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1. Úvod
Člověk se rodí do určitého společenství, většinou je obklopen rodinou a postupem
času je uveden také do širšího společenského okruhu. Ačkoliv má podoba rodiny v různých
společenstvích také různou podobu, vždy je třeba její funkčnost nějak zajistit. V naší
společnosti se tento úkol většinou přisuzuje ženám. Naopak úkol, který je vnímán jako
mužský, je rodinu materiálně zajišťovat. Ve své práci chci ukázat, jak se tyto role ustavily a
rozdělily, čím jsou ovlivňovány a zda může mít v dnešní společnosti žena původně mužskou
roli.
V práci se postupně zabývám tím, co pojem rodina znamenal a znamená. Popisuji
podoby a proměny rodiny v Evropě, chování rodiny jako celku i chování jednotlivců uvnitř
rodiny, rozdělení mužských a ženských rolí a jejich vývoj. Práce se zabývá vývojem role žen
ve společnosti v Evropě od středověku po současnost, jejich zařazením do sociálního
prostředí a jejich současnými možnostmi v oblasti práce a rodiny.
Výzkumným problémem je otázka „Jak zvládají rodinný život ženy, které budují
kariéru, v porovnání s ženami, které kariéru nebudují?“ Ověřuji základní hypotézu, že ženy
v nadřízených pozicích budují pracovní život na úkor života rodinného. K této hypotéze mě
přivedlo několik skutečností vycházejících z tradiční role žen střetávající se s rolí současnou.
Součástí práce je také popis, jak můžou mít ekonomické principy na chování člověka
vliv, aniž by se člověk stal neosobním pojmem či proměnnou. Chci především přiblížit, jak
mohou různé proměnné změnit podobu rodiny a udělit ženě specifickou roli.
Ženskou roli uvádím jako roli specifickou. Je tomu především proto, že žena byla a je
s rodinou spojována a jako taková získala ve společnosti poměrně úzce vymezené postavení.
Roli ženy ve společnosti popisuji od středověku, protože považuji principy, které se v této
době objevují, za velice důležité pro výzkumnou otázku. Zabývám se také osvícenstvím, jež
roli ženy definovalo a její pozici ve společnosti upevnilo. Tuto pozici výrazněji změnila až
první světová válka, kdy ženy musely zaplnit prázdná místa po mužích, kteří během války se
svou rodinou nebyli. Pro Českou republiku je pak specifický také komunistický přístup
k rodině a tato role je ovlivněna také novodobým formováním kapitalistické společnosti.
V této chvíli bych chtěla upozornit na to, že jsem před analýzou dat neměla v úmyslu
striktně rozdělovat mužské a ženské role a jako odlišné je zkoumat. K tomuto postupu mě
dovedl právě rozbor dat, z něhož bylo zcela zřejmé, že jsou to právě ženy, které jsou
dalekosáhle ovlivňovány rodinnou situací ve svém profesním či sociálním životě.
5

2. Podoby rodiny, jejich výskyt a tvarování v Evropě od 16.
století
Pro ukázání role ženy v rodině považuji za zásadní popsat některé skutečnosti, které
vedly k podobě rodiny tak, jak ji dnes známe. Na krátkém popisu vývoje rodiny ukážu, do
jaké míry podoba rodiny závisí na ekonomických a společenských skutečnostech a
sociodemografickém zasazení. Na této podobě rodiny pak závisí role ženy, která se ve
stejném období může lišit v závislosti na místě, postavení rodinných příslušníků či přístupu
k práci mimo domov.
Rodina není stálý fenomén, její podoba se v průběhu evropské historie měnila. Ani ve
stejném období nenalezneme všude na evropském kontinentě stejnou podobu rodiny se
stejnými demografickými jevy. Jak uvádí Horský a Seligová (1996), pojem rodina byl v 16.
až 18. století značně odlišný od dnešního pojmu. Latinské „familia“ zahrnovalo příbuzné i
nepříbuzné osoby jedné domácnosti, středověké slovo někdy označovalo jen služebnictvo
(Horský a Seligová, 1996, str. 13). Vývoj rodiny a vývoj společnosti spolu souvisí. Proto se
budu v první části práce věnovat vývoji rodiny jako takové, abych na něm ukázala, nakolik se
podoba rodiny mění s podobou společnosti.
Evropskou historii a s ní i podoby rodiny můžeme rozdělit na dva odlišné celky
s revolučními roky 1848/49, počátkem 19. století a průmyslovou revolucí jako mezníky tyto
dva odlišné celky oddělující. Rodinu z prvního období pak označujeme jako tradiční v rámci
starého demografického režimu a v druhém období můžeme zaznamenat rodinu moderní a
demografický režim nový1.
Horský a Seligová (1996) ve své studii popisují dva způsob historického utváření
rodiny: Rodina označovaná jako tradiční, stavovská či preindustriální zastupuje tzv. „starý
demografický režim“, který v Evropě postupně přecházel v režim nový, společnost moderní či
občanskou na konci 18. a v průběhu 19. století ve Francii, jinde s opožděním. „Starý“ a
„nový“ demografický režim se zřetelně liší základními demografickými jevy, což jsou
narození, sňatek a úmrtí. Záměrná regulace plodnosti výrazně tyto dva režimy odlišuje
(Horský a Seligová, 1996, str. 13). V pozdějších kapitolách ukážu, nakolik podle různých
autorů záměrná regulace plodnosti ovlivnila nejen rodinu, ale především postavení ženy.2
Úzce souvisí nejen s morálními a náboženskými idejemi, ale také ovlivňuje a zároveň je
1

Tyto mezníky a rozdělení jsou hojně používané, viz například Horský, Seligová: Rodina našich
předků, Bacci: Populace v Evropské historii, Fialová a kol.: Dějiny obyvatelstva českých zemí a jiné.
2
Regulaci plodnosti jako vyvrcholení ekonomické strategie vidí například Fialová a kol, 1996, str. 215.
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ovlivňováno ekonomickou situací. V novém demografickém režimu se prevence porodů plně
rozšířila a ustálila, což sice zmenšilo průměrný počet dětí a osob vůbec na domácnost, ale
současně zvětšila množství investic do každého jednotlivého dítěte.3
Francouzský historik Jacques Dupâquier vidí starý demografický režim jako
kombinaci vitality (významná plodnost) a křehkosti (velká úmrtnost). Starý demografický
režim byl také mimořádně citlivý vůči výkyvům ekonomického vývoje (pohyb cen a mezd) a
hlavně vůči epidemiím či válkám. Ráz utváření rodiny a domácnosti však zůstávaly po
desetiletí až staletí nezměněny (Horský, Seligová, 1996, str. 14). Bacci (1998) ukazuje, že
ekonomiky starého režimu se opíraly o zemědělství, agrární vývoj do značné míry určoval
pomalý rozvoj společnosti. Až čtyři pětiny pracovních sil byly zaměstnány v zemědělství.
Omezujícím faktorem tedy byla půda: její dostupnost a možnosti pěstování plodin. Až
s akumulací kapitálu přichází odpoutání se ze závislosti na přírodních zdrojích. Práce
v dnešním slova smyslu se od rodiny odděluje až s prosazením se tovární výroby, ke kterému
došlo v 18. století v Anglii a na kontinentě ve století 19. (Bacci, 1998, str. 17).
Způsob, jakým byla rodina závislá na půdě, do značné míry ovlivňoval také postavení
ženy v rodině. Horský a Seligová (1996) ukazují, že rodina tvořila až do středověku jakousi
výrobní jednotku, která koncentrovala s produkcí lidského kapitálu (rození dětí, jejich
výchovu a vzdělání) také produkci práce (Horský a Seligová, 1996, str. 23).4
Významným faktem pro rodinu jako takovou produkční jednotku byla také zvyklost
čelední služby. Horský a Seligová (1996) pojednávají o zvyklosti posílat děti do čelední
služby a ukazují, že byla zakořeněna ve venkovské populaci bez ohledu na sociální postavení
rodin. S nižším sociálním postavením klesal i počet dětí, které si rodina mohla dovolit držet
doma (selské rodiny si nechávaly děti doma do 15. roku, podružské 7-8 let). Do přelomu 18. a
19 století zůstává čeládka jako forma výchovy a zároveň práce za mzdu, poté přichází
jednoznačně právně vymezitelný poměr zaměstnanec-zaměstnavatel (Horský a Seligová,
1996, str. 23).
Autoři dále popisují Hajnalovu pomyslnou hranici, která odlišila spojnicí měst
Petrohrad – Terst linii mezi dvěma odlišnými předprůmyslovými typy společností.

3

Jak pojednává Gary S. Becker ve své knize (1987), souhrn investic do dětí zůstal stejný i při nižším
počtu dětí, a tak se každému dítěti dostalo větší investice v podobě času ze strany rodičů, vzdělání, výuky a
podobně, a tím se zároveň stalo i cennější. Ačkoliv před regulací plodnosti rodiny smrt nepřijímaly pasivně,
s regulací plodnosti a větší investicí do členů domácnosti přichází i větší ochrana těchto investic a tedy lidského
života (Becker, 1987, str. 171).
4

K tomuto tématu se vyjadřuji později, především v kapitole 3.1. Turek a Oborská (1970) vidí
v návaznosti skutečnost, že ženy nacházejí pevné a neměnné místo v domácnosti ve chvíli, kdy dochází
k rozdělení činností mezi domov a práci mimo domov (Turek, Oborská, 1970, str. 138).
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Severozápadně od této hranice je charakteristický relativně vysoký věk při prvním sňatku a
jeho nedostupnost pro určitou část obyvatelstva. Na jihovýchod od hranice byl naopak
sňatkový věk nízký a sňatek obecněji dostupný. Tyto rozdíly lze v Evropě sledovat dodnes.
Dané dva typy rodiny můžeme odlišovat pomocí demografických charakteristik. Mezi ně patří
průměrný počet osob připadající na jednu domácnost, výlučnost patrilineárního principu
utváření rodiny, počet a uspořádání manželských párů v jedné rodině či domácnosti a
průměrný věk při prvním sňatku (Horský, Seligová, 1996, str. 24).
Pro zjednodušení a zároveň abych ukázala, nakolik ovlivnila podoba rodiny roli ženy,
se budu zabývat charakteristikou průměrného počtu osob připadajících na jednu domácnost
(rodinu), zmíním počet a uspořádání manželských párů a průměrný věk při prvním sňatku.
Horský a Seligová (1996) uvádějí, že zjednodušující představy prezentují velkou jihoa východoslovanskou rodinu a malou rodinu západoevropskou (Horský a Seligová, 1996, str.
25). Zvláště na venkově nebyla snaha bránit početí a v 18. století zde ženy rodily v intervalu
23 až 28 měsíců (Fialová, 1998, str. 124). Různé sociální postavení (rozličný počet
služebnictva v rodině) zapříčiňovalo některé odchylky. Rodiny významných kupců a
obchodníků čítají přibližně 8 osob, naopak rodiny domkářů 3,5 osoby na rodinu. České zdroje
uvádějí okolo 6 osob na rodinu. (Horský, Seligová, 1996, str. 27 - 28).
Rozdíly ve vzhledu a struktuře rodiny v jednotlivých oblastech Evropy lze posoudit i
podle počtu a uspořádání manželských párů v jedné rodině či domácnosti. Obecně mluví
Horský a Seligová (1996) o tom, že s rodinnými strukturami souvisí i to, že v západní, střední
a severní Evropě shledáme značnou individualizující tendenci oproti kolektivismu
jihovýchodního modelu rodiny (Horský a Seligová, 1996, str. 32). Značný počet lidí
v západo- a středoevropských oblastech opouštěl poměrně brzy rodný dům, aby vstoupil do
dočasné čelední služby či do učení. Šlo o součást výchovy mladých lidí – před založením
rodiny bylo třeba se osamostatnit. V jihovýchodní Evropě naopak fungovala pevná pouta
pokrevního příbuzenství (Horský, Seligová, 1996, str. 33).
Dalším kritériem rozlišení je průměrný věk při prvním sňatku. Sňatek je jeden
z nejdůležitějších nápověd určujících život v tehdejší době, zdaleka totiž nebyl dostupný
všem. Rheinheimer (2003) ukazuje, že až do zrušení nevolnictví bylo nutné mít ke sňatku
povolení vrchnosti. Z tohoto povolení se snadno stal „byznys“: bylo nutné za něj zaplatit,
přesto si vrchnosti nepřáli zvyšování počtu chudiny a tak ne všichni povolení k sňatku získali.
Zákazy pro chudinu však často vedly ke zvyšování počtu nemanželských dětí, které byly
téměř vždy odsouzeny k chudobě (Rheinheimer, 2003, str. 63).
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Podle Lenderové (1999) se manželství z lásky se v 18. a většině století 19. objevovala
jen velmi sporadicky. Sňatek byl záležitostí rozumu a obvykle ho dohadovali rodiče.
Rozhodující úlohu přitom hrály společenské konvence, rodové a ekonomické zájmy
(Lenderová, 1999, str. 79 – 80). Ženy byly zcela závislé na manželovi, který měl roli živitele.
Manželství jako svobodná dohoda dvou partnerů, nebo jako svazek z lásky, je uznáno teprve
na přelomu 19. a 20. století. K tomu dopomohla větší míra vzdělání žen a také nová
zkušenost, která ženám umožňovala obstát v různých zaměstnáních, do té doby označovaných
jako mužská (Lenderová, 1999, str. 101). V této souvislosti tedy ženu závislost na manželovi
jako živiteli upoutávala k domácnosti a naopak zkušenost nových zaměstnání osvobodila.
Sňatečnost byla nadále ovlivňována sociálními a ekonomickými faktory, vojenskou
službou a také nutností mít povolení k sňatku5. Pro umístění ženy do domácnosti je důležitým
faktorem především porodnost6. Fialová (1996) ukazuje, že rozdíly mezi venkovem a městy
pro Čechy a Moravou byly patrné, věk vstupování do manželství byl v 18. století v průměru
20 až 25 let u žen a o 4 až 5 let vyšší u mužů. Věkem, v kterém žena vstoupila do manželství,
a délkou jeho trvání byla určena manželská plodnost. Dětí se rodil trvale stoupající počet až
do roku 1902, kdy dosáhl maxima - 338 tisíc. Pak až do první světové války počet klesal.
Koncem 19. století se v Čechách a na Moravě začal zvyšovat sňatkový věk a na snižování
plodnosti se podílel i život ve městech a rozšíření antikoncepčních technik. Tendence
snižování porodnosti se ale lišila jak podle území, tak podle sociálních skupin. Trvalým jevem
byla nevěra mužů, přičemž ženy s nemanželským dítětem byly na nejspodnějším místě
společenského žebříčku. Po zrušení politického konsensu roku 1868 se počet sňatků mírně
zvýšil a v nezměněné výši setrval až do I. Světové války (Fialová a kol., 1996, str. 173-174).
Lenderová (1999) uvádí, že v průběhu druhé poloviny 19. století se u nás projevily
změny v rodinném životě způsobené industrializací a oddělením privátní a veřejné sféry.
Mnoho oborů vyžadovalo pobyt muže mimo domov v průběhu pracovního dne. To vedlo
k vytvoření nerovného vztahu mezi manželi. Muž se stal živitelem rodiny a žena na něm
závislá, protože se nepodílela na ekonomických aktivitách. Výjimkou bylo zemědělství a
malovýroba, kde se model fungující před průmyslovou revolucí částečně zachoval
(Lenderová, 1999, str. 20).

5

od roku 1781 nemuseli mít snoubenci povolení vrchnosti, ale faráři jej dále vyžadovali, což trvalo až
do zrušení poddanství r. 1848 (Fialová a kol., str. 172)
6
Fogarty, Rapoport a Rapoport (1971) ukazují, že v případě rozšíření rodiny o děti vždy musí žena
věnovat alespoň určitý čas, během kterého zůstává v domácnosti (str. 179). Tomuto tématu se věnuji především
v empirické části práce.
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Sňatkový věk byl v Evropě rozdílný a během času docházelo k jeho proměnám.
V Čechách byl průměrný věk při prvním sňatku patrně nižší než v západní Evropě.7
V měšťanském prostředí byly hodnoty průměrného sňatkového věku vyšší než v prostředí
selském. Také šlechtické rodiny vykazují věk podstatně nižší. U velkých sedláků se zase dá
předpokládat, že vyšší věk při sňatku byl způsoben čekáním na možnost ujmout se živnosti či
statku (Horský, Seligová, 1996, str. 105). Sňatkový věk mohl být rozdílný i v důsledku
ekonomického vývoje. Například pohraniční panství se věnovala domácímu řemeslu,
středočeské oblasti byly zase spíše agrární (Horský, Seligová, 1996, str. 70).

2.1 Sňatek pro zabezpečené
Horský a Seligová (1996) upozorňují, že úloha manželství byla spatřována v plození
dětí. Pozitivnější hodnocení manželství vůbec přináší až renesance a reformace. Někdy se
objevuje názor, že sňatek byl svým způsobem privilegiem. Sňatek byl dostupný tomu muži,
který byl schopný zajistit existenční podmínky pro budoucí rodinný život. Vyšší či nižší míra
sňatečnosti mohla mít za následek i růst, stagnaci či pokles obyvatelstva. Dětská úmrtnost
sebou oproti dnešním představám nenesla chladný vztah ke smrti dítěte, ačkoliv byla častá
(Horský a Seligová, 1996, str. 70).
S touto skutečností souvisí i fakt, že velká hospodářská krize z let 1929 až 1933 vedla
k snížení sňatečnosti (Fialová a kol., str. 292) - a autorka zde dokonce hovoří o
samozřejmosti.

2.2 Starý a nový reprodukční režim: milník v demografickém vývoji
Starý a nový demografický režim se liší v základních demografických skutečnostech,
jimiž jsou narození, sňatek a úmrtí. V podmínkách starého reprodukčního režimu odpovídala
manželská plodnost společenským poměrům a fyziologickému stavu manželů, tedy počet dětí,
které vdaná žena za život porodila, závisel především na věku, kdy vstupovala do manželství,
na věku jejího manžela a na zdravotním stavu obou. Když se pak koncem 19. století poměrně
rychle zvýšil sňatkový věk a klesl tak relativní počet vdaných žen ve věku nejvyšší plodnosti,
klesl počet dětí narozených v manželství. Počet dětí v rodinách vázaných na městské prostředí
se začal snižovat nejdříve. Společensky oceňovaná role dobře fungující rodiny vyžadovala
zřejmě stále promyšlenější strategii ekonomických stránek tohoto fungování a jejím
vyvrcholením zřejmě bylo plánované rodičovství. (Fialová a kol, 1996, str. 215).
7

V letech 1750 až 1825 se např. ve vsi Břevnov u Prahy pohyboval průměrný sňatkový věk u mužů
okolo 27 let a u žen okolo 23 let. Na tyto hodnoty měl vliv sociální postavení snoubenců. (Horský, Seligová,
1996, str. 67)
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Lenderová (1999) uvádí, že pokles dětské úmrtnosti i natality koncem 19. století
spoluzpůsobil větší rozmach manželské antikoncepce. Ten vyžadoval jistý převrat v mentalitě
lidí, ochotu nerespektovat církevní nařízení. Církev sama přestala být ohledně antikoncepce
tolik rigidní počátkem 20. století (Lenderová, 1999, str. 112).
V zásadě lze říci, že starý demografický režim se vyznačoval vysokou porodností,
zároveň však velkou úmrtností, kterou zvyšovala především kojenecká úmrtnost; a vysokou
náchylností k epidemiím, válkám a neúrodě, což se většinou navzájem posilňovalo.
Odpoutání se od půdy, zlepšení hygienických podmínek, pracovních podmínek a postupné
zavádění plánovaného rodičovství představují přechod k novému reprodukčnímu režimu,
který zajistil postupný a trvalý přírůstek obyvatelstva a zlepšování jeho podmínek. Zároveň
však plánované rodičovství změnilo podobu rodiny, omezilo počet jejích členů, ekonomickou
soběstačnost a začal se v ní projevovat přechod k individualismu.

2.3 Novodobé demografické podmínky v České republice
Podle Fialové (1996) se populační chování měnilo v jednotlivých sociálních vrstvách
diferencovaně; plodnost se snižovala u jednotlivých vrstev posupně a dlouhodobě.
K rychlému poklesu počtu dětí přispělo zejména rozšíření metod zabraňujících početí.
Regulace plodnosti, jež je znakem nového demografického režimu, se prosadila díky
populačnímu tlaku. Protoindustrializace pomohla přivodit změnu demografického chování.
Pod komunistickou vládou ve 20. století v našich zemích při nedostatečném rozvoji techniky
a extenzivnímu využívání zdrojů musel vycházet růst ekonomiky z vysoké intenzity
ekonomické aktivity žen; zaměstnané ženy pak měly v celkovém průměru méně dětí než ženy
v domácnosti. Oficiální pronatalitní politika byla často spíše deklarována než uskutečňována;
tato situace se změnila až v 70. letech, kdy bylo nutné zajistit zklidnění politických poměrů
v zemi po událostech srpna 1968 (Fialová a kol., 1996, str. 190).
Po odeznění vysoké poválečné vlny plodnosti, která činila až tři živě narozené děti na
jednu ženu, následoval poměrně plynulý pokles až do r. 1957. Největším zásahem do
reprodukce se stalo přijetí zákona o umělém přerušení těhotenství z roku 1957, který společně
s další stagnací životní úrovně a zhoršující se společenskou situací přispěl dalšímu omezování
plodnosti (Fialová a kol., 1996, str. 191).
Fialová (1996) dále uvádí, že vysoká intenzita sňatečnosti se udržela až do 80. let,
k růstu

počtu

časných

sňatků

mladých

lidí

přispělo

také

zavedení

výhodných

novomanželských půjček. Situace rodin s dětmi se zlepšila v 70. letech, kdy se placená
mateřská dovolená prodloužila na 26 týdnů a proběhla reforma přídavků na děti. V důsledku
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toho poměrně rychle vzrostla plodnost. Vznikla tak demografická vlna, neočekává svou
velikostí a proto i krátkého trvání (Fialová a kol., 1996, str. 192).
V západní Evropě nehledaly ženy tak často práci, protože zde většinou nebyla
existenčně nutná potřeba dvou příjmů v rodině. V zemích demokratického typu bylo prioritou
zdraví, čímž rostla naděje na dožití; měly shodné vývojové trendy, jimiž bylo snížení sňatečnosti a pokles plodnosti. Tento dlouhý vývoj západoevropských populací je někdy považován
za druhý demografický přechod. Součástí sociálního statusu však nadále zůstávalo mít dobré
manželství a být v něm patřilo k znakům životního úspěchu (Fialová a kol., 1996, str. 192).
2.3.1 Individualizující tendence
Sullerotová (1998) ukazuje, že kořeny vývoje individualizujících tendencí vidí někteří
historikové již ve středověku, podle některých teorií se v 16. a 17. století odehrával pouze vně
rodinného kruhu. Rodinný život byl v českém, ale i západo- a středoevropském prostředí
spojen řadou smluv (svatební, trhové), rodiče a děti se běžně stávaly smluvními stranami. Děti
už byly odmalička vedeny k určité samostatnosti v hospodaření.
S příchodem nového demografického systému rodina na soudržnosti a funkci není ani
tak ohrožena ze strany státu, jako spíše ze svého nitra: z rozdílných aspirací jejich příslušníků
v prostředí plném překotných změn. Západoevropská rodina už není malou výrobní
jednotkou, ale „jednotkou spotřební“. Začíná převažovat individualismus. Sociální morálkou
individualistů je tolerance vůči druhým a hledání vlastní nezávislosti. Jde o životní zásadu –
nezatěžovat, nezáviset na bližním, vydobýt si autonomii. Individualismus se může rozvíjet jen
v demokracii a usiluje o respektování člověka a jeho podnikání.
Individualismus vznikl v USA a šíří se do Evropy. Základní buňkou společnosti už
není rodina, ale jednotlivec (Sullerotová, 1998, str. 28).

3. Role uvnitř rodiny
Pro pojmutí a označení rolí uvnitř rodiny je nevyhnutelné zabývat se pojmem gender.
Oakleyová (2000) vymezuje gender jako označení pro kulturně vytvořené odlišné role mužů a
žen. Otázka spojená s genderem zní: Nakolik je rozdílné chování a pojetí mužů a žen spojeno
s jejich vrozenými vlastnostmi či biologickou determinací, a nakolik je ovlivněno
společností? Působení gender ukazuje, že určení rolí, chování a norem vztahujících se
k ženám a mužům je v různých společnostech, v různých obdobích či různých sociálních
skupinách rozdílné. Jejich závaznost či determinace není tedy přirozeným a neměnným
stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami (Oakleyová,
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2000, str. 44-45). Rozdíly mezi muži a ženami8 potvrzuje také Rorschachův test, což je
psychologická metoda zkoumající reakce na abstraktní inkoustové skvrny. U žen převládaly
interpretace z oblasti domova, estetického hodnocení a ozdob, u mužů z oblasti techniky,
přírodních věd a venkovních aktivit. „Správný“ muž má agresivní, dobrodružství hledající,
podnikavé, navenek orientované dispozice, má tendence k bojovnosti a sebeprosazení.
Naproti tomu „skutečná“ žena má aktivně empatické, dovnitř orientované dispozice. Projevují
se u ní mateřský pud a něžné city, zájem se orientuje na věci týkající se domova (Oakleyová,
2000, str. 45).
Oakleyová (2000) uvádí, že většina dívek na rozdíl od chlapců neočekává, že budou
na základě studijních výsledků budovat pracovní kariéru. Pro muže i pro ženy je sice běžné
studovat, stejně tak běžná je však tendence dívek a žen orientovat se na domov. Místo ženy je
podle společnosti doma, jejím posláním není kariéra. V dnešní západní kultuře pohlaví tímto
základním organizačním principem struktury hraje důležitou úlohu v rozdělování sociálních
rolí. Lidé spojují představy o tom, co je přiměřené, se strachem, že zaměstnané ženy budou
určitým způsobem pomužštělé, že budou agresivní a dominantní a že to povede k rodinným
rozvratům a neshodám. Na tradiční diferenciaci genderových rolí trvají rodiny, a to daleko
mocněji, než jakákoli jiná sociální nebo ekonomická síla. I přes novodobý vývoj, jako je
například zvyšující se zaměstnanost žen, stále přetrvává tradiční vymezení genderových rolí.
Když žena přijme zaměstnání mimo domov, je to téměř vždy práce označovaná jako ženská,
která odpovídá konvenčním představám o genderové roli ženy (Oakleyová, 2000, str. 149).
Podle studie Lenky Formánkové (2008) zveřejněné v sociologickém webmagazínu
vydávaném Sociologickým ústavem Akademie Věd České republiky s názvem Péče - zdroj
frustrace pracujících rodičů? vnímají ženy práci jako volbu a péči o rodinu jako povinnost.
Pracující matky neměly podle výzkumu možnost volby mezi mateřstvím na plný úvazek a
prací na plný úvazek, ale pouze možnost volby do té míry, zda zůstat v domácnosti do konce
rodičovské dovolené nebo do práce odejít dříve. Zároveň se však objevily pocity frustrace
z nedostatku času věnovaného rodině. Ty se však vyskytly i u otců. Výzkum tak vyhodnocuje,
že tyto pocity napětí mezi pracovním a rodinným životem pociťují ženy i muži; u žen se však
projevuje v daleko vyšší míře, protože na nich zůstává péče o děti a domácnost. (Formánková,
2008).
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Zabývám se výhradně rozdíly mezi muži a ženami v západní společnosti. To, že jsou tyto role v naší
společnosti a v jiných kulturách odlišné, dokazují například zkušenosti s primitivními kulturami, kde muži a
ženy přebírají různé role a osobnosti. Například podle výzkumu Margaret Meadové, který zmiňuje Oakleyová
(2000), nerozlišují Arapešové z Nové Guineje žádné rozdíly v temperamentu mezi mužem a ženou. Dalším
příkladem je, že se u Arapešů termín „porodit dítě“ vztahuje na muže i ženu (Oakleyová, 2000, str. 49).
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Podle studie Aleny Křížkové a Marty Vohlídalové (2007) Kdo se bojí zaměstnané
matky?, zveřejněné ve stejném magazínu, je odkládání rodičovství jako odraz diskriminace
žen na trhu práce. Postavení žen a zvláště matek na trhu práce považuje studie za jeden
z faktorů, který ovlivňuje rozhodnutí odkládat nebo dokonce nerealizovat těhotenství.
Autorky dokonce označují rodičovství jako jednoznačný handicap na trhu práce. Odkazují se
především na genderovou mzdovou mezeru jako důkaz a diskriminaci matek na trhu práce.
(Křížová, Vohlídalová, 2007).
Podle studie Aleny Křížkové a Hany Haškové (1982) s názvem Pracovní a rodinné
role žen z pohledu dvou generací očekávají tři čtvrtiny studentů, že na rodičovskou dovolenou
půjde pouze žena. Více než polovina studentek a dvě pětiny studentů by však za ideální
považovali, kdyby se žena a muž na rodičovské dovolené střídali. (Křížková, Hašková, 1982).
Jako nejvýznamnější předěl v ženské kariéře vidí Fogarty, Rapoport a Rapoport (1971)
narození prvního dítěte. Obzvláště pro ženy s velkou zodpovědností v práci tento okamžik
signalizuje „návrat“ z práce k rodině. Dítě a starost o rodinu je vnímáno jako normálnost,
žena se podle převládajícího názoru ve společnosti má o dítě starat nejlépe až do jeho nástupu
do školy (Fogarty, Rapoport a Rapoport, 1971, str. 175). Autoři tak ukazují, že změny statusů
žen v různých situacích jejich kariéry, jakými jsou rodina a vzdělání, sebou přinášejí
rozhodnutí, která ovlivní jejich celou budoucí kariéru (str. 179).

3.1

Vývoj ženské role

Podívejme se tedy nejprve na vývoj místa ženy ve společnosti od středověku po
současnost. Nejdříve se budu zabývat převažujícími středověkými teoriemi o ženě, důležitosti
domácnosti, nástupu kapitalismu, který roli ženy posunul, a sociální třídou jako jednou
z nejdůležitějších skutečností, která stanovuje podmínky a příležitosti žen ve středověké
evropské společnosti. Další změny přinesla druhá světová válka a osvobozující hnutí ve 20.
století.
Hall (1995) uvádí, že dvě nejrozšířenější středověké teorie o roli ženy pocházely od
církve a aristokracie. Podle církevního učení stvořil ženy ďábel a měly podřadnou roli a
zároveň roli zla. Sňatek byla instituce vytvořená k tomu, aby alespoň částečně zkrotila
nevyhnutelný hřích sexuality. Na druhé straně aristokracie si vyvinula opačnou nauku
nadřazenosti žen. Jejich nauka vycházela z kultu Panny Marie, obdivu panny v nebi a dámy
na zemi. Každopádně obě teorie přisuzovaly ženě podřadnou světskou roli: ženy byly
vytlačeny až na okraj politického a ekonomického a za něj. Předpoklad, který byl přijímán
nejen teoreticky, ale také prakticky, zněl: Ženy jsou druhotné a podřadné (Hall, 1995, str. 45).
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Ve středověku byla domácnost produktivní jednotkou, do které náleželo mnoho druhů
práce (Hall, 1995, str. 44). Turek a Oborská (1970) uvádějí, že ženy nacházejí pevné a
neměnné místo v domácnosti ve chvíli, kdy dochází k rozdělení činností mezi domov a práci
mimo domov. A toto rozdělení začalo ve středověku společně s historií kapitalismu.
V průběhu posledních pětiset let docházelo k hromadění kapitálu pomocí různých metod,
v různém měřítku, a společně s velkou rozmanitostí v hromadění ekonomické moci a
bohatství (Turek a Oborská, 1970, str. 138 - 139).
Hall (1995) rozlišuje formování tří společenských tříd, podíváme-li se na největší
vzestup kapitalismu do pozdního středověku v čase rozvoje soukromého vlastnictví:
pracovníků (proletariátu), zcela závislého na fyzické práci; buržoazie (střední třídy),
skládajícího se především z obchodníků; a aristokracie. Moc a majetek byly rozděleny mezi
tyto tři třídy značně nerovnoměrně. Střední třída však byla natolik rozsáhlá a natolik vlivná,
že mohly vzniknout takové revoluce, jako například Americká revoluce či Francouzská
revoluce. Aristokracie ztratila svá privilegia a možnost, že lidé mohou vždy spadnout o třídu
níže, donutila lidi důsledně dávat najevo své postavení. Vyšší třídy se potřebovaly na první
pohled oddělit od tříd nižších. Výmluvným způsobem, jak se oddělit, bylo dát zřetelně najevo
své postavení: práce se nadále považovala za nečistou a nehodnou vyšších tříd (Hall, 1995,
str. 63). To je důležité především pro roli pracující ženy.
Podle Hall (1995) se s ženami se zacházelo podle prostředků a především pravidel
třídy, do které patřily. Žena z nižší třídy byla z ekonomického hlediska extrémně důležitá –
ženy v domácnosti tvořily výrobní jednotku a byly centrem výroby. Kvůli potřebě jejich práce
měly tyto ženy lepší postavení než ženy z vyšších vrstev, protože byly součástí výrobních
vztahů. Ženy ze zemědělských oblastí mohly držet půdu, přestože běžným předpokladem
bylo, že hlavou rodiny je muž. Rozdíly kořenily v právu, vzdělání, církvi a v politických a
vlastnických právech mezi muži a ženami. Zemědělské ženy si nemohly přisvojit práva
k pozemku, které měli muži – jejich práva byla mnohem méně jasná a záležela na zvycích
dané lokality (Hall, 1995, str. 52).
Ale společnost vyšších tříd ženami z pracující třídy pohrdala. V jejich představách
byla žena „Anděl v domě“ – tajuplné stvoření, které by se nemělo ničeho dotýkat, mělo by být
bez starostí a vlastně by ani nemělo rozumět problémům skutečného (mužského) světa. Její
jedinou povinností bylo pozorně poslouchat mužským rozpravám, ale skutečně rozumět
problémům světa nebo práce rozhodně neměla (Hall, 1995, str. 50). Tento ideál ženy byl
nedosažitelný nejen pro nejnižší třídu, ale také pro mnoho rodin ze střední třídy. Protože muž
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náležející ke střední třídě nebyl schopný podporovat ze svého platu celou rodinu, často
musela pracovat také jeho žena. Ale její skutečnou „povinností“ byla organizace domácnosti.
Podle Hall (1995) začaly rozsáhlé činnosti rodin 14. století v 17. století mizet.
Vytvoření kapitalismu vedlo k rozsáhlým změnám v organizaci a funkci rodiny. Oddělení
kapitálu a práce ženy oslabilo. S oddělením domova a práce uvnitř kapitalisticky uspořádané
společnosti přichází mnohem přímější oddělení práce mezi muže, který chodí do práce, a
ženy, která zůstává doma a organizuje domácnost (Hall, 1995, str. 56).
Sullerotová (1997) uvádí, že s vývojem kapitalistické společnosti rostla produkce
spotřebního zboží a s ní i pokušení, které pro rodiny představuje spotřební společnost. Pro
nákupy potřebují rodiny peníze. Ženy tedy soustřeďují mateřské povinnosti na kratší dobu a
brzy se vracejí zpět do práce. Ve Velké Británii, Francii a Švédsku pracují ženy před svatbou
a vdané ženy po čtyřicítce, kdy skončí jejich mateřské povinnosti. Podíl vdaných žen na trhu
práce roste. Část veřejnosti se však proti této skutečnosti staví a je s ní nespokojená. Pozvolna
se ve 20. století „právo“ pracovat přiznává ženám, „jejichž manželé vydělávají málo“ anebo
těm, které nemají děti. Prorodinná Evropa zavrhuje jesle (Sullerotová, 1997, str. 27).
Hall (1995) vidí rozšíření kapitalismu jako obrovský růst hojnosti, což umožnilo, aby
mnohem více žen propadlo nečinnosti. Ve více prosperujících obchodních rodinách se role
ženy stále častěji stávala rolí nepracující dámy – pokud něco dělala, tak dohlížela na domácí
služebníky. Hodnota ženské výrobní funkce pro její rodinu se značně zmenšila. Ženy chodily
do práce jen z nutnosti. S vývojem dělby práce mezi muže a ženu získávalo vzdělání a
odbornost na důležitosti. A najednou nebylo místo pro vzdělávání a školení žen (Hall, 1995,
str. 58).
Mosse (1990) naopak ukazuje rozvoj kapitalismu jako poskytnutí pracovního místa
ženám. Uvádí, že s rozvojem kapitalismu přestávali muži být schopní sami uživit rodinu.
První světová válka také zpochybnila tradiční role mužů a žen: tato válka sama o sobě
pomohla mnoha ženám rozlomit zarezlé okovy tradičních rolí, přesto však nové role žen –
například ošetřovatelek – nesly stále pasivní nálepku. Ženy stále zaujímaly podpůrné role
(Mosse, 1990, str. 61). Až 20. století umožnilo ženám západních společností dosáhnout lépe
hodnocených povolání a zároveň přestalo být zařazení žen z vyšších tříd mezi pracovníky
zahanbující skutečností. Hodnota domácí práce se však stala nižší než kdykoliv dříve (Mosse,
1990, str. 43).
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3.2 Překračování rolí: strach z neznámého
Každá společnost má určitá pravidla ohledně toho, jaké aktivity jsou vhodné pro to
které pohlaví. Tato pravidla však nejsou neměnná. Dělba práce na základě pohlaví není
předem daná, ale v dějinách se měnící (Hall, 1995, str. 45).
Schiebinger (1989) uvádí, že s nástupem osvícenství (18. století) přichází rozumové
zdůvodnění skutečností. Vědci zkoumají tělo muže a ženy a hledají rozdíly, které vedou
k jejich rozdílným rolím ve společnosti. Na začátku 17. století přestali vědci při zkoumání
pohlavních orgánů považovat ženské pohlavní orgány za nedokonalý obraz těch mužských a
došli k revolučnímu názoru: děloha byla perfektní nástroj k uskutečnění ženského úkolu, jímž
bylo zajistit svému muži silné a zdravé děti (Schiebinger, 1989, str. 190).
Vědci došly k názoru, že jsou-li odlišné sexuální orgány s odlišným účelem, pak musí
být odlišná i role žen ve společnosti. Ženy byly popisovány jako nedokonalé, na nižším
vývojovém stupni než muži, kvůli menstruaci slabší pohlaví, jejich úkolem bylo plození dětí.
Vývoj směřoval k tomu, že se ženy staly dokonalé samy o sobě, nejen jako nedokonalý obraz
muže – nicméně hierarchicky se ocitly na nižším stupni (Schiebinger, 1989, str. 206). Ženská
kostra se připodobňovala kostře dítěte – vědci přišli s tím, že žena přestane růst dříve než
muž, a nikdy tedy nedosáhne dospělosti. Anatomové přeložili tradiční pohled na ženy do
jazyka moderní vědy (Schiebinger, 1989, str. 210). Gender spojený s pohlavím v 19. století
určoval sociální hodnotu (Schiebinger, 1989, str. 212).
McClintock (1995) nalézá tento pohled společnosti také ve vědě a viktoriánských9
naučných publikacích. Hudba, kresba, malba, francouzština a povídání byly to, čím se
viktoriánská dívka zabývala – to, co jí pomůže zajistit si muže. Viktoriánská obsese čistotou
umocnila rozdělení střední třídy mezi ženu v domácnosti jako organizátorku a ty, kteří
skutečně práci dělali. Nicméně tato ideologie zdomácnění byla daleko od skutečnosti. Nejenže
značné množství žen střední třídy muselo chodit pracovat, ale převážná většina pracujících
žen musela také pracovat jak mimo domov, tak doma. Domácí povinnosti byly přeneseny na
pracovní trh. Pokud pracovali oba rodiče, pak bylo obecně samozřejmé, že žena zároveň
organizovala domácnost. (McClintock, 1995, str. 71).
Obraz této skutečnosti představovaly ruce. Ruce vyjadřovaly třídu, ke které člověk
náležel tím, že vyjadřovaly vztah člověka k práci. Vyjadřovaly také psychologickou stopu,
nostalgii pro vytrácející se sexuální význam. Ruce byly symbolem, ve kterém se doslova
stýkala viktoriánská sexualita a ekonomie (McClintock, 1995, str. 101). Ruce v obraze ženské
práce – nedostatku ženskosti – vyjadřovali maskulinitu. Stále bylo celkem novým vývojem
9

podle britské královny Viktorie, která vládla od r. 1837 do roku 1901

17

v populární a vědecké lidové tradici popisovat ženy, které pracovaly manuálně, jako
„asexuální“. Pracující ženy se oblékaly jako muži a byly popisovány jako ženy mající
„maskulinní“ atributy (McClintock, 1995, str. 108).
Tyto ženy byly tedy nahlíženy jako méně-ženy, jako ženy podřadné. Protože bylo
stejně nahlíženo na osoby jiné než bílé pleti, byly s nimi pracující ženy srovnávány. Pracující
ženy měly v očích společnosti tmavší pleť a mužské rysy. Co se zdálo jako třídní rozdíl,
z toho se vyklubal rozdíl genderový. V symbolickém slovníku viktoriánské sexuality je dáma
obrazem ženskosti, naopak pracující žena je obrazem mužskosti (McClintock, 1995, str. 114).
Shrneme-li tedy pohled na muže a ženy, které mají jasně definované role, na prvním
místě musíme zdůraznit, že role ženy v této době je především poskytnout svému muži zdravé
děti. Podoba ženy je vyjadřována jako čisté, téměř éterické stvoření, bez sexuální touhy, které
ve skutečnosti mužskému světu nerozumí. Je fyzicky slabší, nedospělá, a rozhodně není
určena pro práci. Nemá žádné touhy a je třeba o ni pečovat.
Proto je lesbickému vztahu v porovnání s homosexuálním vztahem dvou mužů
věnováno o tolik méně pozornosti a po dlouhou dobu byl popírán jako něco nemožného – dvě
ženy přeci nemohou mít sexuální vztah. Gibson (1997) ukazuje, že devatenácté století
prožívalo vrchol v kultu ženské „asexuality“. Běžně se předpokládalo, že „normální“ ženy
mají jen málo nebo žádnou sexuální chuť. Proto se žádná sexuální aktivita nemohla dít bez
aktivního, mužského iniciátora a ženské homosexuální vztahy byly ignorovány. Lesbické
ženy byly hypersexuální ženy. Jejich pohlavní orgány se měly podobat mužským stejně jako
ženy samy – jak se ženy devatenáctého století chovaly ve svém sexuálním životě, tak se
chovaly i mimo svůj sexuální život (Gibson, 1997, str. 111).
Všechny ženy z nižších sociálních vrstev byly spojeny s hyper- a homosexualitou, a to
kvůli tomu, že pracovaly. Obecně ukazovala (smyšlená) hypersexualita na zvrácence,
nekontrolovatelného a potencionálně násilného člověka – což jsou kvality připisované mužské
sexualitě. Odkazovala na nedostatek sebekontroly a kriminalitu (Gibson, 1997, str. 118). Síť
asociací a vzájemných vztahů, které obklopovaly homosexuální aktivitu a jiné okrajové
skupiny před stoletím, vedla k současnému specifickému pohledu na mnoho skupin – od
homosexuálů přes černochy a chudé lidi až po ženy (Gibson, 1997, str. 127).
Je tedy zřejmé, že jakmile žena překročí tuto vymezenou hranici, přebírá mužské
atributy. Přestává být atraktivní, vzdává se své rodinné role, nedbá o sebe, a vyjádří-li své
touhy, natož sexuální, stává se tím více mužskou. Pokud žena nepotřebuje muže a mužskou
péči, není nahlížena jako pravá žena. S tím souvisí role ženy v domácnosti a muže
zajišťujícího finanční zabezpečení domácnosti prací.
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4. Role a síla žen ve společnosti
Kolmar a Bartowski (2005) ukazují, že pojem síly se vyskytuje ve všech aspektech
soukromého i společenského života. Síla způsobuje jedno ze dvou základních dělení ve
společenském a ekonomickém životě v závislosti na genderu, tím druhým je dělba práce.
Mnoho autorů upozorňuje na nerovnoměrné rozdělení síly mezi muže a ženu10. Můžeme
zaznamenat i názory, že „Rodina je škola despotismu“ (John Stuart Mill) a ženy byly
utlačovány doma stejně jako ve společnosti (Kolmar a Bartowski, 2005, str. 52).
Jedním ze základních vodítek role žen ve společnosti je jejich neviditelnost, to, že jsou
v historii schovány (Anthias, Yuval-Davis, 1983, str. 71). Měřítkem pro „člověka“ byl po
dlouhou dobu „muž“, potřeby byly v první řadě mužské, proces rozhodování a účast na
politickém životě byl po dlouhou dobu pro ženy zcela nemyslitelný. Tak například při
fyziologických výzkumech se badatelé vždy ohlíželi pouze na mužské tělo, případně mužskou
kostru (Schiebinger, 1989, str. 190). S politickými právy jsou spojeny politické povinnosti –
ti, co mají politická práva, musí mít také prostředky na platbu daní. To většinou ženy neměly,
protože byly podřízené vztahům uvnitř rodiny a často neměly možnost dědit. A tak logicky
nemohly být účastnicemi aktivního občanství. K tomu, aby se ženy mohly hlásit o svá práva,
bylo třeba především vzdělání a možnosti rozšiřovat tyto názory.11 Zásadní tedy pro ženy bylo
jejich „zdomácnění“, které způsobilo ve společnosti jejich neviditelnost. Nedostatek práv,
zločiny či problémy žen byly vždy řešeny s menší intenzitou než stejné činy či nedostatky
mužské. A to neplatí jen pro dostatečná či nedostatečná práva žen: stejně se projevuje menší
zájem o ženské zločiny, o ženskou sexualitu či ženské neúspěchy.12

5. Hledání partnera, založení rodiny
Předchozí kapitoly krátce shrnovaly historii evropské rodiny od středověku po
současnost. Proč ale lidé vlastně tvoří rodiny? S určitou podobou rodiny se setkáme téměř ve
všech společnostech. Rodiny nejsou jen náhodná uskupení lidí, v naší kultuře jsou svazky
upřednostňované, rodiny mají právní, sociální a ekonomické výhody a jsou společností
vyžadované. Jedním z možných vysvětlení rodinných uskupení je ekonomická teorie výhody.

10

K této problematice napříkald Kolmar, Bartkowski, 2005, Maalouf, 2001, Frye, 1977
Na konci 18. století, v době velké francouzské revoluce, se jich ujala Olympe de Gouges (Déclaration
des Droits de la Femme et de la Citoyenne) svou Deklarací práv ženy a občanky, či Mary Wollstonecraft
(Vindication of the Rights of Women) – Ospravedlnění práv žen (Fauré, 2003, str. 109).
12
viz například Connel, B.: Masculinities, Bersani: AIDS: Cultural Analysis/Cultural Activism,
Halberstam: Feminist Theory. A Reader.
11
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Becker (1978) tuto skutečnost vysvětluje tím, že se lidé ve většině případů organizují
do svazků muže a ženy, protože je to tak prostě výhodné. Spolupráce muže zajišťujícího
sociální místo a ženy zajišťující fungování domácnosti má za následek, že oba vykonávají
méně práce, než kdyby byli sami, zároveň však získávají více (Becker, 1978, str. 108).
Jestliže přijmeme předpoklad, že rodinné útvary se v naší společnosti vytváří z důvodu
jejich výhodnosti, můžeme zajít dále a najít za výběrem partnerů v tomto ohledu jiný důvod
než poblouznění citů. Nakonec podle Lenderové (1999) se manželství z lásky v 18. a většině
století 19. objevovala jen velmi sporadicky (Lenderová, 1999, str. 79). Čím jsme ovlivňováni
při výběru partnera, a jak moc se tento výběr odvíjí od zažitého modelu ženy v domácnosti a
muže účastnícího se společenského života?
Vezmeme-li v úvahu ekonomickou teorii, musíme zopakovat jednu ze základních
ekonomických ponaučení, a to sice, že dělba práce vede k jejímu zefektivnění. Už Adam
Smith ve svém díle Blahobyt národů říká: „Zdá se, že největší zdokonalení výrobních sil
práce a zvýšení cviku, obratnosti a rozvahy, s níž jest kdekoliv řízena nebo používána, jest
výsledkem dělby práce.“ (Smith, 1776, str. 7). Becker pak usuzuje, že právě díky výhodám
dělby práce se formuje manželství či partnerství muže a ženy tak, jak je známe (Becker, 1981,
str. 39).

5.1 Výběr partnera jako trh nabídky a poptávky
Ekonomická teorie nám říká, že trh je místo, kde se střetává nabídka a poptávka.
V tržní ekonomice podává trh odpovědi na otázky, co a jak se bude produkovat a kdo to
dostane (Biňovec, 2001, str. 21). Ekonomika je věda zabývající se alokací zdrojů. Kdykoliv je
tedy potřeba zvážit rozhodnutí zahrnující optimální investici času, energie, či peněz, můžeme
do bádání zahrnout ekonomickou vědu. To se nevztahuje pouze na firmy rozhodující se o
svých jednáních, ale také na individuální osoby nebo celé rodiny, které zvažují výchovu dětí,
na osoby, které zvažují výběr pracovního místa nebo na lidi, kteří hledají partnery
(Grossbard-Shechtman, 2003 str. 3).13
Tyto analýzy můžeme stejně tak použít na trh manželský (Grossbard-Shechtman,
2003, str. 3). Na manželském trhu se setkáme s nabídkou i poptávkou reprezentovanou muži a
13

Při rozhodování o alokaci zdrojů využíváme dvou hlavních postupů: Analýza výnosů a nákladů a
analýza trhu. Prvním způsobem zjistíme, jaké náklady a výnosy určitý produkt vyžaduje. Optimálního bodu
dosáhneme, rovnají-li se mezní náklady mezním výnosům (jsme ochotni si koupit zboží za takovou cenu, jakou
přisoudíme užitku ze zboží). Tržní mechanismus je založen na nabídce a poptávce: nabídka se snaží prodat
produkt za co nejvyšší cenu, poptávka jej koupit za co nejnižší. Kupující představují poptávku, přičemž čím
vyšší je cena, tím nižší je poptávané množství. Prodávající představují nabídku, přičemž čím vyšší je cena, tím
vyšší je nabízené množství. Když poptávka převyšuje nabídku, cena stoupá. Převyšuje-li nabídka poptávku, cena
začne klesat. Trh tímto určuje množství a cenu, za kterou je zboží prodáno (Klínský, Münch, 2000, str. 29).
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ženami směřujícími k sňatku (protože to je v naší společnosti běžné a často i vyžadované).
Tito lidé jednají ve svém zájmu (a podle ekonomických pravidel) a snaží se získat co nejvíce.
V tomto smyslu ovšem nemůžeme mluvit pouze o penězích, naopak jedná se především o
nepeněžní výnosy. Můžeme do nich zahrnout osobní uspokojení, sociální aspirace a duševní
pohnutky. Ani jedno z vyjmenovaných nemůžeme vyjádřit penězi: můžeme však najít jejich
ekvivalent. Tak například Becker (1978) vidí děti jako zdroj psychického uspokojení a
v ekonomické teorii jednotka spotřeby (Becker, 1978, str. 172).
Nepeněžní složka manželských trhů může zkomplikovat jejich čitelnost. Bylo však již
pojednáno o mnoha způsobech, jak lze alespoň částečně ekonomické i jiné mechanismy
aplikovatelné na manželské trhy i uvnitř rodin odhalit. Tyto mechanismy tkví právě
v genderových rolích a v tom, jak je rodina přijímána a uplatňována ve společnosti.

5.2 Rodina jako sociální kapitál
Zatímco

v tradičních

společnostech

partnera

vybíral

rodinný

okruh,

který

reprezentovali nejčastěji rodiče, a hledělo se spíše na zájem celé rodiny než na zájmy osoby
vstupující do manželského svazku, s nástupem individualizace se tento trend měnil. To má
více důvodů. Podíváme-li se na vývoj rodiny, je nám jasné, že přežití rodiny záviselo na její
kooperaci. Výběr partnera závisel na jeho schopnosti rodině pomoci v případě rodin z nižších
vrstev společnosti, na sociálním postavení a prestiži v případě vrstev vyšších. Nechat výběr na
osobě, která toho o životě nevěděla tolik jako její rodiče a mohla být snadno zaslepena
krátkodobými city, se rovnalo hazardu. Vstup do manželství jednoho člena širší rodiny
ovlivňoval rodinu celou.
Rodinná soudržnost neznamenala jen povinnosti nebo nutnost podřízenosti. Jak jsem
již několikrát zmínila, podoba rodiny je závislá na podmínkách ve společnosti. Rheinheimer
(2003) ukazuje, že za „odměnu“ poslušnosti rodině rodina poskytovala sociální síť, která měla
všechny členy rodiny ochraňovat. Tuto sociální síť utvořenou nejen z rodiny, ale i sousedů či
známých, nazývá Pierre Bourdieu sociální kapitál (Rheinheimer, 2003, str. 30). A vrátili jsme
se zpět k ekonomické terminologii, ve které je kapitál zdroj a anglické slovo capital se
používá jako ekvivalent pojmu základní jmění. A skutečně – rodina je jakési základní jmění,
do kterého můžeme určitým způsobem investovat a svůj kapitál navýšit. Ten nám pak
rozšiřuje naše možnosti.
Z tradiční vícečlenné rodiny se postupem času stala rodina s méně členy, vztahy se
však nikam neztratily. Jiné společenské podmínky pouze přesměrovaly snahu o blaho celé
rodiny spíše na snahu o blaho jednotlivých členů.
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Pro vysvětlení mechanismů výhod, peněžních a především nepeněžních výnosů v rodině lze
opět použít ekonomickou teorii. Krátce tedy vysvětlím, jak funguje teorie altruismu a sobectví
v rodině z tohoto pohledu. Ukážu nejprve, jak k altruismu badatelé přistupují a proč dobrovolné

zřeknutí se kariéry u žen nemusí znamenat altruistickou oběť.
Co se týče vztahů k ostatním, můžeme nalézt dva protipóly. Jedním z nich je
altruismus – ochota udělat pro druhé cokoliv, i když my na tom jsme hůře. Druhým je
sobectví, kdy člověk bere ohledy jen na sebe. V obou případech však rodina získává, a to i
když se její členové chovají sobecky.
Altruismus je mravní princip vyjadřující v protikladu k egoismu schopnost nezištně
obětovat vlastní zájem ve prospěch druhého; do etiky termín zavedl Auguste Comte. (Barták a
kol., 1993, str. 36). Je to chování, které vede ke zvýšení bezpečí, zdraví či spokojenosti
někoho jiného, a to za cenu určitých osobních nákladů či ztrát, někdy dokonce za cenu
obětování vlastního života. Altruistickými akty chování se zvyšuje pravděpodobnost přežití
ostatních členů druhu (Giddens, 1999, str. 352). Thomas Hobbes a jeho následovníci uvádí, že
člověka žene hledat útočiště ve společnosti nikoli nějaká přirozená láska, kterou cítí vůči
svému druhu, ale o, že bez pomoci není schopen snadné a bezpečné existence. Člověk se tedy
podle něj dívá na vše, co směřuje k prospěchu společnosti, jako by to směřovalo k jeho
vlastním zájmům (Smith, 2001, str. 334). Britský myslitel Herbert Spencer začal uvažovat o
"čistém altruismu”, tedy postojích nebo jednáních, která by sledovala výlučně prospěch
někoho jiného, případně ještě spojený s vlastní ztrátou. Za běžných okolností je však prospěch
blízkých vždy do jisté míry i prospěchem vlastním. Spencer viděl i mezní případy, kdy někdo
za cizího člověka položí život, jako odůvodněné – ve prospěch celku, národa, lidstva či
vlastní, protože na oběť lidstvo nezapomene a získá tak pověst nebo slávu. Představou čistého
altruismu tedy dovedl Spencer altruismus ad absurdum, takže pak ukázal, že nic takového
podle něj neexistuje. Z toho pak zobecněním vyvodil, že každý altruismus je jen skrytý a
neupřímný egoismus. (dle Batson & Ahmad, 2008, str. 6). Diskuse o čistém altruismu a
egoismu je tedy problematická, neboť pojmy nelze od sebe odlišit.
Altruismus je tedy podle mnoha badatelů mýtus. Motivace pro vše, co děláme, je
egoismus. Naším konečným cílem je zvětšit naše vlastní blaho. Pomáháme ostatním do té
míry, do jaké z pomoci získáváme sami. Toto je obraz ekonomiky v altruismu.
Tato koncepce altruismu podporuje koncepci rodiny jako dobrovolně vytvořené
jednotky lidí, kteří sice na jednu stranu přinášejí oběti, na druhou stranu ovšem tyto oběti
přinášejí zisky. Člověk jednající altruisticky je bohatší, pokud je jeho rodina bohatší a
zchudne, jakmile jeho rodina zchudne. V tomto ohledu se altruismus zcela prolíná
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s egoismem (Becker, 1981, str. 177). Rodina tedy může být podporována i egoismem.
Životem v rodině podle těchto názorů člověk skutečně získává kapitál, ať už sociální nebo
finanční. Věnování času práci v rodině tedy vždy nemusí znamenat vlastní obětování.

5.3 Cena na manželském trhu
Dnes je běžné, že si partnery vybíráme sami. Pravda ovšem je, že většina lidí si vybírá
partnery ze stejné sociální vrstvy a vyznávajícího stejné hodnoty. Můžeme se o tom
přesvědčit, podíváme-li se například na vzdělání partnera a partnerky v České republice. Muži
s ukončeným základním vzděláním jako nejvyšším ukončeným mají nejčastěji za manželku
také ženu s ukončeným základním vzděláním. Stejně je tomu u středoškolsky vzdělaných
mužů – většina z nich si vzala středoškolsky vzdělané ženy. Jedinou výjimkou jsou
vysokoškolsky vzdělaní muži, kteří mají nejčastěji za manželku středoškolsky vzdělanou
ženu, podíl jejich manželství s vysokoškolačkami je však nejvyšší. Snad by se to dalo
vysvětlit tím, že vysokoškolsky vzdělaných žen je méně než žen středoškolsky vzdělaných
(zdroj: ČSÚ, 2008, viz příloha 5).
Becker (1981) ukazuje, že si obecně vybíráme partnery, kteří odpovídají naší „ceně“
na manželském trhu. To ovšem neznamená, že bohatší jedinci mají tendence ženit se
s bohatšími partnerkami, nebo že se navzájem vyhledávají krásnější lidé. Naši cenu určuje
více skutečností, přičemž cenu muže a cenu ženy určují odlišné indikátory. Podle Beckera
záleží dnešní „ceny“ právě na oddělení role muže a ženy a jejich specializaci na domácnost
nebo pracovní trhy (Becker, 1981, str. 39).
Ženy se tradičně orientovaly na domácnost a jejich produkce v tomto „odvětví“ je
významná, ačkoliv stále podceňovaná (Hall, 1995, str. 43). Jelikož se velká část žen na
domácnost specializovala, tyto ženy záměrně rozvíjely schopnosti potřebné pro tyto práce a
tím dále zvyšovaly svou cenu. Už Adam Smith (1928) odlišuje práci služebníka (služebníka
v domácnosti, tedy práci, kterou bychom mohli označit jako ženskou), o které říká, že za
sebou zřídka zanechává jakoukoli stopu nebo hodnotu (Smith, 1928, str. 193). Naopak většina
mužů se orientovala na finanční zajištění a orientací na toto „odvětví“ zase muži zvyšovali
svou cenu (Becker, 1981, str. 15).
Becker (1982) rozumí specializací nejen opakování činností, ale také investici do
lidského kapitálu. Investicí do pracovního trhu je vzdělávání, školení, brzký vstup na pracovní
trh, delší praxe a ochota investovat do práce více času. Jsou také důležitější sociální
dovednosti, protože častěji než doma jsou lidé nuceni domlouvat se s dalšími lidmi. Naopak
domácnost vyžaduje spíše trénování v činnosti, ale také schopnosti rozvržení času, často
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zvládnutí více činností najednou a samozřejmě také ochotu investovat čas. Jedním
z nejdůležitějších faktorů, které tedy tvoří cenu účastníků na manželském trhu, jsou právě u
žen schopnost práce v domácnosti a u mužů schopnost finančně zabezpečit rodinu (Becker,
1982, str. 16). A tak jsme svědky sebenaplňujícího se kruhu: ženy očekávají, že vydělají méně
peněz, takže investují méně do rozvinutí svých pracovních schopností, což snižuje jejich
platy, a tak to jde dále (Grossbard-Schechtman, 2003, str. 202).
Grossbard-Schechtman (1993) se ve své knize zmiňuje o předpokladu, podle kterého
musí manžel s vlastnostmi, které jsou relativně méně žádané v porovnání s vlastnostmi jeho
ženy, kompenzovat tento rozdíl materiálně tak, že ji nechá větší podíl svého příjmu. Když se
v manželství objeví takové kompenzace rozdílů, vdané ženy spíše nepotřebují práci jako zdroj
příjmů a tedy spíše nebudou pracovat mimo domov. Předpoklad také zní, že ženy, které mají
obecněji ceněné vlastnosti na manželském trhu, zůstanou spíše doma (Grossbard-Schechtman,
1993, kapitola 7, str. 2). Když žena zůstává doma, pravděpodobně se bude starat o děti a
všechny povinnosti spojené s domácností. Část manželova příjmu pak reprezentuje domácí
práci manželky. (str. 3).

5.4 Dělba práce
Skutečnost, že ve společnosti různí lidé vykonávají různou práci, není náhoda.
Základem dělby práce je specializace, tedy omezení na určitý druh práce. Ta předpokládá
kooperaci – spolupráci. Specializovaní pracovníci rozvíjejí více schopnosti, které jsou pro
danou činnost potřebné. Vyprodukují více statků a služeb a výsledek bývá kvalitnější, než
kdyby každý z nich vykonával veškeré činnosti (Klínský, Münch, 2003, str. 23).
Smith (1958) říká, že největší vzestup produktivní síly práce a větší díl dovednosti,
zručnosti a důvtipu, s nimiž je všude práce řízena a vykonávána, jsou zřejmě důsledky dělby
práce (Smith, 1958, str. 29). Různé produkty jednotlivých schopností se díky všeobecnému
sklonu k obchodování a vyměňování dostávají mezi lidi, takže každý může nakoupit to, co
právě potřebuje (str. 40).
K dělbě práce nedochází jen ve firmách, ale také v rodinách. O rozdělení rolí na
ženské a mužské ve společnosti je již pojednáno výše. S vývojem společnosti se tedy role
přizpůsobovaly tak, aby výsledek vykonané práce byl kvalitnější a lidé získávali více.
Ermisch (2003) ukazuje, že existuje velké množství ekonomických výhod při
vytvoření domácnosti s další osobou. Když lidé žijí ve společné domácnosti, každý utratí
méně peněz na bydlení a všechny výdaje s domácností spojené. Ale může také dojít
k rozdělení práce mezi domácnost a aktivity pracovního trhu. Osoba s vyšším platem může
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strávit více času na pracovišti a osoba s nižším platem přebere více aktivit v domácnosti
(Ermisch 2003, str. 22).
Z teorií o specializaci a směně vyplývá, že je pro manžele výhodné, pokud se jeden
specializuje na domácí produkci a druhý na pracovní trh. Udělají-li tak, získaný výstup je
větší než součet jednotlivých výstupů. Čas strávený domácí výrobou přímo snižuje mzdu
osoby, která se domácí výroby účastní. Současně tato osoba vylepšuje rodinnou pohodu.
Příspěvek člena v domácnosti dokonce umožňuje členovi z trhu práce více se soustředit na
vzdělání a mít úspěšnější kariéru (Grossbard-Schechtman, 2003, str. 207). Podle výzkumů
vydělávají ženatí muži více než svobodní muži se stejnými charakteristikami. Převažující
vysvětlení pro tuto skutečnost je to, že specializace uvnitř domácností vede k opravdovým
odlišnostem v produktivitě na trhu práce mezi ženatými muži, kteří mají příležitost
specializovat se na činnost na trhu práce a svobodnými muži, kteří tuto možnost nemají
(Grossbard-Schechtman, 2003, str. 208). Skutečnost, že domácí práce není zdaněná, má za
následek, že je často v konečném důsledku levnější než stejná práce, pokud je placená.

5.5 Produkce domácností
Becker (1997) uvádí, že produkce domácností je důležitou součástí objemu výroby
všech států, přesto není domácí práce při odhadování statků a služeb tvořících hrubý domácí
produkt uznávána. To podhodnocuje přínos žen, jelikož právě ony jsou zodpovědné za většinu
produkce domácností. Rodiny jsou ve skutečnosti malé továrny, které dokonce i
v nejvyspělejších národech vytvářejí mnoho hodnotných služeb a statků. Vychovávají děti,
připravují pokrmy a poskytují bezpečí. Starají se o nemocné členy, poskytují ošetřování a
jinou pomoc starším a vykonávají další užitečné činnosti.
Americký vědec Robert Eisner vypočítává produkci domácností podle výše ceny,
kterou by za takovou práci bylo nutné zaplatit v případě, že by ji nevykonával rodič, ve své
práci Celkový systém příjmů (The Total Incomes System of Accounts). Eisner zjistil, že
hypotetická hodnota produkce domácích prací ve Spojených státech překonala o více než
20 % hrubý národní produkt od poloviny 40. let 20. století do začátku 80. let – posledních let
jeho odhadů. Mnohem hrubší výpočty spojených národů uvedené ve Zprávě o lidském rozvoji
z roku 1997 udávají, že produkce domácností má hodnotu více než 40 % světového objemu
výroby (Becker, 1997, str. 128).
Becker (1997) uvádí, že se ženy účastní 70 % celkového času stráveného těmito
činnostmi – dokonce i v rovnostářských národech, jako je Švédsko. Dělají prakticky veškeré
domácí práce v chudších zemích, jako je Indie. Některé feministky odvážně namítají, že
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zahrnutí domácích prací do HDP by pozvedlo „uvědomění“ žen, zvláště v méně vyspělém
světě, kde se se ženami špatně zachází. To by pomohlo zlepšit jejich vyjednávací postavení
v manželství, jelikož pokud by měl příspěvek domácnostem peněžní hodnotu, mnoho žen by
v domácnosti „vydělávalo“ více než jejich manželé. Přesto jiné feministky jednoznačné
propočty produkce žen v domácnosti nechtějí, protože by se tím dostaly do rozporu se svým
programem dostat ženy z domácnosti na pracovní trh (Becker, 1997, str. 127).

6. Rodina: Úkol ženy
V historii vývoje rodiny jsem ukázala, jak se role ženy a muže postupně diferencovala
a tlačila je do určitých pozic: muže do života společenského a ženu do života rodinného. Jak
ukazuje Rupp (1999), o vlastním výběru partnera až do moderní doby nemůže být řeč, mít
domácnost v pořádku však bylo vizitkou ženy i muže. Muž nemohl ve společnosti bez
spořádané rodiny obstát, ženinou povinností bylo takovou rodinu muži zařídit. Spokojené
manželství bylo na rozdíl od dnešních představ spíše přátelstvím muže a ženy, romantické
vztahy lidé hledali spíše ve svých zálibách, knihách a dopisování, kde často rozvíjeli
platonickou lásku a to často i s osobami stejného pohlaví, protože světy obou pohlaví byly
zásadně oddělené (Rupp, 1999, str. 41).
Přesto rodina a manželské vztahy byly zcela nezanedbatelnými součástmi života muže
i ženy. Manželství poskytovalo bezpečí a pořádek v osobních vztazích a zajišťovalo výchovu
dětí. Dům nemohl být domovem, aniž by to bylo místo lásky a péče (Davidoff, Hall, 1987, str.
178 - 9).

6.1 Současnost: Nakolik s sebou neseme stopy minulých rolí?
Až do této chvíle jsem se zabývala vývojem rodiny a vývojem ženské role. V popisu
vývoje jsem se soustředila na Evropu, využila některé výzkumy a studie také ze Spojených
států a posuzovala rodinu a ženskou roli v České republice. Podoba rodiny v České republice
odpovídá západnímu typu rodiny, ve kterém přišel nový demografický režim rychleji než ve
východnějších částech Evropy. Pro rodinu to znamenalo ztracení ekonomické nezávislosti a
možnost rozvoje pracovního trhu; pro ženu to však znamenalo především ztrátu jejího světa
tak, jak jej dosud znala. Pro společnost se žena stala neviditelnou, veřejný život vždy patřil
muži. Známe-li tedy tento vývoj a jeho předpoklady, nabízí se otázka po jeho následcích.
Přetrvává v dnešní české společnosti odlišný pohled na mužskou a ženskou roli?
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Tuto otázku se můžeme pokusit zodpovědět ze dvou hledisek. Rozšíření médií nám
poskytuje příležitost zjistit obraz ženy v nich a moc, jakou tento obraz má na společnost.
Druhým hlediskem je zkoumání chování žen; zjištění, jestli se pracující ženy v rolích
nadřízených odlišují od žen v domácnosti či žen, které nejsou nadřízené: jestli je jejich přístup
řadí do jiné kategorie či jiné role, než do jaké byly ženy dosud řazeny.
6.1.1 Obraz ženy v současné české společnosti
To, že je gender sociálně vytvořený konstrukt, je všeobecně přijímané. Mnoho autorů
zastává názor, že jsou kořeny genderového rozdělení rolí v rodině (např. Sullerotová, Mill
apod.). V moderní době na tomto rozdělení a především posilování odlišných rolí mají velkou
roli média. Anthony Giddens (1998) říká, že aktualizované vědění se šíří pomocí médií.
Zatímco v předmoderních společnostech se lidé spoléhali především na rodinu, místní
komunitu, náboženské kosmologie a tradici (jako prostředek spojení přítomnosti a
budoucnosti, orientovaný na minulost), ve společnosti moderní se můžeme spoléhat pouze na
vztahy osobního přátelství a abstraktní systémy, kterými jsou právě média (Giddens, 1998,
str. 84).
Denis McQuail upozorňuje na to, že média jsou zdrojem moci a prostředkem vlivu.
Jsou také významným zdrojem výkladů sociální reality a vymezují, co je normální. Odchylky
jsou pak signalizovány a poměřovány s veřejně akceptovanou podobou normality (McQuail,
1999, str. 21). Není divu, že jsme médii tolik ovlivňováni, vezmeme-li v úvahu, kolik času
jim věnujeme. Reklama ale i média jako taková produkují ženu, pro kterou je radost prát,
starat se o děti, věčně utírat prach a mýt okna. Odchylky v reálném světě jsou pak s tímto
obrazem poměřovány.
McQuail (1999) jde ještě dál a říká, že „(…) všechny nejzákladnější otázky
společnosti – týkající se rozložení a výkonu moci, zvládání problémů a procesu integrace a
změny – závisí na komunikaci, zvláště na sděleních přenášených prostředky veřejné
komunikace, ať už jde o sdělení informativní, o názory, příběhy či o zábavu.“ (McQuail,
1999, str. 22).
Vůbec nejvíce informací o postavení žen podle výsledku sociologického výzkumu
společnosti TNS pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ze srpna roku 2003 získává
veřejnost z televizního vysílání. Tento typ média uvedly téměř tři pětiny občanů, a to jak
mužů, tak i žen (Obraz ženy v médiích a reklamě a jeho vliv na veřejné mínění o rovnosti
mužů a žen, 2003, str. 12 [online]. [cit. 2008-06-14]).
Prezentace ženské problematiky a žen obecně je v médiích ve stínu mužské populace.
Tato situace v podstatě odráží stav, který je v naší společnosti, v níž jsou rozhodující pozice
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přiděleny především mužům, kteří tudíž vzbuzují větší zájem médií (Obraz…, 2003, str. 6).
Na této společenské situaci má převažující podíl především zdomácnění žen, které jim více či
méně odepřelo společenskou roli. A tedy stále v médiích i ve společnosti přetrvává prezentace
ženy v jejích tradičních rolích a činnostech, za které lze považovat sexuální vztah, rození a
výchovu dětí, starost o rodinu či péči o domácnost. Tohoto stereotypu se drží nejen mužští
autoři mediálních příspěvků, ale také jejich autorky (Obraz…, 2003, str. 6). Určité sympatie
k ženským emancipačním snahám však v médiích nalézt můžeme.
Nejvíce se příjemce sdělení snaží zaujmout reklama. Zde se setkáme s tradičními
mužskými a ženskými rolemi zcela jasně a nezakrytě. Reklama jich používá k upoutání zájmu
u cílové skupiny, na kterou se orientuje. Oslovit tuto cílovou skupinu je pro reklamu při
dodržování genderového rozdělení velice snadné a tyto role jí poskytují poměrně široké
spektrum prostředků k zaujmutí. V reklamách na čistící a mycí prostředky vídáme šťastné
ženy, často s dětmi, muži jsou zase neodmyslitelnou součástí reklam na benzinové stanice,
rychlá auta a adrenalinové produkty. Naopak popření těchto rolí může upoutat svou
neobvyklostí (všichni se diví v reklamě na mycí prostředek, když se muž dobrovolně hlásí
k mytí nádobí).
Podle výsledků výzkumu se většina veřejnosti zajímá o otázky postavení žen v naší
společnosti, zájem však není zvlášť intenzivní. Otázku rovnosti žen a mužů veřejnost
považuje především za ženský problém, v němž muži zaujímají spíše pasivní roli (Obraz…,
2003, str. 8). Kromě televize hrají důležitou roli při formování postojů části žen také časopisy,
které pro čtvrtinu z nich představují hlavní zdroj informací o svém postavení. Naproti tomu
mezi muži získává povědomí o ženské problematice jen pět procent prostřednictvím časopisů.
Pětina mužů však čerpá informace z denního tisku. Internet používá jako zdroj informací
dosud stále jen malá část populace (Obraz…, 2003, str. 12).
6.1.2 Právní zakotvení v ČR - Slučitelnost profesních a rodinných rolí
V České republice je zavedeno několik společenských i zákonem ukotvených opatření,
která mají za cíl umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role
v případě, že nechtějí rezignovat ani na své rodičovství ani na svou profesní realizaci. Taková
opatření musí počítat jednak se zohledněním zájmů rodičů, musí se ale také ohlížet na
zohlednění zájmu dětí. Pro slučitelnost profesních a rodinných rolí zde existují opatření
pracovněprávní povahy a finančně a teritoriálně dostupné služby péče o děti (zejména do tří
let jejich věku, předškolního a mladšího školního věku dítěte).
V rámci systému sociální podpory je v České republice v souvislosti s rodinou možné
získat přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příspěvek, příspěvek na bydlení,
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porodné a dávky pěstounské péče. Z pohledu rodinné politiky rozlišuje ministerstvo práce a
sociálních věcí (MPSV) tři typy aktivit zaměřených na podporu rodiny. Jsou to jednak
sociální služby, služby na podporu fungující rodiny a činnosti poskytované v rámci sociálněprávní ochrany dětí. Sociální služby jsou služby poskytované za účelem prevence sociálního
vyloučení. MPSV hodnotí služby na podporu fungující rodiny v České republice jako teprve
se rozvíjející. Jejich součástí jsou například služby hlídání dětí do tří let věku, volnočasové a
vzdělávací aktivity pro děti či mateřská centra.
Existují zde i opatření směřující ke zvýšené ochraně a zvýhodnění žen-matek a mužůotců v pracovněprávních vztazích. Mezi ně patří mateřská dovolená, která je v právním
ohledu důležitá osobní překážka v práci, posuzuje se však jako výkon práce (pro účely
dovolené), především však zaručuje osobě starající se o dítě či děti to, že je zaměstnavatel
povinen zařadit ji po návratu z rodičovské dovolené na původní práci a pracoviště.
Rodičovská dovolená může být poskytnuta i otci, každopádně ne však déle než do věku tří let
dítěte. Matka či otec dostávají od státu finanční pomoc.
Zaměstnanci se také mohou spolehnout na pracovní volno udělené z důvodu nemoci
dítěte, po jehož dobu dostávají dávky nemocenského pojištění. Zaměstnavatel je také povinen
přihlížet při zařazování zaměstnanců či zaměstnankyň do směn též k potřebám zaměstnankyň
či zaměstnanců pečujících o děti. Matce je podle zákona zaručena ochrana před prací přesčas,
prací pro ni jako matku nevhodnou a mohou pro ni být speciálně upravena pravidla pro práci
konanou z domova. Ochranu poskytuje právní řád i tím, že určuje přesné případy, kdy může
zaměstnavatel s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní či zaměstnancem na mateřské či
rodičovské dovolené rozvázat pracovní poměr (Rodina [online]. [cit. 2009-03-15]).
6.1.3 Kdo řídí v České republice rodinný rozpočet?
Podle průzkumu GE Money Bank v České republice neplatí tvrzení, že muž vydělává
a rozpočet řídí žena. Peníze pod kontrolou mají ženy v přibližně 42 procentech českých
domácností. Naproti tomu například v Rusku kontroluje rodinné finance 80 procent žen, které
rovněž rozhodují o tom, co koupit do domácnosti a kam jet na dovolenou. V České republice
o těchto skutečnostech rozhoduje jen 16 procent žen. Asi 50 procent respondentů průzkumu
v České republice uvedlo, že muž je živitelem rodiny. Sedm procent Čechů pak přiznalo, že
bohatství partnera je pro ně přitažlivé (Rodinný rozpočet v ČR řídí muži, 2008 [online]. [cit.
2009-03-15]. Těchto sedm procent však může být značně zavádějících: jednak proto, že ve
výzkumu nemusí být lidé vzhledem k negativním reakcím upřímní (dnes se svatby pro peníze
příliš „nenosí“) a jednak proto, že tyto principy mohou pracovat zcela podvědomě.
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6.1.4 Trendy v zakládání rodiny a plánování dětí
Současné trendy v zakládání rodiny a plánování dětí jsou ovlivněny především
sníženou porodností, posunutím role žen ve společnosti, která spěje k jejich vymanění
z povinností v domácnosti, individualizujícími tendencemi a napomáhají jim i zákony a
opatřeními na podporu rodiny. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v období 2001 až
2005 nadále klesaly redukované míry plodnosti prvního dítěte v pořadí žen ve věku do 25 let.
Oblastí hlavního růstu intenzity plodnosti prvního pořadí se v tomto období stala věková
skupina 26 až 30 let a do tohoto věku se přesunula i maximální intenzita plodnosti. Zvýšená
úroveň plodnosti se objevila i u žen ve věku 31 až 35 let. Určité významnosti dosahuje i
plodnost skupiny 35 až 39 let, od 40 let věku ženy je úroveň plodnosti stále téměř nulová.
Naopak stále klesá plodnost věkové skupiny do 24 let (v tomto období čtyři procenta, oproti
13 v roce 1993).
Změny v časování plodnosti zachycuje ukazatel průměrného věku matky při porodu.
Průměrný věk žen při narození dítěte v celém sledovaném období plynule stoupal. Mezi roky
1993 a 2005 vzrostl o 3,6 roku na 28,6 let. Průměrný věk matky při narození prvního dítěte
činil 26,6 let a druhého 29,6 let (pro rok 1993 činily tyto hodnoty 22,6 let a 25,9 let).
Průměrný věk matek při čtvrtém a vyšším porodu rostl podstatně nižším tempem než u
ostatních pořadí.
V současné době probíhá v České republice baby-boom zapříčiněný silnými ročníky
z let 70. Proto se výrazněji zvyšuje počet narozených i plodnost; tento trend je však
přechodný. V roce 2005 se rodilo průměrně 1,28 dětí na jednu ženu v reprodukčním věku; na
přelomu tisíciletí se jich rodilo pouze 1,13 až 1,15. Žádná z těchto hodnot nicméně nezajišťuje
zachování reprodukce populace.
Pokračuje trend posouvání reprodukce do vyššího věku ženy. Zároveň se zvyšuje podíl
mimomanželsky narozených dětí (to může být způsobeno současným trendem upadajícího
významu manželství i možností vychovávat dítě jako samotný rodič z důvodů ekonomických,
tedy dostatek prostředků, ale i z důvodů morálních, tedy nadále již není ostuda žít v neúplné
rodině). Podíl mimomanželsky narozených dětí dosahoval v roce 2005 téměř třetiny všech
narozených dětí. V roce 2004 patřila Česká republika k zemím s nejnižšími hodnotami úhrnné
plodnosti v Evropě. (ČSÚ, kód 4008-06 [online]. [cit. 2008-06-14]).
6.1.5 Současné hodnoty ve spojitosti s prací a rodinou
Ideologie a morální hodnoty mají poměrně velký vliv na formování společnosti, tedy i
rodiny a využívání pracovních příležitostí. Trendy můžeme tedy vypozorovat, zkoumáme-li
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lidské hodnoty. Sociologický ústav Akademie věd dlouhodobě zkoumá hodnoty mimo jiné ve
spojitosti s prací a rodinou, můžeme tedy zaznamenat určité vývojové trendy.
Jednoho z nejvyšších průměrů při výzkumu hodnot dosáhla hodnota „Žít ve spokojené
rodině“, která si od roku 1990 do roku 1999 drží stabilní pozici. Naopak jednoho z největších
poklesů ve sledovaném období dosáhla hodnota „Mít práci, která má smysl, je užitečná“
(pokles o 0,31) a „Mít zajímavou práci, která by mě bavila“ (pokles o 0,27). Celkově se
v tomto výzkumu během desetiletí projevil růst váhy jen těch hodnot, které se spojují
s hédonistickým, individualistickým až sobeckým zaměřením a radikální pokles hodnot
spojených s prací a jejím místem v tvorbě obsahu života. Zároveň se projevil značný pokles
altruisticky zaměřených hodnot.
Sledujeme-li přímo životní hodnotové preference (co má pro dotazované v jejich
životě význam), zjistíme výskyt hodnotových preferencí v následujícím pořadí: rodina, práce,
přátelé, volný čas, politika a náboženství. Rodina má přitom poměrně významný náskok před
ostatními okruhy hodnot, a to ve všech zkoumaných letech (1991, 1999, 2002 a 2003).
Celkově můžeme říci, že ve sledovaném období narůstají významy hodnot „volný čas“ a
„přátelé a známí“, tedy zdá se opět posun k individualistickému chování.
Přitom výzkumy utváření hodnot odhalují, že na prvním místě působí na utváření
hodnot právě rodina. Vysoká hodnota rodiny zůstává proto i v dalších generacích zachována.
Výsledky výzkumu Biblické společnosti z roku 1991 ukazují, že 41 procent dotazovaných
nachází pohodu a vnitřní klid „Doma s rodinou“. Rodina tedy v každém případě představuje
důležitý zdroj jak klidu, tak životních názorů (Prudký, 2004, str. 16 – 22).
Celkově tedy můžeme od začátku 90. let zaznamenat posun od práce a společnosti
k rodině. To může být způsobeno jednak vyšší reálnou mzdou (i v případě horší práce jsou
lidé schopni zajistit sebe, případně i svou rodinu a raději se tedy věnují rodině), ale také
náladou ve společnosti. Můžeme předpokládat, že lidé si již zvykli na možnosti jiného režimu
a volného trhu, a vrátili se zpět k „normálu“.

6.2 Světový řetěz pečovatelek
Za předpokladu, že chce pracovat muž i žena, stále potřebují někoho, kdo se postará o
jejich děti nebo alespoň o jejich domácnost. To je důvod, proč můžeme pozorovat jev
označovaný jako globální řetěz pečovatelek. Řetězec začíná v nejchudších rodinách
v rozvojových zemích. Matku z nejchudší nemigrační rodiny si najme bohatší rodina jako
domácího pracovníka a tato matka tak dostává na starosti děti a domácnost. Starost o mladší
sourozence v nejchudší rodině přebírá nejstarší sestra. Matka, která si najala domácího
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pracovníka, se přestěhuje do rozvinuté země, aby se tam starala o děti v bohatší rodině. Řetěz
končí u matky, která je ‚volná‘ k tomu, aby pracovala jako profesionální zaměstnanec. Na
konci některých řetězců jsou ředitelky společností (Hochschild, 2001, str. 141). Ženy, které se
přestěhovaly, posílají domů vydělané peníze. Přijdou si na více peněz než v zemi, ze které
pocházejí. Například žena z Filipín platí ženě, která se stará o její dům, 40 dolarů týdně,
zatímco za stejnou práci v Beverly Hills vydělává 400 dolarů (Hochschild, 2001, str. 130).
Tento systém poskytuje ženám z nižších tříd lepší plat dokonce celosvětově. „Chudší ženy
vychovávají děti ženám bohatším, zatímco ty ještě chudší – nebo starší nebo z menší vesnice
– vychovávají jejich děti.“ (Hochschild, 2001, str. 136).
Jedním z nejvýraznějších důsledků upřednostnění pracovního života pro ženu je
naopak odložení nebo zřeknutí se mateřství. Podle dokumentu Ministerstva práce a sociálních
věcí se v posledních letech v České republice vyhrocuje vztah mezi porodností a
ekonomickou aktivitou žen. Mateřství omezuje pracovní uplatnění žen na trhu práce.
Důsledkem je, že zájem žen o profesní uplatnění, zejména u některých profesí, přispívá ke
snížení porodnosti (0árodní zpráva o rodině [online]. 2004. [cit. 2009-03-15]).
Lenz a Schwenken (2002) v této souvislosti uvádějí, že ekonomická globalizace jde
ruku v ruce s genderově rozděleným pracovním trhem (Lenz a Schwenken, 2002, str. 162).
Co se týče celosvětového řetězce pečovatelek, Hochschild (2001) upozorňuje na
chybějící článek řetězce, kterým je otec. Bohatší rodiny, které si najímají pracovníka do
domácnosti, upřednostňují ženy, které jsou vnímány jako starostlivější a laskavější než muži.
To je však opět genderový předpoklad, podle kterého otcové nejsou vnímáni jako vhodní pro
výchovu dětí nebo domácí práce (Hochschild, 2001, str. 136).

7. Průzkum: Kariéra a rodina žen nadřízených
Předchozí odstavce nastínily trend vývoje ve formování rodiny především s ohledem
na ženy, kterým je přisouzena role pečovatelek, role v domácnosti a daleko méně role
společenská či dokonce pracovní mimo domácnost. Jsou tedy charakteristiky žen, které se
v současnosti dostaly ve svém kariérním životě do nadřízeného postavení, což můžeme
s ohledem na popsané skutečnosti pojímat jako ne zcela obvyklé, odlišné od žen, které se do
tohoto postavení (možná jen zatím) nedostaly?
Vzhledem k poměrně specifické výzkumné otázce využívám data sociologického
výzkumu Akademie věd České republiky. Datový soubor, který používám, je plnou verzí
českého výzkumu ISSP z roku 2002 – Rodina, obsahující také specifické české proměnné
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(například partnerská historie a pracovní kariéra respondenta). Jedná se o reprezentativní
výběr pro celorepublikovou populaci. Česká data ISSP jsou vážená. Vážena byla velikost
domácností a k vážení po rozvrstvení byl použit region, pohlaví, vzdělání, věk, ekonomická
aktivita a velikost komunity. Vážení bylo odvozeno z dat ČSÚ metodou výběru
longlineárního modelu. Výzkum byl prováděn metodou přímého rozhovoru vykonanou přímo
institucí Akademie věd. Odpovídali respondenti ve věku od 18 let, horní věková hranice
nebyla stanovena.
Analýzu dat jsem provedla na základě jednoho datového souboru, v dané oblasti jsem
však před vlastní analýzou prozkoumala různé dokumenty a průzkumy s podobnou tematikou
a k možným hypotézám a závěrům mě přivedly především data a výzkumy ČSÚ, dlouhodobý
hodnotový výzkum Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a současné trendy
v zakládání rodiny a plánování děti (ČSÚ, kód 4008-06 [online]. [cit. 2008-06-14]). Současně
jsem zkoumala právní podmínky rovnosti na trhu práce v České republice a podpory rodiny,
které jsou popsány v této bakalářské práci. Dalším z dokumentů, které jsem k tématu
prostudovala, je výzkum „Naše společnost 2003“ (CVVM). Podle něho zvládá skloubení
pracovních a rodinných povinností bez větších problémů 56 % mužů a 61 % žen, kteří mají
rodinu. Celkem 27 % mužů uvádí, že zvládá pracovní povinnosti a naopak šidí rodinu.
K tomu se přiznává 16 % žen. Pracovní a rodinné povinnosti se daří plnit „tak napůl“ 15 %,
zatímco se plnění nedaří 3 % mužů a žen (0aše Společnost, 2003 [online]. [cit. 2008-06-14]).
K charakteristikám žen v České republice v porovnání s ostatními ženami v Evropě mi
pomohla především data Eurostatu (viz příloha 1 a 2). Podle něho se průměrný věk při prvním
sňatku pro ženy v ČR zvýšil z 24,5 roku v roce 2000 na 28,7 roku v roce 2006. Průměr
evropské 27 činil v roce 2000 pro ženy 26,8 roku a v roce 2006 celkem 28,1 roku. V tomto
smyslu se ženy v České republice s Evropou nejen srovnaly, sňatky dokonce v roce 2006
uzavíraly v průměru později než ženy z ostatních zemí (Eurostat, 2008 [online]. [cit. 2008-0615]). V roce 2006 činil podíl manažerek-žen v České republice 29,2 procenta. Evropský
průměr přitom činil 32,6 procenta a v tomto smyslu se české ženy pohybují pod evropským
průměrem. V lednu 2008 však míra nezaměstnanosti žen v ČR činila 5,8 procenta a průměr
evropské 27 dosahoval 7,4 procenta (Eurostat, 2008 [online]. [cit. 2008-06-15]).
Původní data Akademie věd jsem z hlediska výzkumného úkolu a základní hypotézy
zúžila. Jako ženy - nadřízené jsem definovala ženy s alespoň s jedním podřízeným (dále jen
„nadřízené“).
Tvrzení o určité neobvyklosti je podporováno již od začátku mého výzkumu tím, že
jen malá část žen z daného datového souboru se dá označit podle stanoveného kritéria jako
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ženy ve vedoucích postaveních. Z celkového počtu 563 osob (368 žen) se takto dá označit jen
93 žen. Kvantitativní výzkum je částečně ovlivněn velkým omezením respondentů, které je
dáno poměrně úzkou skupinou žen nadřízených, čímž je zúžena výzkumná skupina.14
Pro porovnání životních stylů žen nadřízených a žen ostatních (tedy žen bez
podřízených pracovníků, žen nezaměstnaných či v domácnosti) jsem skupinu omezila věkem
20 až 40 let. Toto omezení mi má pomoci eliminovat ženy, které kariéru budují až po určitém
zajištění rodiny. Věková hranice 40 let zároveň určuje psychologický mezník, do kdy ženy
obvykle mají děti (které považuji pro založení rodiny jako klíčové). Kromě toho i data ČSÚ
(http://www.czso.cz/; kód 4008-06 [online]. [cit. 2008-06-14]) ukazují, že po 40 letech věku
je procento žen majících dítě mizivé. Mezi ženami v mém výzkumu nad 40 let věku byly
pouze dvě ženy, které měly dítě do 6 let věku. Nejsilněji byly mezi ženami nadřízenými
zastoupené ročníky narozené do let 1972 a 1962, tedy skupina žen mezi 30 a 40 a mezi 40 a
50 lety. Ženy po skončení reprodukčního věku mají tedy poměrně velkou možnost soustředit
se na kariéru a dostat se do vedoucího postavení. Mezi ženami v nižších postaveních je více
žen mladších. Největší skupina jsou ženy mezi 20 a 30 lety (viz tabulky 1 a 2).
Z těchto důvodů jsem tedy výzkumnou skupinu omezila na skupinu žen mezi 20 a 40
lety. Zkoumala jsem rozdíly mezi ženami věku 20 až 40 let s podřízenými a ženami bez
podřízených. V některých otázkách jsem skupinu omezila na ekonomicky aktivní ženy (jedná
se o posuzování otázek typu počet hodin strávených v práci a spokojenost s pracovním
životem).
Původním plánem projektu nebylo zaměřit se výhradně na ženy. Kromě specifického
vývoje ženské role v rodině tak, jak jsem ji popisovala, mě však k tomuto kroku přiměla také
skutečnost, že ani v daném souboru dat, ani v jiném zkoumaném souboru dat výzkumu
Sociologického ústavu se nevyskytl jediný muž, který by se při zodpovězení otázky
ekonomické aktivity zařadil do kolonky „v domácnosti“. Kromě již uvedené nízké hodnoty
práce v domácnosti (Hall, 1995, str. 43) je pravděpodobně nejvýznamnějším důvodem
skutečnost, že žena má děti a je nutné, aby se o ně po narození alespoň krátký čas starala. To
jí významně znevýhodňuje na trhu práce a alespoň na určitou dobu staví před nutnost výběru
pracovního či rodinného života15.
Statistické testování dat jsem prováděla následujícím způsobem: Při statistickém
testování je třeba nejdříve formulovat nulovou hypotézu (H0 či H1), která deklaruje „žádný
14

Další omezení jsou způsobena některými chybějícími odpověďmi žen a filtry Akademie věd.
V analýzách tak došlo k významnému rozdílu mezi počtem odpovědí žen nadřízených a žen bez podřízených,
což ovlivňuje zobecnitelnost výsledků.
15
Ženu jako někoho, kdo si musí volit mezi rodinným a pracovním životem, vidí Ermisch 2003, str. 22;
Fogarty, Rapoport a Rapoport, 1971, str. 175 – 179.
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rozdíl“ a je to hypotéza, kterou bych podle předpokládaných výsledků ráda zamítla.
Alternativní hypotéza značí situaci, kdy H0 neplatí. Vyjadřuje se jako „existence diference“
mezi skupinami či „existence závislosti“ mezi proměnnými (Hendl 2005, str. 176). Při
výpočtu je také třeba zvolit si hladinu významnosti, což je pravděpodobnost, že se zamítne
nulová hypotéza, ačkoliv platí (Hendl 2005, str. 177). Hladinu významnosti jsem si zvolila
0,05, což je obvyklá, ne však nutná hodnota. Při testování jsem nejprve provedla výběr t-testu
s rovností nebo s nerovností rozptylů podle f-testu v Excelu. F-test určil, zda je nutné použít ttest s rovností nebo s nerovností rozptylů. Podle hodnoty P jsem pak provedla srovnání
testovací statistiky s kritickou mezí podle t-testu (Hendl 2005, str. 177).
Při testování hypotéz je třeba brát v úvahu kódová data, která zastupují odpovědi
respondentů. Některá z nich jsou přiřazena podle kvalitativního (nominálního) měřítka, které
pouze vyjadřuje, že je možné rozlišit jednotlivé hodnoty. Podle tohoto měřítka jsem rozlišila
například ženy - muži či ženy s partnerem - ženy bez partnera. Dalším typem měřítka je
ordinální měřítko, které vyjadřuje řazení tříd podle intenzity nebo pořadí a data tak lze
uspořádat. Toto měřítko jsem použila například při porovnávání spokojenosti žen se
zaměstnáním i s rodinným životem či při porovnávání kategorií příjmu. Posledním použitým
typem měřítka je měřítko intervalové, které vyhovuje požadavku, že vzdálenosti jednotlivých
údajů uvnitř systému jsou dány nějakou jednotkou měření (Hendl 2005, str. 44).
Mou základní hypotézou je, že ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let
věnují čas pracovnímu životu na úkor života rodinného.
S tím souvisí také podoba jejich rodiny, především počet členů, kteří rodinu tvoří.
Vyšší počet dětí znamená pro ženu nutnost strávit více času jako matka (především při jejich
rození a nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou16). Abych porovnala možnosti této
skupiny žen v nadřízené pozici a žen bez podřízených, zkoumala jsem zároveň jejich příjmy.
Tím jsem chtěla navázat na ekonomické teorie, které uvádějí, že ženy s vyšším platovým
ohodnocením spíše zvolí pracovní život, naopak ženy s nižším platovým ohodnocením si jej
spíše nezvolí. Tyto teorie vycházejí z výhod dělby práce (Becker, 1981, str. 39). Ze stejného
důvodu jsem se zabývala také celkovým příjem rodiny přepočítaným na dospělou osobu (tedy
osobu žijící v rodině, která není respondentem definována jako dítě). Podle Beckerovy teorie
(1978) totiž může být důvodem pro to, aby jeden z partnerů pečoval výhradně o domácnost a

16

Ačkoliv na rodičovskou dovolenou může nastoupit jak matka, tak otec, zůstává v České republice
počet otců nastupujících na mateřskou dovolenou v porovnání s počtem matek velmi nízký. Zatímco například
v roce 2006 pečovalo o domácnost 315,2 tisíce žen, stejnou činnost vykonávalo jen 3,7 tisíce mužů (ČSÚ,
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/1413-08--14[online]. [cit. 2008-06-15])
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nevěnoval se pracovnímu úvazku, skutečnost, že tím zvyšuje celkový příjem rodiny (Becker,
1978, str. 108).
Pro zkoumání rozdílů mezi dvěma zmíněnými skupinami, které v obou případech
představují ženy v produktivním věku a s otevřenými možnostmi, jsem formulovala
následující hypotézy:
H1: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let tráví v práci více času než ostatní ženy.
H2: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let tráví prací v domácnosti méně času než
ostatní ženy.
H3:. Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají méně dětí než ostatní ženy.
H4: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají kratší mateřskou dovolenou než
ostatní ženy.
H5: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají vyšší osobní příjem než ostatní
ženy.
H6: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají vyšší rodinný příjem dělený
počtem dospělých osob než ostatní ženy.
H7: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let jsou se svým rodinným životem méně
spokojené než ženy bez podřízených.
H8: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let jsou spokojenější se svým
zaměstnáním než ostatní ženy.

Tabulka 1, Obrázek 1: Věkové zastoupení žen
rok narození
do

Další

Četnost

Kumul.
%

Věk nad
(let)

1932

0

0,00%

70

1942

3

3,61%

60

1952

17

24,10%

50

1962

23

51,81%

40

1972

24

80,72%

30

1982

16 100,00%

20

nadřízených

0 100,00%

Zdroj: Vlastní průzkum, 2008
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Tabulka 2, Obrázek 2: Věkové zastoupení žen bez
Kumul.
%

Věk nad
(let)

rok narození
do

Četnost

1932

0

0,00%

70

1942

6

2,87%

60

1952

23

13,88%

50

1962

37

31,58%

40

1972

58

59,33%

30

1982

84

99,52%

20

Další

podřízených

1 100,00%

Zdroj: Vlastní průzkum, 2008

7.1 Analýza výzkumu pracovního života
Vývoj společnosti ve sledovaném období přispíval k rozdělení rolí na mužské a
ženské. Kapitoly o vývoji shrnují, co vlastně je rolí ženy myšleno a jaké následky v minulých
stoletích mělo, když žena ze své role vystoupila. Především ale ukazují, že role ženy
zahrnovala v první řadě starost o domácnost. Lidé spojují představy o tom, co je přiměřené, se
strachem, že zaměstnané ženy budou určitým způsobem pomužštělé, že budou agresivní a
dominantní a že to povede k rodinným rozvratům a neshodám (Oakleyová, 2000, str. 149).
Sullerotová (1997) uvádí, že s vývojem kapitalistické společnosti rostla produkce spotřebního
zboží a s ní i pokušení, které pro rodiny představuje spotřební společnost. Pro nákupy
potřebují rodiny peníze. Ženy tedy soustřeďují mateřské povinnosti na kratší dobu a brzy se
vracejí zpět do práce (Sullerotová, 1997, str. 27). Mosse (1990) naopak ukazuje rozvoj
kapitalismu jako poskytnutí pracovního místa ženám. Uvádí, že s rozvojem kapitalismu
přestávali muži být schopní sami uživit rodinu. První světová válka také zpochybnila tradiční
role mužů a žen a žena jako pracovník se stala běžnějším jevem (Mosse, 1990, str. 61).
Ze všech těchto teorií a výzkumů vyplývá, že role ženy jako nadřízené je poměrně
novým jevem. Tato role vyžaduje, aby žena své práci věnovala určitý čas. Musí však žena
v nadřízené pozici věnovat více času své práci pracující žena, která nemá podřízené?
V tabulce 3 je uveden výsledek t-testu pro počet hodin, který ženy stráví týdně v práci.
Hypotéza 1: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let tráví v práci více času
než ostatní ženy.
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Tabulka 3: Výsledky t-testu. Týdenní počet hodin strávený v práci žen nadřízených a
ostatních

Stř. hodnota
Rozptyl
Pozorování
Hyp. rozdíl stř. hodnot
Rozdíl
t Stat
P(T<=t) (1)
t krit (1)
P(T<=t) (2)
t krit (2)

počet hodin týdně v práci
počet hodin týdně v práci žen žen bez podřízených, jen
nadřízených
ekonomicky aktivní
47,79310345
41,65934066
129,5985222
71,02710623
29
91
0
38
2,677138321
0,005451228
1,685954461
0,010902456
2,024394147
Zdroj: Vlastní průzkum, 2009

Otázka, na kterou respondentky odpovídaly, zněla: „Kolik hodin v průměru týdně
pracujete ve Vašem hlavním zaměstnání a při Vašich případných dalších výdělečných
činnostech včetně přesčasů?“ Ženy odpovědi zaokrouhlovaly na celé hodiny. Analýza dat
zahrnovala provedení f-testu a na základě jeho výsledku také t-testu s nerovností rozptylů.
Hladina významnosti přitom tvořila 0,05. Analýza vyvrátila nulovou hypotézu, že rozdíl
v těchto dvou skupinách žen neexistuje. Daný vzorek podle výzkumu vykázal statisticky
významný rozdíl. Počet pozorování u první skupiny žen, tedy žen nadřízených mezi 20 a 40
lety, je pouze 29.17 Ostatní ženy odmítly na otázku odpovědět. Rozdíl mezi počtem hodin
týdně v práci této skupiny žen a ekonomicky aktivních žen bez podřízených činí podle střední
hodnoty ve výzkumu 6,19 hodiny. Nadřízené ženy ve věku 20 až 40 let tedy podle výzkumu
tráví v práci 47,79 hodin týdně, ženy stejného věku bez podřízených pak 41,66 hodin týdně.
Ženy mohou být k delším výkonům v práci motivovány finančním ohodnocením nebo
sociálním statusem nadřízené, stejně tak však může delší doba strávená v práci zapříčinit
vyšší pracovní postavení. Kromě toho může lepší finanční situace18 (za předpokladu, že se
s vyšší pracovním postavením pojí) umožnit ženám najmout si výpomoc v domácnosti a trávit
více času v práci. Některé výzkumy a publikace se zaměřují na rozdělení času ženy mezi práci
a domácnost, vždy na úkor toho druhého. V tomto smyslu mohou mít nadřízené ženy výhodu
v pomoci jiných členů domácnosti, kterými mohou být také rodinní příslušníci. To by pak
odpovídalo Ermischově teorii (2003), že osoba s vyšším platem může strávit více času na
pracovišti a osoba s menším platem přebere více aktivit v domácnosti. Přitom oba pak

17

Zatímco počet pozorování u skupiny žen bez podřízených je 91, u žen nadřízených je pouze 29. Tento
rozdíl může ovlivnit výsledek testu a jeho zobecnitelnost.
18
Finanční situaci žen zkoumám v kapitole 7.4. Při analýze a výkladu výsledků jsem se rozhodla
postupovat v tomto pořadí, protože se jedná spíše o jedno z možných zdůvodnění rozdílů daných dvou skupin
žen.

38

získávají, protože pracující osoba více vydělá (Ermisch, 2003, str. 22). Právě na čas strávený
prací v domácnosti se zaměřuji ve druhé hypotéze.

7.2 Analýza výzkumu pracujících žen a jejich rodin
V teoretické části jsem ukázala, jaké přístupy a mechanismy umístily ženu do
prostředí domova. Podle Oakleyové (2000) se od ženy předpokládá, že zůstane doma a
postará se o domácnost, protože je to tak přirozené (str. 149). Jak uvádí Rupp (1999), ženinou
povinností bylo zařídit domácnost a spokojenou rodinu (str.41).
Z teorií o specializaci a směně (viz kapitoly 5.4 a 5.5) vyplývá, že je pro manžele
výhodné, pokud se jeden specializuje na domácí produkci a druhý na pracovní trh. Udělají-li
tak, získaný výstup je větší než součet jednotlivých výstupů. Čas strávený domácí výrobou
přímo snižuje mzdu osoby, která se domácí výroby účastní. Současně tato osoba vylepšuje
rodinnou pohodu. Příspěvek člena v domácnosti dokonce umožňuje členovi z trhu práce více
se soustředit na vzdělání a mít úspěšnější kariéru (Grossbard-Schechtman, 2003, str. 207).
McClintock (1995) uvádí, že na konci 19. století nejenže značné množství žen střední třídy
muselo chodit pracovat, ale převážná většina pracujících žen musela také pracovat jak mimo
domov, tak doma. Domácí povinnosti byly přeneseny na pracovní trh. Pokud pracovali oba
rodiče, pak bylo obecně samozřejmé, že žena zároveň organizovala domácnost (McClintock,
1995, str. 71). Ženy se účastní 70 % celkového času stráveného těmito činnostmi (Becker,
1997, str. 127). Další hypotéza tedy vychází z těchto rozdílných přístupů, které však počítají
s rolí ženy v domácnosti, a zkoumá počet hodin týdně strávený prací v domácnosti. Analýza
dat je uvedena v tabulce 4.
Hypotéza 2: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let tráví prací v
domácnosti méně času než ostatní ženy.
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Tabulka 4: Výsledky t-testu. Počet hodin týdně strávený prací v domácnosti, včetně žen
ekonomicky neaktivních
počet hodin týdně strávený
prací v domácnosti žen bez
podřízených, včetně
ekonomicky neaktivních
17,85714286
22,39072848
91,42016807
180,1989835
35
302
0
51
-2,530917156
0,007251775
1,675284951
0,01450355
2,007583728
Zdroj: Vlastní průzkum, 2009

počet hodin týdně strávený
prací v domácnosti žen
nadřízených
Stř. hodnota
Rozptyl
Pozorování
Hyp. rozdíl stř. hodnot
Rozdíl
t Stat
P(T<=t) (1)
t krit (1)
P(T<=t) (2)
t krit (2)

Otázka, na kterou respondentky odpovídaly, zněla: „Když nepočítáte čas věnovaný
péči o děti a aktivitám ve volném čase, kolik hodin týdně průměrně strávíte prací
v domácnosti?“ Analýza dat zahrnovala provedení f-testu a na základě jeho výsledku také ttestu s nerovností rozptylů. Hladina významnosti přitom tvořila 0,05. Statistická analýza dat
vyvrátila nulovou hypotézu, že rozdíl neexistuje. Metoda výzkumu potvrdila na daném
vzorku statisticky relevantní rozdíl v hodnotách počtu hodin strávených týdně prací
v domácnosti. Zatímco ženy ve věku 20 až 40 let v nadřízeném postavení pracují podle
výzkumu v domácnosti 17,86 hodiny, ženy v tomtéž věku bez podřízených pracují
v domácnosti 22,39 hodiny. Rozdíl středních hodnot těchto dvou skupin žen tak činí 4,53
hodiny. Výzkumný vzorek je širší než u předchozí zkoumané otázky: z první skupiny
odpovídalo 35 žen a z druhé 302 žen.19 Otázka byla zařazena pod filtr, v důsledku kterého
odpovídali jen ti respondenti, kteří byli ženatí či vdané nebo žili s partnerem či partnerkou.
Tuto skutečnost jsem nemohla ovlivnit. Autoři patrně chtěli zjistit rozdíl v počtu hodin
odpracovaných doma v porovnání s partnerem či partnerkou, ostatní respondenty proto
vyřadili.
Jak vyplývá z výzkumné otázky, ženy nepočítaly čas věnovaný péči o děti, který je
v prostudované literatuře20 popisován jako čas strávený prací v domácnosti a s touto prací
související. Rozdíl by v případě zahrnutí péče o děti byl pravděpodobně vyšší. Výsledek
průzkumu tak ve spojitosti s předchozí výzkumnou otázkou naznačuje, že ženy, které tráví
více času v práci mimo domácnost, zároveň tráví méně času prací v domácnosti. Rozdíly se
19

Přestože je výzkumný vzorek širší, stále je velký rozdíl mezi počtem pozorování u skupiny žen bez
podřízených (302) a u žen nadřízených (35). Rozdíl tak může ovlivnit výsledek testu a jeho zobecnitelnost.
20
Čas věnovaný péči o děti souvisí s domácí prací podle následujících autorů: Hall, 1995, str. 43,
Davidoff, Hall, 1987, str. 178 – 9, Rupp, 1999, str. 41, Hochschild, 2001, str. 136, Formánková, 2008,
Grossbard-Schechtman, 1993, str. 3, Becker, 1997, str. 128 aj.
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však neshodují (6,19 a 4,53 hodiny). Výsledky přímo nepotvrzují, že delší čas strávený
ekonomickou aktivitou odpovídá kratšímu času strávenému prací v domácnosti. Také
neodpovídají na otázku, zda nadřízené postavení zkrátilo čas strávený prací v domácnosti
nebo naopak ženy díky kratšímu času strávenému prací v domácnosti získaly nadřízené
postavení. Kromě toho ženám v domácnosti mohou vypomáhat partneři, rodinní příslušníci
nebo placení pomocníci.
Následující tabulka s číslem 5 analyzuje stejnou výzkumnou otázku, zahrnuje však
pouze ženy ekonomicky aktivní. V tomto případě průzkum na základě analýzy pomocí t-testu
s nerovností rozptylů neprokázal statisticky relevantní rozdíl na hladině významnosti 0,05
mezi danými dvěma skupinami žen. Analýza dat nevyvrátila nulovou hypotézu, že rozdíl
neexistuje. Ekonomická neaktivita a počet hodin strávený prací v domácnosti spolu tedy
podle výzkumu souvisí.

Tabulka 5: Výsledek t-testu. Počet hodin týdně strávený prací v domácnosti, jen ženy
ekonomicky aktivní
počet hodin týdně strávený
prací v domácnosti žen bez
podřízených, jen
ekonomicky aktivní
17,85714286
19,25454545
91,42016807
151,3494457
35
165
0
61
-0,743838833
0,229914835
1,670219484
0,459829669
1,999623567
Zdroj: Vlastní průzkum, 200921

počet hodin týdně strávený prací
v domácnosti žen nadřízených
Stř. hodnota
Rozptyl
Pozorování
Hyp. rozdíl stř. hodnot
Rozdíl
t Stat
P(T<=t) (1)
t krit (1)
P(T<=t) (2)
t krit (2)

Další hypotézou je, že ženy, které se soustředí na kariéru, mají méně dětí. V případě
rozšíření rodiny o děti vždy musí žena věnovat alespoň určitý čas, během kterého zůstává
v domácnosti. Fogarty, Rapoport a Rapoport (1971) upozorňují na to, že narození dětí
signalizuje pro ženy „návrat“ z pracovního života do domácnosti. Změny statusů žen
v různých situacích jejich kariéry, jakým je například rodina, sebou přinášejí rozhodnutí, která
ovlivní jejich celou budoucí kariéru (Fogarty, Rapoport a Rapoport, 1971, str. 179). Podle
dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí je v posledních letech v České republice
ovlivněna (snížena) porodnost ekonomickou aktivitou žen. Mateřství omezuje pracovní

21

Také v tomto případě se jedná o rozdílný počet odpovědí u žen s podřízenými a žen bez podřízených,
který může ovlivnit výsledek testu a jeho zobecnitelnost.

41

uplatnění žen na trhu práce. (0árodní zpráva o rodině [online]. 2004. [cit. 2009-03-15]).
Výsledek výzkumu hypotézy je uveden v tabulce 6.
Hypotéza 3:. Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají méně dětí než
ostatní ženy.

Tabulka 6: Výsledek t-testu. Počet dětí
Stř. hodnota
Rozptyl
Pozorování
Společný rozptyl
Hyp. rozdíl stř. hodnot
Rozdíl
t Stat
P(T<=t) (1)
t krit (1)
P(T<=t) (2)
t krit (2)

počet dětí žen nadřízených
počet dětí žen bez podřízených
1,181818182
1,137711864
1,221987315
1,036196876
44
472
1,051739656
0
514
0,272846986
0,392540211
1,647823542
0,785080423
1,964589916
Zdroj: Vlastní průzkum, 2009

Obrázek 3: Histogramy počtu dětí žen nadřízených a bez podřízených

Otázka, na kterou respondentky odpovídaly, zněla: „Kolik dětí máte nebo jste měla?“.
Touto metodou analýza dat nevyvrátila nulovou hypotézu, že neexistuje rozdíl. Počet
pozorování u žen nadřízených (44) je však výrazně nižší než počet pozorování u žen bez
podřízených (472), což může ovlivnit výsledek testu a jeho zobecnitelnost. Analýza dat
zahrnovala provedení f-testu a na základě jeho výsledku také t-testu s rovností rozptylů a
hladinou významnosti 0,05. Ani jedna ze skupin se výrazně neodchyluje od průměrných
hodnot počtu dětí v České republice. Výzkum nicméně neuvádí, v kolika letech žena děti má
či měla. Ženy mohou narození dítěte odkládat do vyššího věku. To potvrzuje trend v České
republice (viz příloha 3). Výzkum však neukázal, že by nadřízené ženy odkládaly mateřství
tak dlouho, aby se počet jejich dětí odlišoval od počtu dětí žen bez podřízených. Zároveň je
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zřejmé, že i ženy-matky se mohou stát nadřízenými. Z výzkumu však není zřejmé, zda jsou
tyto ženy diskriminovány a zda musejí vydat více úsilí k tomu, aby se nadřízenými staly.
V kombinaci s předchozími hypotézami však výzkum naznačuje, že přestože mají ženy
nadřízené i ostatní stejný počet dětí, musí nebo chtějí trávit v práci více času.

7.3 Analýza času na mateřské dovolené
Nejvíce času, kdy je žena uvolněna ze zaměstnání, představuje mateřská a rodičovská
dovolená. Podle Sullerotové (1997) s rozvojem kapitalistické společnosti soustřeďují ženy
mateřské povinnosti na kratší dobu a brzy se vracejí zpět do práce (Sullerotová, 1997, str. 27).
Více zodpovědnosti v práci a lepší finanční ohodnocení22 (pokud je s funkcí ženy jako
nadřízené spojené) by také měly přispívat k tomu, aby se žena dříve vrátila z mateřské nebo
rodičovské dovolené do práce. Finance jako součást rozhodování, kdy a jak dlouho žena
zůstane doma a kdy bude pracovat, je součástí především ekonomických teorií. V České
republice jsou však dosud známá léta okolo roku 1970 především pro náhlé zvýšení
porodnosti. Fialová (1996) uvádí, že se v 70. letech placená mateřská dovolená prodloužila na
26 týdnů a proběhla reforma přídavků na děti. V důsledku toho poměrně rychle vzrostla
plodnost (Fialová a kol., 1996, str. 192). Podle Ermische (2003) je pro rodinu výhodné, pokud
osoba s vyšším platem může strávit více času na pracovišti a osoba s menším platem přebere
více aktivit v domácnosti (str. 22). Podle studie Aleny Křížkové a Hany Haškové (1982)
s názvem Pracovní a rodinné role žen z pohledu dvou generací očekávají tři čtvrtiny studentů,
že na rodičovskou dovolenou půjde pouze žena. Více než polovina studentek a dvě pětiny
studentů by však za ideální považovali, kdyby se žena a muž na rodičovské dovolené střídali.
(Křížková, Hašková, 1982).
Čas strávený v domácnosti tedy významně ovlivňuje výše finanční odměny za práci –
ať už za práci v domácnosti ve formě sociálních přídavků a zvýhodnění, nebo ve formě platu
v případě ekonomické aktivity mimo domácnost. Zajímalo mě tedy, zda se liší průběh
mateřské dovolené u žen nadřízených mezi 20 a 40 lety a žen ve stejném věku bez
podřízených. Výsledky excelového t-testu uvádí tabulka 7.
Hypotéza 4: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají kratší mateřskou
dovolenou než ostatní ženy.

22

viz kapitola 7.4

43

Tabulka 7: Výsledek t-testu. Počet měsíců strávený na mateřské dovolené

Stř. hodnota
Rozptyl
Pozorování
Společný rozptyl
Hyp. rozdíl stř. hodnot
Rozdíl
t Stat
P(T<=t) (1)
t krit (1)
P(T<=t) (2)
t krit (2)

Počet měsíců strávený na
Počet měsíců strávený
mateřské dovolené žen
na mateřské dovolené
nadřízených
žen bez podřízených
27,11111111
33,23080626
152,3333333
109,1908853
27
277
112,9051358
0
302
-2,856655795
0,002289186
1,649914828
0,004578373
1,967850163
Zdroj: Vlastní průzkum, 2009

Obrázek 4: Histogramy počtu měsíců na mateřské dovolené žen nadřízených a bez
podřízených

Ženy odpovídaly na otázku: „Jak dlouho jste byla se svým prvním, druhým, třetím …
dítětem na mateřské/rodičovské dovolené? Uveďte, prosím, v měsících tzn. rok = 12 měsíců,
1,5 roku = 18 měsíců, 3 roky = 36 měsíců apod.“. Odpovědi se zaznamenávaly u každého
dítěte zvlášť. V Excelu jsem pak vytvořila průměr počtu měsíců na mateřské či rodičovské
dovolené pro každou ženu. Tyto hodnoty jsem pak použila pro analýzu dat. Statistická
analýza dat vyvrátila nulovou hypotézu, že rozdíl neexistuje, a t-test s rovností rozptylů
prokázal statisticky relevantní rozdíl mezi skupinami žen ve věku 20 až 40 let s nadřízenými a
bez podřízených při hladině významnosti 0,05. Střední hodnota u první skupiny žen činí 27,11
měsíce a u druhé skupiny žen 33,23 měsíce. Rozdíl mezi středními hodnotami tedy činí 6,12
měsíce.23

23

Skupina nadřízených v tomto případě činila 27 pozorování a skupina bez podřízených 277. Tento
rozdíl může ovlivnit výsledek testu a jeho zobecnitelnost.
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Tyto údaje však neodpovídají na otázku, zda délka mateřské ovlivňuje postavení v práci nebo
zda postavení v práci má za následek kratší mateřskou dovolenou. Ženy mohou být
okolnostmi (pracovními či společenskými) nuceny k dřívějšímu návratu do práce, pokud mají
nadřízené postavení. Stejně tak ale mohou v důsledku toho, že tráví více času v práci (nebo
volí kratší mateřskou a rodičovskou dovolenou) získat postavení nadřízené. Zároveň jim může
nadřízené postavení poskytnout větší finanční zabezpečení a možnost najmutí pomocné síly
pro domácnost nebo například chůvy pro dítě. S péčí o děti jim mohou také pomáhat rodinní
příslušníci nebo partneři. Nadřízené postavení může v některých případech také znamenat
větší časovou flexibilitu a tedy lepší možnost péče o děti, i pokud matka pracuje.

7.4 Průzkum: Ženy a výše financí
Při zkoumání některých hypotéz jsem se zmínila o předpokladu, že mají ženy
v nadřízených pozicích vyšší plat. Souvisí to s pravděpodobnou větší zodpovědností v práci.
Průzkum také naznačil, že ženy v nadřízených pozicích tráví v práci více času než ženy bez
podřízených. Tento časový rozdíl by také měl být finančně ohodnocen. V případě, že mají
ženy v nadřízených pozicích vyšší plat, potvrdily by se zároveň teorie ekonomické výhody a
přinesly možné vysvětlení k dřívějšímu návratu nadřízených žen z mateřské a rodičovské
dovolené do práce, delšímu času strávenému v práci a naopak kratšímu času strávenému prací
v domácnosti. Výsledek t-testu v Excelu k hypotéze 5 je uveden v tabulce 8.
Hypotéza 5: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají vyšší osobní
příjem než ostatní ženy.

Tabulka 8: Výsledek t-testu. Kategorie osobního příjmu žen, včetně ekonomicky neaktivních

Stř. hodnota
Rozptyl
Pozorování
Společný rozptyl
Hyp. rozdíl stř. hodnot
Rozdíl
t Stat
P(T<=t) (1)
t krit (1)
P(T<=t) (2)
t krit (2)

osobní příjem žen bez
osobní příjem žen
podřízených, včetně
ekonomicky neaktivních
nadřízených
5,615384615
3,144
6,927125506
6,70113369
39
375
6,721977595
0
412
5,665517369
1,3782E-08
1,648560477
2,75641E-08
1,965738512
Zdroj: Vlastní průzkum, 2009

Výzkumná otázka zněla: „Jaký je Váš osobní průměrný celkový čistý měsíční příjem?
Pokud máte, započtěte prosím váš průměrný čistý plat, průměrný měsíční čistý příjem
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z podnikatelské činnosti, z vedlejších výdělečných činností nebo z majetku (vedlejší pracovní
úvazky, vedlejší podnikání, příjmy z pronájmu, akcií atp.) a průměrné sociální příjmy (dávky
v nezaměstnanosti, dávky v mateřství, důchody atd.). Nezapočítávejte dávky na děti.“
Statistická analýza dat vyvrátila nulovou hypotézu, že rozdíl neexistuje, a na vzorku byl
zjištěn statisticky významný rozdíl v osobním příjmu žen nadřízených a žen ostatních.24
Analýza dat zahrnovala provedení f-testu a na základě jeho výsledku také t-testu s rovností
rozptylů při hladině významnosti 0,05. Kategorie příjmu jsou seřazeny vzestupně podle
následujících kategorií: 1) příjem 1 – 5499 korun; 2) 5500 – 6999; 3) 7000 – 7999; 4) 8000 –
8999; 5) 9000 – 9999; 6) 10 000 – 11 499; 7) 11 500 – 12 999; 8) 13 000 – 14 999; 9) 15 000
– 17 999; 10) 18 000 – 21 999; 11) 22 000 – 29 999; 12) 30 000 a více. V tabulce zastupuje
číslo výše popsanou kategorii. Střední hodnota příjmu žen nadřízených tedy po zaokrouhlení
dosahuje šesté kategorie a činí 10 000 až 11 4999 korun, zatímco střední hodnota příjmu žen
bez podřízených odpovídá třetí kategorii a činí 7000 až 7999 korun.
Následující tabulka 10 ukazuje výsledky t-testu pro stejnou výzkumnou otázku, pokud
jsou zahrnuty jen ženy ekonomicky aktivní.

Tabulka 9: Výsledek t-testu. Kategorie osobního příjmu žen ekonomicky aktivních

Stř. hodnota
Rozptyl
Pozorování
Společný rozptyl
Hyp. rozdíl stř. hodnot
Rozdíl
t Stat
P(T<=t) (1)
t krit (1)
P(T<=t) (2)
t krit (2)

osobní příjem žen
osobní příjem žen bez podřízených,
nadřízených
jen ekonomicky aktivní
5,615384615
4,344660194
6,927125506
5,544044518
39
206
5,760328788
0
243
3,03187025
0,001346836
1,651148402
0,002693672
1,969774341
Zdroj: Vlastní průzkum, 2009

Také v tomto případě vyvrátila analýza dat nulovou hypotézu, že neexistuje rozdíl
středních hodnot, a uvedla jejich rozdíl jako statisticky významný. Analýza dat zahrnovala
provedení f-testu a na základě jeho výsledku také t-testu s rovností rozptylů. Hladina
významnosti přitom tvořila 0,05. Při zahrnutí pouze ekonomicky aktivních žen odpovídá
střední hodnota osobního příjmu žen bez podřízených čtvrté kategorii a činí tedy 8000 – 8999
korun (oproti 7000 až 7999 korun u této skupiny žen včetně ekonomicky neaktivních).

24

Tyto dva vzorky mají výrazně odlišný počet pozorování (39 a 375), což může ovlivnit výsledek testu
a jeho zobecnitelnost. To platí i pro případ výsledku t-testu pro ženy ekonomicky aktivní, kdy je počet
pozorování 39 a 206.
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Můžeme tedy předpokládat, že jsou ženy finančně motivovány ke své práci. Tato
finanční motivace pak nabízí jedno z možných vysvětlení k volbě kratší mateřské či
rodičovské dovolené, více času stráveného v práci mimo domov a zároveň umožňuje najmutí
výpomocných pracovníků pro práci doma. Jak uvádí Grossbard-Schechtman (2003), čas
strávený domácí výrobou přímo snižuje mzdu osoby, která se domácí výroby účastní (str.
207). Vyšší finanční ohodnocení může být naopak motivováno tím, že ženy v práci tráví více
času.
Další teorie však počítají s celkovým rodinným příjmem a uvádějí, že soustředí-li se
jeden člen domácnosti na pracovní život a druhý na rodinný, celkově se rodina ocitne v lepší
finanční situaci. Obecně je role člena v domácnosti připisována ženě a role člena
soustředícího se na kariéru muži. Podle Beckera (1978) spolupráce muže zajišťujícího
sociální místo a ženy zajišťující fungování domácnosti má za následek, že oba vykonávají
méně práce, než kdyby byli sami, zároveň však získávají více (str. 108). Ermisch (2003) říká,
že osoba s vyšším platem může strávit více času na pracovišti a osoba s menším platem
přebere více aktivit v domácnosti (str. 22). Grossbard-Schechtman (2003) uvádí, že příspěvek
člena v domácnosti dokonce umožňuje členovi z trhu práce mít úspěšnější kariéru (str. 207).
Pro výzkum v této oblasti jsem porovnávala celkový rodinný příjem dělený počtem dospělých
osob žijících v domácnosti žen nadřízených mezi 20 a 40 lety a žen bez podřízených mezi 20
a 40 lety. Výsledky t-testu pro nulovou hypotézu, že mezi těmito dvěma skupinami neexistuje
žádný rozdíl, ukazuje tabulka 10.
Hypotéza 6: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají vyšší rodinný
příjem dělený počtem dospělých osob než ostatní ženy.

Tabulka 10: Výsledek t-testu. Kategorie rodinného příjmu na dospělou osobu v domácnosti

Stř. hodnota
Rozptyl
Pozorování
Hyp. rozdíl stř. hodnot
Rozdíl
t Stat
P(T<=t) (1)
t krit (1)
P(T<=t) (2)
t krit (2)

rodinný příjem na osobu bez rodinný příjem na osobu bez dětí
dětí žen nadřízených
žen bez podřízených
4,457843137
2,80659164
2,554364231
1,707584546
34
311
0
38
5,815600439
5,09686E-07
1,685954461
1,01937E-06
2,024394147
Zdroj: Vlastní průzkum, 2009

Výzkumná otázka zněla: „Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší
domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody všech osob Vaší domácnosti po odečtení daní a
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dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové příjmy“. Kategorie příjmu jsou seřazeny
vzestupně podle následujících kategorií: 1) příjem 1 - 6999 korun; 2) 7000-9999; 3) 10 000 –
11 999; 4) 12 000 – 13 999; 5) 14 000 – 15 999; 6) 16 000 – 17 999; 7) 18 000 – 20 999; 8)
21 000 – 23 999; 9) 24 000 – 26 999; 10) 27 000 – 29 999; 11) 30 000 – 34 999; 12) 35 000 a
více. V tabulce zastupuje číslo výše popsanou kategorii. Analýza dat zahrnovala provedení ftestu a na základě jeho výsledku také t-testu s rovností rozptylů při hladině významnosti 0,05.
Prokázala statisticky významný rozdíl pro kategorie rodin nadřízených žen ve věku 20 až 40
let a rodin žen bez podřízených ve stejném věku. Střední hodnota příjmu rodin žen
v nadřízeném postavení činí 12 000 – 13 999 korun na osobu, zatímco střední hodnota příjmu
rodin žen bez podřízených činí 10 000 – 11 999 korun na osobu.25
Jedním z možných vysvětlení rozdílu, který ukázala analýza dat, jsou teorie, které
počítají s tím, že si lidé nacházejí podobné partnery mimo jiné také v oblasti finanční. Stejně
tak si podle výzkumů lidé hledají partnery s odpovídajícím vzděláním (ČSÚ, 2008, viz
příloha 5). Jiní autoři vidí naopak důvod pro vyšší rodinné příjmy ve specializaci jednoho
člena na pracovní trh a druhého člena na domácnost (Becker, 1978, str. 108). GrossbardSchechtman (1993) se ve své knize zmiňuje o předpokladu, podle kterého musí manžel s
vlastnostmi, které jsou relativně méně žádané v porovnání s vlastnostmi jeho ženy,
kompenzovat tento rozdíl materiálně tak, že ji nechá větší podíl svého příjmu. Když se
v manželství objeví takové kompenzace rozdílů, vdané ženy spíše nepotřebují práci jako zdroj
příjmů a tedy spíše nebudou pracovat mimo domov (Grossbard-Schechtman, 1993, kapitola 7,
str. 2). Nesmíme však zapomenout ani na obrácenou možnost, tedy že pracovat mimo domov
může žena a naopak muž zůstává doma.

7.5 Průzkum: Ženy a jejich spokojenost s rodinným a pracovním
životem
Výzkum Formánkové (2008) vyhodnocuje, že pocity napětí mezi pracovním a
rodinným životem pociťují ženy i muži; u žen se však projevuje v daleko vyšší míře, protože
na nich zůstává péče o děti a domácnost. (Formánková, 2008). Ženy se činnostmi spojenými
s domácností účastní 70 procent celkového času stráveného těmito činnostmi (Becker, 1997,
str. 127). Teoretikové také často vycházejí z předpokladu, že pokud zůstává někdo
v domácnosti, je to téměř výhradně žena. Dalším výzkumným problémem se tedy stala otázka
spokojenosti nadřízených žen ve věku 20 až 40 let a žen bez podřízených ve věku 20 až 40 let

25

Opět se však jedná o výrazně rozdílný počet pozorování a tedy obtížnou zobecnitelnost výsledků
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s rodinným a pracovním životem. Tabulka 11 ukazuje výsledek analýzy t-testu pro nulovou
hypotézu, která proklamuje neexistenci rozdílu.
Hypotéza 7: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let jsou se svým rodinným
životem méně spokojené než ženy bez podřízených.

Tabulka 11: Výsledek t-testu. Kategorie spokojenosti žen s rodinným životem

Stř. hodnota
Rozptyl
Pozorování
Hyp. rozdíl stř. hodnot
Rozdíl
t Stat
P(T<=t) (1)
t krit (1)
P(T<=t) (2)
t krit (2)

spokojenost s rodinným
spokojenost s rodinným
životem žen nadřízených
životem žen bez podřízených
2,674418605
2,742793792
0,46290144
1,249253511
43
451
0
66
-0,58771609
0,279364209
1,668270515
0,558728419
1,996564396
Zdroj: Vlastní průzkum, 2009

Ženy odpovídaly na otázku: „Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste
spokojena se svým rodinným životem?“. Odpovědi zastupují kategorii, které jsou seřazeny
sestupně následujícím způsobem: 1) zcela spokojena; 2) velmi spokojena; 3) docela
spokojena; 4) Ani spokojena, ani nespokojena; 5) docela nespokojena; 6) velmi nespokojena;
7) zcela nespokojena. Vzorek obsahuje také ženy, které nejsou výdělečně činné. Po provedení
f-testu jsem provedla t-test s nerovností rozptylů při hladině významnosti 0,05. Nulovou
hypotézu výzkum nevyvrátil a na vzorku nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.26
Výzkum tedy nepotvrdil domněnku, že by nadřízené ženy ve věku 20 až 40 let nebyly
spokojeny se svou rodinou. Více času v práci mimo domov a naopak méně času prací doma
nevytváří podle průzkumu důvod k větší spokojenosti ani nadřízených žen, ani žen bez
podřízených. V obou případech odpovědi žen téměř dosahují hodnoty 3, tedy „docela
spokojena“.
Se spokojeností s rodinným životem souvisí spokojenost s pracovním životem.
Následující hypotéza zkoumá rozdíly v přístupu daných dvou skupin žen. Výsledky analýzy
dat ukazuje tabulka 12, která obsahuje výsledky t-testu nulové hypotézy, která předpokládá,
že neexistuje rozdíl mezi nadřízenými ženami ve věku 20 až 40 let a ženami ve stejném věku
bez podřízených.

26

Počet pozorování u těchto dvou skupin žen však opět vykazuje velký rozdíl, který vede k obtížné
zobecnitelnosti a nelze vyloučit možnost ovlivnění výsledků.
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Hypotéza 8: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let jsou spokojenější se
svým zaměstnáním než ostatní ženy.

Tabulka 12: Výsledek t-testu. Kategorie spokojenosti žen se zaměstnáním

Stř. hodnota
Rozptyl
Pozorování
Společný rozptyl
Hyp. rozdíl stř. hodnot
Rozdíl
t Stat
P(T<=t) (1)
t krit (1)
P(T<=t) (2)
t krit (2)

Spokojenost nadřízených žen
Spokojenost žen bez
se zaměstnáním
podřízených se zaměstnáním
2,930232558
2,994252874
1,352159468
1,046209554
43
174
1,105976514
0
215
-0,35745703
0,360550165
1,651971749
0,721100329
1,971059073
Zdroj: Vlastní průzkum, 2009

Respondentky odpovídaly na otázku: „Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak
jste spokojena se svým současným (hlavním) zaměstnáním?“ Odpovědi zastupují kategorii,
které jsou seřazeny sestupně následujícím způsobem: 1) zcela spokojena; 2) velmi spokojena;
3) docela spokojena; 4) Ani spokojena, ani nespokojena; 5) docela nespokojena; 6) velmi
nespokojena; 7) zcela nespokojena. Analýza dat zahrnovala provedení f-testu a na základě
jeho výsledku také t-testu s rovností rozptylů při hladině významnosti 0,05. Nulovou
hypotézu výzkum nevyvrátil a na vzorku nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.27
Výzkum nepotvrdil, že by zaměstnání v nadřízeném postavení podle žen vytvářelo
takové pracovní prostředí, ve kterém jsou ženy spokojenější. Zároveň ale nepřináší tolik
stresových situací, aby naopak ženy bez podřízených byly v zaměstnání spokojenější. V obou
případech se odpovědi pohybují na úrovni 3, tedy „docela spokojena“. K větší spokojenosti
nadřízených žen tedy podle výzkumu nepřispívá ani důvodu, že by dosáhly v pracovním
životě více oceňovaného místa, ani důvod, že mají vyšší finanční ohodnocení. Tento úspěch
v práci ještě nemusí znamenat celkovou spokojenost se zaměstnáním.

27

Počet pozorování u žen nadřízených a žen bez podřízených však opět vykazuje velký rozdíl, který
vede k obtížné zobecnitelnosti a nelze vyloučit možnost ovlivnění výsledků.
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8. Závěr
Liší se tedy čas žen věnovaný pracovnímu a rodinnému životu, pokud jsou nadřízené,
a pokud nejsou nadřízené? Přimělo tyto ženy v nadřízeném postavení například finanční
ohodnocení k překonání názoru společnosti, že ženy by měly spíše zůstat doma a pečovat o
rodinu?
Z celkového počtu 8 hypotéz jsou podle výzkumu odlišné charakteristiky žen v 5
případech a rozdíl výzkum nevykázal ve 3 případech:
H1: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let tráví v práci více času než ostatní ženy.
Daný vzorek podle výzkumu vykázal statisticky významný rozdíl. Nadřízené ženy ve věku 20
až 40 let tráví v práci 47,79 hodin týdně, ženy stejného věku bez podřízených pak 41,66 hodin
týdně. Rozdíl činí 6,19 hodiny. Nelze však určit, zda nadřízené postavení přímo zakládá na
tom, že žena v práci tráví více času, nebo zda žena v důsledku toho, že v práci tráví více času,
získala nadřízené postavení.
H2: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let tráví prací v domácnosti méně času než
ostatní ženy. I v tomto případě vykázala analýza dat významný rozdíl. Zatímco ženy ve věku
20 až 40 let v nadřízeném postavení pracují podle výzkumu v domácnosti 17,86 hodiny, ženy
v tomtéž věku bez podřízených pracují v domácnosti 22,39 hodiny. Rozdíl středních hodnot
těchto dvou skupin žen tak činí 4,53 hodiny. Do výzkumné otázky současně nebyl zahrnut čas
věnovaný péči o děti. Ani v tomto případě však nemůžeme určit, jaká skutečnost je příčinou
té druhé. Zároveň nelze bezvýhradně spojit tyto dvě hypotézy a říci, že žena tráví v práci čas
na úkor času v domácnosti.
H3: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají méně dětí než ostatní ženy.
Tuto hypotézu výzkum nepotvrdil. Ani jedna ze skupin se výrazně neodchýlila od
průměrných hodnot počtu dětí v České republice. Z výzkumu však není patrné, v kolika letech
ženy své děti měly.
H4: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají kratší mateřskou dovolenou než
ostatní ženy. Tato hypotéza vykázala ve výzkumu u daných dvou skupin žen statisticky
významný rozdíl. Zatímco ženy-nadřízené tráví na mateřské 27,11 měsíce, u žen bez
podřízených je to 33,23 měsíce a rozdíl tak činí 6,12 měsíce. Stejně jako v předchozích
případech však nelze určit, zda se jedná o důvod, nebo následek vyššího pracovního
postavení, případně zda existují další osoby, které o dítě v této době pečují.
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H5: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají vyšší osobní příjem než ostatní
ženy. Analýza dat tuto hypotézu potvrdila. Střední hodnota příjmu žen nadřízených tedy po
zaokrouhlení dosahuje šesté kategorie a činí 10 000 až 11 4999 korun, zatímco střední
hodnota příjmu žen bez podřízených odpovídá třetí kategorii a činí 7000 až 7999 korun. Jedná
se především o možné vysvětlení či důvod pro popsané rozdíly mezi těmito dvěma skupinami
žen. Nadřízené ženy mohou být finančně motivovány ke své práci na úkor trávení času
v domácnosti a finanční ohodnocení jim může poskytnout možnost najmout si pro vlastní
domácnost pracovníky. Může se však jednat o opačný důsledek: více času věnovaného práci
má za následek vyšší postavení a vyšší finanční ohodnocení.
H6: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let mají vyšší rodinný příjem dělený
počtem dospělých osob než ostatní ženy. Analýza dat prokázala i v tomto případě statisticky
významný rozdíl. Střední hodnota příjmu rodin žen v nadřízeném postavení činí 12 000 – 13
999 korun na osobu, zatímco střední hodnota příjmu rodin žen bez podřízených činí 10 000 –
11 999 korun na osobu. Tato hypotéza je spojena s výsledkem hypotézy předchozí, zároveň
rozšiřuje možnosti vysvětlení o ekonomické teorie výhody (specializace jednoho člena rodiny
na pracovní trh a druhého na domácnost, která způsobí vyšší celkový příjem).
H7: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let jsou se svým rodinným životem méně
spokojené než ženy bez podřízených. Tato hypotéza se nepotvrdila. Ačkoliv se potvrdilo, že
nadřízené ženy tráví více času v práci a méně času prací doma, s jejich spokojeností tento
výsledek nemá nic společného.
H8: Ženy v nadřízených pozicích ve věku 20 až 40 let jsou spokojenější se svým
zaměstnáním než ostatní ženy. Ani v tomto případě výzkum neprokázal potvrzení hypotézy.
Ženy, které nemají podřízené, jsou s prací stejně spokojené jako ženy s podřízenými. Čas
věnovaný práci či domácnosti, ani finanční ohodnocení, tedy nejsou spojeny se spokojeností.

Dnes existuje mnoho studií o nerovnosti mužů a žen na pracovním trhu, o jejich
možnostech a diskriminaci a o programech, která proti diskriminaci mají bojovat. I vládní
strany se předhánějí s návrhy, kterak ublíženým skupinám pomoci a předhánějí se i
v navrhování a schvalování zákonů, které mají znevýhodněnou skupinu zvýhodnit. Ve
srovnání se státy Evropské unie je v České republice výrazně delší mateřská (rodičovská)
dovolená, ostatní faktory jsou přibližně na stejné úrovni. Výraznou změnou poslední doby je
možnost, že na rodičovskou dovolenou můžou jít i otcové. Nyní si matky či otcové v České
republice mohou délku rodičovské dovolené zvolit a v závislosti na své volbě obdrží určenou
finanční podporu.
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Ačkoliv je žena stále vnímaná jako osoba, která by se měla starat o domácnost, její
role se postupně přesouvá také do společnosti. Rozdíly mezi ženami, které získaly nadřízené
postavení ve své práci, a ženami, které toto postavení nezískaly, sice existují; nejsou to však
rozdíly, které by tyto ženy připodobňovaly mužům. Ženy v nadřízeném postavení tráví v práci
o něco více času, mají vyšší příjem, prací v domácnosti tráví méně času a volí si kratší
mateřskou či rodičovskou dovolenou než ostatní ženy. Zároveň však nemají méně dětí a
nejsou spokojenější s rodinným ani pracovním životem více či méně než ostatní ženy. Není
proto důvod smýšlet o nich jinak nebo myslet si, že jednu či druhou stránku života zvládají
hůře.
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Příloha 1: Demografické charakteristiky v zemích Evropské unie
Demografie

EU27
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom

Naděje na dožití
Ženy
Muži
80,9
74,6
82,3
76,6
76,3
69,2
79,9
73,5
80,7
76,1
72,4
77,2
78,6
67,4
82,1
77,3
81,9
77,2
84,4
77,7
84,4
77,3
83,8
77,9
82,4
78,8
76,3
65,4
77,0
65,3
81,9
76,8
77,8
69,2
81,9
77,0
82,0
77,7
82,8
77,2
79,7
70,9
82,3
75,5
76,2
69,2
82,0
74,5
78,4
70,4
83,1
75,9
83,1
78,8
81,1
77,1

Věk ženy při
prvním dítěti
2000 2005
27,4 28,1
27,6 :
23,5 24,7
24,9 26,6
27,3 28,4
28,2 29,1
24,0 25,2
27,7 :
28,0 28,5
29,1 29,3
27,8 28,6
28,7 :
25,3 27,5
24,0 25,0
23,9 24,9
28,3 29,0
25,1 26,7
:
:
28,6 28,9
26,4 27,2
24,5 25,8
26,5 27,4
23,7 24,8
26,5 27,7
24,2 25,7
27,4 27,9
27,9 28,7
29,1 30,0

Průměrný věk
při prvním
sňatku, 2000
Ženy Muži
26,8 29,4
26,4 28,5
24,3 27,8
24,5 27,3
29,7 32,2
27,5 30,2
25,0 27,6
:
:
27,0 30,8
27,9 29,9
28,2 30,4
27,6 30,6
26,1 28,9
24,2 26,2
23,6 25,8
27,3 29,9
24,7 27,4
:
:
27,9 30,5
27,3 29,8
23,9 26,3
25,4 27,4
23,4 26,9
26,8 29,6
24,0 26,7
28,2 30,2
30,4 32,8
27,2 29,3

Průměrný věk
při prvním
sňatku, 2006
Ženy Muži
28,1 30,6
27,3 29,5
25,7 29,1
28,7 29,6
30,7 32,9
28,9 31,5
26,5 29,1
:
:
28,3 31,9
29,2 31,2
29,5 31,7
28,6 31,5
26,7 29,5
25,9 28,0
25,0 27,3
29,2 31,5
26,9 29,7
26,5 29,0
29,2 31,7
28,9 31,4
25,4 27,7
26,9 28,7
25,2 28,5
28,3 30,9
26,2 29,0
29,3 31,5
31,3 33,9
:
:

Zdroj: Eurostat, 2008,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT
_PREREL_YEAR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_03/1-06032008-ENAP.PDF [online]. [cit. 2008-06-15]
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Příloha 2: Míry nezaměstnanosti u žen a procento žen manažerek

Zdroj: Eurostat, 2008,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT
_PREREL_YEAR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_03/1-06032008-ENAP.PDF [online]. [cit. 2008-06-15].
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Příloha 3: Zacházení s rodinnými penězi, výzkum GE Money Bank

Rodinný rozpocet mají pod kontrolou ženy
CR
Mad arsk o
Lotyš sko
Polsk o
Rum unsko
Rus ko

Že ny rozhodují o tom, co koupit do domácnosti
a kam jet na dovolenou

Muž je živitel rodiny

Bohatství partnera je pro me pritažlivé

%0

20

40

60

80

100

Zdroj: Výzkum GE Money Bank, http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/nase-spolecnosti/tiskove-zpravy/gemoney-bank/2008?id=47737 [online]. [cit. 2009-03-15].
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Příloha 4: Důvody ekonomické neaktivity
LABOUR AND
EARNINGS

PRÁCE A MZDY
4 - 3. Důvody ekonomické neaktivity (VŠPS)

Thousands persons

v tis. osob
Ekonomicky neaktivní
obyvatelstvo ve věku 15+

Economically inactive
persons aged 15+

1993

1995

2000

2004

2005

2006

2 058,9

2 084,4

2 153,2

2 219,7

2 224,0

2 238,6 Women

1 222,4

1 269,4

1 380,3

1 378,9

1 384,1

1 365,4

9,7

8,6

39,0

43,1

40,3

43,6

Attending primary school

78,1

76,3

49,0

42,1

38,4

48,0

Attending a trade school

studují na střední škole

167,5

204,4

196,1

203,6

212,5

211,6

Studying at secondary
school

studují na vysoké škole

54,9

64,3

92,7

126,2

139,1

135,4

Studying at university

360,0

347,9

333,4

323,3

313,9

315,2

Taking care of family

96,3

71,1

23,6

32,5

29,6

44,0

nevěří, že by našly práci, i
když by rády pracovaly

9,5

5,1

6,0

9,5

8,4

8,6

Willing to work but not
believing to find a job

nechtějí nebo nepotřebují
pracovat

8,1

6,2

2,7

10,5

10,3

20,1

Not willing or not being
in need to work

nejsou schopny nástupu
do 14-ti dnů

12,3

10,9

15,7

17,3

16,3

16,6

Not being able to start
working within 14 days

jiné důvody

28,6

20,1

14,7

30,1

28,8

29,5

Other reasons

nezjištěno

11,5

-

-

2,8

2,1

0,6

Not identified

Ženy
v tom:
starobní a invalidní
důchodci
navštěvují základní školu
připravují se v učilišti

pečují o rodinu, jsou v
domácnosti
zdravotní důvody

Muži

Old age and disabled
pensioners

Health grounds

1 140,2

1 151,4

1 247,1

1 321,1

1 317,9

1 335,5 Men

700,4

724,0

814,1

827,4

828,2

809,3

6,4

11,0

50,8

48,4

49,3

47,0

Attending primary school

připravují se v učilišti

136,0

124,7

91,8

87,6

86,9

92,1

Attending a trade school

studují na střední škole

110,2

143,7

150,8

175,4

173,6

170,4

Studying at secondary
school

studují na vysoké škole

62,2

68,7

91,1

113,0

117,7

130,1

Studying at university

8,1

4,8

6,3

3,2

2,6

3,7

Taking care of family

62,4

47,9

16,2

20,7

19,6

42,5

nevěří, že by našli práci, i
když by rádi pracovali

7,5

3,7

3,7

5,1

5,1

5,1

Willing to work but not
believing to find a job

nechtějí nebo nepotřebují
pracovat

7,7

5,3

2,6

6,1

5,5

10,2

Not willing or not being
in need to work

nejsou schopni nástupu
do 14-ti dnů

4,3

4,6

6,2

9,4

8,3

6,9

Not being able to start
working within 14 days

jiné důvody

26,9

13,0

13,5

20,2

17,8

18,2

Other reasons

nezjištěno

8,1

-

-

4,5

3,2

-

Not identified

v tom:
starobní a invalidní
důchodci
navštěvují základní školu

pečují o rodinu, jsou v
domácnosti
zdravotní důvody

Old age and disabled
pensioners

Health grounds

Zdroj: ČSÚ, http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/1413-08--14 [online]. [cit. 2008-06-15]
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Příloha 5: Struktura sňatků podle vzdělání
snoubenců
1 - 7. Struktura sňatků podle vzdělání snoubenců
Marriages: by educational attainment of groom and bride
v%

in %
Vzdělání nevěsty

Education of bride
v tom

Vzdělání ženicha
Education of groom

celkem
Total

základní
Compulsory

střední bez
maturity
Secondary,
without
GCSE

střední s
maturitou
Secondary,
with GCSE

vysokoškolské
University

2007
Celkem / Total
základní / Compulsory

100,0

7,7

27,8

45,5

18,9

5,7

3,0

1,4

1,1

0,1

střední bez maturity / Secondary, without GCSE

38,5

3,2

20,6

12,9

1,9

střední s maturitou / Secondary, with GCSE

37,4

1,4

5,0

24,5

6,5

vysokoškolské / University

18,4

0,2

0,8

7,0

10,4

Zdroj: ČSÚ, http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/1413-08--10[online]. [cit. 2009-03-15]
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Příloha 6: Dotazník projektu ISSP 2002 Sociologického ústavu Akademie věd
České republiky

příjem:

SC & C spol.

kódování:

s r.o.
 Číslo tazatele:
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9
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 Číslo respondenta:
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SM
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pořízení:
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verifikace
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I S S P
2 0 0 2
Hlavní dotazník - projekt V32/02
Vedoucí projektu za SC&C: Mgr. Jana Hamanová
Vedoucí projektu za SoÚ AV ČR: Mgr. Klára Plecitá
Záznam pokusů o návštěvu
Datum
Od (hod/min)
1

Do (hod/min)

Poznámky

2
3
4
5

V současné době je často diskutován problém postavení mužů a žen v rodině a jejich role při výchově dětí. Budování vlastní kariéry má
často přednost před budováním rodiny a před výchovou dětí. Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s agenturou SC&C se proto rozhodl
provést výzkum a zjistit, za jakých podmínek jsou děti vychovávány, jaká důležitost je přikládána výchově dětí a jaká kariéře v zaměstnání.
Rádi bychom také popsali Vaši dosavadní profesní dráhu a zjistili Váš názor na dění v naší společnosti. Veškeré údaje, které mi sdělíte,
zůstanou důvěrné a budou používány pouze anonymně.
Mohu Vás požádat o spolupráci?

 Zaznamenejte čas zahájení rozhovoru:

hod:

min:
:

Pracujete ve výzkumné agentuře, která provádí výzkum trhu? POKUD ANO ► UKONČETE ROZHOVOR
Účastnil jste se během posledních 6 měsíců jiného výzkumu? POKUD ANO ► UKONČETE ROZHOVOR
Začneme s několika otázkami o ženách.
A1. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s těmito výroky?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU A. POSTUPNĚ
ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU
VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.
Pracující matka může se svým dítětem vytvořit
stejně vřelý a bezpečný vztah jako matka, která
není zaměstnaná.

Rozhodně
souhlasím
1

Spíše
souhlasím
2

Ani souhlas
ani
nesouhlas
3

Spíše
nesouhlasím
4

Rozhodně
nesouhlasím
5

Neumí
vybrat
8
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Předškolní dítě pravděpodobně strádá, pokud
jeho matka pracuje.
Je-li žena zaměstnaná na celý úvazek, rodinný
život tím v zásadě trpí.
Nic proti zaměstnání, ale většina žen stejně touží
po domově a dětech.
Být ženou v domácnosti je stejně uspokojivé,
jako mít zaměstnání.
Zaměstnání je pro ženu nejlepší způsob, jak být
nezávislou.





























































Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

1

2

3

4

5

8































Rozhodně
souhlasím

POKYN: PONECHTE KARTU A. POSTUPNĚ ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM
ŘÁDKU VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.

Do rodinného rozpočtu by měli přispívat muž i žena.
Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost a o rodinu.
Muži by se měli více než doposud podílet na práci v domácnosti.
Muži by se měli více než doposud podílet na péči o děti.

Ani souhlas ani
nesouhlas

Spíše souhlasím

A2. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?

A3. Myslíte si, že za následujících okolností by ženy měly pracovat na celý úvazek, na částečný úvazek, nebo
by měly zůstat doma?
Na částečný
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU B. POSTUPNĚ ČTĚTE
Na celý úvazek
úvazek
Zůstat doma
Neumí vybrat
POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU VYZNAČTE JEDNU
ODPOVĚĎ.
1
2
3
8
Po uzavření sňatku, než se narodí děti.









Když je některé z dětí v předškolním věku.









Když nejmladší dítě začne chodit do školy.









Po odchodu dětí z domova.









Rozhodně
nesouhlasím

Spíše
nesouhlasím

POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU C. POSTUPNĚ ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM
ŘÁDKU VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.

Ani souhlas ani
nesouhlas

Rozhodně
souhlasím

Spíše souhlasím

A4. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?

1

2

3

4

5

8

Ženatí muži a vdané ženy jsou obecně spokojenější než svobodní.













Špatné manželství je lepší než žádné.
Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít sňatek.

























Jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře jako oba rodiče společně.













Je v pořádku, když lidé spolu žijí, aniž by plánovali sňatek.













Je dobré, když lidé, kteří hodlají uzavřít sňatek, spolu nejdříve žijí.













Rozvod je zpravidla nejlepším řešením situace, kdy pár není schopen řešit
manželské problémy.













A5. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?
POKYN: PONECHTE KARTU C. POSTUPNĚ
ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU
VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Ani souhlas
ani
nesouhlas

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Ne
vy

1

2

3

4

5

8
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Sledovat, jak děti rostou, je největší radost v životě.
Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou prázdný život.

























A6. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?
POKYN: PONECHTE KARTU C. POSTUPNĚ
ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU
VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.
Pracující ženy by měly mít placenou mateřskou
dovolenou.
Rodiny, kde oba manželé pracují, by měly dostávat
příspěvek na péči o děti.

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Ani souhlas
ani
nesouhlas

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Ne
vy

1

2

3

4

5

8

























!!! POZOR FILTR !!!
NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍDAJÍ JEN ŽENATÍ A VDANÉ, NEBO TI, KTEŘÍ ŽIJÍ S PARTNEREM ČI
PARTNERKOU.
V OSTATNÍCH PŘÍPADECH POKRAČUJTE OTÁZKOU Č. 15 NA STR. 5
A7. Jak Vy a Váš partner /Vaše partnerka nakládáte s příjmem, který jeden z Vás nebo oba máte? Vyberte
prosím tu odpověď, která se nejvíce blíží Vaší situaci.
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU D. ČTĚTE VARIANTY ODPOVĚDÍ. VYZNAČTE POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.


Se všemi penězi hospodařím já a partnerovi /partnerce dávám jeho /její díl.



Se všemi penězi hospodaří partner /partnerka a dává mi můj díl.



Všechny peníze dáváme dohromady a každý si bere tolik, kolik potřebuje.



Část peněz dáváme dohromady a část si každý ponechá.



Každý si ponechá své peníze.

Neumí vybrat

Dělá to třetí
osoba

Vždy partner /
partnerka

Oba zhruba
stejně nebo
společně

Obvykle já

Vždy já

Obvykle partner /
partnerka

A8. Kdo ve Vaší domácnosti dělá následující věci?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU E. POSTUPNĚ ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU VYZNAČTE JEDNU
ODPOVĚĎ.

1

2

3

4

5

6

8

Pere prádlo.















Provádí drobné opravy v domácnosti.















Pečuje o nemocné členy rodiny.















Nakupuje.















Uklízí.















Připravuje jídla.















A9a. Když nepočítáte čas věnovaný péči o děti a aktivitám ve volném čase, kolik hodin týdně průměrně strávíte
prací v domácnosti?
POKYN: ZAPIŠTE POČET HODIN.
Počet hodin
A9b. A co Váš partner /Vaše partnerka?
Kolik hodin týdně průměrně stráví prací v domácnosti, když nepočítáte čas věnovaný péči o děti a aktivitám ve
volném čase?
POKYN: ZAPIŠTE POČET HODIN.
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Počet hodin
A10. Které z následujících tvrzení se nejvíce hodí na rozdělení práce mezi Vámi a Vaším partnerem /Vaší
partnerkou?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU F. ČTĚTE VARIANTY ODPOVĚDÍ. VYZNAČTE POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.


Dělám mnohem víc, než je můj spravedlivý podíl na práci v domácnosti.



Dělám o něco více, než je můj spravedlivý podíl na práci v domácnosti.



Dělám zhruba tolik, kolik je můj spravedlivý podíl na práci v domácnosti.



Dělám o něco méně, než je můj spravedlivý podíl na práci v domácnosti.



Dělám o mnoho méně, než je můj spravedlivý podíl na práci v domácnosti.

A11. Jak často máte s Vaší partnerkou /Vaším partnerem
neshody ohledně rozdělení práce v domácnosti?
POKYN: ČTĚTE VARIANTY ODPOVĚDÍ. VYZNAČTE
POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.


Několikrát týdně



Několikrát měsíčně



Několikrát ročně



Méně často/zřídka



Nikdy



Neumí vybrat

POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU G. VYZNAČTE POUZE
JEDINOU ODPOVĚĎ.


Většinou já



Většinou můj partner /moje partnerka



Někdy já, někdy můj partner /partnerka



Rozhodujeme /rozhodovali jsme společně



Někdo jiný



Neumí vybrat



Netýká se

A12. Kdo obvykle rozhoduje /rozhodoval o výchově Vašich
dětí?

Neumí vybrat

Někdo jiný

Rozhodujeme
společně

Většinou můj
partner / moje
partnerka

Většinou já

POKYN: PONECHTE KARTU G.
POSTUPNĚ ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM
ŘÁDKU VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.

Někdy já, někdy
partner / partnerka

A13. Kdo má rozhodující slovo, když se Vaším partnerem /Vaší partnerkou řešíte následující věci?

1

2

3

4

5

8

Výběr společných víkendových aktivit













Koupě větších věcí do domácnosti













A14. Když vezmete v úvahu všechny zdroje příjmu, které máte Vy a Váš partner /partnerka, kdo má vyšší příjem?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU H. ČTĚTE VARIANTY ODPOVĚDÍ. VYZNAČTE POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.
Můj partner /moje partnerka nemá žádný příjem





Já mám mnohem vyšší příjem





Já mám vyšší příjem



Nemám žádný příjem



Máme skoro stejný příjem



Neví



Partner /partnerka má vyšší příjem
Partner /partnerka má mnohem vyšší příjem

KONEC FILTRU, ODPOVÍDAJÍ VŠICHNI.
A15. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU I.
POSTUPNĚ ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Ani souhlas
ani
nesouhlas
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Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Neumí
vybrat

ŘÁDKU VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.
Doma je potřeba udělat tolik věcí, že je často
všechny nestíhám.
Můj život doma je málokdy vyčerpávající.
V práci je potřeba udělat tolik věcí, že je
často všechny nestíhám.
Moje práce je málokdy vyčerpávající.

1

2

3

4

5

8

















































Přišel(a) jsem z práce domů tak unavený(á), že jsem nebyl(a)
schopen(a) udělat doma věci, které by byly potřeba.
Kvůli množství času, které jsem strávil(a) v zaměstnání, pro mě bylo
obtížné plnit rodinné povinnosti.
Kvůli práci v domácnosti, kterou jsem musel(a) udělat, jsem přišel(a) do
zaměstnání tak unavený(á), že jsem nebyl(a) schopen(a) dobře
pracovat.
Zjistil(a) jsem, že pro rodinné povinnosti je pro mne obtížné soustředit
se na práci.

Netýká se,
respondent
nepracuje

Nikdy

Jednou nebo
dvakrát

POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU J. POSTUPNĚ ČTĚTE POLOŽKY.
V KAŽDÉM ŘÁDKU VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.

Několikrát za
měsíc

Několikrát za
týden

A16. Jak často se Vám během posledních tří měsíců stala každá z těchto věcí?

1

2

3

4

0









































A17. Kdybyste se měl(a) dnes obecně zamyslet nad svým
životem, řekl(a) byste, že jste vcelku Z
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU K. ČTĚTE VARIANTY
ODPOVĚDÍ. VYZNAČTE POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.

A19. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste
spokojen(a) se svým rodinným životem?
POKYN: PONECHTE KARTU L. ČTĚTE VARIANTY
ODPOVĚDÍ. VYZNAČTE POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.



Zcela šťastný(á)



Zcela spokojen(á)



Velmi šťastný(á)



Velmi spokojen(á)



Docela šťastný(á)



Docela spokojen(á)



Ani šťastný(á), ani nešťastný(á)



Docela nešťastný(á)



Ani spokojen, ani nespokojen(á)



Velmi nešťastný(á)



Docela nespokojen(á)



Zcela nešťastný(á)



Velmi nespokojen(á)



Neumí vybrat



Zcela nespokojen(á)



Neumí vybrat

A18. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste
spokojen(a) se svým současným (hlavním) zaměstnáním?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU L. ČTĚTE VARIANTY
ODPOVĚDÍ. VYZNAČTE POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.


Zcela spokojen(á)



Velmi spokojen(á)



Docela spokojen(á)



Ani spokojen, ani nespokojen(á)



Docela nespokojen(á)



Velmi nespokojen(á)



Zcela nespokojen(á)



Neumí vybrat



Netýká se, není zaměstnán(a)

ISSP – 2002 (V32/02)
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A20. Byla Vaše matka někdy v období od Vašeho narození
do Vašich 14 let alespoň jeden rok výdělečně činná?
POKYN: VYZNAČTE POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.




Ne



Neví

Ano, byla

NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍDAJÍ JEN TI, CO MAJÍ DĚTI.
V OSTATNÍCH PŘÍPADECH PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č. 23.
A21. Byl(a) jste v uvedených obdobích zaměstnán(a) na plný nebo částečný úvazek, nebo jste zůstal(a) doma?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU M. POSTUPNĚ ČTĚTE
POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU VYZNAČTE JEDNU
Pracoval(a)
Pracoval(a)
ODPOVĚĎ.
jsem na plný
jsem na
Byl(a) jsem
úvazek
částečný úvazek doma
1
2
3

Netýká se
0

Po uzavření sňatku před narozením dětí.









Když bylo některé z dětí v předškolním věku.









Když nejmladší dítě začalo chodit do školy.









Když děti odešly z domova.









A22. A co dělal v tomto čase Váš partner /Vaše partnerka? Byl(a) zaměstnán(a) na plný nebo částečný úvazek, nebo zůstal(a)
doma?
POKYN: PONECHTE KARTU M. POSTUPNĚ ČTĚTE
POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU VYZNAČTE
Pracoval(a) jsem
JEDNU ODPOVĚĎ.
Pracoval(a) jsem na částečný
Byl(a) jsem
na plný úvazek
úvazek
doma
Netýká se
1
2
3
0
Po uzavření sňatku před narozením dětí.









Když bylo některé z dětí v předškolním věku.









Když nejmladší dítě začalo chodit do školy.









Když děti odešly z domova.









KONEC FILTRU, ODPOVÍDAJÍ VŠICHNI.
A23. Myslíte si, že by ženy měly pracovat mimo domov na
plný úvazek, na částečný úvazek, nebo vůbec, když pár ještě
nemá děti?

Ano


Ne

POKYN: ČTĚTE VARIANTY ODPOVĚDÍ. VYZNAČTE
POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.


Na plný úvazek



Na částečný úvazek



Měla by zůstat doma



Neumí vybrat

A24. Měl(a) jste někdy ve svém životě placené zaměstnání
(placenou práci)?
POKYN: VYZNAČTE POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.
NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍDAJÍ POUZE TI, KTEŘÍ V OTÁZCE A24 ODPOVĚDĚLI „ANO“. V OSTATNÍCH
PŘÍPADECH PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č. 27 NA STR. 8
A25a. Změnil(a) jste někdy ve svém životě rozložení své pracovní doby, výši úvazku nebo jiné okolnosti Vaší práce z důvodu
péče o někoho z následujících lidí?
POKYN: POSTUPNĚ ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU
Ano
Ne
VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.
1
2


O dítě /děti (vlastní, nevlastní, v pěstounské péči).
ISSP – 2002 (V32/02)
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O manžela /manželku /partnera /partnerku.
O matku /otce /prarodiče.
O tchýni /tchána /prarodiče partnera(ky).
O vnouče.
O jiného příbuzného.
O někoho jiného, nikoliv však příbuzného.








A25b. Zanechal(a) jste někdy zaměstnání (či jiný druh placené práce) z důvodu péče o někoho
z následujících lidí? Nezahrnujte prosím dobu, kterou jste strávil(a) na mateřské nebo rodičovské dovolené.
Ano
Ne
POKYN: POSTUPNĚ ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU
1
2
VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.








O dítě /děti (vlastní, nevlastní, v pěstounské péči).
O manžela /manželku /partnera /partnerku.
O matku /otce /prarodiče.
O tchýni /tchána /prarodiče partnera(ky).
O vnouče.
O jiného příbuzného.
O někoho jiného, nikoliv však příbuzného.









A26. Do jaké míry si myslíte, že Vaše rodinné povinnosti zasahují do Vašeho pracovního růstu a vyhlídek do budoucna?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU N. VYZNAČTE POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.

Jen málo

Velmi

Vůbec

Docela hodně

Neumí vybrat

Trochu

NA DALŠÍ OTÁZKY ODPOVÍDAJÍ ZNOVU VŠICHNI.
A27. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s těmito výroky?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU O. POSTUPNĚ
ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU
Rozhodně
VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.
souhlasím
1

Spíše
souhlasím

Ani souhlas
ani
nesouhlas

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Neumí
vybrat

2

3

4

5

8

Je důležité věnovat se kariéře i v případě, že to






zasahuje do rodinného života.
Není správné, aby byl muž doma s dětmi a žena






chodila do práce.
A28a. Těhotná žena může čelit různým životním situacím, v nichž má rozhodnout o tom, jestli si ponechá dítě. Myslíte si, že za
jmenovaných okolnosti má být ženě zákonem povoleno nebo zakázáno podstoupit potrat?
POKYN: POSTUPNĚ ČTĚTE POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU TABULKY VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.
A28b. Je, podle Vašeho názoru, za následujících okolností správné podstoupit potrat?

Existuje vysoká pravděpodobnost vážného poškození plodu.
Žena je vdaná a nechce už žádné další děti.
Těhotenstvím je vážně ohroženo zdraví matky.
Rodina má nízký příjem a nemůže si dítě dovolit.
Žena otěhotněla důsledkem znásilnění.
Žena není vdaná a nechce si vzít otce dítěte.
Žena je příliš mladá /není plnoletá.
Žena si to z nějakého důvodu přeje.

2

8

1

2

3

4

8









































































1) Ano
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Neumí vybrat

1

→ FILTR A29. Máte nebo měl(a) jste někdy dítě?
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Rozhodně ne

Spíše ne

Spíše ano

Rozhodně ano

Neumí vybrat

Má být povoleno

A28b
Má být zakázáno

A28a
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU P. POSTUPNĚ ČTĚTE
POLOŽKY. V KAŽDÉM ŘÁDKU VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

2) Ne  POKRAČUJTE OTÁZKOU A36
A30. Kolik dětí máte nebo jste měl(a)?
POKYN: ZAPIŠTE POČET DĚTÍ.
Počet dětí :

Nyní bychom se Vás rádi zeptali na několik informací o Vašich dětech.
A31. Můžete nám říct, v jakém měsíci a roce se narodilo Vaše první, druhé, třetí, Z dítě?
Pokyn: Zaznamenejte poslední dvoučíslí letopočtu, např. 1980=80, 2001=01, atp. neví měsíc=98, neodpověděl Měsíc=99. neví
Rok=03, neodpověděl rok=04.
Měsíc narození dítěte
(zapište číslicí)

Rok narození dítěte
(poslední dvoučíslí)

První dítě
Druhé dítě
Třetí dítě
Čtvrté dítě
Páté dítě

A32. Žil(a) jste v době, kdy se Vaše první, druhé, třetí Z dítě narodilo, s otcem /matkou tohoto dítěte?
První dítě

Druhé dítě

Třetí dítě

Čtvrté dítě

Páté dítě



1) Ano



1) Ano



1) Ano



1) Ano



1) Ano



2) Ne



2) Ne



2) Ne



2) Ne



2) Ne

A33. Jaký byl Váš rodinný stav v době, kdy se Vaše první, druhé, třetí Z dítě narodilo?

První dítě
Druhé dítě
Třetí dítě
Čtvrté dítě
Páté dítě

Ženatý / vdaná
1

Svobodný(á)
2

Rozvedený(á)
3

Ovdovělý(á)
4

























→ FILTR A34. Byl(a) jste s Vaším prvním, druhým, třetím Z dítětem na mateřské /rodičovské dovolené?
A35. Jak dlouho jste byl(a) se svým prvním, druhým, třetím Z dítětem na mateřské /rodičovské dovolené? Uveďte, prosím,
v měsících tzn. rok = 12 měsíců, 1,5 roku = 18 měsíců, 3 roky = 36 měsíců apod.
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A35 – Počet měsíců rodičovské
dovolené

A34 – Byl(a) jste s Vaším dítětem na
rodičovské dovolené?
1) Ano



2) Ne



Druhé dítě

1) Ano
2) Ne
9) Nemá druhé dítě





Počet měsíců:

Třetí dítě

1) Ano
2) Ne
9) Nemá třetí dítě





Počet měsíců:

Čtvrté dítě

1) Ano
2) Ne
9) Nemá čtvrté dítě





Počet měsíců:

Páté dítě

1) Ano
2) Ne
9) Nemá páté dítě





Počet měsíců:

První dítě

Počet měsíců:

Pro všechny respondenty.
A36. Kolik dětí byste Vy osobně chtěl(a) mít?
POKYN: VYPIŠTE VE SPRÁVNÉM TVARU NA ŘÁDEK I DO RÁMEČKU. ŽÁDNÉ DĚTI = 0, NEVÍ=98,
NEODPOVĚDĚL(A)=99.
Počet děti:

Nyní bych se rád(a) dozvěděl(a) něco o tom, co v současnosti děláte.
Z1a. Jaké je Vaše současné ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU Q. VYZNAČTE POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.


Zaměstnanec na plný úvazek



Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší)



Zaměstnanec na částečný úvazek (méně než 1/2)



Soukromník, podnikatel



Svobodné povolání



Pomáhající člen rodiny



7) Nezaměstnaný



8) Student, učeň



9) Pracující důchodce



10) Důchodce invalidní



11) Důchodce starobní



12) Trvale v domácnosti



13) Na mateřské dovolené



14) Ostatní



99) Neodpověděl(a)

Pokud je respondent v současnosti ekonomicky aktivní
(kódy 1,2,3,4,5,6 v ot. Z1a)- položte otázky Z1d až Z1h.
Pokud resp. není ekonomicky aktivní, přejděte k otázce Z2.

Z1b. Ve kterém roce jste s touto činností začal(a)?
POKYN: ZAZNAMENEJTE LETOPOČET, NAPŘ. 1980, 2001, ATP. NEVÍ, NEODPOVĚDĚL ZAKROUŽKUJTE!
Letopočet
03 - Neví
04 - Neodpověděl

Z1c. Vzpomenete si, ve kterém to bylo měsíci?
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68

SC & C spol. s r.o. - Výzkum

POKYN: POKUD DOTAZOVANÝ NEVÍ MĚSÍC, ZEPTEJTE SE: A VZPOMNĚL(A) BYSTE SI, VE KTERÉM ROČNÍM OBDOBÍ
TO BYLO? BYLO TO V ZIMĚ, NA
JAŘE, V LÉTĚ, NEBO NA PODZIM?

jaro

léto


leden
srpen

podzim


únor
září

zima


březen
říjen

98) Neví


duben
listopad

99) Neodpovědel


květen
prosinec

červen

červenec
Z1d. Jaká je Vaše profese, případně pracovní zařazení ve Vašem hlavním zaměstnání? Jakou práci vykonáváte?
POKYN: ODPOVĚĎ ZAZNAMENEJTE CO NEJPODROBNĚJI. NESTAČÍ ÚDAJ “DĚLNÍK”, ALE JE POTŘEBA DALŠÍ URČENÍ
NAPŘ. “DĚLNÍK U BĚŽÍCÍHO PÁSU VE VÝROBNĚ MOTORŮ”. NEVÍ=9998, NEODPOVĚDĚL(A)=9999,
POKUD DOTAZOVANÝ/Á SDĚLÍ, ŽE MÁ/MĚL(A) VÍCE ZAMĚSTNÁNÍ, PTEJTE SE NA HLAVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ. HLAVNÍ
ZAMĚSTNÁNÍ JE TO, VE KTERÉM DOTAZOVANÝ TRÁVÍ NEJVÍCE ČASU.
1
2 3 4
5
6
7
8
9
0
Podrobně zapište:
















































































OTÁZKY Z1e a Z1f JSOU POUZE PRO TY, KTEŘÍ JSOU V ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU (TJ. NEJSOU EKONOMICKY
SAMOSTATNÍ, PODNIKATELÉ).
Z1e. Pracujete:
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU R. VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ.



V soukromém podniku (v akciové společnosti, ve spol. s ručením omezeným, veřejné obchodní spol. nebo
družstvu, i se státní účastí, Z)
Ve státním podniku



Ve státní správě (ministerstvo, katastrální úřad, Česká policie, armáda, Z)



V samosprávě (obecní úřad, profesní komora)



Ve veřejné instituci (škola, veřejné zdrav. zařízení, Český rozhlas, Z)



V nadaci nebo v obecně prospěšné společnosti



Jinde



Neví



Neodpověděl(a)

Z1f. Máte ve svém hlavním zaměstnání nějaké podřízené? Pokud ano, kolik?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU S A VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ!
POKUD SE DOTAZOVANÝ ZEPTÁ, ZDA MÁ ZAPOČÍTAT POUZE PRACOVNÍKY, KTERÉ ŘÍDÍ PŘÍMO, NEBO I TY, KTEŘÍ
JSOU ŘÍZENI JEHO PODŘÍZENÝMI, POŽÁDEJTE DOTAZOVANÉHO, ABY ZAPOČÍTAL VŠECHNY PRACOVNÍKY, KTERÉ
ŘÍDÍ PŘÍMO I NEPŘÍMO. POZOR: UČITELÉ NEUVÁDĚJÍ ŽÁKY, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI NEUVÁDĚJÍ SVÉ KLIENTY, ATD.
POKUD DOTAZOVANÝ ŘÍKÁ, ŽE SE POČET JEHO PODŘÍZENÝCH V TOMTO ZAMĚSTNÁNÍ MĚNIL, POŽÁDEJTE HO, AŤ
UVEDE NEJVYŠŠÍ POČET.


Žádné podřízené



1 – 10



Více než 10



Neví



Neodpověděl(a)

OTÁZKA Z1g JE POUZE PRO TY, KTEŘÍ JSOU SOUKROMÝMI PODNIKATELI.
Z1g. Pokud jste soukromý(á) podnikatel(ka), kolik máte zaměstnanců?POKYN: VYPIŠTE NA ŘÁDEK A VE SPRÁVNÉM
TVARU DO RÁMEČKU, ČÍSLA MENŠÍ NEŽ 100 DOPLŇTE NULOU! 995 A VÍCE ZAMĚSTNANCŮ=995, NEVÍ=998,
NEODPOVĚDĚL(A)=999.
Počet zaměstnanců:
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Z1h. Kolik hodin v průměru týdně pracujete ve Vašem hlavním zaměstnání a při Vašich případných dalších výdělečných
činnostech včetně přesčasů?
POKYN: ZAOKROUHLETE NA CELÉ HODINY! NEVÍ=998, NEODPOVĚDĚL(A)=999.
Počet hodin:
Pro všechny respondenty.
Otázky Z2. až Z20. zaznamenávejte do tabulky "ŽIVOTNÍ DRÁHA". Opakujte otázky postupně od současnosti nazpět v čase až
respondent uvede všechny změny od okamžiku, kdy poprvé ve svém životě opustil školu.
POZOR! U respondentů v současnosti ekonomicky neaktivních je mimořádně důležité získat přesnou informaci alespoň o jejich
posledním zaměstnání. Pokud respondent nechce odpovídat na otázky o životní dráze, požádejte jej alespoň o údaje o jeho
posledním zaměstnání.
Z2a-e. Rád bych se dozvěděl(a) něco o tom, co jste dělal(a) v průběhu Vašeho života. Řekněte mi, prosím, postupně o všech
změnách práce či zaměstnání, i když to třeba bylo ve stejné firmě nebo organizaci, například tím, že došlo jen k povýšení či k
jiné změně funkce nebo pracovního zařazení. Také mi řekněte, zda jste z jakéhokoli důvodu přestal(a) pracovat. Uvažujte
všechna svá zaměstnání či jiné činnosti uvedené na kartě T, pokud trvaly alespoň čtyři měsíce.
Co jste dělal(a) před Vaší současnou činností?
a) Jaké bylo Vaše ekonomické postavení?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU T. ZAKROUŽKUJTE ODPOVĚĎ V PŘÍSLUŠNÉM ŘÁDKU TABULKY.
b) Ve kterém roce jste s touto činností začal(a)?
POKYN: ZAZNAMENEJTE POSLEDNÍ DVOUČÍSLÍ LETOPOČTU, NAPŘ. 1980=80, 2001=01, ATP. NEVÍ=03,
NEODPOVĚDĚL=04.
c) Vzpomenete si, ve kterém to bylo měsíci?
POKYN: POKUD DOTAZOVANÝ NEVÍ MĚSÍC, ZEPTEJTE SE: A VZPOMNĚL(A) BYSTE SI, VE KTERÉM ROČNÍM OBDOBÍ
TO BYLO? BYLO TO V ZIMĚ, NA JAŘE, V LÉTĚ, NEBO NA PODZIM?
!!! POZOR FILTR !!!
FILTR: Pokud byl respondent v dané době ekonomicky aktivní (kódy 1,2 v ot. a) ) - položte otázky d) a e). Pokud respondent
není/nebyl ekonomicky aktivní, přejděte k otázce Z3.
d) Jaká byla Vaše profese, případně pracovní zařazení ve Vašem hlavním zaměstnání? Jakou práci jste vykonával/a?
POKYN: ODPOVĚĎ ZAZNAMENEJTE CO NEJPODROBNĚJI. NESTAČÍ ÚDAJ “DĚLNÍK”, ALE JE POTŘEBA DALŠÍ URČENÍ
NAPŘ. “DĚLNÍK U BĚŽÍCÍHO PÁSU VE VÝROBNĚ MOTORŮ”. NEVÍ=9998, NEODPOVĚDĚL(A)=9999,
POKUD DOTAZOVANÝ/Á SDĚLÍ, ŽE MÁ/MĚL(A) VÍCE ZAMĚSTNÁNÍ, PTEJTE SE NA HLAVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ. HLAVNÍ
ZAMĚSTNÁNÍ JE TO, VE KTERÉM DOTAZOVANÝ TRÁVÍ NEJVÍCE ČASU.
e) Měl(a) jste ve svém hlavním zaměstnání nějaké podřízené nebo zaměstnance? Pokud ano, kolik?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU S A ZAKROUŽKUJTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ!
ZAMĚSTNANCI UVÁDĚJÍ POČET PODŘÍZENÝCH, SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÍ POČET SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ.
POKUD SE DOTAZOVANÝ ZEPTÁ, ZDA MÁ ZAPOČÍTAT POUZE PRACOVNÍKY, KTERÉ ŘÍDÍ PŘÍMO, NEBO I TY, KTEŘÍ
JSOU ŘÍZENI JEHO PODŘÍZENÝMI, POŽÁDEJTE DOTAZOVANÉHO, ABY ZAPOČÍTAL VŠECHNY PRACOVNÍKY, KTERÉ
ŘÍDÍ PŘÍMO I NEPŘÍMO. POZOR: UČITELÉ NEUVÁDĚJÍ ŽÁKY, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI NEUVÁDĚJÍ SVÉ KLIENTY, ATD.
POKUD DOTAZOVANÝ ŘÍKÁ, ŽE SE POČET JEHO PODŘÍZENÝCH V TOMTO ZAMĚSTNÁNÍ MĚNIL, POŽÁDEJTE HO, AŹ
UVEDE NEJVYŠŠÍ POČET.
Pro všechny respondenty.
Z3 až Z20. Co jste dělal(a) před tím?
Opakujte otázky a) až e) z otázky Z2, až dotazovaný uvede všechny změny až k prvnímu zaměstnání či stavu, který
bezprostředně následoval poté, co resp. poprvé opustil školu, studium, učební obor.
Tabulka „Životní dráha“
POKYN: KÓDY PRO ZAZNAMENÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ODPOVĚDÍ JSOU UVEDENY POD TABULKOU. SLOUPEČEK
„ZAMĚSTNÁNÍ“ NEVYPLŇUJTE ŽÁDNÝM KÓDEM, ZAZNAMENEJTE POUZE DETAILNÍ POPIS POVOLÁNÍ DO
SAMOSTATNÉ TABULKY.

Z

A) Typ činnosti
z karty T
(zakroužkujte)

02

1 2 3 4
5 6 7 8 9

Začátek

Pokud šlo o zaměstnání/podnikání

C) Měsíc
B) Rok
dvojčíslí nebo
poslední dvojčíslí, 13-jaro, 14-léto,
NEVÍ=03, NEOD- 15-podzim, 16POVĚDĚL=04
zima, neví-98,
neodpov-99

D) Zaměstnání
(Detailní popis)
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10 98 99

3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
03 5 6 7 8 9
10 98 99

11) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
04 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
05 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
06 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
07 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
08 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
09 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
98) neví
99)
neodpověděl

1 2 3 4
10 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

A) Typ činnosti
z karty T

Začátek
B) Rok

Pokud šlo o zaměstnání/podnikání
C) Měsíc

D) Zaměstnání

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
11 5 6 7 8 9
10 98 99

12

11) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví

1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 98 99
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9) neodpověděl

1 2 3 4
13 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
14 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
15 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
16 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
17 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
18 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
19 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

1 2 3 4
20 5 6 7 8 9
10 98 99

1) žádní
2) 1 – 10
3) více než 10
8) neví
9) neodpověděl

Na následující otázky odpovídají pouze ti respondenti, kteří nejsou v současnosti ekonomicky aktivní.
Vzpomeňte si, prosím, ještě jednou na Vaše poslední hlavní zaměstnání.
Otázka Z21 je pouze pro ty, kteří byli v zaměstnaneckém poměru (tj. nebyli ekonomicky samostatní, podnikatelé).
Z21. Pracoval(a) jste:
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU R. ČTĚTE VARIANTY ODPOVĚDÍ. VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ.


V soukromém podniku (v akciové společnosti, ve spol. s ručením omezeným, veřejné obchodní
spol. nebo družstvu, i se státní účastí, Z)



Ve státním podniku



Ve státní správě (ministerstvo, katastrální úřad, Česká policie, armáda, Z)



V samosprávě (obecní úřad, profesní komora)



Ve veřejné instituci (škola, veřejné zdrav. zařízení, Český rozhlas, Z)



V nadaci nebo v obecně prospěšné společnosti
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Jinde



Neví



Neodpověděl(a)

Otázka Z22 je pouze pro ty, kteří byli soukromými podnikateli.
Z22. Pokud jste byl(a) soukromý(á) podnikatel(ka), kolik jste měl(a) zaměstnanců?
POKYN: VYPIŠTE NA ŘÁDEK A VE SPRÁVNÉM TVARU
Počet zaměstnanců:
DO RÁMEČKU, ČÍSLA MENŠÍ NEŽ 100 DOPLŇTE
NULOU! 995 A VÍCE ZAMĚSTNANCŮ=995.
NEVÍ-998, NEODPOVĚDĚL(A)-999
!!! OPĚT PRO VŠECHNY RESPONDENTY !!!
Dovolte, abych Vám položil(a) ještě několik popisných otázek, které nám umožní zpracovat předchozí témata.
Rok
S1. Ve kterém roce jste se narodil(a)?
POKYN: NEODPOVĚDĚL(A)=99.
→ FILTR S2. Jaké je Vaše nejvyšší školní vzdělání?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AA A VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.


Neúplné základní  POKRAČUJTE OT. S4



Nedokončené vysokoškolské



Základní



Ukončené vysokoškolské – bakalářské



Vyučení





Střední bez maturity



Ukončené vysokoškolské
– magisterské a postgraduální
99) Neodpověděl(a)  POKRAČUJTE OT. S4



Střední odborné s maturitou



Střední všeobecné s maturitou

S3. Ve kterém roce jste tohoto vzdělání dosáhl(a)?
POKYN: ZAZNAMENEJTE POSLEDNÍ DVOUČÍSLÍ
LETOPOČTU, NAPŘ. 1980=80, 2001=01, ATP. NEVÍ=03,
NEODPOVĚDĚL=04.

Rok

S4. Spočítejte prosím, kolik let jste celkem navštěvoval(a) školu. Nepočítejte dálkové, večerní či externí studium.
POKYN: ZAOKROUHLETE NA CELÉ ROKY A VYPIŠTE VE SPRÁVNÉM TVARU NA ŘÁDEK I DO RÁMEČKU. DOSUD SE
UČÍ/STUDUJE NA STŘEDNÍ ŠKOLE=95, DOSUD STUDUJE NA VYSOKÉ ŠKOLE=96, NEVÍ=98, NEODPOVĚDĚL(A)=99.
Celkem roků:
Nyní bychom se rádi zeptali na Vaši rodinu.
→ FILTR S5. Jaký je Váš rodinný stav?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AB A VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ.


Ženatý, vdaná



Vdova, vdovec



Rozvedený, rozvedená



Ženatý, vdaná - žijící odděleně



Svobodný(á) (nikdy ženatý, vdaná)



9)

 POKRAČUJTE OTÁZKOU S8

Neodpověděl(a)

→ FILTR S6. Žijete se stálým partnerem /stálou
partnerkou?

→ FILTR S7. Žil(a) jste v minulosti se stálým partnerem
/stálou partnerkou?

1) Ano  POKRAČUJTE OTÁZKOU S8
2) Ne

1) Ano  POKRAČUJTE OTÁZKOU S19
2) Ne  POKRAČUJTE OTÁZKOU S37

Současný partner.
S8. Jaké je ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy Vašeho partnera /Vaší partnerky?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AC A VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ!


1) Zaměstnanec na plný úvazek



3) Zaměstnanec na částečný úvazek (méně než 1/2



2) Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší)



4) Soukromník, podnikatel
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5) Svobodné povolání



11) Důchodce starobní



6) Pomáhající člen rodiny



12) Trvale v domácnosti



7) Nezaměstnaný





Student, učeň



13) Na mateřské dovolené,
rodičovský příspěvek
14) Ostatní



9) Pracující důchodce



99) Neodpověděl(a)



10) Důchodce invalidní

S9. Jaké bylo ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy Vašeho partnera /Vaší partnerky v době, kdy jste spolu začali žít?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AC A VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ!


1) Zaměstnanec na plný úvazek



2) Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší)



3) Zaměstnanec na částečný úvazek (méně než 1/2)



4) Soukromník, podnikatel



5) Svobodné povolání



6) Pomáhající člen rodiny



7) Nezaměstnaný



8) Student, učeň



9) Pracující důchodce



10) Důchodce invalidní



11) Důchodce starobní



12) Trvale v domácnosti




13) Na mateřské dovolené,
rodičovský příspěvek
14) Ostatní



99) Neodpověděl(a)

S10. Jaké je nejvyšší školní vzdělání Vašeho partnera /Vaší partnerky?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AD A VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ!


Neúplné základní



Střední všeobecné s maturitou



Základní



Nedokončené vysokoškolské



Vyučení



Ukončené vysokoškolské – bakalářské



Střední bez maturity



Ukončené vysokoškolské – magisterské a postgraduální



Střední odborné s maturitou



Neodpověděl(a)

S11. A jaká je profese, případně pracovní zařazení Vašeho partnera /Vaší partnerky? Jakou práci dělá?
POKYN: JESTLIŽE PARTNER RESPONDENTA V SOUČASNÉ DOBĚ NEPRACUJE, PTÁTE SE NA POSLEDNÍ PROFESI.
JE-LI PRACUJÍCÍM DŮCHODCEM, TAK NA PROFESI PŘED ODCHODEM DO DŮCHODU. NEVÍ=9998,
NEODPOVĚDĚL(A)=9999,
NIKDY NEPRACOVAL(A)=0000  POKRAČUJTE OTÁZKOU S15
Podrobně zapište:
1
2 3 4
5
6
7
8
9
0








































S12. Pracuje /Pracoval Váš partner /Vaše partnerka ve svém hlavním zaměstnání:
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AE! VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ. JESTLIŽE PARTNER RESPONDENTA V
SOUČASNÉ DOBĚ NEPRACUJE, PTÁTE SE NA POSLEDNÍ PROFESI. JE-LI PRACUJÍCÍM DŮCHODCEM, TAK NA
PROFESI PŘED ODCHODEM DO DŮCHODU.
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V soukromém podniku (v akciové společnosti, ve spol. s ručením omezeným, veřejné obchodní
spol. nebo družstvu, i se státní účastí, Z)
Ve státním podniku





Ve státní správě (ministerstvo, katastrální úřad, Česká policie, armáda, Z)



V samosprávě (obecní úřad, profesní komora)



Ve veřejné instituci (škola, veřejné zdrav. zařízení, Český rozhlas, Z)



V nadaci nebo v obecně prospěšné společnosti



Jinde



Neví



Neodpověděl(a)

S13. Má /měl(a) Váš partner /Vaše partnerka ve svém hlavním zaměstnání nějaké podřízené? Pokud ano, kolik?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AF A VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ. JESTLIŽE PARTNER
RESPONDENTA V SOUČASNÉ DOBĚ NEPRACUJE, PTÁTE SE NA POSLEDNÍ PROFESI. JE-LI
PRACUJÍCÍM DŮCHODCEM, TAK NA PROFESI PŘED ODCHODEM DO DŮCHODU.


Žádné podřízené



1 – 10



Více než 10



8)

Neví



9)

Neodpověděl(a)

→ FILTR OTÁZKA S14 JE POUZE PRO TY, JEJICHŽ PARTNER(KA) JE, NEBO BĚHEM POSLEDNÍ
EKONOMICKÉ AKTIVITY BYL(A), SOUKROMÝM PODNIKATELEM /SOUKROMOU PODNIKATELKOU.
S14. Pokud je /byl(a) Váš partner /Vaše partnerka soukromým podnikatelem /soukromou podnikatelkou, má
/měla(a) nějaké zaměstnance?
POKYN: VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ. JESTLIŽE PARTNER RESPONDENTA V SOUČASNÉ
DOBĚ NEPRACUJE, PTÁTE SE NA POSLEDNÍ PROFESI. JE-LI PRACUJÍCÍM DŮCHODCEM, TAK NA
PROFESI PŘED ODCHODEM DO DŮCHODU.


Ano



Ne



8)

Neví



9)

Neodpověděl(a)

S15. Ve kterém měsíci a roce jste začal(a) s tímto partnerem /touto partnerkou žít?
POKYN: ZAZNAMENEJTE POSLEDNÍ DVOUČÍSLÍ LETOPOČTU, NAPŘ. 1980=80, 2001=01, ATP. NEVÍ
MĚSÍC=98, NEODPOVĚDĚL MĚSÍC=99. NEVÍ ROK=03, NEODPOVĚDĚL ROK=04.
Měsíc:

Rok:

→ FILTR S16. Byli jste v době, kdy jste spolu začali žít, s tímto partnerem /touto partnerkou oddáni?
1) Ano  POKRAČUJTE OTÁZKOU S19
2) Ne
→ FILTR S17. Vstoupili jste do manželství později?
1) Ano
2) Ne  POKRAČUJTE OTÁZKOU S19
18. V jakém měsíci a roce to bylo?
POKYN: ZAZNAMENEJTE POSLEDNÍ DVOUČÍSLÍ LETOPOČTU, NAPŘ. 1980=80, 2001=01, ATP. NEVÍ
MĚSÍC=98, NEODPOVĚDĚL MĚSÍC=99. NEVÍ ROK=03, NEODPOVĚDĚL ROK=04.

Měsíc:

Rok:

Předchozí partner.
S19. Žijeme v době, kdy jsou lidé nuceni z nejrůznějších důvodů ukončit vztah, ve kterém žijí. Jiní lidé jsou
nuceni se vyrovnat s úmrtím partnera. Rádi bychom se Vás zeptali, zda jste žil(a) v minulosti s jiným stálým
partnerem /stálou partnerkou, se kterým jste se rozvedl(a), rozešel(a) či který(á) zemřel(a).
1) Ano
2) Ne  POKRAČUJTE OTÁZKOU S37
S20. Jaké bylo ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy Vašeho partnera /Vaší partnerky v době, kdy jste spolu
začali žít?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AH A VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ!



1) Zaměstnanec na plný úvazek



9) Pracující důchodce



2) Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší)



10) Důchodce invalidní



3) Zaměstnanec na částečný úvazek (méně než 1/2)

11) Důchodce starobní



4) Soukromník, podnikatel

12) Trvale v domácnosti



5) Svobodné povolání



6) Pomáhající člen rodiny



7) Nezaměstnaný



8) Student, učeň





13) Na mateřské dovolené,
rodičovský příspěvek
14) Ostatní



99) Neodpověděl(a)



S21. Jaké bylo nejvyšší školní vzdělání tohoto partnera /této partnerky?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AI A VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ!

Střední všeobecné s maturitou

Neúplné základní

Nedokončené vysokoškolské

Základní

Ukončené vysokoškolské – bakalářské

Vyučení

Ukončené vysokoškolské

Střední bez maturity
– magisterské a postgraduální

Neodpověděl(a)

Střední odborné s maturitou
S22. Ve kterém měsíci a roce jste začal(a) s tímto partnerem /touto partnerkou žít?
POKYN: ZAZNAMENEJTE POSLEDNÍ DVOUČÍSLÍ LETOPOČTU, NAPŘ. 1980=80, 2001=01, ATP. NEVÍ
MĚSÍC=98, NEODPOVĚDĚL MĚSÍC=99. NEVÍ ROK=03, NEODPOVĚDĚL ROK=04.
Měsíc:

Rok:

→ FILTR S23. Byli jste v době, kdy jste spolu začali žít, s tímto partnerem /touto partnerkou oddáni?
1) Ano  POKRAČUJTE OTÁZKOU S26
2) Ne
→ FILTR S24. Vstoupili jste do manželství později?
1) Ano
2) Ne  POKRAČUJTE OTÁZKOU S26
S25. V jakém měsíci a roce to bylo?
POKYN: ZAZNAMENEJTE POSLEDNÍ DVOUČÍSLÍ LETOPOČTU, NAPŘ. 1980=80, 2001=01, ATP. NEVÍ
MĚSÍC=98, NEODPOVĚDĚL MĚSÍC=99. NEVÍ ROK=03, NEODPOVĚDĚL ROK=04.
Měsíc:

Rok:
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S26. V jakém měsíci a roce jste přestal(a) s tímto partnerem /touto partnerkou žít?
POKYN: ZAZNAMENEJTE POSLEDNÍ DVOUČÍSLÍ LETOPOČTU, NAPŘ. 1980=80, 2001=01, ATP. NEVÍ
MĚSÍC=98, NEODPOVĚDĚL MĚSÍC=99. NEVÍ ROK=03, NEODPOVĚDĚL ROK=04.
Měsíc:

Rok:

S27. Můžeme se Vás zeptat, jaký byl důvod ukončení tohoto vztahu?
1) Rozvod/rozchod
2) Úmrtí partnera
Před-předchozí partner
S28. Žil(a) jste předtím ještě s jiným partnerem /jinou partnerkou?
1) Ano
2) Ne  POKRAČUJTE OTÁZKOU S37
S29. Jaké bylo ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy Vašeho partnera /Vaší partnerky v době, kdy jste spolu
začali žít?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AJ A VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ!


1) Zaměstnanec na plný úvazek



2) Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší)

10) Důchodce invalidní




3) Zaměstnanec na částečný úvazek (méně než 1/2)

11) Důchodce starobní



4) Soukromník, podnikatel



12) Trvale v domácnosti



5) Svobodné povolání





6) Pomáhající člen rodiny



13) Na mateřské dovolené,
rodičovský příspěvek
14) Ostatní



7) Nezaměstnaný



99) Neodpověděl(a)



8) Student, učeň



9) Pracující důchodce

S30. Jaké bylo nejvyšší školní vzdělání tohoto partnera /této partnerky?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AK A VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ!


Neúplné základní



Nedokončené vysokoškolské



Základní



Ukončené vysokoškolské – bakalářské



Vyučení





Střední bez maturity



Ukončené vysokoškolské
– magisterské a postgraduální
Neodpověděl(a)



Střední odborné s maturitou



Střední všeobecné s maturitou

S31. Ve kterém měsíci a roce jste začal(a) s tímto partnerem /touto partnerkou žít?
POKYN: ZAZNAMENEJTE POSLEDNÍ DVOUČÍSLÍ LETOPOČTU, NAPŘ. 1980=80, 2001=01, ATP. NEVÍ
MĚSÍC=98, NEODPOVĚDĚL MĚSÍC=99. NEVÍ ROK=03, NEODPOVĚDĚL ROK=04.
Měsíc:

Rok:

→ FILTR S32. Byli jste v době, kdy jste spolu začali žít, s tímto partnerem /touto partnerkou oddáni?
1) Ano
2) Ne  POKRAČUJTE OTÁZKOU S37
→ FILTR S33. Vstoupili jste do manželství později?
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1) Ano
2) Ne  POKRAČUJTE OTÁZKOU S35
S34. V jakém měsíci a roce to bylo?
POKYN: ZAZNAMENEJTE POSLEDNÍ DVOUČÍSLÍ LETOPOČTU, NAPŘ. 1980=80, 2001=01, ATP. NEVÍ=03,
NEODPOVĚDĚL=04.
Měsíc:

Rok:

S35. V jakém měsíci a roce jste přestal(a) s tímto partnerem /touto partnerkou žít?
POKYN: ZAZNAMENEJTE POSLEDNÍ DVOUČÍSLÍ LETOPOČTU, NAPŘ. 1980=80, 2001=01, ATP. NEVÍ
MĚSÍC=98, NEODPOVĚDĚL MĚSÍC=99. NEVÍ ROK=03, NEODPOVĚDĚL ROK=04.
Měsíc:

Rok:

S36. Můžeme se Vás zeptat, jaký byl důvod ukončení tohoto vztahu?
1) Rozvod /rozchod
2) Úmrtí partnera
!!! OPĚT PRO VŠECHNY RESPONDENTY !!!
→ FILTR S37. Uveďte prosím název okresu Vašeho trvalého bydliště:
Zapište:

1

2

3

4

















5

6

7

8

9

0

























S38. Jak byste popsal místo, ve kterém žijete? Jedná se o ...
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AL, PŘEČTĚTE VARIANTY A VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ!

Samota

Velké město

Jiný typ sídla, vypište:

Předměstí velkého města nebo sídlo v bezprostřední

Neví
blízkosti velkého města

Menší město


Vesnice

S39. Do jaké velikostní kategorie patří sídlo, ve které bydlíte?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AM A VYZNAČTE POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.


Vesnice s méně než 1.000 obyvateli



Velké město (50.000 až 100.000 obyvatel)



Obec s 1.000 až 2.000 obyvateli



Město nad 100 tisíc ob., ne však Praha



Větší obec (2.000 až 5.000 obyvatel)



Praha



Malé město (5.000 až 10.000 obyvatel)



Větší město (10.000 až 50.000 obyvatel)

S40. Kolik členů, včetně Vás, má Vaše domácnost? Domácností rozumíme jedince bydlící v jednom bytě či
rodinném domku, kteří společně hospodaří. Uveďte prosím počet dospělých od 18 let výše, počet dětí od 7 do 17
let, počet dětí 6 letých a mladších a celkový počet členů domácnosti.
POKYN: ZAZNAMENEJTE V KAŽDÉ POLOŽCE POČET LIDÍ. NEVÍ=98, NEODPOVĚDĚL=99.
a) Počet dospělých od 18 let výše
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15




























b) Počet dětí od 7 do 17 let
0
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

98

99









































99
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c) Počet děti 6 letých a mladších
0
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

98

99





























6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

98

99

































d) Celkový počet členů domácnosti
1
2
3
4
5










S41. Jaký je Váš osobní průměrný celkový čistý měsíční příjem? Pokud máte, započtěte prosím Váš průměrný
čistý plat, průměrný měsíční čistý příjem z podnikatelské činnosti, z vedlejších výdělečných činností nebo z
majetku (vedlejší pracovní úvazky, vedlejší podnikání, příjmy z pronájmu, akcií atp.) a průměrné sociální příjmy
(dávky v nezaměstnanosti, dávky v mateřství, důchody atd.). Nezapočítávejte přídavky na děti.

POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AN A VYZNAČTE
12 000 - 13 999
POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.

14 000 - 15 999


0)





16 000 - 17 999

1 - 5 499 Kč



18 000 - 20 999



5 500 - 6 999 Kč



21 000 - 23 999



7 000 - 7 999 Kč



24 000 - 26 999



8 000 - 8 999 Kč



27 000 - 29 999



Bez příjmu

9 000 - 9 999 Kč



30 000 - 34 999



10 000 - 11 499 Kč



35 000 a více



11 500 - 12 999 Kč



98)

Neví



99)

Neodpověděl(a)




13 000 - 14 999 Kč
15 000 - 17 999 Kč



18 000 - 21 999 Kč



22 000 - 29 999 Kč



30 000 Kč a více



98)

Neví



99)

Neodpověděl(a)

S43. Do které z následujících společenských skupin
či tříd byste se sám(a) zařadil(a)?
POKYN:PŘEDLOŽTE KARTU AP A VYZNAČTE
POUZE JEDNU MOŽNOST!

S42. Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem
Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody
všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a
dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové
příjmy.
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AO A VYZNAČTE
POUZE JEDINOU ODPOVĚĎ.



Nižší třída



Dělnická třída



Nižší střední třída



Střední třída



Vyšší střední třída



Vyšší třída



8)

Neví
Neodpověděl(a)



1 - 6 999



9)



7000 - 9 999



Žádná z těchto tříd



10 000 - 11 999

S44. V naší společnosti jsou skupiny, kterým je přisuzováno vysoké sociální postavení a naopak skupiny s
nízkým sociálním postavením. Kam byste se Vy osobně zařadil(a) na následující škále?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AQ A VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ!

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

Neodpověděl(a)
99























Nízké sociální postavení
1
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Vysoké sociální postavení

Neví

→ FILTR B1. Vraťme se k posledním volbám do Poslanecké sněmovny, které se konaly 14. a 15. června 2002.
Zúčastnil(a) jste se těchto voleb?
POKYN: VYZNAČTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ.


Ano



Ne



Ne, neměl jsem volební právo

 POKRAČUJTE OTÁZKOU B3
 POKRAČUJTE OTÁZKOU B3

B2. Pokud jste volil(a), pro kterou politickou stranu jste se rozhodl(a)?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AR, ZAPIŠTE ZKRATKU STRANY A VYZNAČTE JEJÍ ČÍSLO.
NEVÍ=98, NEODPOVĚDĚL(A)=99.
Zapište:
1
2 3 4












5

6

7

8

9

0



















7

8

9

0













B3. Kterou politickou stranu byste volil(a), kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly příští týden?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AR2, ZAPIŠTE ZKRATKU STRANY A VYZNAČTE JEJÍ ČÍSLO.
NEVOLIL(A) BY=97, NEVÍ=98, NEODPOVĚDĚL(A)=99.
Zapište:
1
2 3 4
5
6









B4. Jste nebo byl(a) jste v minulosti členem odborů?


Ano, v současnosti jsem členem



Ano, v minulosti jsem byl členem, nyní nejsem



Ne, nejsem a nikdy jsem nebyl členem



Neodpověděl(a)

B5. K jakému náboženskému vyznání se hlásíte?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AS A VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ!


Římskokatolické
Žádné


Neví
Českobratrské evangelické


Neodpověděl
Československé husitské

Ostatní křesťanské (vypište) ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Ostatní mimokřesťanské (vypište) ZZZZZZZZZZZZZZZZ..
B6. Jak často navštěvujete bohoslužby?
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU AT A VYZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ!











Několikrát za týden
Jednou za týden
2 až 3x za měsíc
Jednou za měsíc
Několikrát za rok

Jednou za rok
Méně často
Nikdy
98) Neví

ZÁZNAMY TAZATELE – nezapomeňte vyplnit i v případě, že rozhovor skončil předčasně!!!
T1. Pohlaví dotázaného:




Muž
Žena

T2. Typ bydlení:






Rodinný domek
Zemědělská usedlost
Menší bytový dům (max. 6 bytů)
Větší bytový dům

T3. Dojem z domácnosti:




Velmi chudá
Spíše chudá
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Průměrná
Spíše bohatá
Velmi bohatá
hod.

T4. Čas ukončení rozhovoru (hodin, minut):

T5. Obtížnost rozhovoru:

:



Snadný, obvyklý



Náročný



Obtížný, namáhavý

T6. Celkový počet návštěv domácnosti respondenta:

T7. Domluvil(a) jsem si rozhovor předem:

min.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





















Ano
Ne

T8. Kilometrové pásmo (vzdálenost bydliště respondenta od bydliště tazatele)
1)
2)
3)

MHD nebo do 10 km
11km – 20 km
21km a více

T9. Rozhovor se uskutečnil na:







Přidělené adrese
Náhradní adrese

T10. Dotázaný se o průběh rozhovoru
1)

Velmi zajímal



2)

Částečně zajímal



3)

Příliš nezajímal



Prohlašuji, že toto je přesný záznam odpovědí respondenta.
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