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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou harmonizace profese 

a péče o rodinu z pohledu naší republiky a zemí Evropy. 

Cílem této práce bylo zmapovat současný stav a problémy slaďování práce 

a péče napříč Evropou, porovnat situace a seznámit čtenáře s možnými opatřeními. 

Rodinná politika se v současné době v jednotlivých zemích Evropské unie 

podstatně liší, rozdíly jsou patrné především v délce mateřské dovolené, rodičovské 

dovolené a výši dávek a příspěvků.93 

Největší prostor jsem věnovala analýze rodičovské dovolené v České republice 

a v evropských zemích. Počátky odlišností úpravy u nás a ve Švédsku, které 

je „zakladatelem“ rodičovské dovolené, tkví nejen v roce zakotvení rodičovské 

dovolené do právního řádu – ve Švédsku je to rok 1974, v České republice rok 2001, ale 

také ve zrodu rodinné politiky, který ve Švédsku spadá z důvodu populačních problémů 

již do 30. let 20. století. 

Dalším důvodem odlišností České republiky a Švédska bezesporu bude fakt, 

že Česká republika prošla 40 lety autoritativního komunistického režimu a Švédské 

království má jednotný systém s jedním typem rodičovské dovolené a jedním typem 

denní péče o děti, zatímco Česká republika má dva systémy rodičovské a dva druhy 

systému péče o děti dle věku dítěte.94 

Do budoucna bychom se mohli inspirovat flexibilním systémem Švédska, který 

by nám mohl přinést větší počet otců na rodičovské dovolené a tím větší pomoc ženám, 

na kterých dnes především leží břímě péče o děti. Švédsko představuje komplexní 

sociální ochranu, kam spadají přídavky na děti, veřejná zdravotní péče, rodičovské 

pojištění, bezplatné školství a vysoký počet institucí předškolní péče o děti, které jsou 
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financovány místními orgány. Smyslem těchto opatření je podpora dvoukariérových 

rodin, která se realizuje na základě opatření umožňujících rovný přístup k sociálním 

dávkám ve vztahu k pohlaví, ale i snahy o harmonizaci práce a péče o rodinu.95 

Podnětem ze SRN v oblasti lepší harmonizace práce a péče by pro naši zemi 

mohl být německý unikátní komplex daňových úlev, jako například odpis částky 

zvyšující tzv. nezdanitelný základ přijmu, odpis částky na profesní přípravu dítěte, 

různá daňová zvýhodnění pro osamělé rodiče a pomoc poskytovaná fondy pro matky 

v nouzi. Do fondu přispívají vedle státu i jednotlivé spolkové země, církve a nejrůznější 

soukromé organizace.96 

Inspirací z Dánska by mohly být přídavky, kterými jsou zvýhodněny rodiny 

samoživitele, studentů apod. Tyto plusy včetně častějšího nároku na příspěvek 

na bydlení totiž přispívají k vysoké mimomanželské plodnosti.97 

V oblasti rodičovské dovolené patříme mezi několik málo zemí 3letou 

rodičovskou, avšak oproti zemím jako je Itálie, Island či Spolková republika Německo 

u nás systém rodičovské nezvyšuje motivaci obou rodičů podílet se na rodičovské 

dovolené, kdežto v jiných zemích se při neúčasti druhého rodiče ztrácí například nárok 

na několik měsíců rodičovské navíc. 

Nejflexibilnější systém rodičovské dovolené je bezpochyby ve Švédsku, kdy 

rodiče nemusejí každý měsíc pobytu doma čerpat 100% příspěvku, který jim náleží. 

Jediným omezením je nutnost vyčerpat celek do 8 let věku dítěte. Dalším pozitivem 

                                                 
95  MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2004, s. 117-118. 

96  MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2004, s. 103-104. 

97  MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích. Praha: 

VÚPSV, 2003, s. 33. 



65 

 

je možnost rozdělení času obou rodičů dle jejich vůle. Je patrné, že švédský systém 

je zaměřen na rovnost pohlaví, zvýšení porodnosti a zefektivnění politiky.98 

Česká republika stejně jako řada jiných evropských zemí bohužel stále ještě 

nenaplňuje cíle Evropské unie znějící na rovnoprávnou společnost, kde mají nejenom 

muži ale i ženy právo na rozvoj svého osobního, rodinného a profesního života. 

Hlavními důvody těchto cílů EU jsou demografický vývoj populace, nárůst podílu žen 

na trhu práce a proměňující se model rodiny. Nejpodstatnější problém tkví v tom, 

že v mnoha evropských zemích stále ještě panuje tradiční kultura, která vnímá ženu 

především jako někoho, kdo má „povinnost“ být doma a pečovat o rodinný krb a tím 

je jí bráněno uplatnit se na trhu práce.99  

Dalším důležitým problémem je odmítání žen zaměstnavateli, kteří u nich 

automaticky bez ohledu na jejich reálné schopnosti očekávají konflikt rodinných 

a profesních rolí. Taktéž rozdíly na úrovni mezd jsou nejvyšší ve věku, kdy žena 

nejčastěji pečuje o malé dítě. 100 

Problematika týkající se zajištění institucionální péče o děti byla vyjádřena tzv. 

Barcelonskými cíly danými Evropskou komisí. Dle těchto cílů by měla být do konce 

roku 2010 zabezpečena institucionální péče pro 33 % dětí mladších 3 let a pro 90 % dětí 

starších 3 roky do začátku povinné školní docházky. Již nyní lze ale konstatovat, 

že pokud jde o zajištění péče o děti od 3 let, je dostupnost těchto zařízení dostačující. 

Pokud však jde o institucionální péči o děti do 3 let, s výjimkou Francie a Švédska 

je tato péče v jiných evropských zemí, včetně České republiky, nedostatečná.101 
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 Největším oříškem, se kterým se potýkají dnešní rodiče, se mi jeví oblast 

problému institucionální péče o děti. Problémem není pouze nedostatek jeslí 

a mateřských škol, ale také jejich přizpůsobení se potřebám rodičů například otevírací 

dobou. 

Jedním z  řešení tohoto problému se zdají být soukromé školky, které 

se ale vyznačují několikanásobně vyššími náklady pro rodiče, než je tomu ve státních 

školkách a jeslích. Dalším možným řešením pro zatím malou skupinu rodičů v ČR jsou 

firemní školky, kterých je u nás zatím poskrovnu opět z důvodů finanční náročnosti, 

tentokrát pro zaměstnavatele, přestože jde o velké lákadlo pro rodiče-kvalitní 

zaměstnance. Asi nejsympatičtější je takové řešení problému hlídání dětí, 

kdy si maminky vyřizují živnostenské oprávnění ke zřízení miniškolky a spojují tak 

hlídání dětí s novou vlastní prací. 

Co se týče pracovněprávní legislativy týkající se tématu mé diplomové práce, 

jako vhodné opatření mi připadá především práce na částečný úvazek 

pro zaměstnankyně-matky a možnost práce z domova. 

Řešením nastíněných problémů by mohlo být rozpoznání hodnoty rodiny 

a uznání práva na práci v součinnosti s právem na péči na úrovni politik jednotlivých 

států. Tato práva by se měla doplňovat a ne vylučovat. Vedle dostupných a kvalitních 

služeb péče o děti je podmínkou dosažení cíle rovnosti moderní organizace práce 

založená zároveň na flexibilitě a jistotě, která bere v úvahu generová znevýhodnění 

a snaží se je vyrovnat.102 
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