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Rodinná politika v České republice a služby péče o děti předškolního věku

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma rodinné politiky, zaměřené na oblast

harmonizace rodiny a práce, konkrétně na institucionální a individuální poskytování služeb

péče o děti předškolního věku, jejich legislativní zakotvení, současný stav a možný vývoj.

Cílem práce je zjistit, vycházeje z demografického vývoje a sociálního, kulturního a

ekonomického kontextu, zda rodinná politika v oblasti služeb péče o děti předškolního věku

prostřednictvím platné legislativy v dostatečné míře reflektuje potřeby všech rodičů s dětmi

předškolního věku a přispívá v tomto ohledu k lepším podmínkám skloubení rodinného a

pracovního života, což je v české společnosti a politických kruzích velmi aktuální a

diskutované téma.

Práci člením do tří základních kapitol. V první kapitole se věnuji faktorům utvářejícím

kontext rodinné politiky a služeb péče o děti. Významné jsou v tomto ohledu demografické,

socio-ekonomické a socio-kulturní změny české společnosti. Jejich charakteristickým rysem

je celkový nárůst počtu narozených dětí, přičemž rodiče posouvají rodičovství do pozdějšího

věku a v jejich rodičovských strategiích se uplatňuje důraz na vlastní kariéru a seberealizaci.

Polovina rodin preferuje egalitaristický model rodiny s rovnou dělbou péče o děti a

domácnost a stejně tak uplatnění pracovních aspirací obou pohlaví. Ve skutečnosti je však

praktikován modifikovaný model živitele, kdy zpravidla žena pečuje o děti doma a slevuje ze

svých profesních ambicí.

Druhá kapitola se soustředí na analýzu vybraných legislativně zakotvených nástrojů

pro finanční podporu rodin s dětmi, prostřednictvím kterých usuzuji, že rodinná politika

v České republice preferuje péči o dítě přímo v rodině. Tím zároveň podporuje praktikovaný

rodinný model muže živitele a ženy pečovatelky. Ze zjištění první kapitoly však vyplývá

vzrůstající zájem české rodiny o možnost skloubení rodinných a pracovních povinností. Proto

docházím k závěru, že by mělo dojít k de-familizaci rodinné politiky cestou úpravy

ustanovení §30b odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře tak, aby byly

omezeny nebo zrušeny limity pro využití služeb kolektivní péče o děti při souběžném pobírání

rodičovského příspěvku.

Třetí kapitola analyzuje platnou právní úpravu služeb poskytování péče o děti

předškolního věku, jejich současný stav a možný vývoj. V souvislosti s aktuálně vzrůstajícím



počtem rozených dětí a navrhovanými kroky k de-familizaci péče o děti docházím k závěru,

že je důležité zajistit chybějící síť služeb péče o děti do tří let a zároveň zaměřit pozornost na

mateřské školy, jejichž kapacity přestávají být dostačující. Jako možné řešení navrhuji

konkrétní legislativní kroky v oblasti živnostenského podnikání, vedoucí k zatraktivnění

poskytování soukromých služeb a právní zakotvení některých nových služeb, poskytovaných

mimo živnostenský zákon.

Domnívám se, že legislativní změny podmínek pobírání rodičovského příspěvku a

zajištění fungující sítě služeb péče o děti povedou k lepší harmonizaci rodinného a pracovního

života a přispějí k vytvoření příznivějšího prorodinného klimatu, což je jedním ze základních

cílů české rodinné politiky.


