem se, nejspíš se to týká
menší skupin dětí v alternativním prostředí a taková myšlenka se mi obecně líbí.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
Neustále to reflektuji a přizpůsobuji. Pořád se to mění a je to hrozně těžké vybalancovat.
Člověk si musí nastavit priority a naučit se říkat ne (v práci). Ze zkušenosti vím, že se tak
dá předejít krizovým situacím v rodině, které u nás vždycky pramení z mého stresu a
únavy. Někdy to ale stejně nejde úplně naplánovat a buď přecením své síly, nebo na
žebříček hodnot pozapomenu a pak to skřípe. Důležitý je taky čas na odpočinek a alespoň
nějaký koníček – prostě chvíli ani nepracovat ani se nestarat o děti a tohohle času mám a
myslím že všechny maminky úplně nejmíň!
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Mám obě babičky dětí, občas pohlídá i manžel. Kamarádky tak nemusím žádat a
zatěžovat, ty s dětmi mají svého dost a ty bezdětné se zas moc nenabízí asi si úplně
netroufají. Když je doma sestra, tráví s dětmi čas ráda i ona.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Část mé práce (administrativa, přípravy, dokumentace) probíhá z domova. Výhoda je, že
nemusím řešit hlídání, pracuji večer, až děti usnou .
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
(neplatí u manuálních prací)
Myslím, že zkušenosti nám nikdo nevezme, jen jsou obory (jako i ten můj). Kdy je dobré
nevypadnout z dění a dokonce předepsané na sobě pracovat a stále se vzdělávat a to platí
i pro čas na mateřské. Já jsem šla do práce při RD zejména kvůli praktickým
zkušenostem, které mi čerstvě po ukončení studia chyběly.
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Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Nedržel – ani nemohl, nepracovala jsem, šla jsem na rodičovskou hned po studiu
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Snad ho nebudu hledat moc dlouho . Vzhledem k tomu, že plánuji živnost a trvání
popřípadě rozšíření současné práce asi ani hledat nebudu.
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Syn se do školky těšil, nemusela jsem ho tam posílat, jelikož jsem doma s dcerou a o to je
to všechno mnohem snazší. Nejsme ve stresu a užíváme si to, on si pohraje s kamarády,
něco nového se naučí, co mu domácí prostředí dát nemůže, a pak jsme zase spolu doma.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Zatím ne
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Ano viz výše, chystám se rozjet soukromou psychologickou poradnu
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní?
Nemohu odpovědět
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Zaměstnavatele mám skvělé (většinou ženy a zkušené matky, takže asi mají pochopení) a
úředníkům se snažím vyhýbat  Často jsem se dozvěděla od různých úřednic
protichůdné informace.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
To mě nenapadlo, děti jsem chtěla po sobě ze sourozeneckých důvodů a teď se těším, že
se vrhnu intenzivněji do práce a možná v delším odstupu bych zvažovala ještě třetího
potomka.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
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Ne, zkušenost mám jen s dávkami a snažím se ji minimalizovat.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
/
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Ne
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Co v našem systému chybí obecně je flexibilita, umět řešit akutní situace rychle a účinně
a vyjít vstříc originální individuální situaci a potřebě klienta. Vždy je to ale o lidech,
takže věřím, že jsou úředníci, kteří svou práci dělají přesně, jak jsem popsala a těm bych
přála, aby je systém nezahlcoval zbytečnými regulacemi a vyhláškami a nechal je v klidu
pracovat pro ostatní.
Respondentka č. 7
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydlím s rodinou na okraji Třeboně, vzdělání mám středoškolské s maturitou a pracuji ve
firmě Lesostavby Třeboň a.s., kde mám smlouvu naštěstí na dobu neurčitou. Společně
jsme já, manžel a 2 děti ve věku 17 a 6 let a ano, mám po rodičovské.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Ne.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Podle mě nejde. Tato částka je velmi malá a bez příjmu mého manžela bych neměla šanci
děti uživit. Vždy je potřeba minimálně dvou příjmů.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
S manželem – ten mi každý měsíc dával ze svého platu peníze na nákup potravin, a abych
mohla zaplatit dětem obědy a oblečení. Jinak nevím, jak by to vypadalo.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Myslím, že je dostačující. Přijde mi, že ve 3 letech je už dítě připraveno k nástupu do
mateřské školky a začlenit se do kolektivu ostatních dětí.
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Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké obtíže (např.
dojíždění, organizace času - vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Ano jsou dostupné. Jsou zde pravidelné spoje, které tuto dostupnost dobře zajišťují. Je
taky velkou pomocí, pokud má člověk auto a děti doveze a obstará si, co potřebuje.
Problémy jsme neměli, vše bylo a proběhlo v pořádku. Navštěvovalo Hasičárnu – MŠ
Jeronýmova v Třeboni.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Ve 3 letech jsem dala dítě do mateřské školky – po uplynutí mojí rodičovské. Firemní
školky? Myslím, že super věc, pokud to dělají lidé, co tomu rozumí. Od zaměstnavatele
skvělý tah, snaží se vyjít vstříc a matky jsou víc v klidu si myslím ☺
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Ne, rodičovská byla na 3 roky. Chtěla jsem se dítěti věnovat sama, proto jsem využila
celé 3 roky, které jsem měla k dispozici.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Neznám. Bohužel jsem o dětské skupině ani mikrojeslích nic neslyšela. Myslím si, že by
měla být větší informovanost o těchto službách. Určitě by byly potom i více využívány.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte si, že se dá
dobře skloubit práce s výchovou dětí?
Vidím je v nedostatku času na děti a péči o ně. V případě 8 nebo dokonce 12 hodin
pracovního nasazení, ustupuje rodina do pozadí.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Ano, prarodiče – kdykoliv. Což byla obrovská výhoda. Mé kamarádky, které tuto
možnost neměly, si právě velmi stěžovaly, že jim nemá kdo dítě pohlídat a nemohly tím
pádem nikam odejít a nic si zařídit.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos?
Pracovala bych, možnost ale nebyla. Přínos vidím pouze v možnosti vydělat si nějaké
peníze navíc při mateřské – v případě, že je dítě doma a matka u toho pracuje, není 100%
ani jedno – ani práce – ani péče o dítě.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Záleží na délce rodičovské a na druhu nebo oboru zaměstnání, jak rychle se vyvíjí
znalosti a dovednosti.
Začlenění na trh práce
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14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Ne, vedení společnosti se měnilo a jaksi informace o tom, že jsou i zaměstnanci na
rodičovské dovolené se nepředávala. Vyřešilo se to tak, že mi dali odstupné k platu a
skončil mi pracovní poměr.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Hledala jsem cca jeden měsíc. Měla jsem celkem štěstí a hledala jsem práci hlavně přes
mé známé. Nakonec jsem našla.
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce? A také to, že jste dítě dala do
mateřské školky?
Oboje proběhlo v klidu. Asi jako většině matkám mi samozřejmě nedělalo dobře, když
jsem musela dát dítě do školky, ale můj syn to zvládal celkem dobře, takže se to obešlo
bez větších hysterických záchvatů pláče a podobně. Na hledání nové práce jsem se po 3
letech strávených doma opravdu těšila. Brala jsem to jako příjemnou a pozitivní změnu.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Ne. Měla jsem obavy, zda si práci najdu a to zejména kvůli dětem, protože
zaměstnavatel za tím hned vidí, že budu hodně chybět v práci, protože budu mít stále
nemocné děti.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Ne, ale pokud by nějaké možnosti byly, tak bych o tom přemýšlela.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní? Pokud ano, tak směrem k lepšímu nebo horšímu?
Ano. Vzhledem k tomu, že jsem si po rodičovské našla lepší práci, tak se mi zlepšilo i
platové ohodnocení.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne, naštěstí se mi tohle nestalo, ale vím, že někteří zaměstnavatelé mají problém
zaměstnávat matky po mateřské dovolené.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Ne, protože mateřství a rodičovství je celkem náročné období, tak se do toho člověk hned
znovu nehrne tak rychle.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Ano, protože jsem si nebyla jistá, jak rychle se mi podaří práce sehnat. Zároveň mi platili
pojištění.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
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Ne nestihl, našla jsem si práci dřív sama. Úřad práce nebyl skoro vůbec aktivním
pomocníkem a jenom díky mým známostem a hledání se mi podařilo práci najít takhle
rychle.
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Ne o tomhle jsem nikdy neslyšela a nebyla mi tím pádem ani nabídnuta účast. Ale pokud
bych o tom věděla, tak bych se asi ráda zapojila.
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Ráda bych více volných míst ve školkách, více míst na zkrácený úvazek a podnikové
školky, které by matkám v mnohém usnadnily práci a výchovu. Zaměstnavatelé by mohli
vycházet více vstříc matkám s dětmi.

Respondentka č. 8
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydlíme v Třeboni. Jsme 4členná rodina. Dva kluci 5 a 3 roky. Jsem vyučena kadeřnicí –
a dnes jsem OSVČ a mám své kadeřnictví. Jednu rodičovskou mám za sebou a tuto
rodičovskou dovolenou s mladším synem mám na 3 roky, plánuji ale sama 4 roky.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Pracovala. A pracuji. Jsem doma 6 let a celou dobu pracuji. Jako kadeřnice a zhruba jsem
měla každý den jednu zákaznici, takže cca 2 hodiny denně.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Nelze. Možné to není, když si vezmete, kolik stojí plínky, dětská kosmetika, různé
mastičky, očkování, kojenecká výživa atd...
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Tím, že jsem měla stálou klientelu a mohla jsem si dovolit pracovat doma. Také partner
mi pomohl. Půjčku jsme si nebrali.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Jak u kterého dítěte, u prvního syna by stačila, rychle se všemu naučil a nebyl s ničím
žádný problém. Ale u druhého syna tomu bylo jinak, není tak rychlý a vnímavý, takže je
třeba mu věnovat více času a pozornosti.
Zařízení péče o děti
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6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké obtíže (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Máme je kousek od našeho bydliště, cca 5 minut, takže pro nás je to super. Žádné
problémy jsme neměli, ani s vyzvedáváním dětí, vždy jsme se nějak domluvili a poradili
si. Malý chodí do Hasičárny (MŠ Jeronýmova) v Třeboni.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
První syn šel do mateřské školky v 32 měsících a druhý syn šel ve 37 měsících. Na
firemní školky nemám žádný názor.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Nenavštěvovaly. Nebyla potřeba. Ráda jsem s nimi byla doma a starala se o ně.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Neslyšela.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
Mám svoje kadeřnictví, tak si myslím, že si budu moct udělat objednávky tak, abych to
vše stihla. Mám také babičky a dědy, tak si myslím, že také pomůžou. Skloubit tedy práce
a rodina jde, když máte někoho, kdo vám pomůže a pohlídá dítě.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Mám svojí babičku, a tý když zavolám, tak je schopná kdykoli pohlídat. A tchýni s
tchánem, ty mi také mohou pomoci. Jinak kamarádky mi moc nehlídají.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Pracovala a zatím pracuji. Přínosem je mi celou dobu, že jsem s lidmi v kontaktu a není
to jenom o těch plínách... Zkrácený úvazek je asi podobný, jen je více času na děti a
domácnost.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Tak to nevím. Ale od toho jsou školení, kde vám ukážou nové střihy a nové barvící
metody. Ale když mě něco zajímá, tak si po tom půjdu sama a zjistím si to. Je to o
člověku, jak se k tomu sám staví, je potřeba se učit a učit ať jde o jakýkoliv obor.
Začlenění na trh práce
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14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Jsem OSVČ.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Nehledala, budu se vracet do svého kadeřnictví.
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Hledání práce jsem neprožívala. A to, že jsem dala děti do školky, jsem pokaždé
probrečela, spíš tím, že to hrozně uteklo a jsou už velký. Nebylo to pro mě jednoduché,
ale člověk si potom zvykne a je to v pořádku.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Tak to teprve uvidím, zatím jsem problém neměla a asi bude záležet na tom, jestli budu
mít dost zákaznic.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Jsem OSVČ a podnikám ve vlastním kadeřnictví, a také snad budu, až nastoupím zpět do
práce po další rodičovské dovolené.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní? Pokud ano, tak směrem k lepšímu nebo horšímu?
Spíše ne, závisí to na počtu zákaznic a tom, kolik vydělám peněz.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Nesetkala.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Ne. Nám to vyšlo ani nevíme jak u druhého syna. Nijak jsme to neplánovali.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Ne a nikdy jsem se tam neregistrovala naštěstí.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
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/
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Neslyšela.
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Chtěla bych, aby zákaznice byly spokojené, protože to ovlivní moje další podnikání. Já,
jak podnikám tak to je asi jiná situace než u žen v normálním zaměstnání.

Respondentka č. 9
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Ano, bydlím v Rožnově v Českých Budějovicích, chodila jsem na střední zdravotnickou
školu a potom na Vyšší odbornou zdravotnickou školu. Pracuji v nemocnici jako sestra.
Bydlím s manželem, tchánem a dvěma dětmi (dcery 5 a 15 let). Mám po rodičovské.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Pracovala jsem na zkrácený úvazek cca 20 hodin za týden.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Když vás manžel zaopatří a založí, tak ano, jinak ne!!
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Řešila jsem to brigádou a tím polovičním úvazkem.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Zdá se mi akorát, ale pro dítě asi krátká, ty by potřebovaly být doma déle.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké problémy (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Problémy nemám, ve školce, kde mám dceru, jsou vstřícní a prima. Nejasnosti
s vyzvedáváním nejsou až takové, vždy to lze nějak vyřešit a jinak také žádné jiné obtíže.
Dcera chodí do MŠ J.Opletala v Českých Budějovicích.
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7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Dala jsem ji do MŠ ve 3 letech. Firemní školky neznám.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Jesle nenavštěvovaly, nikdy bych je tam nedala. Chtěla jsem mít děti, tak se budu přeci o
ně aspoň do tří let řádně starat já a ne ústav!
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Slyšela, ale nemám důvěru a nezúčastnila se.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
Nespolupráce členů rodiny, lenost manžela, pubertální starší dcera. Skloubit se to dá, jen
to zabere spoustu práce a trpělivosti. Také je nedostatek času na všechno.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Nemám nikoho na hlídání, ani kamarádky.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Pracovala bych ráda z domova, jelikož si spoustu věcí, které vám doma stojí, uděláte
doma (pračka, myčka, vaření atd.). Přínos u zkráceného úvazku jsou sociální kontakty a
to, že jste v kontaktu s lidmi.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Myslím, že určitě ne!
Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Ano držel, protože jsem chodila do práce i na rodičovské dovolené. Bála jsem se, že bych
přišla o místo, tak jsem se domluvila a mohla jsem tam chodit.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Nehledala jsem místo, měla jsem ho po celou dobu.
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16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Bylo trochu smutné, že dítě já neuvidím tak často, ale dítě bylo v kolektivu spokojené,
přece jen je tam více zábavy a noví kamarádi.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Ne
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Přemýšlela a přemýšlím pořád, jen nevím přesně v čem a jakém oboru.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní?
Nezaznamenala, mám pořád stejně.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Vadí mi, že když onemocní dcera, tak občas v práci remcají.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Třetí dítě bych asi už nechtěla.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Nepřihlásila, nechtěla jsem se tam nikdy registrovat.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
/
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Neslyšela
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Asi více finančně přijatelných možností, hlídání dětí. Práce z domova pro více žen by
byla fajn.
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Respondentka č. 10
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydlím v Českých Budějovicích - v Nemanicích. Mám středoškolské vzdělání
s maturitou a pracuji teď jako účetní v nemocnici v Českých Budějovicích. V naší rodině
je kromě mě ještě manžel a naše dcera ve věku 5 let. Mám po rodičovské dovolené.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Při rodičovské dovolené jsem pracovala pouze nárazově někdy 2 hodiny a někdy až 6
hodin dle aktuální potřeby. Byla jsem ráda za takové rozptýlení.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Myslím, že s výdělečně činným partnerem ano, jako samoživitelka nelze.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Já osobně jsem to nemusela řešit, měla jsem našetřenou dostatečnou finanční rezervu a
také partner někdy přispěl. Jak jsem říkala, samoživitelky to mají o dost těžší, vystačit si
jen s dávkami a zabezpečit přitom malé dítě, tam je logické, že asi při rodičovské budou
muset pracovat.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Podle mě jsou 3 roky ideální doba i s ohledem na vývoj dítěte, 2 roky by byly příliš málo
a je lepší, pokud je takhle malé dítě ještě doma s mamkou, která o něj pečuje. Potom je
ale potřeba, aby se dítě začlenilo mezi své vrstevníky a sbíralo nové zkušenosti.

Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké problémy (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Školky jsou dostupné, ale až po dosažení věku 3 let. Problém byl, že dceři byly 3 roky
v květnu a to mi ji nikde nevzali, takže až od nového školního roku – čtyři měsíce jsem
musela překlenout polovičním úvazkem a hlídáním v hlídacím koutku. Dcerka chodí do
školky MŠ J. Opletala v Českých Budějovicích.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Poprvé ve 2 letech, ale dcera to nezvládala (nebo spíše nezvládali v soukromé školce,
kam chodilo mnoho dětí od půl roku věku dítěte, a neměli na péči o ně dostatek
personálu). Důvodem byl dřívější nástup do zaměstnání. Podruhé ve 3 letech – do
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soukromého hlídacího koutku, kde se to obešlo bez problému díky pedagogické praxi
majitelky. V Budějovicích fungují firemní školky, ale jsou často přeplněné – vítám je, ale
úroveň bývá různá, nižší poplatky než v soukromých školkách jistě podpoří mladé
rodiny.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Jesle ne, ani jsme to nezkoušeli. Nejsem zastáncem, raději mám, když jsou děti u svých
rodičů, pokud jsou malinké.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Ano, ale neúčastnila jsem se.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
Vidím je v potřebě občasného hlídání, když musím být v práci, nebo musím jet na
školení. Taky v době nemoci dítěte, naštěstí máme babičku, ale když jsem byla na
rodičovské dovolené, tak ještě pracovala a musela jsem občas vzít dceru do práce – ne
všude toto lze.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
V době rodičovské dovolené ne, brala jsem dceru všude s sebou, zaměstnavateli to
nevadilo. Kamarádky ani nikdo jiný mi dcerku nehlídal.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Pracovala jsem z domova a občas v práci – vyžadovala-li to situace, přínos práce
z domova byl ušetření času dojížděním a možnost práce večer, když dítě spalo.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Ano, určitě. Byla jsem ráda za práci při rodičovské dovolené, díky tomu jsem si
aktualizovala získané znalosti – např. spoustu změn souvisejících s novým občanským
zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích bych na rodičovské dovolené vůbec
nezaznamenala. Je třeba se sama průběžně dovzdělávat.
Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
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Ano, držel.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Nemusela jsem, nastoupila jsem na stejné místo.
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Nijak zvlášť, protože jsem se vracela na stejné místo a věděla jsem, kam se vracím.
Dcerka se po té soukromé školce zlepšila a pak byla už v pořádku a hrála si i s ostatními
děti.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Asi v oblasti té kvalifikace, byla spousta změn zákonů, procesů ve firmě, takže se člověk
musí stále něco učit a být ve střehu.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Nepřemýšlela.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní?
Ne a proto jsem si řekla o zvýšení platu.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Nezvažovala, stačí mi jedna dcerka, které věnuji veškerou péči.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Ne, hned jsem pracovala. Zkušenosti s ÚP nemám žádné.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
/
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24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Neslyšela
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Ráda bych rekvalifikace pro některé profese, kde je rychlý vývoj (účetní…). Také bych
byla ráda za profesionální personál v některých „soukromých školkách“. Zároveň bych
ocenila více firemních školek.
Respondentka č. 11
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydliště v Boršově nad Vltavou u Českých Budějovic, vzdělání středoškolské
ekonomické s maturitou, aktuálně pracuji jako asistentka předsedy představenstva,
v rodině jsem já matka a dcerka (5 let), mám po rodičovské dovolené.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Ne
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Pokud je matka samoživitelka, tak těžko.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Měla jsem naštěstí našetřenou rezervu finančních prostředků a v té době jsem žila
s partnerem, který mi také pomohl se svou finanční rezervou.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Přijde mi vyhovující, dcerku jsem dala ve 2 a půl letech, takže mi přijde dobrá doba 2,5
až 3 roky. Stačí na to, aby se dítě vše naučilo a potom už šlo do kolektivu.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké obtíže (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Ano máme školky dostupné, i když nebydlíme přímo v Českých Budějovicích. Problém
žádný nebyl, místo bylo a i vyzvedávání jsem nakonec skloubila se svou prací. Dcerka
chodí do MŠ Papírenská, tam jsou ochotní a vstřícní.
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7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Ve 2,5 letech jsem dala dcerku do jeslí v Českých Budějovicích. Firemní školky jsou
velmi dobrou pomocí pro maminky, a tím lépe pokud mají děti tam, kde pracují.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle?
Ano, s péčí v jeslích jsem byla spokojená. I dcerka si myslím, že neměla problém a bylo
vše v pořádku.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Ne neslyšela
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
V mladším věku dětí velmi časté onemocnění, a tudíž častá nepřítomnost v zaměstnání.
To se zaměstnavateli moc nelíbilo.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Neměla a o to pro mě byla situace těžší.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Ano, pracovala bych. Klady vidím ve větší flexibilitě a možnosti lepší organizace
vlastního času. Také zkrácený úvazek by byl fajn, ale nevýhodou je míň peněz.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Ne, myslím, že určitě ne.

Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Ano, místo mi zaměstnavatel držel.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
/
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16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Z počátku to nebylo lehké, obě jsme si zvykaly na odloučení, k tomu časté marození,
postupně se ale vše zlepšilo 
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Nesetkala
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Někdy ano, ale nakonec jsem to vždy zavrhla.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní?
Ne, jsem spokojena.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne, nikdy.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Ne, z tohoto důvodu bych o těhotenství nepřemýšlela.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Ne ani nikdy jsem se nepřihlásila.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
/
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Neslyšela.
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
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Zlepšila bych například to, aby byla možnost pracovat např. 1 rok na půl úvazku v práci a
půl úvazku z domova. To by bylo prospěšné i pro matky na rodičovské, že by jako
neztratily kontakt s prací.

Respondentka č. 12
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydlím v Českých Budějovicích, ulice Plav, vzdělání mám úplné střední s maturitou a
pracuji jako vedoucí oddělení fakturací. V domácnosti jsme 1 dospělí a 1 dítě - dcera ve
věku 6 let, jsem po rodičovské dovolené.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Nepracovala.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Lze vyjít v případě, že se jedná o domácnost s oběma rodiči, z nichž druhý pracuje.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Pokud je žena sama, musí se v mnohém uskromnit a většinou si při rodičovské najde
zaměstnání nebo brigádu, aby měla více peněz, ze kterých zaopatří dítě.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Tři roky rodičovské jsou pro dítě dostačující, potom je potřeba, aby se dítě začlenilo mezi
své vrstevníky a sbíralo nové zkušenosti.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké obtíže (např.
dojíždění, organizace času - vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
V bydlišti máme školky dostupné, i s dojížděním nebyl problém. Až se sama divím, jak
jsme to dobře zvládly. Dcera navštěvovala MŠ Papírenská v Českých Budějovicích.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Dala jsem dceru na chvíli do jeslí cca 2 měsíce, potom ve 3 letech do mateřské školky.
Firemní školy jsou dobré, bohužel můj zaměstnavatel ji nemá. Zároveň si ale myslím, že
by pro něj nebyl až takovým přínosem. Zaměstnanci jsou převážně muži.
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8. Navštěvovalo Vaše dítě jesle?
Ano, navštěvovalo. Ale pouze krátce, cca 2 měsíce. Důvodem byl dřívější nástup do
nového zaměstnání.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Neslyšela.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
Náročnost dnešní doby, vše řešit a dělat hned, do toho škola, vození dětí na kroužky a
každodenní rutina. Také skloubit práci a rodinu je někdy obtížné, a i finance hrají roli, na
všechno je potřeba dostatku peněz.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Měla, ale využívala minimálně. Snažím se věnovat dítěti, co nejvíce.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Na zkrácený úvazek bych nepracovala. Potřebuji dostatek financí na zajištění domácnosti
(sebe a dítěte). V případě úplné domácnosti a více dětí bych to viděla jako přínos, kdy
matka se může plně věnovat rodině a domácnosti. Práce z domova by byla určitým
řešením, ale zaměstnavatel ji nenabízí.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Toto je těžko posuzovatelné, každý máme jiné vzdělání, kvalifikaci… V mém případě to
žádný vliv na mou práci nemělo. Po rodičovské dovolené jsem nastoupila do nového
zaměstnání, kde jsem začala dělat jinou práci, než před rodičovskou.
Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Držel, ale podala jsem těsně před skončením výpověď z osobních důvodů.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Nové zaměstnání jsem našla hned bez problémů.
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
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Hledání nové práce jsem brala jako výzvu, možnost posunout se dopředu. Dítě jesle
nejdříve nezvládalo, což pro mne nebylo příjemné. Po nástupu do školky (cca 2 měsíce
od nástupu do jeslí) se dítě srovnalo a bylo spokojené.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Nesetkala, můj současný zaměstnavatel naštěstí toleroval případné nemoci apod.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Ano, přemýšlela. Ráda bych podnikala v oblasti daní, že bych je dělala z domova.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní? Pokud ano, tak směrem k lepšímu nebo horšímu?
Ano, ale pozitivní.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Vůbec ne.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Přihlásila, ale na krátko. Zkušenost s úřadem mám vcelku pozitivní, neměla jsem žádné
problémy.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
Situaci jsem vyřešila sama. Na úřadu práce jsem byla asi 2 týdny.
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Neslyšela.
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Všeobecně vím, že pokud se jde žena po rodičovské dovolené ucházet o novou práci,
většinou nemá stejné podmínky jako žena, která má děti již odrostlé nebo je v lepším
případě (pro zaměstnavatele) nemá vůbec. Po rodičovské dítě přichází do kolektivu (mezi
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více dětí), kde samozřejmě přijde do „styku“ s různými nemocemi, které ho mohou také
postihnout. Dle mého je toto přirozený vývoj dítěte, musí si určitými nemocemi projít, a
tak matce nezbývá nic jiného, než se po dobu nemoci o dítě postarat. S tím při pohovoru
souvisí typicky podávaná otázka, zda má matka někoho, kdo by se o dítě postaral po dobu
nemoci… Samozřejmě, že každá odpoví, že má. Opak je ale ve většině případů pravdou.
Matka je přece povinna se o dítě postarat. Podanou otázkou je však nucena k nepravdivé
odpovědi.
Bylo by dobré, kdyby se této otázce zaměstnavatelé vyhýbali a brali to jako přirozenou
věc v životě ženy. Ženy mají zájem pracovat, začlenit se po rodičovské zpátky do
běžného koloběhu života.

Respondentka č. 13
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydlím v Českých Budějovicích, vzdělání mám středoškolské pedagogické s maturitou a
pracuji jako učitelka v mateřské školce. V domácnosti jsme já s manželem a 2 děti (holky
4 roky a 8 let), rodičovská dovolená mi skončila teď čerstvě v září 2016.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Pracovala jsem při rodičovské dovolené od dubna do června 2016 na částečný úvazek – 4
hodiny denně.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Výše rodičovského příspěvku by nám s dětmi nestačila ani náhodou. Lze vyjít jen těžko.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Dohromady s manželovo výplatou jsme to zvládli dobře.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Do tří let vyhovuje, dítě už chce dětský kolektiv. Při plánování rodiny jsme ale zvolili
jinou variantu – 2 a půl roku kvůli návratu do zaměstnání na začátek školního roku.
Vyhovuje mi možnost vybrat si délku rodičovské dovolené. Také je při 3 letech dostatek
času vše dítě naučit, než nastoupí do mateřské školky, hlavní je si ten čas s dítětem užít.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké obtíže (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Ano máme je dostupné a problémy nebyly žádné. Já, jak pracuji v mateřské školce, tak o
tom mám větší přehled a vím, kde je třeba zrovna méně dětí a tak podobně. Také ale
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znám případy, kdy jsou školky každoročně přeplněné, takže dostat tam dítě bývá zázrak.
Také při době vyzvedávání bývá někdy obtížné skloubit dobu v práci do půl 4/do 4 a
člověk to kolikrát stihne jen tak tak. Často se stane, že tam dítě je poslední.. Dcera chodí
do mateřské školky Papírenská v ČB.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
První dceru ve 2 letech do jeslí občasně a teď druhou dcerku v 2 a půl letech do mateřské
školky. K firemním školkám mám drobnou výhradu. Přednost dostávají děti matek v té
firmě a tak nastávají situace, kdy dítě, které už rok chodilo, najednou už chodit nemůže –
nově si pak musí zvykat na jinou školku…
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste je tam?
První dcera chodila do jeslí jednou týdně a druhá dcerka už ne. Potom už nebyla třeba.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
O mikrojeslích jsem neslyšela. O dětských skupinách slyšela, ale neúčastnily jsme se.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
Myslím, že se to skloubit dá. Ale to vyzvedávání je někdy horší a pak ještě, když dítě
marodí, kolikrát se to vše projeví až ráno a někdy se to zaměstnavateli příliš nelíbí, když
člověk těsně před pracovní dobou zavolá do práce, že nepřijde. Bohužel to jinak nejde,
když není jiné hlídání.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Manžel, každý den ale jinak jsem nikoho jiného neměla.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Na zkrácený úvazek jsem pracovala při rodičovské dovolené a byla to pro mě příjemná
změna. Člověk si odpočine od přebalování a vaření a začne se soustředit na jiné věci.
Práce z domova je dobrá, pokud je k dispozici. Přínos vidím také v tom, že člověk přijde
na jiné myšlenky a má aspoň nějakou možnost odpoutat se od stereotypu, který má doma
s malým dítětem.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
V mé profesi si myslím, že ne.
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Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Držel.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
/
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Viděla jsem to jako plus, dát dcerky mezi jiné děti a zvykly si tam celkem dobře.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Víceméně žádné, možná někdy „řečové“ problémy, protože na rodičovské se člověk
omezí na určité fráze a pak má strach promluvit. Já to mám snazší, že i v mé práci jsem
s dětmi, takže to tolik nepociťuji, ale věřím, že v jiných zaměstnáních je to těžší.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní?
O podnikání jsem nepřemýšlela.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní? Pokud ano, tak směrem k lepšímu nebo horšímu?
Ano, směrem k horšímu
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Nyní nesetkala, ale když jsem hledala svojí první práci tak bohužel ano. U jednoho
pohovoru mi řekli, že jsem mladá a určitě budu chtít časem děti.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Ano, chtěla jsem, bohužel se nepovedlo.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Nepřihlásila se nikdy.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
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/
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Neslyšela
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Brala bych více možností práce na zkrácený úvazek a z domova, také vstřícnost
zaměstnavatele směrem k matkám s dětmi. Také by mi práci usnadnila paní na hlídání.
Ocenila bych u některých školek pozdější možnost vyzvednutí dětí. A také od
kamarádky, která pracuje v personální firmě vím, že celkově o matky po mateřský vůbec
žádný zájem není, protože prý nic neumí.

Respondentka č. 14
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydliště České Budějovice, mám vysokoškolské vzdělání – magisterské. V domácnosti
jsme 4, z toho 2 děti, dcery ve věku 12 a 5 let. Pracuji jako odborný pracovník výzkumu a
vývoje – Lab.manager. Mám dva roky po RD.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Ano, pracovala jsem při rodičovské na 50 – 100% úvazek
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
S mateřskou ano, dle výše příspěvku, ale s rodičovským příspěvkem ne.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Řešila jsem to pracovník úvazkem a příjmem manžela. Jak se říká: Ve dvou se to lépe
táhne, bez manželova příjmu by to nešlo.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Přijde mi vyhovující – nastavení režimu, adaptace na rodinný způsob života, pravidelná
návštěva aktivit pro rodiče a děti apod.
Zařízení péče o děti
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6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké obtíže (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
V Budějcích máme školky dostupné a neměli jsme s nimi žádné problémy. Ani
s dojížděním jsme neměli problémy. Jedna výtka proti otevírací době školky až od 6:30
hod. Dcerka chodí do MŠ Papírenská v Českých Budějovicích.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Dala jsem dceru v cca 1,5 roce do dětské skupiny v ČB. Od 12 měsíců se nám
příležitostně starala o dítě chůva. Firemní školky s nimi mám velmi dobrou zkušenost – je
to super nápad, přizpůsobení zaměstnancům, ale nižší kapacita.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Jesle navštěvovala ve formě dětské skupiny a byly jsme s nimi spokojené. Nelituji, že ji
dcera navštěvovala. Přechod do školky jsme potom vůbec nepocítily a adaptace byla
rychlá.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Ano, slyšela jsem o projektu dětských skupin a dokonce se dcera zúčastnila. Byl to dobrý
nápad.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
Největší problém vidím v časové flexibilitě a v péči o děti, když jsou nemocné.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Měla jsem k dispozici chůvu, která hlídala dle potřeby a příležitostně i obě babičky.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Ano, pracovala bych ráda, dokonce jsem i měla možnost pracovat na zkrácený úvazek.
Přínos vidím ve vyšší efektivitě práce a soustředění u práce z domova zkráceno o čas
dojíždění. Je více času věnovat se dětem ve volných dnech (kroužky, výlety) a více času
na domácnost obecně.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Částečně může, ale záleží na oboru. Utíkají Vám nové poznatky.
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Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Ano, držel a nastoupila jsem již v době rodičovské dovolené.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
/
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Největší starost byla vyšší frekvence onemocnění, nástup do mateřské školky byl bez
problémů. Objevila se citová ztráta, najednou už nejste se svým dítětem 24 hod.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Nesetkala.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní?
Ne, o tom jsem nikdy nepřemýšlela.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní?
Žádný rozdíl jsem nezaznamenala.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Ne, to mě ani nenapadlo.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Nepřihlásila, vlastně jsem s nimi nikdy nebyla v kontaktu.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
/
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24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
O těchto projektech jsem neslyšela.
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Více zkrácených úvazků a home office, zavedení tzv. sick days a také více firemních
školek a dětských skupin pro děti ve věkové kategorii 1 - 3 roky. Také možnosti
zkráceného úvazku, možnost úpravy pracovní doby, více volna o prázdninách a otevřené
školky během prázdnin, protože 2 týdny dovolené o velkých prázdninách prostě nestačí.

Respondentka č. 15
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydlím v Českých Budějovicích ulice Milady Horákové, vzdělání mám vysokoškolské s
doktorátem, aktuálně pracuji jako projektová manažerka. V rodině jsme celkem 2 dospělí
a 1 dítě - syn ve věku 6 let. Mám tudíž po rodičovské dovolené.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Ano pracovala jsem na poloviční úvazek od 1,5 roku dítěte.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Podle mě nelze.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
S pomocí partnera, který přispíval do domácnosti anebo zaměstnáním při rodičovské
dovolené jako jsem to vyřešila já.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Z mého pohledu je vyhovující, pokud je dostatek finančních prostředků a dostatečná
trpělivost matky  Možná by neškodilo prodloužení na 4 roky.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké obtíže (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
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Máme k dispozici školky, jsou dostupné. Problémy jsme ani neměli, jen ta přeplněnost je
docela na hraně. Syn chodil do MŠ Papírenská v ČB.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Dala jsem syna v 1,5 roce do jeslí. S firemními školkami jsem se moc nesetkala, ale asi
budou užitečné, odpadá přebíhání matky mezi prací a domácností.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle?
Ano navštěvoval a jesle byly naprosto skvělé. Byla jsem s nimi spokojena i s vedením.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Ano, ale neměla jsem potřebu je využít.
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
V otevírací době školek a počtu hodin, které musí matky strávit v zaměstnání, kdy
v pozdějších hodinách tam bývá mé dítě téměř samotné. Skloubit se tedy dá, ale má to i
své nevýhody a trable.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Ano měla jsem k dispozici babičku, která pohlídala jednou za 2 týdny a obstarala jsem si
slečnu na hlídání, která vypomohla tak 1 krát za týden.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Ano, pracovala jsem na poloviční úvazek při RD a ocenila bych to i do budoucna,
přínosem je větší flexibilita práce spolu s ošetřováním dítěte. Také práci z domova bych
ocenila a byla za ni ráda.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Ano, i když záleží na kvalifikaci a druhu oboru. Ale sebevědomí matky (ať už obecně
nebo ve zvoleném oboru) se vytrácí určitě.
Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Ano, držel.
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15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
/
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Nijak mě to netraumatizovalo. Můj názor je ten, že dítě je třeba socializovat, takže jsem
byla ráda, že jsem syna mohla dát do jeslí a školky a zvládal to krásně.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Nesetkala, možná jen velké nároky na délku pracovní doby při péči o dítě.
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Ano, chvilku jsem přemýšlela, ale pak jsem to postupem času vzdala. Chtěla jsem
podnikat sama na sebe v oboru daní.
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní?
Ne
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne, spíše naopak.
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Ne, to mě ani na chvíli nenapadlo.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Ne, rovnou jsem nastoupila ke stávajícímu zaměstnavateli.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
/
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
134

Neslyšela
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Ráda bych více možností zkrácených úvazků, které by usnadnily výchovu matkám a
možnost home office. Také možnost volby pro ženy ohledně délky pracovní doby. Žena
povětšinou pracuje v zaměstnání, stará se o domácnost a děti a na to je jeden den dost
krátký.
Respondentka č. 16
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydliště – Lužnice, vzdělání jako pánská krejčová a teď pracuji jako krejčová u
soukromnice, jsem vdaná a mám 2 děti – 11 let a 4 roky. Rodičovskou dovolenou jsem
měla na 3 roky.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Měla jsem pouze brigády a přivydělávala jsem si pár hodin týdně.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
S „mateřskou“ se opravdu vyžít nedá 
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
S pomocí manžela a těch brigád.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Rodičovská dovolená do 3 let je vyhovující, pokud je dítě zdravé.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké problémy (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Školku i školu máme naštěstí v místě bydliště – v Lužnici, takže tam jsme raz dva. Jiné
problémy jsem nepostřehla.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Ve 3 letech do MŠ. O firemních školkách nevím.
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8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Nenavštěvovaly jesle. Dětem jsem se vždy chtěla věnovat sama. Ani bych je tam nedala.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Ne
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
V čase. To je to nejcennější, a čeho je málo.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Měla jsem prarodiče, kteří nárazově pohlídali.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Toho času pracuji na plný úvazek 7-15.30, nejspíš budu muset řešit práci na zkrácený
úvazek.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
V mém oboru ne, to se nezapomene.
Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Nedržel. Práce, kterou jsem před otěhotněním měla, byla zrušená.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Hledala jsem tak 2 měsíce, i přes ÚP
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Hledání práce na Třeboňsku s pracovní dobou vyhovující potřebám dítěte je celkem
oříšek!
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Pokud nebudu brát čas strávený v práci rovná se platové ohodnocení, tak ne
136

18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Ano – v šití
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní? Pokud ano, směrem k lepšímu nebo horšímu?
Ne, je to stále celkem bída. Pokud člověk nedělá víkendy, nebo přesčas, je na minimální
mzdě.
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Ne
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Ano, byla jsem v evidenci zmíněné 2 měsíce
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
Dostala jsem od nich kontakty na pracovní místa
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Ne
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Asi více pochopení ze strany zaměstnavatele k matce od tříletého dítěte. Viz. 3 měsíční
zkušební doba, nemocnost dítěte při nástupu do školky, zároveň si uvědomuji, že to není
lehké. Možná by problém vyřešila zkrácená pracovní doba?

Respondentka č. 17
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
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Bydlím v Třeboni, mám vysokoškolské vzdělání, aktuálně jsem na rodičovské dovolené
s mladším dítětem a učím v základní škole pár hodin. Doma jsme matka, otec a 2 děti
(syn 6 a dcera 2 roky).
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Ano pracovala a pracuji pouze 6 - 10 hodin týdně.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Nelze
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Partner vydělává dostatečně, ale kdybych byla samoživitelka, tak by to byl problém.
5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Přijde mi dlouhá, stačily by dva roky.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké problémy (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Ano mám, ale raději jsem dala syna do MŠ Lužnice. Problémy jsme neměli, ředitelka MŠ
Lužnice je moc hodná.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Dala jsem ho do školky v 2,5 letech a vzali mi ho tam. Firemní školky jsou dobré.
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Ne, nebylo potřeba. Vzali mi ho už v 2,5 letech do MŠ, takže to bylo v pořádku.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Ne, neslyšela
Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
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Jsem učitelka, nemám s tím problém. Vše si umím zorganizovat, je to o lidech.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Neměla jsem bohužel nikoho, ale zvládli jsme to s manželem.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Ne, nevidím v obou žádný přínos.
13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Nemyslím, záleží na Vás, jak moc se snažíte sám vzdělávat.
Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Ano, držel
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
/
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Nijak zvlášť jsem to neprožívala, rychle jsme si všichni zvykly, na to že děti chodily (a
chodí) do MŠ.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Ne
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Nepřemýšlela
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní? Pokud ano, směrem k lepšímu nebo horšímu?
Ano a dostala jsem přidáno 
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne
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21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Zvláštní důvod, to by mě ani ve snu nenapadlo řešit.
Podpora Úřadů práce
22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Ne, nebylo potřeba. Ani dříve.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
/
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Ne
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Asi nic, kdo chce pracovat, práci najde.

Respondentka č. 18
1. Mohla byste mi prosím sdělit Vaše místo bydliště, vzdělání, aktuální zaměstnání,
složení domácnosti a věk dětí? Máte po rodičovské dovolené?
Bydlíme v Lomnici nad Lužnicí, vystudovala jsem VOŠ v oboru mezinárodní obchod,
momentálně mám po rodičovské dovolené, ale jsem na Úřadu práce. Máme s přítelem
dvě děti ve věku 7 a 3 roky.
2. Pracovala jste při (mateřské) rodičovské dovolené a v jakém rozsahu?
Když byly malému 2 roky, našla jsem si brigádu většinou na tři dny v týdnu v zahraničí.
Potřebovali jsme nové auto.
3. Lze podle Vašeho názoru vyjít s “mateřskou“ a rodičovským příspěvkem?
Kdybych žila sama s dětma tak za mě NE.
4. Pokud ne, jak jste nízký příjem řešila? (např. s pomocí partnera, brigádou, půjčkou
atd.)
Pomocí manžela a brigády
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5. Zdá se Vám doba rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte) krátká, vyhovující
nebo dlouhá? Z jakého důvodu?
Brala bych příště asi o rok delší, kterou bych spojila s postupným zvykáním na školku.
Obě děti mi ten první rok ve školce co týden promarodily a je pak nepříjemné být dvakrát
do měsíce na paragrafu.
Zařízení péče o děti
6. Máte ve svém bydlišti dostupné školky? Neměly jste s nimi nějaké problémy (např.
dojíždění, organizace času – vyzvedávání)? V jaké konkrétní školce bylo Vaše dítě?
Před čtyřmi lety nám v Lomnici nad Lužnicí nechtěli vzít starší dceru do školky
z důvodu, že jsem neměla po RD práci. V MŠ Lužnici to problém nebyl, od té doby jsme
tam. Dojíždění není snadné, ale mám jistotu.
7. V kolika letech dítěte jste dala dceru/syna do některé z forem péče o děti? Jaký máte
názor na firemní školky?
Ve 3 letech do MŠ. Firemní školky neznám
8. Navštěvovaly Vaše děti jesle? Pokud ne, z jakého důvodu? Kdyby byly k dispozici, dala
byste tam přesto své dítě?
Ne. Vždy jsme se to snažili zařídit tak, abych mohla být aspoň do 3 let věku dětí, matka
na 100% a užili jsme si to.
9. Slyšela jste někdy o projektech MPSV – Dětské skupiny a tzv. Mikrojesle? Pokud
ano, měla jste možnost se zúčastnit?
Upřímně netuším, o co jde…

Slaďování rodiny a práce
10. V čem vidíte největší těžkosti při slaďování práce a rodiny? Myslíte, že se dá dobře
skloubit práce s výchovou dětí?
Problém je v pracovní době, která klade velké nároky. Pokud ale jste s dětmi doma a při
tom pracujete na málo hodin, tak to je dobrý příklad.
11. Měla jste k dispozici někoho, kdo by Vám dítě pohlídal? Jak často byl k dispozici?
Občas naši rodiče – tchýně a tchán.
12. Pracovala byste ráda (měla jste možnost práce) na zkrácený úvazek či z domova?
V čem vidíte přínos a nevýhody?
Určitě bych ráda pracovala z domova. Partner má náročnou pracovní dobu, takže veškerá
péče o děti je na mě, vození do školy, vyzvedávání a podobně.
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13. Myslíte si, že dobou na rodičovské dovolené se pomalu vytrácí získaná kvalifikace?
Kdo se chce znovu uplatnit, tak si za tím jde a nemá problém. Já vystudovala školu, která
mě bohužel nebavila, takže po mém oboru nepátrám.
Začlenění na trh práce
14. Držel Vám zaměstnavatel místo po dobu rodičovské dovolené? Pokud ne, jak to
zdůvodnil?
Měla jsem pracovní smlouvu prodlouženou vždy jen na 1 rok, tudíž nemusel nic
zdůvodňovat a nemusel tak držet místo.
15. Jak a jak dlouho jste hledala zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?
Hledám stále už asi 3 měsíce, koukám na internet a nabídky v Třeboni
16. Jak jste prožívala toto období hledání práce a to, že jste dítě dala do mateřské
školky?
Je pro mě to těžké, stále hledám a zatím se nic nenaskytlo. Syn je po nástupu do MŠ často
nemocný, takže se nám to tím celé komplikuje.
17. Setkala jste se s nějakým problémem při návratu na trh práce?
Nemohu posoudit
18. Přemýšlela jste, že byste začala podnikat ať už při mateřské/rodičovské dovolené,
nebo po ní? Pokud ano, v jakém oboru?
Přemýšlím stále
19. Zaznamenala jste rozdíl v platovém ohodnocení před mateřskou/rodičovskou
dovolenou a po ní? Pokud ano, směrem k lepšímu nebo horšímu?
Zatím nemohu posoudit
20. Setkala jste se s nějakým druhem diskriminace ať už ze strany zaměstnavatelů (u
přijímacího pohovoru) nebo jiných osob (úředníků)?
Ne
21. Zvažovala jste, že byste po skončení jedné rodičovské dovolené znovu otěhotněla (i
z důvodu nesehnání práce)?
Ne, spíš že bych znova studovala…
Podpora Úřadů práce
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22. Přihlásila jste se na Úřad práce po mateřské/rodičovské dovolené? Pokud ne, máte
celkově nějakou zkušenost s úřady práce?
Přihlásila jsem se tam po skončení RD a zatím tam stále jsem evidovaná.
23. Pomohl Vám Úřad práce vyřešit Vaši situaci? Byla tato pomoc dostatečná?
Ani ne, na každé návštěvě mi opakují, že tam být nemusím, že zdravotní pojištění za mě
bude platit stát a sociální není povinné, to mě vždy pobaví 
24. Slyšela jste někdy o projektu Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Stáže
ve firmách? Jestli ano, byla Vám nabídnuta účast?
Zatím neslyšela
25. Na závěr by mne zajímalo, co byste ráda zlepšila v oblasti návratu do práce po
mateřské/rodičovské dovolené?
Více práce na doma, ta bývá pouze pro zdravotně znevýhodněné a to se mi zdá nefér.
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