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Anotace 

Tato práce je věnována slučitelnosti práce a rodiny. Popisuji zde nástroje 

sociální politiky, které mají pomoci rodičům malých dětí zvládat rodičovskou i 

profesní roli. Sem patří institut mateřské a rodičovské dovolené, sluţby péče o 

děti. Zároveň se zmíním o několika velkých organizacích, které se touto 

otázkou jiţ zabývají a uvedly ji do praxe. V závěrečné části jsem se pomocí 

dotazníku u vybraných menších organizací, které pracují v sociální oblasti, 

snaţila zjistit odpověď na otázku, zda a jakým způsobem uplatňují nástroje 

slučitelnosti pracovního a rodinného ţivota v praxi. 
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Summary 

Die Vereinigung des Arbeits- und Familienlebens 

Diese Arbeit  ist der Verenigung des Arbeits- und Familienslebens 

gewidmet. Ich besschreibe darin Instrumente der Sozialpolitik, die Eltern von 

kleinen Kindern helfen sollen, die Professional- und Elternrollen zu schaffen. 

Dazu gehören Institut des Schwanngerschafts- und Elternurlaubs, Dienste 

der Kinderpflege. Zugleich erwähne ich einige grosse Organizationen, die sich  

mit dieser Frage schon beschäftigen und haben es in Praxis eingefůhrt. 

Im Abschlussteil versuche ich es, die Frage zu beantworten, ob und wie die 

ausgewählten,kleinen Organizationen, die im Soialbereich arbeiten, die 

Instrumente der Verenigung des Arbeits- und Familienlebens in Praxis gelltend 

machen. 
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Úvod 

 

Svou bakalářskou práci jsem se rozhodla věnovat tématu slučitelnosti 

pracovního a rodinného ţivota. V současné době se toto téma těší zájmu široké 

veřejnosti z mnoha důvodů, například kvůli nízké porodnosti a z toho 

vyplývajícího stárnutí populace, zvyšujících se poţadavků na kvalitu pracovní 

síly, prodluţující se doby přípravy na povolání. Vzdělaní rodiče odkládají 

narození prvního dítěte, protoţe se nechtějí vzdát svého zaměstnání z důvodu 

péče o toto dítě. Do vzdělání investovali mnoho času, peněz i energie, aby 

tohoto pracovního místa dosáhli. 

Pokud rodič (v naprosté většině matka) nastoupí na rodičovskou dovolenou, 

vypadne na několik let z pracovního procesu, její pracovní návyky, dovednosti 

a znalosti zastarávají. Při nástupu do zaměstnání po několikaleté pauze se 

potýká s nedůvěrou ze strany potencionálního zaměstnavatele, zda zvládne 

pracovní povinnosti a péči o rodinu. Ten se bojí častější absence ţeny na 

pracovišti apod. 

Na druhou stranu vysoce kvalifikované ţeny nastupují co nejdříve po porodu 

dítěte opět do zaměstnání. Zaměstnavatelé, pokud nechtějí o takové 

zaměstnankyně přijít, jsou nuceni nabízet těmto ţenám taková opatření, která 

by jim umoţnila pracovat a zároveň nerezignovat na mateřskou roli. Mezi tato 

opatření patří například flexibilní pracovní doba, firemní školka, moţnost 

volna nad rámec zákona z důvodu péče o dítě/děti.´ 

 

Cíle mé práce jsou dva. Jednak jsem chtěla zjistit, zda a jakým způsobem 

některé menší organizace, které pracují v sociální oblasti, uplatňují nástroje 

slučitelnosti pracovního a rodinného ţivota v praxi.  

Přispěla k tomu skutečnost, ţe sama pracuji v malé organizaci OS Martin, která 

si vytyčila za cíl zaměstnávat lidi špatně uplatnitelné na trhu práce. Sem patří 

lidé v předdůchodovém věku, příslušníci etnických menšin, rodiče malých dětí 

apod. Shodou okolností jsou v naší organizaci v naprosté většině zaměstnány 

matky malých dětí. Naše organizace kaţdý rok ţádá o dotace z Evropského 

sociálního fondu o dotace v rámci programu OPPA. Mým druhým cílem bylo v 

případě, ţe se mi podaří zjistit, ţe malé organizace uplatňují nástroje 

slučitelnosti pracovního a rodinného ţivota, tuto práci své organizaci 

poskytnout jako podklad pro ţádost o granty z výše zmíněného programu 

OPPA.  

 

Má práce obsahuje teoretickou a empirickou část. Teoretická část obsahuje 1-8. 

kapitolu, empirická zahrnuje 9-11. kapitolu. 
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Protoţe slučitelnost rodinného a pracovního ţivota je předmětem zájmu 

sociální a rodinné politiky, je první kapitola věnována vysvětlení těchto pojmů.  

  V druhé kapitole se stručně zmíním o problémech ţen, které se snaţí najít 

zaměstnání. Poté se chci v dalších kapitolách podrobněji věnovat nástrojům, 

které umoţňují rodičům malých dětí plnit úspěšně povinnosti doma i 

v zaměstnání. Sem patří zejména institut mateřské a rodičovské dovolené, 

sluţby péče o děti. Z oblasti zaměstnanosti zmíním rekvalifikace a flexibilní 

formy zaměstnávání, které mají slouţit slučitelnosti profesní a rodičovské role. 

Pracovní právo se této problematiky také týká. Je mu věnována 8. kapitola. 

 

V empirické části popíšu příklady dobré praxe slučitelnosti práce a rodiny. 

Zmíním se o několika velkých organizacích, které se otázkou slučitelnosti 

práce a rodiny jiţ zabývají a uvedly ji do praxe. 

 

Další část bude věnována rozboru dotazníku, který mi má pomoci odpovědět 

na otázku, zda a jakým způsobem malé organizace uplatňují nástroje 

slučitelnosti práce a rodiny v praxi. Jedná se o tři organizace, mající maximálně 

dvacet zaměstnanců. Jsou to: OS Martin Zličín, Domov svatého Karla 

Boromejského v Řepích a Centrum sociálně zdravotních sluţeb Řepy. 

V závěru shrnu, zda se mi podařilo/nepodařilo naplnit stanovené cíle. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Souvislost sociální a rodinné politiky 

s oblastí slučitelností pracovního a 

rodinného života 

Slučitelnost pracovního a rodinného ţivota je jednou z oblastí, ke které směřují 

prorodinné kroky v rámci rodinné politiky. Ty mají podporovat vytváření 

socioekonomických podmínek, které jsou rodině příznivě. „Vláda chce 

zdůraznit a ocenit kaţdého jedince nejen jako pracovní síly, která se aktuálně 

podílí na tvorbě ekonomického blahobytu společnosti, ale rovněţ jako rodiče, 

který investuje čas, energii a finanční prostředky do péče a výchovy dětí, tedy 

do budoucího lidského kapitálu“.
1
 Cílem těchto kroků není pasivní podpora 

rodiny, ale vytvoření podmínek umoţňujících rodičům snadnější skloubení 

pracovního ţivota.
2
 

 

Na začátek by bylo vhodné vymezit, co rodinná politika je. Rodinnou 

politiku spolu s politikou sociálního zabezpečení, bytovou, zdravotní, politikou 

zaměstnanosti a vzdělávací zahrnuje sociální politika.
3
 

Pojem sociální politika je mimořádně neurčitý, uţívá se v mnoha různých 

významech. U nás je sociální politika nejčastěji chápána v širším a uţším 

pojetí. V prvním pojetí je „vnímána jako aktivity vztahující se bezprostředně 

k ţivotním podmínkám lidí“
4
. Podle druhého pojetí má sociální politika za cíl 

„především reagovat na sociální rizika, resp. na jejich moţné negativní 

důsledky (např. stáří, nemoc, invalidita) a eliminovat sociální tvrdosti, které 

doprovázejí fungování trţního mechanismu (např. nezaměstnanost, chudoba).“
5
 

Podle jiné podobné definice “ hlavním cílem sociální politiky je čelit 

sociálním a ekonomickým ohroţením, s nimiţ se lidé v průběhu svého ţivota 

setkávají, případně vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj jednotlivců a 

sociálních skupin.“
6
 

  

Rodinná politika zahrnuje opatření a aktivity, jejichţ účelem je podpora 

rodiny. Jedná se o průřezovou politiku zasahující do oblastí veřejného ţivota 

jako je bydlení, školství, zdravotnictví, infrastruktura. Soustředí se na podporu 

rodiny ve výkonu její přirozené funkce. Hlavními oblastmi podpory rodiny 

v současnosti jsou:
7
 

 

- Podpora vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro 

fungování rodin, které se zaměřují na finanční zajištění rodiny, 

slučitelnost pracovního a rodinného ţivota a sluţby péče o děti. 
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- Podpora zkvalitňován rodinných vztahů a posílení rodičovských 

kompetencí 

- Podpora rodin se specifickými potřebami 

- Podpora zapojení krajů a obcí do rodinné politiky. 

Vzhledem k tématu a rozsahu bakalářské práce se budu nadále zabývat jen 

oblast slučitelnosti pracovního a rodinného ţivota. Při přípravě legislativních a 

koordinačních kroků v této oblasti vláda navrhuje tato opatření:
8
 

 

- Zavést a podporovat inovativní sluţby péče o děti zejména předškolního 

věku v prostředí, které se co nejvíce blíţí rodině. Jedná se o institut 

vzájemné rodičovské výpomoci, sluţby péče o děti na základě 

ţivnostenského podnikání prostřednictvím revize hygienických a 

kvalifikačních poţadavků na provoz ţivnosti a o zavedení tzv. institutu  

miniškolky, poskytovaný na nekomerčním základě. 

- Zavedení daňových výhod pro zaměstnavatele, kteří poskytují nebo 

zajišťují péči o děti svým zaměstnancům. 

- Zavést slevu na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti. 

- Zavedení otcovské dávky, tj. vytvoření stavu podobného otcovské 

dovolené, který funguje v mnoha evropských zemích.    

 

Otázce slučitelnosti práce a rodiny je věnována pozornost i na evropské 

úrovni. Evropský sociální fond poskytuje firmám prostředky v rámci 

programu OPPA – Operační program Praha – Adaptabilita (podrobněji viz 

Příloha č. 2).  
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2.Problémy žen při hledání zaměstnání 

 

Co se týče celkové situace rodin s dětmi, závisí na podmínkách rodičů na trhu  

práce. I kdyţ se v mnoha případech dělí o povinnosti spojené s péčí o děti a 

mnozí otcové pečují o domácnost, spočívá péče o děti převáţně na ţenách. 

Přitom konkrétně v České republice je od dob totality model tzv. dvoupříjmové 

rodiny, kdy jsou do placené práce zapojeni oba rodiče, velmi typický.
9
 České 

ţeny mají dlouhou tradici v placeném zaměstnání mimo domov.
a
 

 

Volba, zda zaloţit rodinu a starat se o její denní chod nebo vyhovět touze po 

uplatnění se ve své profesi, se pro mladé lidi, ale zejména pro ţeny, stává čím 

dál komplikovanější. Skloubit rodinné a pracovní povinnosti prý zvládá bez 

větších obtíţí 56% muţů a 61% ţen, kteří zaloţili rodinu. Pracovní povinnosti 

zvládá na úkor rodiny 27% muţů a 16% ţen Pracovní i rodinné povinnosti 

plnit „napůl“ dokáţe 15% muţů i ţen, a plnit se nedaří 3% muţů i ţen.
10

 

 

Kvůli potenciální moţnosti přerušení profesní kariéry z důvodu narození 

dítěte a z toho vyplývajícímu nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou 

se komplikuje pracovní uplatnění ţen na trhu práce. Například pokud se ţena 

uchází o zaměstnání, potýká se s následujícími problémy: Na rozdíl od muţů 

jsou dotazovány na svůj rodinný stav a počet dětí. Zaměstnavatel vychází 

z předpokladu, ţe upřednostňují rodinu před prací.
11

 

Dále předpokládá, ţe se ţena mateřstvím stane rizikovější pracovní silou 

neţ muţ v důsledku diskontinuity pracovních kariér. Zaměstnavatel nezřídka 

očekává absenci z důvodu čerpání mateřské a rodičovské dovolené, z důvodu 

péče o děti v době jejich nemoci, dále menší návratnost investic do lidského 

kapitálu
b
 ţeny a v neposlední řadě menší zainteresovanost ţeny na procesu 

produkce právě z důvodu koncentrace na péči o děti a domácnost.
12

  

 

Tyto problémy očekává zaměstnavatel u ţen, které uţ děti mají. A u ţeny, 

které je nemá, předpokládá, ţe dítě mít bude, a tyto problémy nastanou také
13

. 

U ţeny, která má uţ větší děti, se očekává, ţe u ní došlo k zastarání kvalifikace. 

                                                 
a
 Podíl ţen na ekonomicky aktivním obyvatelstvu byl v bývalém Československu 

v poválečném období 36,5% (1948), v průběhu 60. a 70. let stoupl na 44% a do současnosti 

zůstal téměř nezměněn (Kotýnková, Kuchařová, Průša, 2003, in Národní zpráva o rodině 
[online], 2004). 
b
 „Lidským kapitálem rozumíme soubor znalostí, fyzických, intelektuálních, komunikačních 

schopností, praktických dovedností a motivací, získaných zejména v procesu vzdělávání a 
praktické činnosti člověka a pouţitelných v pro vytvoření nové hodnoty, uspokojení potřeby 

nebo pro zvýšení některé z forem kapitálu“ (Lidský kapitál [online], 2009). 
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Ţena, která má uţ děti dospělé, nebo jiţ dokonce samostatné a opustily dům, je 

pro potencionálního zaměstnavatele neperspektivní kvůli vysokému věku.
14

 

Vůbec nezáleţí na tom, ţe se tak nechovají všechny ţeny. Taková očekávání 

jsou uplatňována i u ţen, které se rozhodly, ţe dítě mít nebudou. Jejich záměry 

tak zůstanou neodhaleny.
15

 

 

Existuje téţ známý fakt, ţe při náboru pracovní síly jsou na ţeny kladeny 

vyšší nároky.
16

 Musí přesvědčit zaměstnavatele nejen o tom, ţe zvládnou 

danou práci, ale ţe mají zároveň zajištěnou nějakou formu péče o malé 

dítě/děti. Známým faktem je, ţe ţeny méně často mění pracovní místa neţ 

muţi, proto mohou být pokládány za spolehlivější zaměstnance neţ oni.
17
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3. Mateřská dovolená 

V souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě u nás existuje 

několik opatření, která směřují ke zvýšené ochraně a zvýhodnění ţen-matek a 

muţů otců v pracovněprávních vztazích. Jedná se zejména o mateřskou a 

rodičovskou dovolenou. Ty jsou jedním z klíčových nástrojů slučitelnosti práce 

a rodiny. Mateřská dovolená (dále jen MD) je u nás jednou z nejdelších 

v Evropě.
18

 Pro ni platí následující ustanovení: 

 

Zaměstnankyni-matce náleţí v souvislosti s porodem a péčí o novorozené 

dítě MD po dobu 28 týdnů, pokud porodila dvě či více dětí najednou, je 

oprávněna čerpat MD po dobu 37 týdnů.
c
 Na MD nastupuje většinou na 

počátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu, nejdříve však na začátku 

8. týdne před porodem. 

Pokud zaměstnankyně vyčerpá z MD před porodem měně neţ 6 týdnů, 

protoţe porod nastal před očekávaným termínem porodu, náleţí jí MD od 

jejího nástupu aţ do uplynutí 28, eventuálně 37 týdnů. Pokud ale těhotná 

zaměstnankyně vyčerpá z MD před porodem měně neţ 6 týdnů z jiného 

důvodu, náleţí jí MD od porodu jen ve výši 22, popřípadě 31 týdnů, pokud 

porodila zároveň dvě nebo více dětí. 

 

V případě, ţe se dítě narodilo mrtvé, má zaměstnankyně nárok na MD po 

dobu 14 týdnů. MD nesmí v ţádném případě být kratší neţ 14 týdnů a nemůţe 

být přerušena ani skončit před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. 

Zaměstnankyně o poskytnutí MD ţádat zvlášť nemusí. Stačí zaměstnavateli 

oznámit termín nástupu na MD na předepsaném tiskopise, který podepíše 

příslušný lékař. 

 

Zaměstnanec/zaměstnankyně můţe na MD nastoupit také v případě, ţe 

převzal/a dítě do péče nahrazující péči rodičů nebo dítě, jehoţ matka zemřela.
19

 

Doba, po kterou zaměstnankyně čerpá MD a RD, a doba, kdy je zaměstnanec 

na RD, je ve smyslu ustan.§191 z.č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, povaţována 

za důleţitou osobní překáţku v práci. Po tuto dobu je 

zaměstnanec/zaměstnankyně omluvena pro nepřítomnost v práci.  

 

                                                 
c
 Novelou Zákoníku práce z roku 2006 se od 1. 1. 2007 ruší nárok na MD v délce 37 týdnů 

pro neprovdané, rozvedené, ovdovělé nebo z jiných důvodů osamělé matky, které neţijí 
s druhem nebo v registrovaném partnerství. Důvodem byla malá průkaznost „skutečné“ 

osamělosti matky (Formánková, 2007).  
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Po tuto dobu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, má však nárok na dávky 

nemocenského pojištění dle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění 

zaměstnanců, a dle zákona č. 88/1968 Sb., o prodlouţení mateřské dovolené, o 

dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, a státní 

sociální podpory dle zákona č. 117/1995 SB., o státní sociální podpoře 

(rodičovský příspěvek). 

 

S MD je spojena peněţitá dávka nemocenského pojištění, peněţitá pomoc 

v mateřství (dále jen PPM). Činí 60% denního vyměřovacího základu
d
 a jeho 

výše je závislá na předchozím příjmu.
e
 

 V určitých, zákonem stanovených případech, má nárok na výplatu PPM téţ 

muţ-zaměstnanec. Jedná se o případ, kdy ovdovělý, rozvedený, svobodný nebo 

z jiných váţných důvodů osamělý zaměstnanec, který neţije s druţkou, který 

pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo pečuje o dítě, 

jehoţ matka zemřela, má právo pobírat PPM po stejnou dobu, jako by ji 

pobírala ţena. Také tehdy, pokud manţelce není poskytována PPM nebo podle 

lékařského rozhodnutí nemůţe nebo nesmí o dítě pečovat pro závaţnou 

dlouhodobou nemoc, náleţí mu PPM ve shora uvedeném rozsahu.
20

 

 

MD a RD muţe čerpaná v době, kdy je ţena oprávněna čerpat MD, se 

posuzuje jako výkon práce, a to i pro účely dovolené na zotavenou. Vrátí-li se 

zaměstnankyně do práce po skončení MD nebo zaměstnanec po skončení RD 

v rozsahu doby, po kterou má ţena nárok čerpat MD (28 a 37 týdnů), musí je 

zaměstnavatel zařadit na jejich původní práci a pracoviště. Pokud to není 

uskutečnitelné kvůli zrušení pracoviště nebo ţe práce odpadla, musí je 

zaměstnavatel zařadit podle jejich pracovní smlouvy. 

 

Pokud zaměstnankyně poţádá o navazující dovolenou bezprostředně po 

uplynutí MD, a zaměstnanec o poskytnutí dovolené, která by navazovala 

bezprostředně po skončení RD do doby, po kterou měla zaměstnankyně nárok 

čerpat MD, musí zaměstnavatel ze zákona jejich ţádosti vyhovět. Takto 

poskytnutou dovolenou nelze před nástupem RD z důvodu MD krátit. 

                                                 
d
 Denní vyměřovací základ je započitatelný příjem, který podléhá odvodu pojistného na 

sociální zabezpečení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zúčtovaný zaměstnanci 

v rozhodném období, (zpravidla 12 předcházejících měsíců), vydělený počtem kalendářních 

dnů, za toto rozhodné období.  
e
 Toto ustanovení platí od 1. 1. 2010. Dříve to bylo 69% vyměřovacího základu 

(www.mpsv.cz). 
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4. Rodičovská dovolená 

4.1. Podmínky čerpání 

 

Pokud chce zaměstnanec či zaměstnankyně pečovat o dítě, musí jim 

zaměstnavatel poskytnout rodičovskou dovolenou. Matka dítěte má na ni nárok 

po skončení MD a otec od narození dítěte, v rozsahu, v jakém o ni poţádají. 

Tento nárok však trvá nejdéle do doby, neţ dítě dosáhne věku tří let. 

RD nemusí rodiče čerpat vcelku. To znamená, ţe pokud zaměstnanec či 

zaměstnankyně nastoupí do práce, mohou kdykoliv znovu poţádat o poskytnutí 

RD aţ do tří let věku dítěte. Rodič, který se po skončení RD opět vrací 

k původnímu zaměstnavateli do práce, musí být zařazen podle pracovní 

smlouvy. 

Po dobu čerpání RD v rozsahu RD matky nepřísluší zaměstnanci či 

zaměstnankyni náhrada mzdy nebo platu. Mají nárok na dávku státní sociální 

podpory- rodičovský příspěvek dle zákona 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře.
f
 Ten je vyplácen do čtyř let věku dítěte, pokud ale rodič po celý 

kalendářní měsíc osobně a celodenně řádně pečuje o dlouhodobě zdravotně 

postiţené dítě, má nárok na vyplácení tohoto příspěvku aţ do sedmi let věku 

dítěte. Ten byl pro všechny zaměstnankyně aţ do 1. 1. 2008 stejný, nezávisel 

na předchozím příjmu, neţ došlo k uzákonění tzv. třírychlostního čerpání 

RD(viz níţe).
g
 

V době, kdy zaměstnankyně čerpá MD, má zaměstnanec nárok na čerpání 

RD. RD mohou čerpat oba rodiče současně. V tomto případě můţe hmotné 

zabezpečení nebo dávky čerpat pouze jeden z nich. 

 

4.2. Třírychlostní rodičovská dovolená 

Od 1. 1. 2008 platí nový systém čerpání rodičovského příspěvku a třírychlostní 

rodičovská dovolená. Cílem tohoto opatření bylo umoţnit větší svobodu volby 

                                                 
f
 Rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek nelze zaměňovat. Rodičovská dovolená je 

institutem pracovního práva, rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Je na něj 

nárok po dobu RD (do tří let věku dítěte) a dále aţ do čtyř let. Na rodičovský příspěvek měli 

otcové při celodenní péči o dítě nárok jiţ od 90. let minulého století, ale na RD mohli 
zaměstnaní otcové nastoupit aţ od 1. 1. 2001 (Kuchařová, 2006). 

g
 V roce 2005 byla jeho výše stanovena tak, aby dosahovala úrovně 1,54násobku ţivotního 

minima na výţivu a úhradu ostatních ţivotních potřeb rodiče pečujícího o dítě. Od 1. 1. 2006 

činila jeho výše 3696 Kč. V případě, ţe se jednalo o nezaopatřeného rodiče, měl nárok na RP 

ve výši 3897 Kč měsíčně (Kuchařová, Výzkumná…, 2006). Od 1. 1. 2007 výši rodičovského 
příspěvku upravil tak, aby dosáhla 40% platu v nepodnikatelském sektoru. V roce 2007 to bylo 

7582 Kč   (Formánková, 2007). 
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rodičů a vytvořit pruţnější podmínky pro skloubení pracovních povinností a 

výchovy nejmenších dětí. Nový systém nabízí třírychlostní čerpání v délce 2, 3 

nebo 4 roky a tři varianty rodičovského příspěvku: Zvýšenou, při které rodič 

pobírá 11 400 Kč měsíčně, základní s částkou rodičovského příspěvku 7600 Kč 

měsíčně, a sníţenou, v měsíční výměře 3800 Kč měsíčně. 

 

Rodičovský příspěvek je moţno čerpat po peněţité pomoci v mateřství, kdy 

dítě dovrší věk 22 týdnů, a je moţnost zvolit jednu ze tří následujících variant:  

a/ Rychlejší čerpání, při kterém rodič pobírá 11 400 Kč měsíčně do 24 

měsíců věku dítěte. Musí ale splňovat podmínku nároku na PPM ve výši 

alespoň 380 Kč za kalendářní den. 

b/ Klasické čerpání, kdy rodič pobírá 7600 Kč měsíčně do 36 měsíců věku 

dítěte. Musí mu ale vzniknout nárok na PPM. 

c/ Pomalejší čerpání, kdy rodič pobírá do 21. Měsíce věku dítě 7600 Kč 

měsíčně a poté do 4 let jeho věku 3800 Kč měsíčně. 

 

O rychlejší čerpání je nutno poţádat nejpozději v měsíci následujícím po 

měsíci, kdy dítě dosáhne 22. týdne věku.
h
 O klasické čerpání zaţádá rodič 

nejpozději v měsíci, kdy dítě dosáhne 21. měsíce věku. Pro čerpání RP platí, ţe 

se vztahuje vţdy na nejmladší dítě v rodině. Nárok na příspěvek má matka 

nebo otec, který musí při dvouleté nebo tříleté variantě splňovat podmínky pro 

pobírání PPM jako matka. Po volbě nelze jiţ zvolenou variantu změnit. 

Pokud rodič nepoţádá o rychlejší nebo klasické čerpání RP, bude mu po 21. 

měsíci věku dítěte sníţený příspěvek v pomalejší variantě aţ do čtyř let věku 

dítěte. 

 

Rodič při čerpání RP můţe pracovat v případě, ţe bude zajištěna celodenní 

péče o dítě jinou zletilou osobou.  

Pokud si rodič neplatí nemocenské pojištění nejméně 270 dnů dva roky před 

porodem, nemá nárok na PPM a hned od porodu dítěte obdrţí RP ve výši 7600 

Kč měsíčně do 21. měsíce věku dítěte a poté 3800 Kč měsíčně aţ do čtyř let 

věku dítěte, coţ odpovídá pomalejší variantě čerpání RP. 

Co se týče celkem vyplacené částky RP, jsou všechny přibliţně stejné, mírně 

zvýhodněná je tříletá varianta. Dvouletá varianta je výhodná pro ty rodiče, kteří 

se chtějí co nejdříve po porodu jejich dítěte vrátit zpět do práce. Vyplatí se i 

těm rodinám, které plánují dvě děti krátce po sobě. V případě, ţe se jim druhé 

                                                 
h
 Kdy rodiči končí vyplácení peněţité pomoci v mateřství. U vícerčat je to 31 týdnů.  
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dítě narodí do dvou let a rodič si opět zvolí rychlejší čerpání, můţe tato rodina 

pobírat 11 400 Kč měsíčně aţ čtyři roky.
i
 

4.3. Problémy spojené s mateřskou a rodičovskou dovolenou 

To, ţe rodičovský příspěvek lze čerpat aţ čtyři roky a na RD můţe ţena 

s dítětem zůstat aţ tři roky, je velmi neúčelné
21

. Pokud se totiţ zaměstnankyně 

nevrátí do tří let po porodu dítěte na své původní pracovní místo, není 

zaměstnavatel povinen ji později zaměstnat. Problémy mohou mít i ţeny, které 

před porodem nepracovaly, protoţe nemají nárok na garanci pracovního místa. 

Dlouhá RD s sebou nese další problémy z důvodu dlouhodobé absence na 

pracovním trhu. 

Dochází ke ztrátě či sníţení pracovního kapitálu a kvalifikace, sníţení 

sebedůvěry atd.
22

 Pokud ţena zůstane s dítětem dlouho doma, celé čtyři roky, 

tak z dlouhodobého hlediska to můţe velmi negativně ovlivnit její šance na 

pracovním trhu. Často se stávají nezaměstnatelné.
23

 

 

Pokud si chtějí rodiče k rodičovskému příspěvku přivydělat, a tím pádem 

svou výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny, musí zajistit péči i 

dítě jinou zletilou osobou. Příjmy rodiny pro nárok na rodičovský příspěvek 

nebudou testovány. Nárok na něj ztratí, pokud dítě do tří let pobývá 

v předškolním zařízení více neţ pět dnů v měsíci, nebo více jak čtyři hodiny 

denně, je-li mladší čtyř let. 

 

Tato dávka sice zajišťuje určitý příjem, ale pokud si chce ţena při MD 

přivydělávat, hledat si zaměstnání nebo se dále vzdělávat, a nemá zajištěné 

hlídání dítěte od příbuzných, pět dní v měsíci je naprosto nedostačujících. 

Touto úpravou jsou znevýhodněni všichni pečující rodiče, kteří nemají 

moţnost vyuţívat privátní péči o děti, například prarodiči, au-pair, příbuznými 

atd. Tento stav je odkazuje k finanční závislosti na partnerovi nebo státu.
24

 

 

Co se muţů týče, ti mohou nastoupit na RD od 1. 1. 2001, kdy nabyla 

účinnosti novelizace zákoníku práce. V letech 1990 aţ 2000 měli moţnost bez 

ohledu na svůj rodinný stav pobírat rodičovský příspěvek. Doma s dítětem ale 

zůstat nemohli, pokud byli zaměstnáni. Zaměstnavatel totiţ nebyl povinen je ze 

zaměstnání uvolnit. Zbývala jediná moţnost a to dobrovolně rozvázat pracovní 

poměr
25

. Otcové ale RD automaticky vyuţívat nezačali. Počet otců pobírající 

                                                 
i
 Sice došlo k moţnosti čerpat rodičovský příspěvek v délce dvou, tří či čtyř let, ale jak 

podotýká Kříţková, Vohlídalová, 2009, nezměnila se délka rodičovské dovolené, coţ je doba 

maximálně tří let, kdy je zaměstnavatel povinen rodiče opět zaměstnat. Nenavýšila se ani 
kapacita míst v jeslích či mateřských školách pro děti ve věku od dvou či tří let. Z tohoto 

důvodu je moţnost pro většinu ţen zvolit kratší délku rodičovské dovolené nadále nedostupná. 
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rodičovský příspěvek je oproti počtu ţen mající na něj nárok je zanedbatelný. 

V České republice tvoří muţi pečující celodenně o malé děti jen asi jedno 

procento osob pečující o děti. 
26

 

V české společnosti stále převládá představa, ţe hlavním důvodem odchodu 

muţe na RD je jeho horší ekonomické postavení v porovnání se ţenou. Tím se 

myslí buď nezaměstnanost nebo hůře placená práce.
27
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5. Služby péče o děti 

Dalším opatřením státu, které má za úkol umoţnit rodičům lépe skloubit jejich 

rodičovské a profesní role tak, aby nemuseli rezignovat ani na své rodičovství, 

ani se vzdát své profesní realizace, je existence finančně a teritoriálně 

dostupných sluţeb péče o děti. Jedná se zejména o děti do tří let věku, 

předškolního a mladšího školního věku. 

5.1. Služby péče o děti do tří let věku dítěte 

Tento typ není v České republice příliš rozšířený. Rodiče mají na výběr mezi 

těmito typy sluţeb:
28

 

- zdravotnické zařízení typu jesle. 

- soukromá zařízení dle z.č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 

-  sluţby typu „baby-sitting“ dle z.č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském 

podnikání 

- sluţby mateřských center. 

 

5.1.1. Zdravotnické zařízení typu jesle  

 

Vzhledem k tomu, ţe v 90. letech došlo ke změně hodnotové orientace 

s ohledem na zájem dítěte, prodlouţení doby nároku na rodičovský příspěvek
j
, 

poklesl počet jeslí z 1043 v roce 1991 na 60 v roce 2003
29

. Jedná se o tzv. 

zvláštní dětská zařízení preventivní lékařské péče, která pečují o zdravé děti ve 

věku do tří let. Důraz je kladen na všestranný rozvoj dítěte. 

 

Před rokem 1990 bylo zřizovatelem jeslí Ministerstvo zdravotnictví, 

v současnosti jsou tato zařízení nestátní.
30

 Dnes jsou zřizovateli nejčastěji obce, 

které je zřizují podle svého uváţení a potřeb území. Ty mají nejčastěji formu 

městských jeslí, dále jako oddělení jeslí při mateřské či základní škole nebo 

jesle při pečovatelské sluţbě či při nemocnici. Co se týče počtu míst v jeslích, 

jejich počet neodpovídá poptávce rodičů, a je tudíţ naprosto nedostačující. 

Kapacita jeslí se v průběhu let rapidně sníţila. Z bezmála 40 000 míst v roce 

1990 jich zůstalo v roce 2003 zhruba 1600.
31

 Dokladem této skutečnosti je i 

fakt, ţe aţ 25% dětí mladších tří let navštěvuje mateřskou školu.
32

 

 

Jesle jsou omezeny nejen prostorově, ale i časově. Jsou dostupné jen ve 

větších městech, a pro rodiče dětí, kteří v tomto městě mají trvalé bydliště. 

Fungují jen po omezenou dobu, která se nezřídka nekryje s pracovní dobou 

rodičů. Navíc bývají přijímány děti starší jednoho roku.
33

 

                                                 
j
 V roce 1995 se doba nároku na rodičovský příspěvek prodlouţila ze tří let na čtyři roky. 
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 Protoţe péče v jeslích je hrazena z rozpočtu zřizovatele, záleţí na něm, zda 

za pobyt dětí platí rodiče v plné nebo částečné výši. Z tohoto důvodu se 

poplatky v jeslích velmi liší. Zpravidla se jejich výše pohybuje v rozmezí 800 

aţ 4500 Kč za měsíc.
34

 

 

5.1.2. Soukromá zařízení dle z.č. 455/1991., o živnostenském podnikání 

 

 Jedná se o vázanou ţivnost „Péče o dítě do tří let v denním reţimu“. Obsahová 

náplň této ţivnosti je specifikována jako individuální výchovná péče o svěřené 

děti do tří let věku v denním nebo celotýdenním reţimu. Je zaměřena na rozvoj 

rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, 

výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku 

dítěte. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví dětí, jejich pobyt na čerstvém 

vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dětí, 

včetně první pomoci. Poplatek za umístění dítěte v těchto zařízeních je 

stanoven na komerční bázi jejich poskytovatelem.
35

 

 

5.1.3. Služby typu „baby sitting“ dle z.č. 455/1991., o živnostenském 

podnikání 

 

 Zde se jedná o volnou ţivnost „Poskytování sluţeb pro rodinu a domácnost“. 

Obsahová náplň této ţivnosti je specifikována zejména jako zajišťování chodu 

domácnosti, jako je vaření, úklid, praní, ţehlení, péče o zahradu apod. Zahrnuje 

téţ individuální péči o děti nad tři roky věku v rodinách, příleţitostné 

krátkodobé hlídání dětí (včetně do tří let věku), péče o osoby vyţadující 

zvláštní péči, obstarávání nákupů a jiných záleţitostí, které souvisí s chodem 

domácnosti a jiná obstaravatelská činnost. Obsahem této ţivnosti není péče o 

děti do tří let věku v denním reţimu. Poplatek za sluţbu je stanoven na 

komerční bázi jejím poskytovatelem. 

 

5.1.4. Služby mateřských center 

 

 Dalším typem sluţeb péče o děti jsou sluţby soukromých mateřských center. 

Vyuţívají je rodiče s dětmi ve věku 1,5 – 3let. Mateřská centra pracují na 

principu dobrovolnictví, nejsou dotována, proto jsou jejich sluţby finančně 

náročnější. V mateřských centrech lze nejčastěji navštěvovat programy pro 

rodiče (v naprosté většině matky) společně s dětmi. Některá centra nabízejí i 

tzv. hlídací sluţbu.
36
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5.2. Služby péče o děti předškolního věku 

Péče o děti starší tří let je zabezpečena v ČR prostřednictvím husté sítě 

finančně dostupných mateřských škol, které jsou rodiči hojně vyuţívány. 

K lepší slučitelnosti zaměstnání a rodiny by napomohlo, kdyby se tyto sluţby 

přizpůsobily potřebám rodin s dětmi, například otevírací hodiny nebo 

podmínky přijímání dětí do zařízení. 

 

V ČR existují tyto typy zařízení:
37

 

-  Mateřské školy zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 

- Mateřské školy „soukromé“, tj. zřízené církevními právnickými osobami 

nebo jinými právnickými osobami, jejichţ předmětem činnosti je 

poskytování vzdělávání nebo školských sluţeb podle školského zákona. 

- Soukromá zařízení provozovaná v reţimu zákona č. 455/1991 Sb., o 

ţivnostenském podnikání, které neposkytují rekreačně-vzdělávací 

činnost realizovanou v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, 

předškolních a školských zařízení zařazených do sítě škol. 

- Sluţby typu „baby-sitting“ v reţimu zákona č. 455/1991 Sb., o 

ţivnostenském podnikání. 

 

 MŠ jsou regulovány zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. Podrobnosti o 

podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání v ní, 

zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti dětí, jejich stravování a další speciální 

péči o děti a úplatě za vzdělávání jsou stanoveny vyhláškou 14/ 2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované 

státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezplatně.  

Co se týče počtu dětí v MŠ, ukazuje jeho vývoj následující tabulka: 

 

Tabulka č. 1. Počet dětí v mateřských školách v období 1990-2006. 

 

Rok  Počet dětí 

V MŠ  

 

Rok  Počet dětí  

V MS 

1990 537 825 2000 383 415 

1991  582 825 2001 363 431 

1992 525 300 2002 357 104 

1993 520 941 2003 356 979 

1994 509 979 2004 358 993 

1995 502 648 2005 362 960 

1996  478 663 2006 368 790 

Zdroj: Šámalíková Petra, 2007. 
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Jak je z údajů tabulky patrné, počet dětí v MŠ klesal aţ do roku 2003.   

V následujícím roce ale došlo k jeho navýšení a od té doby pozvolna stoupá. 

Co se týče věkové struktury těchto dětí, v roce 2000/1 bylo 7% dětí mladších 3 

let, 23% dovršilo 3. rok svého ţivota, 4leté děti tvořily 29%, 5leté 33% a 9% 

bylo starších. 97,2% dětí navštěvovalo MŠ celodenně, 2,7% polodenně a 0,1% 

MŠ s internátní péčí.
38

 

Počet mateřských škol klesl v letech 1990/91 aţ 2003/04 asi o 30%. 

 

Tabulka č. 2. Počet MŠ v letech 1991/1992 -2003/4.  

Školní 

rok 

1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 

Počet 

MŠ 

7335 7165 6979 6601 6526 6475 6343 

Školní 

rok 

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 002/03 2003/04 

Počet 

MŠ 

6152 6028 5901 5776 5642 5552 4840 

Zdroj: ČSÚ, Školství, Statistická ročenka, 1995, 2000, 2003, in Národní zpráva o rodině, 2004. 

 

 

5.3. Služby péče o děti mladšího školního věku.
39

 

Jedná se hlavně o školní druţiny, kluby, které téţ mají napomáhat rodičům 

malých dětí sloučit rodinné a pracovní povinnosti. MŠ navštěvovalo ve 

školním roce 2002/3 podle věku 76-95% z kategorie dětí 3 aţ 5letých, školní 

druţiny zřizované při ZŠ navštěvovalo jen 39% dětí. Školní druţiny mají 

v nabídce volnočasové aktivity pro ţáky 1. stupně ZŠ. Naproti tomu ţáci 2. 

stupně ZŠ a víceletých středních škol navštěvují školní a školní sportovní 

kluby. Ve zmíněném roce navštěvovalo tyto kluby jen 10% ţáků.
40
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6. Rekvalifikace 

Rekvalifikace
k
 spolu s flexibilními formami práce slouţí jako nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti zaměřené nejen na rodiče s malými dětmi. Rodiče jako 

účastníci trhu práce jsou handicapováni z důvodu péče o děti.
41

 Hlavním cílem 

rekvalifikací je podpora šancí při nalezení zaměstnání. To znamená zlepšit 

funkční flexibilitu
l
 rodiče prostřednictvím zvyšování jejich lidského kapitálu a 

přizpůsobování pracovní síly poţadavkům zaměstnavatelů formou aktualizace, 

rozšíření nebo přizpůsobení jejich kvalifikace
42

. Jejich nabídka je široká a za 

zvýhodněných podmínek. Pro nezaměstnané jsou bezplatné, při jejich 

absolvování mají vyšší podporu v nezaměstnanosti. 
43

Problémem je časová a 

prostorová nedostupnost kursů pro osoby na RD a rodiče malých dětí. Není 

dostatečně zajištěná péče o děti v době účasti matek v kursu.
44

  

 

Existují dva druhy kursů.
45

 Jednu skupinu tvoří specifické kursy, které 

účastníka vyškolí pro konkrétní druh povolání. Jeho náplň odpovídá na 

aktuální poptávku lokálního trhu práce. Mnohdy po jeho absolvování získá 

účastník pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. Do druhé skupiny tvoří 

nespecifické kursy, které vycházejí z předpokládaných potřeb lokálního trhu 

práce.  

 

Za zmínku stojí fakt, ţe pokud chce být ţena zařazena do rekvalifikačního 

programu, musí se stát registrovanou nezaměstnanou, coţ je moţné aţ po 

skončení RD
46

. I v případě, ţe se vhodný kurs vyskytne, pokud si ţena nezajistí 

hlídání dítěte mladšího tří let z neformálních zdrojů (prarodiče, kamarádky, jiní 

příbuzní či známí), je její moţnost účasti v kurzu velmi omezená z důvodu jiţ 

výše uvedeného nedostatku zařízení péče o děti do tří let věku.  

                                                 
k
 „Rekvalifikace je taková změna kvalifikace uchazeče o zaměstnání, která získáním 

nových znalostí nebo dovedností praktickou nebo teoretickou přípravou, umoţní jeho pracovní 
uplatnění ve vhodném zaměstnání“ (Kleveta, 2000, s. 20, in Valentová, 2007). Rekvalifikace 

není jen změna či rozšíření stávající kvalifikace, ale i získání kvalifikace nové.  
l
 U pracovní síly existují dva druhy flexibility, funkční a nominální. Při funkční se pracovní 

síla přizpůsobuje poţadavkům trhu práce tím, ţe si zvyšuje kvalitu svého lidského kapitálu. 

Jeho vyuţitím si zvyšuje schopnost uplatnit se na trhu práce. Při nominální flexibilitě pracovní 
síla akceptuje niţší mzdy, přijetí práce pod úrovní kvalifikace, dočasnou změnu druhu práce, 

přijetí dočasného či zkráceného úvazku (Valentová, 2007). 
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7. Flexibilní formy práce 

Moţnosti rodičů malých dětí úspěšně skloubit pracovní a rodičovské 

povinnosti závisí značnou měrou na flexibilních formách zaměstnávání. Tyto 

moţnosti nejsou českými zaměstnavateli dosud v dostatečné míře nabízeny. 

Nejvíce problémů při skloubení rolí v rodině i zaměstnání zaţívají rodiče, kteří 

mají děti v předškolním věku.
47

 Přitom na západ od nás je model, kdy ţeny 

chodí do práce jen na čtyři hodiny denně, naprosto běţný. Ţeny, které dlouhá 

léta budovaly svou kariéru, se nechtějí porodem dítěte vzdát všeho, čeho do té 

doby dosáhly. Zároveň nechtějí přijít ani o mateřství, tak se snaţí skloubit 

obojí. 

 

Firmy se jim snaţí vyjít vstříc s vědomím, ţe neprodělají, protoţe spokojený 

zaměstnanec rovná se výkonný zaměstnanec. Naproti tomu u nás firmy nemají 

na co navazovat. Po válce nastoupily všechny ţeny do práce, protoţe měly 

k dispozici jesle a mateřské školy, které se o děti postaraly po celý den. Na 

Západě tato zařízení neexistovala, ale firmy ţeny potřebovaly kvůli práci, proto 

jim nabídly flexibilní úvazky.  

 

Na začátek by bylo vhodné definovat, co to znamená flexibilní forma 

zaměstnávání. Obecně je lze definovat jako jakoukoli jinou formu 

zaměstnávání, neţ je klasická osmihodinová denní pracovní doba nebo 

čtyřicetihodinová týdenní, rozvrţená podle zaměstnavatele. 
48

V naší zemi 

nejsou zatím netradiční a flexibilní formy práce velmi časté.
m

 Zaměstnanci 

pracují v naprosté většině v pracovním poměru na dobu neurčitou a po 

stanovenou týdenní pracovní dobu
49

. Flexibilní formy práce lze rozdělit na 

flexibilní formy zaměstnávání a flexibilní formy organizace pracovní doby.
50

 

 

7.1. Flexibilní formy zaměstnávání 

Sem patří pracovní poměr na dobu určitou, pracovní poměr s kratší pracovní 

dobou,
n
 dočasná zaměstnání přes pracovní agenturu, práce na dálku, práce 

z domova. Mezi organizace pracovní doby patří zkracování pracovní doby bez 

                                                 
m
 Důvody malého rozšíření částečných úvazků v naší zemi jsou následující: nízké příjmy, 

protoţe česká rodina potřebuje k dosaţení slušné úrovně dva příjmy z plného úvazku, dále jsou 
u nás ţeny tradičně zaměstnány na plný úvazek, a nakonec je u nás malá nabídka částečných 

úvazků (Kříţková, Vohlídalová, 2009). 
n
 S pojmem pracovní poměr s kratší pracovní dobou jsem se setkala jen u jedné autorky. 

Všichni ostatní autoři pouţívají místo tohoto výrazu pojem „zkrácený pracovní úvazek“, který 

budu nadále pouţívat také, protoţe je mnohem běţnější a čtenáři srozumitelnější. 
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sníţení mzdy, práce přesčas, nerovnoměrné rozvrţení pracovní doby, pruţná 

pracovní doba, rotace práce a sdílení pracovního místa. 

 

7.1.1.  Pracovní poměr na dobu určitou 

 

Moţnost uzavřít tento typ smlouvy je dle Zákoníku práce do jisté míry 

omezená. Uzavřít opakovaně takovou smlouvu mezi týmiţ účastníky lze pouze 

maximálně po dobu dvou let ode dne vzniku pracovního poměru. Pokud 

účastníci chtějí opět uzavřít smlouvu na dobu určitou, musí od skončení 

předchozího pracovního poměru uplynout doba alespoň šesti měsíců. Zákonná 

úprava připouští některé podmínky, například u agenturního zaměstnávání, u 

pracujících důchodců, nebo pokud zaměstnavatel uzavře pracovní poměr 

s člověkem, který má nahradit dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu 

trvání překáţek v práci na straně tohoto zaměstnance (čerpání mateřské či 

rodičovské dovolené). Zaměstnavateli to přináší dvě výhody. Zaprvé moţnost 

získat pracovníka jen po dobu zvýšené potřeby práce, za druhé ukončení 

pracovního poměru pracovníka bez navýšení nákladů. 

 

7.1.2.  Pracovní poměr s kratší pracovní dobou 

 

Pod tento pojem jsou zahrnovány tyto typy: poloviční úvazek, zkrácený 

úvazek, flexibilní poloviční úvazek, zkrácený úvazek kombinující práci 

z domova s prací na pracovišti a méně neţ poloviční úvazek.
51

 

Poloviční úvazek spolu se zkráceným úvazkem a s polovičním flexibilním 

úvazkem jsou nejčastěji vyuţívanými formami. Pamatuje na ně i Zákoník 

práce, kde se v § 156/2 stanoví, ţe je zaměstnavatel povinen vyhovět těhotným 

ţenám nebo matkám dětí mladších 15 let, pokud poţádají o kratší pracovní 

dobu a nebrání jim v tom provozní í důvody. Dále musí přihlíţet k potřebám 

ţen pečujících o děti také při rozpisu směn. 

 Zkrácené úvazky většinou vyuţívají lidé jako moţnost přivýdělku 

k hlavnímu zaměstnání, studenti, důchodci a v neposlední řadě také matky 

s dětmi.
52

 Zkrácené pracovní úvazky jsou v České republice na rozdíl od států 

Evropské unie vyuţívány velmi málo. Srovnání přináší následující tabulka. 

 

Tabulka č. 3. Procentuální zastoupení zkrácených úvazků ve vybraných 

zemích. 

Nizozemsko 34,5% 

Rakousko 27,9% 

Velká Británie 23,3% 

Dánsko 19,6% 

Francie 12,9% 
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Polsko 11,5% 

Česká republika  3,5% 

Evropská unie 19,0% 

Zdroj: Tisková zpráva, 2008. 

 

Flexibilní poloviční úvazek znamená, ţe zaměstnanec odpracuje 20 hodin 

týdně podle svých moţností a potřeb zaměstnavatele. 

Při zkráceném úvazku zaměstnanec pracuje od několika hodin týdně aţ po 

například 30 hodin. Pokud odpracuje 30 hodin týdně, jedná se o tříčtvrteční 

úvazek. 

Při zkráceném úvazku kombinující práci z domova a s prací na pracovišti 

zaměstnanec např. dokumentaci můţe dělat doma. 

 

Zkrácený pracovní úvazek má své výhody i nevýhody.
53

 Mezi výhody patří: 

 

- Zaměstnanec má moţnost skloubit práci s péčí o rodinu. 

- Zaměstnanec vykazuje větší pracovní nasazení, není tak unavený, 

odvádí vyšší výkon, přichází s novými nápady. 

- Zaměstnanec si udrţí znalosti ve své profesi. 

- Je zde větší pestrost a sníţené riziko syndromu vyhoření. 

- Klesá zde počet neodpracovaných dnů, například práce z domova 

umoţní pracovat i v případě lehčího onemocnění dítěte. 

 

Nevýhody jsou následující: 

 

- Zaměstnanec obvykle nemá šanci na kariérní postup.
o
 

- Nemá nárok na všechny výhody jako ostatní kolegové. 

- Často se jedná jen o práci na dobu určitou.
p
 

- Za odpracované hodiny je hůře placený neţ při hlavním pracovním 

poměru.
q
 

- V případě propouštění přijdou tito lidé o zaměstnání nejdříve. 

- Kvůli tomu, ţe zde pracuje málo muţů, hrozí feminizace těchto úvazků. 

Dále se pracovnice mohou ocitnout v marginálním postavení.
54

 

                                                 
o
 Zkrácené pracovní úvazky jsou rizikové pro kvalifikované osoby, právě z důvodu 

zpomalení pracovního postupu a zmrazení moţnosti dělat kariéru. Proto jsou tyto úvazky 
vhodné pro osoby, které nemají příliš velké pracovní ambice (Maříková, 2002, in Formánková, 

2007). 
p
 Nemusí být přestupní stanicí k plnému úvazku, často jsou spojeny s podzaměstnaností, to 

znamená, ţe jedinec je zaměstnán na méně hodin, neţ by pracovat chtěl a mohl (Bartáková, 

2007). 
q
 Průměrná hodinová mzda u tohoto typu úvazku dosahuje jen 55-90% hodinové mzdy při 

plném úvazku (Krause, 2003, in Národní zpráva o rodině [online], 2004). 
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- Tyto úvazky mohou mít vliv na výši důchodů a sociální zabezpečení.
55

 

- Úvazky se koncentrují do méně kvalifikovaných profesí.
56

 

- Koncentrují se do určitých profesí, coţ souvisí se segregací trhu práce. 

- Zaměstnanci si často stěţují, ţe zaměstnavatelé po nich chtějí, aby 

v kratší pracovní době a za niţší mzdu udělali stejnou práci jako při 

plném úvazku. 

- V menších obcích občas vyvstává problém, jak se dostat do zaměstnání 

kvůli špatnému dopravnímu spojení. 

- Výše mzdy ze zkráceného úvazku nemusí dostatečně pokrýt zvýšené 

náklady na dopravu, poplatky za péči o děti atd.
57

 

-  

7.1.3.  Dočasné zaměstnávání prostřednictvím agentury práce
58

 

 

Pracovní agentury dočasně zaměstnávají uchazeče o zaměstnání tím, ţe je 

dočasně přidělí k výkonu práce u jiné fyzické či právnické osoby (uţivatele). 

Uţivatel není zaměstnavatelem přidělených osob, ale přiděluje jim práci, 

kterou také kontroluje. Zákony zajišťují zaměstnancům u uţivatele optimální 

pracovní podmínky. Jejich práce je časově omezena po sjednanou dobu.  

 

 7.1.4. Práce z domova/práce na dálku 

 

Tento typ práce umoţňuje zaměstnancům pracovat část týdne nebo celou 

pracovní dobu z domova. Zaměstnanec si pracovní dobu rozvrhuje sám. Je 

nutná důvěra mezi oběma stranami a co nejpodrobnější vymezení pracovních 

podmínek. K rozvoji domácí práce dochází zejména v oblasti výpočetní 

techniky. Domácí práce nezávisí ani na pracovních podmínkách 

zaměstnavatele, ani na stanovené pracovní a provozní době
59

.  

V některých oborech, kde se kompletují výrobky, nebo kde se něco ručně 

opravuje, je stanovena výkonová mzda. To znamená, kolik toho zaměstnanec 

udělá, tolik dostane zaplaceno. 

 Zákoník práce na tento typ práce nepamatuje. Na placené přesčasy nemá 

zaměstnanec nárok. Pouze pokud zaměstnanec pracuje na klasickou pracovní 

smlouvu, měla by se na něj vztahovat stejná pravidla jako na jeho kolegy, tedy 

i nárok na nemocenskou v případě, ţe by mu nemoc zabraňovala vykonávat 

domácí práci.
60

 Nevýhodou této práce můţe být ztráta sociálních kontaktů, 

které zaměstnání mimo domov poskytuje.
61

 

 

7.1.5.  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 

Tyto dohody jsou uzavírány v případě prací malého rozsahu nebo dočasného či 

ojedinělého charakteru. Zahrnují dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o 
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provedení práce (DPP). DPČ lze uzavřít mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem na práci pouze v rozsahu, který nepřekračuje v průměru 

polovinu stanovené týdenní doby, to je 20 hodin týdně. Pokud zaměstnanec 

uzavře DPP, nesmí odpracovat více jak 150 hodin za rok.
62

 

 

7.2. Flexibilní formy organizace pracovní doby 

7.2.1. Zkracování pracovní doby bez snížení mzdy 

 

Zkrácení pracovní doby bez sníţení mzdy můţe zaměstnavatel upravit ve 

vnitřních předpisech v případě, ţe u něj nepůsobí odborové organizace. Protoţe 

jde o zkrácení pracovní doby, ale mzda zůstává stejná, musí se tato skutečnost 

v závislosti na způsobu odměňování promítnout v úpravě poskytování mezd. U 

měsíční mzdy, kdy zaměstnanec má stálý plat, se zkrácení pracovní doby 

nepromítne, protoţe mzda zůstává stále stejná. Nebude zde potřeba nic řešit na 

rozdíl od hodinové mzdy. Hodinový tarif bude nutno přepočítat a zvýšit tak, 

aby zaměstnanec dosahoval při sníţeném počtu odpracovaných hodin stejné 

výše mzdy.
63

  

 

7.2.2. Práce přesčas 

 

Dle Zákoníku práce můţe zaměstnavatel nařídit zaměstnanci práci přesčas 

v rozsahu nejvýše 8 hodin týdně a 150 hodin přesčas. Dohodnout se s ním 

můţe na práci přesčas v průměru 8 hodin týdně maximálně 26 týdnů po sobě 

jdoucích. Za výkon práce mu přísluší příplatek minimálně 25% průměrného 

výdělku.
64

 

 

 7.2.3. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby 

 

Pro toto uspořádání platí, ţe průměrná týdenní pracovní doba nesmí po dobu 

26 týdnů přesáhnout stanovenou pracovní týdenní dobu (40 hodin) a délka 

směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Za zmínku ještě stojí tzv. konto pracovní 

doby. Zaměstnanec chodí do práce, jak to potřebuje zaměstnavatel. Tímto 

reaguje aktuálně na mnoţství práce. Počet hodin se různě mění.
65

 

 

7.2.4. Pružná pracovní doba 

 

Na tuto formu úvazku pamatuje téţ Zákoník práce. Zaměstnanec si sám volí 

začátek, respektive i konec pracovní doby v jednotlivých pracovních dnech 

v mezích stanovených zaměstnavatelem tak, aby mu to umoţňovalo skloubení 

jeho rodinných a pracovních povinností. Mezi začátek a konec pracovní doby 
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je vloţen zaměstnavatelem normativní čas, kdy musí být zaměstnanec na 

pracovišti. Zaměstnavatel má moţnost mít v určitou dobu zaměstnance na 

pracovišti a svolat například pracovní poradu a zaměstnanec má více svobody, 

jak si uspořádat své pracovní i osobní záleţitosti
66

.  

 

7.2.5. Sdílení pracovního místa – job sharing 

 

Tento pojem znamená, ţe se o jedno místo dělí dva zaměstnanci. Pracují na 

zkrácený úvazek a v práci se střídají. Záleţí na jejich dohodě, zda bude kaţdý 

pracovat 2,5 dne v týdnu, nebo bude kaţdý z nich denně pracovat polovinu 

pracovní doby
67

. Podmínkou je, aby byli sehraní a o své práci se vzájemně 

informovali. Zkušenost ukazuje, ţe tento typ je velmi vodný pro práci v recepci 

podniků, v pohostinství, v obchodech, u sociálních pracovníků apod. V praxi se 

ukazuje, ţe při uspořádání 4+4 při osmihodinové pracovní době není 

dosahováno tak vysoké produktivity práce. Při uspořádání 6+2 je to pro 

jednoho zaměstnance nevýhodné.
68

  

 

7.2.6. Rotace práce 

 

Tímto termínem se myslí, ţe se o jednu pozici dělí několik zaměstnanců. Tuto 

formu Zákoník práce nijak nespecifikuje, takţe záleţí na zaměstnavateli, jakým 

způsobem bude realizována v praxi.
69

  

 

7.2.7. Stlačený pracovní týden 

 

V tomto případě se jedná o variantu, kdy je týdenní pracovní doba odpracována 

během čtyř dnů. Pracovní dny jsou sice delší, ale pracovní týden je kratší. 

Zaměstnanec například pracuje čtyři dny v týdnu deset hodin denně, díky 

čemuţ získá jeden den volna navíc.  

 

Kromě výše uvedených typů úvazků existují ještě tyto flexibilní formy 

práce:
70

 

 

7.2.8. Klouzavý pracovní rok 

 

Je to podobné klouzavému pracovnímu týdnu, jen vztaţené na celý rok. 

V České republice je tento druh pracovního poměru velmi neznámým pojmem. 

Jeho podstata spočívá v tom, ţe v některých obdobích roku zaměstnanec 

pracuje více a vykonává práci přesčas, v jiném období roku pracuje méně a 

vybírá si náhradní volno. Velmi důleţité je přesné vymezení podmínek mezi 

oběma stranami, protoţe toto Zákoník práce neupravuje.  
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7.2.9. Dočasné přerušení kariéry 

 

Tuto formu vyuţívají především mladí lidé. Zaměstnavatel jim povolí na 

určitou dobu neplacené volno. Zaměstnanec to můţe například na účast na 

zahraniční stáţi. Tato forma je výhodná pro obě strany. Zaměstnavatel si udrţí 

odborníka, který si dále zvyšuje kvalifikaci. Zaměstnanec si po návratu ze 

zahraniční stáţe není nucen hledat nové pracovní místo. Jeho pracovní smlouva 

zůstává nadále v platnosti.  

 

7. 2.10. Sezonní práce 

 

Jsou typické například pro turisticky atraktivní lokality. 
r
 V praxi to funguje 

tak, ţe si zaměstnanec vydělá tolik, aby zbytek roku vydrţel z vydělaných 

peněz bez nutnosti dalšího zaměstnání. 

 

7. 2. 11. Purchased leave
s
 

 

Tato forma je vhodná pro osoby, které z nějakého důvodu potřebují dovolenou 

navíc. Kupují si ji vlastně tím, ţe je jim mzda kaţdý měsíc proporcionálně 

sníţena. Tuto formu ale neupravuje Zákoník práce, takţe vše závisí na dohodě 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

                                                 
r
 Téţ ve stavebnictví, v zemědělství apod. (poznámka autorky). 

s
 Dokáţu si představit, ţe by tuto formu vyuţívaly matky s malými dětmi v době letních 

prázdnin, kdy jsou mateřské a základní školy mimo provoz a letní tábory nejsou 

z nejrůznějších důvodů vyuţity. 
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8. Pracovní právo 

Podle platného Zákoníku práce by měla být věnována zvláštní pozornost 

pracovním podmínkám ţen a mladistvých.
71

 Zvláštní ochrana je zaručena 

těhotným ţenám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a kojícím 

ţenám bez ohledu na věk dítěte. Zaměstnavatel je povinen řídit se 

následujícími ustanoveními:
72

 

 

8. 1. Zákazy některých prací 

Ţeny nesmí vykonávat práce, které ohroţují jejich mateřství. Ministerstvo 

zdravotnictví stanoví ve vyhlášce práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným a kojícím ţenám a matkám do konce devátého měsíce po porodu. 

Těhotná ţena téţ nesmí vykonávat práce, které ohroţují podle lékařského 

posudku její těhotenství ze zdravotních příčin, které tkví v její osobě. Totéţ 

platí i pro kojící ţenu a matku do konce devátého měsíce po porodu.  

 

8.2. Přestávky ke kojení 

Zaměstnankyně, která kojí své dítě, má nárok na poskytnutí kromě přestávky 

v práci také zvláštní přestávky ke kojení. Pokud zaměstnankyně pracuje po 

stanovenou týdenní pracovní dobu, má ze zákona nárok na kaţdé dítě do konce 

jednoho roku jeho věku dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících 

jednu půlhodinovou přestávku za směnu. Pokud je zaměstnána na kratší 

pracovní dobu, ale alespoň na polovinu stanovené týdenní pracovní doby, má 

nárok pouze na jednu půlhodinovou přestávku na kaţdé dítě do konce prvního 

roku jeho věku.
73

 Přestávky na kojení jsou do pracovní doby započítávány a je 

za ně poskytována náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
t
 

 

8.3. Rozvázání pracovního poměru 

Zaměstnavatel můţe podle platného Zákoníku práce rozvázat pracovní poměr 

výpovědí s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské nebo 

rodičovské dovolené a se zaměstnancem na rodičovské dovolené jen zcela 

výjimečně v následujících případech: 

- Výpovědí, pokud se zaměstnavatel nebo jeho část ruší. 

                                                 
t
 Toto ustanovení je „mrtvé“, protoţe je v praxi málo vyuţíváno. Je zařazeno v Zákoníku 

práce jen kvůli tomu, ţe naše republika je vázána úmluvami Mezinárodní organizace práce 

(Národní zpráva o rodině [online], 2004). 
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- Výpovědí, pokud se zaměstnavatel nebo jeho část stěhuje. To neplatí, 

pokud se zaměstnavatel stěhuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve 

kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána.  

- Výpovědí z důvodu, pro který můţe zaměstnavatel okamţitě zrušit 

pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na MD a o zaměstnance 

na RD, po kterou je ţena oprávněna čerpat MD, a pro jiné porušení 

povinností, které vyplývají z právních předpisů, které se vztahují 

k vykonávané práci, pokud se nejedná o těhotnou zaměstnankyni, 

zaměstnankyni čerpající MD nebo o zaměstnankyni či zaměstnance, 

kteří čerpají RD. 

8.4. Úprava pracovní doby 

Jak uţ bylo výše řečeno, zaměstnavatel je při zařazování 

zaměstnanců/zaměstnankyň do směn přihlíţet k potřebám 

zaměstnanců/zaměstnankyň pečujících o děti.
74

 

Pokud ţena pečuje o dítě mladší 15 let nebo je-li těhotná a poţádá 

zaměstnavatele o kratší pracovní dobu  nebo o jinou vhodnou úpravu 

stanovené týdenní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět této ţádosti 

v případě, ţe tomu nebrání váţné provozní důvody.
75

 Zaměstnavatel má 

zákonnou povinnost vytvářet takové podmínky, aby výše uvedeným ţádostem 

molo být vyhověno. Zaměstnanci/zaměstnankyni přísluší mzda nebo plat 

odpovídající kratší pracovní době.  

Těhotná ţena nebo ţena pečující o dítě mladší jednoho roku nesmí vykonávat 

práci přesčas.
76

  

8.5. Převedení na jinou práci 

Pokud těhotná zaměstnankyně nebo matka do konce devátého měsíce po 

porodu nebo kojící zaměstnankyně vykonává práci, která je zakázána nebo 

ohroţující její těhotenství nebo mateřství podle lékařského posudku, musí ji 

zaměstnavatel dočasně přeřadit na vhodnou práci, při níţ můţe dosahovat 

stejného výdělku jako na dosavadní práci.
77

 Pokud těhotná, kojící nebo matka-

zaměstnankyně do konce devátého měsíce po porodu pracující v noci poţádá o 

zařazení na denní práci, musí zaměstnavatel její ţádosti vyhovět. V tomto 

případě nepotřebuje lékařský posudek. 

V případě, ţe zaměstnankyně dosahuje při práci, na kterou byla převedena, 

niţšího výdělku neţ na dosavadní práci bez vlastního zavinění, má nárok na 

poskytnutí vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství podle předpisů o 

nemocenském pojištění, které jí vyrovná tento rozdíl.    
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8.6. Pracovní cesta a přeložení 

Těhotné zaměstnankyně, zaměstnance/zaměstnankyně pečující o dítě do věku 

osmi let, a osamělé zaměstnance/zaměstnankyně pečující o dítě, které 

nedosáhlo 15 let věku, smí zaměstnavatel vyslat na sluţební cestu mimo obvod 

obce jeho pracoviště nebo bydliště pouze s jeho/jejím souhlasem. Přeloţeni 

mohou být pouze na vlastní ţádost. 

8.7. Pracovní volno 

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost omluvit nepřítomnost 

zaměstnance/zaměstnankyně v práci po dobu, po kterou ošetřují dítě mladší 

deseti let nebo jiného člena domácnosti, a pečují o dítě mladší deseti let, které 

nemůţe být z důleţitých důvodů v péči dětského výchovného zařízení nebo 

školy, v jejichţ péči jinak je. Také osoba, která jinak dítě pečuje, onemocněla 

nebo jí byla nařízena karanténa (karanténní opatření), popřípadě se podrobila 

vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo moţno 

zabezpečit mimo pracovní dobu. Po tuto dobu nepřísluší náhrada mzdy nebo 

platu, ale má nárok na dávku z nemocenského pojištění, podporu při ošetřován 

í člena rodiny, kterou upravují zvláštní předpisy.
78

 

 

Další pracovní volno, potřebné k zajištění chodu rodiny, se vztahuje téţ 

k narození dítěte. Pracovní volno se s náhradou mzdy nebo platu poskytuje 

manţelovi nebo druhovi na nezbytně nutnou dobu k převozu manţelky nebo 

manţelky druţky do zdravotnického zařízení (porodnice) a zpět. Má nárok i na 

pracovní volno, aby se mohl účastnit porodu manţelky nebo druţky. Nepřísluší 

mu ale náhrada mzdy nebo platu. 

 

Jednomu rodinnému příslušníkovi se téţ poskytne pracovní volno 

k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k ošetření nebo 

vyšetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem objednanému 

vyšetření, ošetření nebo léčení v případě, ţe doprovod byl nezbytný a výše 

uvedené úkony nebylo moţné provést mimo pracovní dobu. Zaměstnanci se 

poskytuje na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den. Náhrada mzdy 

nebo platu mu přísluší.
u
 

 

                                                 
u
 Pokud ale zaměstnanec pobírá podporu při ošetřování člena rodiny z nemocenského 

pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu.  
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Pokud zaměstnanec potřebuje doprovodit dítě do školského poradenského 

zařízení za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, poskytne se 

mu volno na nezbytně nutnou dobu, ale bez náhrady mzdy nebo platu.
v
 

Zaměstnavatel můţe poskytnout zaměstnanci pracovní volno i z jiných 

váţných důvodů, například k zařízení důleţitých osobních, majetkových i 

rodinných záleţitostí, které nelze vyřídit v mimopracovní době zaměstnance. 

Délku tohoto pracovního volna, které poskytne zaměstnavatel, neupravují 

ţádné předpisy.  Zda vyhoví ţádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního 

volna, záleţí pouze na jeho rozhodnutí. Existuje i moţnost dohody, ţe si 

zaměstnanec takto zmeškanou dobu napracuje. Na tuto dohodu ale neexistuje 

právní nárok. 

 

Zaměstnanec je povinen v případě, ţe je mu překáţka v práci předem 

známa, poţádat včas zaměstnavatele, aby mu poskytl pracovní volno. Jinak je 

povinen uvědomit zaměstnavatele o překáţce a jejím pravděpodobném trvání 

bez zbytečného průtahu. 

8.8. Přímá a nepřímá diskriminace 

Zákon č. 435/2004  Sb., o zaměstnanosti, stanoví, ţe při uplatňování práva na 

zaměstnání je zakázána přímá
w
 i nepřímá diskriminace z taxativně 

vyjmenovaných důvodů v zákoně. Mezi tyto důvody patří pohlaví, sexuální 

orientace, rasový nebo etnicky původ, národnost, státní občanství, sociální 

původ, rod, jazyk, zdravotní stav, věk, náboţenství či víra, majetek, manţelský 

                                                 
v
 Kromě výše uvedených překáţek v práci existují ještě tyto: úmrtí manţela, druha nebo 

dítěte, účast na pohřbu rodiče či sourozence, rodiče a sourozence jeho manţela, jakoţ i 
manţela dítěte a manţela sourozence, obstarání pohřbu těchto osob, účast na pohřbu prarodiče 

nebo vnuka, nebo prarodiče manţela nebo jiné osoby, která sice nepatří do skupiny uvedených 
nejbliţších příbuzných, ale ţila se zaměstnancem v době úmrtí v jeho domácnosti, vlastní 

svatba, svatba dítěte, svatba rodiče. Všechny tyto důleţité osobní překáţky v práci se pro účely 

dovolené na zotavenou posuzují jako výkon práce. 
w
 Přímá diskriminace je případ, kdy nějakou osobu znevýhodňují ve srovnání s dalšími, na 

základě jejího etnického původu, sexuální orientace, zdravotního stavu apod. Takové formy 
diskriminace se dopouští zaměstnavatel, který odmítne uchazeče na základě jeho etnického 

původu, přičemţ má stejnou kvalifikaci a délku praxe jako ostatní uchazeči. Nepřímá 
diskriminace je případ, kdy navenek neutrální kritérium, ustanovení nebo praxe znevýhodňuje 

osoby na základě jejich rasového či etnického původu, věku, zdravotního stavu, víře čí 

náboţenství apod. Jedinou výjimkou je, pokud tuto praxi lze obhájit legitimním důvodem. 
Příkladem můţe být poţadavek, aby ţeny předvádějící šaty měly určité míry a věk. Ukázkou 

nepřímé diskriminace je poţadavek překladatelské agentury, aby uchazeči o pozici překladatele 
vlastnili řidičský průkaz. Někteří lidé s postiţením se kvůli tomu nemohou ucházet o tuto 

pozici. Navíc řidičský průkaz není nutný k výkonu překladatele. Firma se tímto dopouští 

nepřímé diskriminace vůči určité skupině osob. Firma by musela dokázat, ţe existuje 
objektivní důvod, kterým lze tento poţadavek ospravedlnit (Boj proti diskriminaci [online], 

2010). 
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a rodinný stav, povinnosti k rodině, politické i jiné smýšlení, členství a činnost 

v politických stranách nebo hnutích, odborových organizacích nebo 

organizacích zaměstnavatelů. 

 Diskriminace na základě těhotenství je nebo mateřství je povaţován za 

diskriminaci z důvodu pohlaví. Jednání, které zahrnuje podněcování, navádění 

nebo vyvolávání nátlaku k diskriminaci, je také diskriminací. Je zakázáno téţ 

nabízet zaměstnání, které mají diskriminační charakter nebo odporují dobrým 

mravům.
79
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

V empirické části této práce se nejdříve zmíním o příkladech dobré praxe 

slučitelnosti práce a rodiny. Vyjmenuji několik velkých organizací, které se 

touto otázkou dlouhodobě zabývají a uvedly ji úspěšně do praxe. 

Dále se budu podrobně věnovat výsledkům dotazníku, který mi měl pomoci 

zjistit, zda a jakým způsobem některé menší organizace, které pracují 

v sociální oblasti, uplatňují nástroje slučitelnosti práce a rodiny v praxi. 

Jedná se o organizace, které mají maximálně dvacet zaměstnanců. Vybrala 

jsem si Občanské sdruţení Martin Zličín, ve kterém pracuji, dále Domov 

svatého Karla Boromejského v Řepích a Centrum sociálně zdravotních sluţeb, 

rovněţ v Řepích. 

 

 9. Příklady dobré praxe slučitelnosti pracovního 

a rodinného života 

9.1. Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 

Od roku 2004 Gender Studies oceňují firmy za programy napomáhající 

zaměstnancům plnit pracovní i rodinné povinnosti. Jedná se o soutěţ firma 

roku: Rovné příleţitosti.
80

 Přihlášené firmy vyplní dotazník, který posuzuje 

nezávislá porota.
x
 Gender Studies se inspirovala podobnými soutěţemi 

v Americe, ale i v Evropě, například na Slovensku, v Německu, ve Velké 

Británii, v Polsku a Norsku. Hlavní důvody vzniku soutěţe byly dva: Zaprvé se 

těmito soutěţemi získává povědomí o rovných příleţitostech. Zadruhé 

zaměstnavatelé, kteří teprve začínají, mají moţnost se  inspirovat u oceněných 

firem. Firmy přikládají ocenění velkou váhu. Zatím jsou oceňovány jen velké 

firmy, protoţe malých firem, které se pravidelně hlásí do soutěţe, je příliš 

málo, aby vytvořily samostatnou kategorii. 

 

9.2.  Příklady dobré praxe 

9.2.1. IBM 

 

Mezi oceněné firmy patří tradičně IBM. V roce 2009 získala 2. místo za 

podporu rovných příleţitostí. Podniká v oboru, který je vnímán jako muţský. 

                                                 
x
 Zde musí být splněno několik podmínek. Firmy jsou v dotaznících označeny jen pod čísly, 

je u nich uveden pouze obor podnikání. Za druhé porotci nesmí být nijak ve spojení 

s posuzovanými firmami kvůli střetu zájmů. Zatřetí, hodnocení probíhá podle bodového 
systému, kaţdé otázce v dotazníku je přiřazen určitý počet bodů. Porota je sloţena z odborníků 

(Firma roku: Rovné příleţitosti – FAQ). 
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Tento pohled se snaţí změnit například projektem „Ţeny do IT“, motivující 

dívky ke studiu IT oborů. Cenu získala za rostoucí počet ţen v manaţerských 

pozicích. S cílem napomoci zaměstnancům sladit rodinný a profesní ţivot, 

nabízí firma tzv. flexibilní kancelář, coţ umoţňuje pracovat z domova, 

kanceláře nebo od zákazníka/zákaznice. Tento benefit lze vyuţít v případě, ţe 

to umoţňuje charakter práce a po dohodě s nadřízeným. Firma poskytne 

zaměstnanci k práci přenosné počítače a softwarové komunikační technologie. 

To umoţňuje řešit pracovní úkoly bez ohledu na místo i na čas.
81

 

Rodiče, kteří se vracejí po mateřské/rodičovské dovolené, mohou vyuţít 

částečný úvazek. Během MD/RD mohou rodiče absolvovat formou e-learningu 

určité vzdělávací programy, aby si udrţeli a dále rozvíjeli své pracovní 

znalosti. Pro děti zaměstnanců pořádá IBM letní pobyty a programy. 

 

9.2.3. Olho Technic Czech 

 

Speciální cenu za rok 2009 získala firma Olho Technic Czech, která je činná ve 

výrobním sektoru.
82

 Tato oblast tradičně s rovnými příleţitostmi příliš 

spojována není. Hlavní zásluhu má na tom směnný provoz, a dále o, ţe 

v některých oblastech jsou jen muţi (strojírenství), nebo ţeny (textilnictví). 

Přesto tato firma umoţňuje sladění práce a rodiny několika způsoby. Prvním 

z nich je flexibilní pracovní doba. Po dohodě s nadřízeným a dodrţení 

měsíčního fondu pracovní doby 160 hodin mohou pracovníci v administrativě 

vyuţít volný příchod i odchod. Další způsob je flexikonto, kam si zaměstnanec 

můţe uschovat napracované hodiny a v případě potřeby je vyuţít. Kaţdý má na 

kontě automaticky 20 hodin, i kdyţ ještě ţádné přesčasy neodpracoval, můţe je 

vyuţít a pak napracovat později. Pro rodiče na MD/RD jsou k dispozici 

částečné úvazky, různé formy brigád atd. Firma podporuje muţe-otce, jeden je 

na RD, několik jich má upravenou pracovní dobu. Děti zaměstnanců mohou 

v létě docházet do prázdninové školičky, která je v areálu firmy, nebo se 

zúčastnit cenově zvýhodněného dětského tábora. 

 

9.2.4. Albert 

 

Řetězec prodejen Albert vychází zaměstnancům vstříc nabídkou částečných 

úvazků a při plánování směn respektováním časových poţadavků rodičů.
83

 Jiţ 

několik let tam probíhá program pod názvem „Aktivní rodiče“. Jeho cílem je 

motivovat rodiče, aby se vrátili do práce co nejdříve po porodu dítěte alespoň 

na částečný úvazek. V průběhu čerpání MD/RD dostávají firemní časopis. 

V případě, ţe se uvolní nějaká pozice, je nejdříve nabídnuta zaměstnanci na 

MD/RD. Firmě se tento přístup vyplácí. Má loajální a motivované zaměstnance 

a ušetří náklady za nábor a zácvik nových zaměstnanců.  
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9.2.5. Vodafone 

 

Vodafone nabízí brigády přednostně rodičům na RD.
84

 Ti, kteří se vrací do 

práce po RD/MD, mají k dispozici tzv. pomalý rozjezd. To znamená, ţe 

zpočátku pracují na méně hodin, aby si oni i jejich dítě zvyklo na jiný reţim. 

Děti zaměstnanců mají k dispozici příměstské tábory, a jednou měsíčně 

pohodové víkendy pro rodiče s dětmi. Za zmínku téţ stojí nejvyšší počet ţen 

v manaţerských pozicích v poměru 5:3 ve prospěch ţen. Firma Vodafone 

získala 2. místo za rok 2008 Firma roku: Rovné příleţitosti. 

 

9.2.6. T-Mobile 

 

Firma T-Mobile se přihlásila do soutěţe v roce 2008 a rovnou získala 1. místo 

za projekty podporující slaďování práce a rodiny, spravedlivou platovou 

koncepci pro muţe a ţeny, a za opatření proti šikaně a sexuálnímu obtěţování. 

Mají zde mnoho forem flexibilních úvazků, včetně práce z domova a sdílení 

pracovního místa.
85

 Existuje zde moţnost přerušit práci aţ na půl roku 

s opětovným nástupem do práce.  

V praţské pobočce mají přebalovací stoly, s rodiči na MD/RD je udrţován 

kontakt. Mohou se vzdělávat pomocí intranetového e-learningového kursu 

angličtiny, mají přístup do knihovny, je jim zasílán časopis o dění ve firmě. 

Před nástupem do práce se mohou zúčastnit kursu opětovného zapracování a 

vyuţít zkrácený úvazek a jiné flexibilní formy práce. 

 

9.2.7. Raiffeisen 

 

Banka Raiffeisen nabízí svým zaměstnancům firemní školku ŢIRAiFKA.
86

 

Provozuje ji společnost KinderGarten, byla zaloţena v únoru 2009. Je určena 

především pro děti zaměstnanců, pokud je volná kapacita, i pro širší veřejnost.  

V červenci 2009 v ní bylo zapsáno 22 dětí ve věku 1,5 aţ 6 let. Celková 

kapacita je 60 míst. Rodiče z poboček, kteří z důvodu velké vzdálenosti 

nemohou školku vyuţívat, dostávají finanční příspěvek na školku v místě 

svého bydliště. Školka funguje kaţdý den od 7 do 18 hodin po 12 měsíců 

v roce, tedy i o letních prázdninách. 

 

9.2.8. Česká spořitelna 

 

Česká spořitelna získala v roce 2008 Speciální cenu Gender Studies za dobrý 

start
87

. Za rok nato obsadila první místo za programy ČÁP a Diversitás.
88

 První 

z programů je určen pro pracující rodiče. Zabývá se odchodem na mateřskou a 
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rodičovskou dovolenou, jejich průběhem a návratem opět do práce. Diversitás 

běţí od roku 2008, je zaměřen na rozvoj opatření rovných příleţitostí mezi 

muţi a ţenami, věkovými skupinami atd. Kaţdé tři měsíce jsou zpracovávány 

statistiky na úrovni celé firmy. V nic je uveden počet muţů a ţen ve firmě, 

v manaţerských pozicích, na mateřské a rodičovské dovolené, počet rodičů, 

kteří se vrátili opět do práce, vývoj mezd atd. Na podporu sladění práce a 

rodiny slouţí různé typy flexibilních úvazků, například práce z domova, pruţná 

pracovní doba, částečné úvazky. 

 

9.2.9. Komerční banka 

 

Komerční banka získala v roce 2008 třetí místo.
89

 Tehdy 10% zaměstnanců 

bylo na mateřské či rodičovské dovolené. Banka se snaţí s nimi během této 

doby udrţet kontakt a podpořit je v návratu do zaměstnání. V průběhu RD/MD 

jsou zaměstnanci zváni na kulturní a sportovní akce, dostávají interní časopis. 

Různá oddělení s nimi pořádají schůzky, informujících je o novinkách a 

moţnostech spolupráce. Mohou pracovat na dohodu o pracovní činnosti nebo 

na zkrácený úvazek. Před návratem do práce je vypracován reintegrační plán 

návratu. Je individuální a obsahuje to, na jakou pozici nastoupí, na jaký 

úvazek, zda je potřeba školení atd. V bance jsou k dispozici téţ alternativní 

pracovní úvazky. Rodiče dětí dostávají jednorázový finanční příspěvek, který 

má slouţit k částečnému uhrazení nákladů spojených s hlídáním dítěte během 

pracovní doby rodiče. Výše příspěvku je odvislá od návratu rodiče z MD/RD. 

Čím dříve se rodič vrátí, tím je příspěvek vyšší.  
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10. Výsledky dotazníku o slučitelnosti pracovního 

a rodinného života. 

Dotazník jsem rozdala celkem ve třech organizacích. V OS Martin jsem jej 

rozdala mezi své kolegy osobně., v Centru sociálně zdravotních sluţeb jsem 

poţádala mzdovou účetní, která dotazníky rozdala a vyplněné mi je přinesla 

pět. A s Domovem svatého Karla Boromejského jsem se zkontaktovala přes e-

mail a poţádala je o pomoc. Sekretářka dotazník vytiskla, rozdala mezi 

zaměstnance, já jsem si je vyplněné vyzvedla osobně na sekretariátě.  

 

Dotazníky měly být rozdány rodičům, kteří měli děti do 15 let věku ve své 

péči. V Zákoníku práce je zmínka o tom, ţe pokud se zaměstnankyně stará o 

dítě mladší 15 let, a poţádá o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu 

stanovené týdenní pracovní doby, musí ji zaměstnavatel vyhovět, nebrání-li m 

u v tom závaţné provozní důvody. Dále osamělá zaměstnankyně, pečuje-li o 

dítě mladší 15 let, smí být vyslána na sluţební cestu mimo obvod svého 

bydliště nebo pracoviště jen se svým souhlasem. Proto jsem si zvolila věkovou 

hranici 15 let, nikoli 18. 

 

Otázek bylo celkem 24. Týkaly se moţnosti vyuţívat flexibilní pracovní 

dobu z důvodu péče o dítě/děti, moţnosti pracovat částečně z domova a jejich 

reálného vyuţívání. Další otázky byly věnovány problémům při nástupu do 

nynější/předchozí organizace s tím, ţe je respondent/ka rodič a zkušenostem 

s tím spojenými. 

Dále mě zajímalo, zda mají respondenti moţnost v případě nutnosti péče o 

jejich dítě/děti poţádat o volno, které je nad rámec stanovený zákonem, zda je 

toto vyhrazeno jen ţenám.  

S tím souvisí i dotaz, zda by respondenti poţádali o volno z důvodu péče o 

dítě/děti a zda by jim zaměstnavatel vyhověl.  

Dále mě zajímalo, zda o toto volno skutečně poţádali a jaké měli 

zkušenosti. 

 

Posledních šest otázek se týkalo zkušeností respondentů/tek  spojených s 

návratem do zaměstnání po mateřské či rodičovské dovolené. A moţnosti 

čerpat rodičovskou dovolenou muţem. Vzhledem k tomu, ţe v České republice 

můţe mateřskou dovolenou čerpat jen ţena, ale rodičovskou muţ i ţena, bylo 

nutné zadat některé otázky jen ţenám, některé jen muţům.  

Otázky týkající se příspěvků na pokrytí nákladů spojených s hlídáním dítěte 

po dobu, kdy je rodič v zaměstnání, firemní mateřské školy jsem do dotazníku 

nezařadila s ohledem na moţnosti vybraných organizací. Na první pohled je 
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patrné, ţe například na provoz firemní mateřské školy nemají dostatečné 

prostředky.   
 

 

 
 

 

Ve vzorku respondentů převaţovaly v naprosté většině ţeny. Vzhledem 

k tomu, ţe jsem dotazníky rozdala v organizacích, které pracují v sociální 

oblasti, dal se tento poměr ţen a muţů ve prospěch ţen očekávat. 
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V naprosté většině zde převaţují pečovatelky, osobní asistentky a zdravotní 

sestry. Všechny tři profese zde jsou zastoupeny úplně stejným počtem 

respondentů. Stejný počet lidí je téţ zaměstnán v administrativě. Ostatní 

profese jsou zastoupeny vţdy jednou osobou. Pokladní a provozní je jeden 

zaměstnanec, pracující na dvou pozicích. 

 

 

 
 

 

Velmi zajímavé bylo zastoupení počtu dětí respondentů v jejich péči.           

O jedno dítě se staralo 60% zaměstnaných rodičů. Překvapující je ale fakt, ţe 

počet rodin s třemi dětmi byl dokonce třikrát vyšší neţ s dvěma. 
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Jak z tohoto grafu vyplývá, ţe vyuţívat flexibilní pracovní dobu je 

zaměstnancům umoţněno v naprosté většině případů. 
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Z počtu respondentů, kteří měli moţnost vyuţívat flexibilní pracovní dobu, 

přesně polovina vyuţívala zkrácený pracovní úvazek. Posunutý začátek a 

konec pracovní doby byl vyuţíván ve stejném počtu případů. Jiné formy 

pracovního úvazku zahrnovaly různé kombinace, konkrétně práci z domova, 

posunutý začátek pracovní doby se zkráceným úvazkem, volno na návštěvu 

lékaře, třídních schůzek atd. Nejrozšířenější formou je zkrácený úvazek. 
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Otázky č. 6 a č. 7 spolu souvisí. Na první otázku, zda jim charakter jejich 

práce umoţňuje pracovat částečně z domova, odpověděla kladně menší část 

respondentů. Většina odpověděla záporně. Jednalo se o pracovníky, kteří 

pracovali přímo s klienty, těch je v oslovených organizacích většina. Další 

otázka se byla určena těm, kterým charakter práce umoţňuje částečně pracovat 

z domova. Ta se týkala toho, zda jim také organizace umoţňuje pracovat 

z domova. V drtivé většině odpověděli kladně. 
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Z grafu vyplývá, ţe při nástupu do organizace, ve které respondenti nyní 

pracují, měl problém jeden jediný člověk. 

Na otázku č. 9. odpověděl/a respondent/ka, ţe mu/jí nevyhovovala pracovní 

doba. 

 

 

5%

95%

Otázka č. 8. Měl/a jste při nástupu do 
Vaší organizace problémy s tím, že jste 

rodič?

ANO

NE

30%

70%

Otázka č. 10. Měl/a jste v jiných 
organizacích problémy s tím, že jste 

rodič?

ANO

NE
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Otázky č. 10 a 11 spolu souvisí. Na první z nich, zda měli respondenti 

problémy v předchozích organizacích kvůli svému rodičovství, odpovědělo 

kladně jen 30%. Druhá otázka se týkala problémů, které tito respondenti měli. 

Jednalo se o tyto problémy: směnný provoz, neochota vedení upravit pracovní 

dobu dle potřeb zaměstnance, výpověď kvůli nemocným dětem a přesčasy.  

 

 

 

Otázka č. 11. Jaké jste měl/a problémy v 
předchozích organizacích s tím, že jste 

rodič?

přesčasy

neochota upravit pracovní 
dobu

výpověď kvůli nemocným 
dětem

směnný provoz

75%

15%
10%

Máte možnost v případě nutnosti péče 
o Vaše dítě/děti požádat o poskytnutí 
volna, které je nad rámec stanovený 

zákonem?

ANO

NE

NEVÍM
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Tři čtvrtiny respondentů mohou poţádat v případě nutnosti péče o dítě/děti, 

které je nad rámec zákona. 15% tuto moţnost nemá. Zbytek respondentů neví. 

Buď nově nastoupili do této organizace, nebo nezkusili poţádat. 

 

 

 
 

 

Na otázku, zda je volno z důvodu péče o dítě/děti vyhrazeno jen ţenám, 

odpovědělo 85% respondentů, ţe ne. Z toho vyplývá, ţe i muţi mohou 

teoreticky poţádat o volno kvůli péči o dítě.  

5%

85%

10%

Otázka č. 13. Je volno poskytované z 
důvodu péče o dítě/děti vyhrazeno jen 

ženám?

ANO

NE

NEVÍM
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O volno z důvodu péče o dítě/děti 95% respondentů, coţ jsou ţeny. Jediný 

respondent, který odpověděl záporně, byl muţ.  

 

 

 
 

 

95%

5%

Otázka č. 14. Požádal/a byste o volno 
kvůli péči o dítě/děti?

ANO

NE

80%

0%
20%

Otázka č. 15. Vyhověl by Vám 
zaměstnavatel?

ANO

NE

NEVÍM
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Na tuto otázku odpověděla naprostá většina 80% kladně, záporně 

neodpověděl nikdo, zbytek nevěděl. 

Otázka č. 16.“V případě, ţe byste neţádal/a, uveďte důvody“ zůstala 

vzhledem k výsledku předchozí otázky nezodpovězená. 

 

 

 
 

 
 

75%

25%

Otázka č. 17. Požádal/a jste o volno 
kvůli péči o dítě/děti ?

ANO

NE

100%

0%

Otázka č. 18. Jakou máte zkušenost?

Dobrou

Špatnou
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Otázky č. 17, 18 a 19 spolu souvisí. 75% respondentů o volno kvůli péči o 

dítě/děti poţádalo. A úplně všichni hodnotili své zkušenosti jako dobré. Na 

otázku č. 18 někteří respondenti odpověděli kromě slova „dobré“ i „tu nejlepší, 

vţdy mi bylo vyhověno“ nebo „vţdy mi vyšli vstříc“. 

Otázku č. 19 „Pokud tuto zkušenost nemáte, co předpokládáte?“ jsem 

graficky neznázornila, protoţe mi na ní odpověděli jen dva respondenti. První 

odpověď zněla: „vzájemnou dohodu“ a „asi dovolenou“.  

 

 

 
 

Mateřská dovolená je v naší republice vyhrazena pouze ţenám, rodičovskou 

dovolenou mohou čerpat muţi i ţeny. Z toho důvodu jsem otázku, týkající se 

zkušenost po návratu z MD/RD musela formulovat pro muţe a ţeny zvlášť. 

Jedná se o otázky č. 20, 21, 22.  Na otázku č. 20:  „Pokud jste se vracela 

z mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené do této organizace, jaké jste 

měla zkušenosti?“ odpovědělo 20% všech respondentek. Ostatní respondenti 

buď nastupovali po RD/MD u předchozích zaměstnavatelů nebo na otázku 

neodpověděli. Všechny odpovědi na otázku 19 zněly „dobré“. Jedna 

respondentka doplnila: „Odvedete-li dobrou práci, vezmou Vás rádi zpět, 

protoţe vědí, ţe uţ něco znáte a umíte, a je na Vás spoleh.“ 

Na otázku č. 21: „Pokud jste se vracel z rodičovské dovolené do této 

organizace, jaké jste měl zkušenosti?“, jediný muţ zastoupený mezi 

respondenty na otázku neodpověděl, protoţe do zaměstnání po RD 

nenastupoval. 

100%

0%

Otázka č. 20. Pokud jse se vracela z MD 
nebo RD do této organizace, jaké jste 

měla zkušenosti?

Dobré

Špatné



 

52 

Na otázku č. 22 : „Nebo máte zkušenosti z předchozího zaměstnání?“ 

odpověděly tři respondentky. Odpovědi byly následující: „Špatné“, „Byli rádi, 

ţe jsem zpět“, a „Po rodičovské dovolené mě vyhodili“. 

 

 

 

  

Na tuto otázku odpověděla naprostá většina respondentů kladně, někteří 

nedovedli odpovědět a pouze jediná odpověď zněla „ne“. 

Otázky č. 24 a 25 byly určeny muţům a týkaly se čerpání RD. Na otázku: 

„Poţádal byste o rodičovskou dovolenou?“ odpověděl respondent záporně. 

Otázka: „Vyuţil jste rodičovskou dovolenou, máte zkušenost?“ byla rovněţ 

zodpovězena záporně.  

 

 

 

 

 

 

 

80%

5% 15%

Otázka č. 23. Kdyby ve Vaší organizaci 
požádal muž o RD, umožnilo by mu to 

podle Vašeho názoru vedení?

ANO

NE

NEVÍM



 

53 

 

 

 

 
Z výsledků dotazníků vyplývá, ţe všichni tři zaměstnavatelé vycházejí svým 

zaměstnancům vstříc a nástroje slučitelnosti profesního a rodinného ţivota 

vyuţívají. Jedná se o moţnost vyuţívat flexibilní pracovní úvazek, nejčastěji 

zastoupen zkráceným.  

Další moţností je v případě, ţe to umoţňuje profese, částečně pracovat 

z domova.  

Kromě toho mají dle výsledků dotazníku moţnost poţádat o poskytnutí 

volna z důvodu péče o dítě/děti, které je nad rámec stanovený zákonem. Pokud 

ţádali o toto volno v těchto organizacích, vţdy jim vyšli vstříc. Navíc toto 

volno je vyhrazeno nejen ţenám, nýbrţ i muţům. 

V neposlední řadě stojí za zmínku fakt, ţe pokud se některé respondentky 

vracely po čerpání mateřské či rodičovské dovolené do zaměstnání, měly dobré 

zkušenosti. V předchozích organizacích měly některé z nich zkušenosti špatné.  

 Ţádosti muţe-zaměstnance o poskytnutí rodičovské dovolené by tyto 

organizace podle názoru většiny respondentek vyhověly. 

Závěrem bych chtěla shrnout, ţe všechny tři menší organizace nástroje 

slučitelnosti profesního a rodinného ţivota v praxi uplatňují. Nejčastěji 

poskytují svým zaměstnancům volno z důvodu péče o dítě/děti, moţnost 

pracovat na zkrácený pracovní úvazek.  

Dotazník byl rozdán jen ve třech organizacích, proto si výsledky šetření 

nemohou dělat nárok na všeobecnou platnost.  
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11. Diskuse 

Opatření rodinné a sociální politiky, která mají pomoci rodičům malých dětí 

zvládnout pracovní i rodičovskou roli, jsou mateřská a rodičovská dovolená, 

sluţby péče o děti. Zmínit se musíme téţ o rekvalifikacích a flexibilních 

formách práce, jako nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. 

Některá ustanovení Zákoníku práce, například přeřazení na jinou práci, 

slouţí také jako opatření ke slučitelnosti pracovního a rodinného ţivota. 

 

Co se týká vyuţití shora uvedených opatření v praxi, platí, ţe rodičovská 

dovolená je čerpána v naprosté většině ţenami. Muţi na ni nastupují velmi 

zřídka. Je to tak proto, ţe ţena mívá většinou niţší plat neţ muţ. Zadruhé 

v naší zemi převládá představa, ţe muţi nastupují na rodičovskou dovolenou 

v případě menšího patu nebo nezaměstnanosti muţe. 

 

Zavedení třírychlostní rodičovské dovolené a nového systému čerpání 

rodičovského příspěvku od 1. 1. 2008 mělo za cíl umoţnit rodičům malých dětí 

větší svobodu volby návratu do zaměstnání po porodu dítěte a vytvořit 

pruţnější podmínky ke skloubení pracovních povinností a výchovy těchto dětí. 

Problémem ale je, ţe rodiče dětí, kteří si zvolí dvouletou, případně tříletou 

variantu čerpání rodičovského příspěvku, se potýkají s nedostatkem míst 

v jeslích a mateřských školách. Zároveň se zavedením moţnosti čerpat 

rodičovský příspěvek ve třech variantách bylo nutno navýšit kapacitu míst 

v těchto zařízeních péče o děti pro děti od dvou, tří let. To se nestalo, takţe 

reálná moţnost rodičů zvolit si kratší variantu zůstala nadále nedostupná. 

Zároveň rodičům, kteří chtějí zůstat s dítětem doma aţ do čtyř let jeho věku, 

by měl zaměstnavatel drţet pracovní místo čtyři roky. Pokud se v  současnosti 

rodič nevrátí nejpozději do tří let po porodu dítěte na své původní místo, není 

zaměstnavatel je povinen později zaměstnat. 

 

Sluţby péče o děti do tří let věku nejsou v naší zemi příliš rozšířené. Počet 

jeslí z 1043 v roce 1991 klesl na 60 v roce 2003. Povaţuji za nutné  počet míst 

ve stávajících  zařízeních navýšit a zřizovatelům nových jeslí pomoci například 

daňovými úlevami, hrazením mzdových a provozních nákladů ze státního 

rozpočtu apod. 

 

Bylo by potřeba upravit otevírací dobu tak, aby se kryla s pracovní dobou 

rodičů. Zároveň by se jesle měly vyskytovat nejen ve velkých městech. A 

věková hranice dětí, které jsou do jeslí přijímány, by měla být sníţena. Dnes 

jsou nejčastěji přijímány děti starší jednoho roku, coţ komplikuje situaci 
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matkám, které chtějí nastoupit do zaměstnání během nebo těsně po uplynutí 

mateřské dovolené.  

 

Navrhuji věnovat pozornost i navýšení počtu míst v mateřských školách. 

Jejich sluţby jsou rodiči hojně vyuţívány, ale jejich kapacita neodpovídá 

potřebě. Zároveň je potřeba prodlouţit otevírací dobu, protoţe pracovní doba 

rodiče nezřídka končí stejně nebo i později neţ otevírací doba v MŠ, která 

nejčastěji končí v 17 hodin.  

 

Co se týče rekvalifikací jako opatření ke slučitelnosti pracovního a 

rodinného ţivota, jsou v praxi vyuţívány velmi málo. Matky na mateřské či 

rodiče na rodičovské dovolené, kteří mají o rekvalifikace hrazené z prostředků 

úřadu práce zájem, se potýkají s několika problémy. Zaprvé by se museli stát 

oficiálně nezaměstnanou/nezaměstnaným, to znamená registrovat se jako 

uchazeč/ka o práci a ukončit mateřskou či rodičovskou dovolenou. Zadruhé 

rodiče, kteří nemají hlídání pro své dítě z okruhu rodiny či známých, jejich 

účast na rekvalifikačním kursu je velmi omezená z nedostatku zařízení péče o 

děti do tří let věku.  

Proto navrhuji zpřístupnit tyto kursy i matkám čerpající mateřskou a 

rodičům rodičovskou dovolenou a zajistit hlídání dětí po dobu přítomnosti 

rodiče na kursu. 

 

Dalším opatřením ke skloubení pracovní a rodičovské role jsou flexibilní 

formy zaměstnávání. Jak uţ jsem uvedla výše, jsou to všechny jiné formy 

zaměstnávání, neţ je klasická osmihodinová denní pracovní doba, nebo 

čtyřicetihodinová týdenní, rozvrţená podle potřeb zaměstnavatele. 

 

U nás nejsou na rozdíl od západní Evropy tyto formy příliš rozšířeny. 

Nejčastěji je vyuţíván zkrácený pracovní úvazek. Pamatuje na něj i Zákoník 

práce. Podle jeho ustanovení musí zaměstnavatel vyhovět těhotné ţeně nebo 

rodiči dítěte mladšího 15 let v případě, ţe poţádá o kratší pracovní dobu a 

nebrání mu v tom váţné provozní důvody.  

 

Tyto úvazky mají své výhody i nevýhody, jeţ jsem popsala výše. Za 

největší problém povaţuji vedle jejich nedostatečné nabídky zaměstnavateli i 

fakt, ţe jejich hodinová mzda je niţší neţ u plného úvazku. Toto by bylo 

potřeba upravit, aby zaměstnanci měli stejnou hodinovou mzdu jako u plného 

úvazku garantovanou zákonem. 

 

Zákoník práce obsahuje ustanovení, která téţ napomáhají slučování 

pracovní a rodičovské role. Týkají se zákazu výkonu některých prací pro 
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těhotné ţeny a matky do devátého měsíce do porodu, přestávek na kojení, 

rozvázání pracovního poměru s těhotnou zaměstnankyní, se zaměstnankyní na 

mateřské či rodičovské dovolené a se zaměstnancem na rodičovské dovolené. 

Dalšími ustanovení se týkají úpravy pracovní doby, převedení těhotné nebo 

kojící zaměstnankyně na jinou práci, vyslání na sluţební cestu a pracovního 

volna.  

 

Všechna tato ustanovení jsou vyuţívána v praxi, kromě přestávek na kojení. 

Z mého pohledu je ochrana zaměstnanců-rodičů v pracovně-právních vztazích 

dostatečná.  

Problém vidím spíš v tom, ţe zaměstnavatelé nechtějí přijímat rodiče, 

v naprosté většině matky malých dětí. V rozporu se zákonem se jich vyptávají 

při pohovoru na jejich rodinný stav, počet a věk dětí…Přitom podle zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud zaměstnavatel nepřijme těhotnou 

uchazečku o zaměstnání nebo matku, dopouští se diskriminace z důvodu 

pohlaví. Mnoho lidí neví, ţe je potencionální zaměstnavatel diskriminuje, proto 

povaţuji za velice důleţité více o diskriminaci informovat veřejnost 

. 

Oceňování firem za programy pomáhající zaměstnancům skloubit pracovní 

a rodičovské povinnosti povaţuji za výbornou věc. Díky tomu se tato 

problematika dostane do povědomí širší veřejnosti. Firmy si tohoto ocenění 

velmi váţí. Tímto se dostanou do povědomí budoucích potencionálních 

zaměstnanců, kteří by nechtěli rezignovat ani na svou pracovní kariéru, ani na 

roli rodiče, ale chtěli by zvládat obojí. A právě tyto firmy by jim měly být 

schopny vyhovět. 
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12. Závěr 

 

Cíle mé práce byly dva. Prvním bylo zodpovědět otázku, zda a jakým 

způsobem malé firmy, které pracují v sociální oblasti, uplatňují opatření 

slučitelnosti pracovního a rodinného ţivota v praxi.  

K tomuto účelu jsem sestavila dotazník, který jsem rozdala ve třech 

organizacích. Všude jsem se setkala s velkou ochotou a vstřícností jak ze 

strany vedení organizací při distribuci dotazníku, tak při vyplňování dotazníku 

personálem. 

 

Původně jsem uvaţovala o strukturovaném rozhovoru, ale později jsem na 

tento metodu rezignovala. Respondenti měli stejnou pracovní dobu jako já, po 

skončení pracovní doby pospíchali domů za svými povinnostmi. Kdybych 

chtěla svůj záměr uskutečnit, musela bych velice často ţádat v zaměstnání o 

volno kvůli rozhovorům v pracovní době respondentů. 

 

Druhá moţnost byla, dělat rozhovory s respondenty po pracovní době. 

K tomu ale naprostá většina z nich nebyla ochotná. Vzhledem k tomu, ţe 

pečuji o tři děti, jsem je dokázala pochopit. 

Proto jako nejschůdnější a časově nejméně náročný způsob, jak svého cíle 

dosáhnout, se nakonec ukázalo sestavit a rozeslat dotazníky, ať uţ v tištěné 

nebo elektronické podobě.  

Vrátily se mi naprosto všechny dotazníky díky uţ výše zmíněné ochotě 

všech respondentů. 

 

První cíl se mi podařilo naplnit. Zjistila jsem, ţe vybrané organizace, které 

působí v sociální oblasti, opatření slučitelnosti pracovního a rodinného ţivota 

uplatňují. Zaměstnanci si tato opatření velmi pochvalují, jsou spokojení. To je 

jeden z důvodů jejich loajálnosti k firmě. 

 

Druhým cílem bylo vytvořit dokument pro mou organizaci, který by slouţil 

jako podklad pro ţádost o čerpání finančních prostředků z Evropského 

sociálního fondu v rámci programu OPPA.  

 

 OS Martin kaţdoročně ţádá o podporu v oblasti, pracovně nazývané Prioritní 

osa 2: Podpora vstupu na trh práce. Hlavním cílem této osy je zlepšit přístup na 

trh práce znevýhodněným osobám, mezi něţ patří téţ rodiče malých dětí. Ti 

tvoří v naší organizaci většinu zaměstnanců. 

Zda se mi podaří druhý cíl naplnit, záleţí na tom, zda bude tento materiál 

vyuţit v praxi. 
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 Na úplný závěr chci dodat, ţe pokud bych se v budoucnu ucházela u nějakého 

zaměstnavatele o pracovní místo, v první řadě bych se zajímala o to, jaká 

opatření na slučování pracovního a rodinného ţivota nabízí.  

Má organizace mi vychází maximálně vstříc, nasadila mým budoucím 

potencionálním zaměstnavatelům laťku hodně vysoko.  
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Příloha č. 1. Občanské sdružení Martin 

 

Občanské sdruţení Martin (dále jen OS Martin), je jednou z nestátních 

neziskových organizací sídlících v Praze, které poskytují sociální sluţby. 

Vznikla v roce 2000 jako dobrovolná aktivita některých zaměstnanců Centra 

sociálně zdravotních sluţeb v Řepích – příspěvkové organizace, kterou zaloţila 

Městská část Praha 17. Jejím cílem byl rozvoj sociálních aktivit, které měly 

vést ke zkvalitnění ţivota seniorů a zdravotně postiţených občanů této městské 

části. Postupem doby se sluţby OS Martin rozšířily do mnoha dalších částí 

Prahy, jako jsou Dejvice, Smíchov, Prosek, Kbely, Vokovice, Veleslavín, 

Barrandov, Střešovice. Nadále jsou ale tyto sluţby nejčastěji poskytovány na 

území městských částí Prahy 5 – Zličín a Prahy 17 – Řepy. V roce 2009 byly 

sluţby poskytnuty 42 klientům, se kterými byla uzavřena smlouva. 

Osobní asistence 

 

Uţ od svého vzniku realizuje projekt „Návštěvní sluţba“, jehoţ obsahem je 

organizace sluţeb osobní asistence a program sociálně aktivizačních sluţeb. 

Sluţby osobní asistence zahrnují například pomoc a podpora při podávání jídla 

a pití, podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při 

přesunu na lůţko či vozík. Do další skupiny patří pomoc při úkonech osobní 

hygieny, při pouţití WC, pomoc při přípravě jídla a pití, pomoc s úklidem a 

údrţbou domácnosti a osobních věcí. Velmi důleţitou funkcí osobního 

asistenta/osobní asistentky je zprostředkování kontaktů se společenským 

prostředím, coţ zahrnuje doprovázení do/ze školy, školského zařízení, 

zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány státní 

správy a instituce poskytující veřejné sluţby a zpět. Zapomenout nesmíme ani 

na pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a 

pomoc při vyřizování běţných záleţitostí.  

Osobní asistenti jsou studenti sociálních, ošetřovatelských, zdravotnických, 

psychologických či speciálně pedagogických oborů. Ti docházejí do 

domácností klientů, věnují se seniorovi či zdravotně postiţenému člověku, 

který kvůli svému vysokému věku či špatnému zdravotnímu stavu jiţ 

nevychází, je osamělý. Z těchto důvodů potřebuje kontakt se společenským 

prostředím. Náplní práce je komunikace, hraní společenských her, vycházky, 

motorická cvičení, pomoc při jednoduchých domácích pracích za účastí 

klienta, předčítání, jednoduchá příprava občerstvení, naslouchání a další 

činnosti. Toto vše má zabránit propadu klienta do pasivity, ztrátě sebeobsluhy a 

sociální izolaci. Klientův zdravotní stav a přání jsou samozřejmě vţdy 

zohledňovány.  
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Co se týče projektu „Návštěvní sluţba“, jeho hlavním cílem vytýčeným OS 

Martin jsou následující úkoly: 

- Zabránění klientovi ve ztrátě sociálních kontaktů. 

- Navázání mezigeneračních vazeb mezi klienty a studenty 

- Pomoci studentům při jejich přípravě na povolání. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

Sociálně aktivizační sluţby mají formu předčítání, naslouchání, aktivizace 

pomocí společenských her, které probíhají v domácnostech klientů nebo 

v klubovně v Domě s pečovatelskou sluţbou Zličín, v Praze 5, Křivatcova 416, 

kde OS Martin začalo krátce po svém vzniku také působit. Zde probíhá výuka 

práce na PC, kurs cvičení paměti, vzpomínkové terapie, relaxační cvičení, klub 

vyrábění pro radost a klub společenských her. Tyto aktivity probíhají 

individuální formou nebo skupinově dle zájmu klientů. Sociálně aktivizační 

sluţby jsou na rozdíl od osobní asistence prováděny bezplatně. Tyto činnosti 

mají za cíl zlepšit nebo alespoň udrţet schopnosti seniorů.  

Reminiscenční (vzpomínková) terapie probíhá celý rok mimo prázdnin 

kaţdé pondělí v klubovně DPS. Vede ji registrovaná klinická psycholoţka. 

Náplní je aktivace vzpomínek na určité téma, jejich integrace, moţnost 

uvolnění a sníţení vnitřního napětí. Ve skupině 8-10 klientů se navazují nové 

kontakty, sdílí společné záţitky z dětství, z války, z poválečného období. Cílem 

terapie je vyrovnání se s emočními záţitky, zharmonizovat psychiku a zlepšit 

zdravotní stav.  

V klubu šití a vyrábění pro radost je moţné jednou týdně od 13 do 16 hodin 

za pouţití různých technik, jako je ubrousková technika, barvení hedvábí, šití 

vyrobit hračky, drobné předměty, kterými senioři obdarovávají své blízké.  

Klub společenských her se koná kaţdý čtvrtek. Pod vedením osobní 

asistentky si senioři hrají různé hry, nejčastěji v počtu 5 lidí. Z nabízených her 

je moţno si vybrat hry klasické, jako „Člověče, nezlob se“, pexeso,“ Černý 

Petr“, domino, dáma, tak i novější. Hraní her přispívá k upevňování sociálních 

kontaktů. 

Výuka základů práce na PC probíhá individuální formou. Nejvíce se senioři 

zajímají o práci s internetem.  

OS Martin nemělo aţ do 1. 9. 2008 ţádné zaměstnance na plný pracovní 

úvazek, zaměstnávalo jen studenty. Nyní zaměstnává celkem 19 lidí, z toho 

jednu sociální pracovnici na poloviční úvazek, koordinátorku provozu, taktéţ 

na poloviční úvazek, tři osobní asistentky na plný úvazek. Další dvě osoby 

pracují jako osobní asistenti na dohodu o pracovní činnosti. Zbytek tvoří 

studenti, kteří vzhledem k tomu, ţe se jejich sloţení poměrně rychle mění, jsou 

zaměstnáváni na dohodu o provedení práce. 
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Všichni zaměstnanci OS Martin se při své práci řídí následujícími principy: 

- Dodrţování lidských práv uţivatelů sluţeb. 

- Respektování volby uţivatelů. 

- Individualizace podpory. 

- Ochrana osobních údajů uţivatelů, jakoţ i údajů a dat ze sluţby. 

- Podpora nezávislosti údajů na sluţbě. 

- Přizpůsobení sluţeb potřebám uţivatelů. 

- Spolupráce s rodinnými příslušníky uţivatele, lékaři, odborníky, úřady 

atd. 

- Podpora přirozených sociálních vazeb uţivatelů. 
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Příloha č. 2. OPPA – Operační program Praha – 

Adaptabilita 

Prioritní osy 

Jedná se o jeden ze tří programů, pomocí kterého lze v letech 2007 aţ 2013 

čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu. Jeho cílem je zvýšit 

konkurenceschopnost Prahy tím, ţe se posílí výkonnost lidských zdrojů a 

zlepšit přístup k zaměstnání pro všechny. OPPA je zaměřena na vzdělávání a 

boj proti sociálnímu vyloučení. Projekty mohou získat podporu ve 4 oblastech, 

které se pracovně nazývají „prioritní osy“. Jsou následující. 

 

Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 

Je zaměřena na zaměstnané lidi. Podpořený projekt má zvýšit kvalitu práce 

těchto lidí za pomoci jejich dalšího zdělávání nebo navázáním spolupráce 

s nějakou organizací, např. výzkumnou.  

 

Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce 

Této ose budu věnovat podrobněji. Má pomoci lidem, kteří jsou při vstupu na 

trh práce znevýhodněni z nejrůznějších důvodů. Jedná se o zdravotně 

postiţené, duševně nemocné, lidi, kteří přísluší k etnické menšině, nachází se 

v obtíţné sociální situaci apod. Zároveň organizace pomáhající těmto lidem 

mají moţnost vlastního rozvoje.  

 

Prioritní osa 3: Podpora počátečního vzdělávání 

Tato osa je zaměřena na pomoc lidem, kteří se připravují ke vstupu na trh 

práce, to znamená studenty středních, vyšších odborných nebo vysokých škol. 

Je zaměřena téţ na akademické a pedagogické pracovníky, kteří s těmito 

studenty pracují. 

 

Prioritní osa 4: Technická pomoc 

Tato osa má zajistit pracovníky, kteří budou řídit tento program, a informační 

systém, který monitoruje vyuţívání prostředků ze strukturálních fondů. 

 

Zaměření prioritní osy 2.  

Hlavním cílem této osy je zlepšit přístup k zaměstnání znevýhodněným 

osobám a zvýšit jejich účast na trhu práce. Tohoto cíle má být dosaţeno 
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podporou projektů, které se zaměřuji na začleňování znevýhodněných osob 

prostřednictvím zlepšení zaměstnatelnosti včetně sociálních sluţeb. 

Znevýhodněnými osobami se rozumí ty, které jsou ohroţeny sociálním 

vyloučením, nebo jiţ sociálně vyloučené jsou. Dále se jimi rozum ti, kteří mají 

nedokončené vzdělání, osoby se zdravotním postiţením, příslušníci etnických 

menšin apod. Projekty buď spočívají v přímé práci se znevýhodněnými, jako je 

tréninkové zaměstnávání, nebo se specializují na vzdělávání pracovníků a 

případný rozvoj organizací, pracující se znevýhodněnými. 

 

Důraz je téţ kladen na vytváření vhodných podmínek na pracovišti pro 

znevýhodněné osoby a opatření proti diskriminaci při přístupu na trh práce. 

Prosazuje se rovné zacházení s muţi a ţenami, s osobami z odlišného 

sociokulturního prostředí apod.  

 

Za zvláštní zmínku stojí podpora soukromého a pracovního ţivota. Sem 

patří zejména: 

- Podpora a rozvoj sluţeb péče o dětí. Ty mají za cíl pomoci sladit 

soukromý a pracovní ţivot rodičů malých dětí. 

- Podpora pracovního prostředí vstřícného k rodičům. Jedná se o aktivity, 

které mají napomoci rodičům vrátit se na trh práce. 

- Specifická opatření, která podporují rovné šance muţů a ţen na 

pracovním trhu. 

- Podpora pruţnějších forem organizace práce, které umoţní nástup nebo 

návrat na trh práce lidem, kteří se dlouhodobě starají o závislého člena 

rodiny. 

- Podpora rozšíření moţnosti uplatnit se na trhu práce v předdůchodovém 

věku. 

 

Dalším vytýčeným cílem této prioritní osy je rozvíjet aktivity stávajících 

malých nebo nově vznikajících organizací, které působí v oblasti sociálního 

začleňování.  
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Příloha č. 3. Dotazník na slučitelnost pracovního 

a rodinného života. 

Zaškrtněte, prosím, jednu z následujících moţností: 

Jsem ţena muţ 

 

1. Jaká je Vaše pozice v organizaci? 

 

2. Jaký je počet dětí do 15 let ve Vaší péči? 

 

3. Umoţňuje Vám zaměstnavatel vyuţívat flexibilní pracovní dobu 

z důvodu péče o dítě/děti? 

Ano ne 

 

4. V případě, ţe Vaše odpověď na předchozí otázku byla ano, zaškrtněte, 

prosím, jednu z následujících moţností: 

a/ posunutý začátek pracovní doby kvůli odvedení dítěte/dětí do mateřské či 

základní školy 

b/ posunutý konec pracovní doby kvůli vyzvednutí dětí/dítěte 

z mateřské/základní školy nebo z druţiny 

c/ zkrácený pracovní úvazek 

d/ další…uveďte 

 

5. Umoţňuje Vám Vaše profese pracovat částečně z domova (například u 

sociálních pracovnic udělat část administrativy doma). Zaškrtněte, 

prosím, jednu z moţností: 

Ano ne 

 

6. V případě, ţe vám Vaše profese umoţňuje pracovat částečně z domova, 

umoţňuje Vám pracovat částečně z domova i Vaše organizace? 

Zaškrtněte, prosím, jednu z moţností: 

Ano ne 

 

7. Měl/a jste při nástupu do Vaší organizace problémy s tím, ţe jste rodič? 

Zaškrtněte, prosím, jednu z moţností? 

Ano ne 

 

8. V případě kladné odpovědi na předchozí otázku napište, jaké. 
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9. Měl/a jste v jiných organizacích problémy s tím, ţe jste rodič? 

Zaškrtněte, prosím, jednu z moţností: 

Ano ne 

 

10. V případě kladné odpovědi na předchozí otázku napište, jaké. 

 

11. Máte moţnost v případě nutnosti péče o Vaše dítě/děti poţádat o 

poskytnutí volna, které je nad rámec stanovený zákonem? Zaškrtněte, 

prosím, jednu z následujících moţností: 

Ano ne 

 

12. Je volno poskytované z důvodu péče o dítě/děti vyhrazeno jen ţenám? 

Zaškrtněte, prosím, jednu z moţností: 

Ano ne 

 

13. Poţádal/a byste o volno kvůli péče o dítě/děti? Zaškrtněte, prosím, jednu 

z následujících moţností? 

Ano ne 

 

14. Vyhověl by Vám zaměstnavatel? Zaškrtněte, prosím, jednu 

z následujících moţností: 

Ano ne 

 

15. V případě, ţe byste neţádal/a, uveďte důvody. 

16. Poţádal/a jste o volno kvůli péči o dítě? Zaškrtněte, prosím, jednu 

z moţností: 

Ano ne 

 

17. Jakou máte zkušenost? Zaškrtněte, prosím, jednu z moţností. 

a/dobrou 

b/ špatnou 

 

18. Pokud tuto zkušenost nemáte, co předpokládáte? Napište vlastními 

slovy. 

 

19. Pokud jste se vracela z mateřské
89

 nebo rodičovské dovolené do této 

organizace, jaké jste měla zkušenosti? Zaškrtněte, prosím, jednu 

z moţností: 

a/ dobré 

b/ špatné 

 



 

72 

                                                                                                                                 

20. Pokud jste se vracel z rodičovské dovolené do této organizace, jaké jste 

měl zkušenosti? Zaškrtněte jednu z moţností:  

a/ dobré 

b/ špatné 

 

21. Nebo máte zkušenosti z předchozího zaměstnání? Popište vlastními 

slovy. 

 

22. Kdyby ve Vaší organizaci poţádal muţ o rodičovskou dovolenou, 

umoţnilo by mu to podle Vašeho názoru vedení? Zaškrtněte, prosím, 

jednu z moţností: 

Ano ne 

 

23. Poţádal byste o rodičovskou dovolenou? Zaškrtněte, prosím, jednu 

z moţností: 

Ano ne 

 

24. Vyuţil jste rodičovskou dovolenou, máte zkušenost? Zaškrtněte, prosím, 

jednu z následujících moţností:  

Ano ne 

 

 
 


