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10 PŘÍLOHY 

 

Příloha č.1 Přepis rozhovoru s Martinou 

 

Ptal se Vás některý ze zaměstnavatelů/ potencionálních zaměstnavatelů při výběrovém řízení 

zda máte/očekáváte/plánujete děti a na Váš rodinný stav? Měla jste to uvedeno v CV? 

Martina: V životopise mám svobodná. Ptali se, zda děti mám, ale jestli plánuji děti, se 

mě nikdy neptali. 

Podporuje/podporoval některý z Vašich zaměstnavatelů harmonizaci práce a rodiny? Jak?  

Např: firemní školka/jesle, bonusy pro zaměstnance i v době RD/MD, informace o aktuálních 

firemních aktivitách i v době na MD/RD, možnost práce z domova, částečné úvazky, job-

sharing, příplatek na au-pair… 

Martina: Dříve jsem pracovala v sexshopu, tam byla pracovní doba dle dohody. Nyní 

mám pružnou pracovní dobu a možnost pracovat z domova. 

Ucházela jste se někdy o práci, do které Vás nepřijali a myslíte si, že to bylo kvůli tomu, že 

jste žena? 

Martina: To nevím, práci neměním často. Když jsem byla mladší, tak asi 

předpokládali, že budu chtít děti, ale nebyla to, myslím, překážka. Když teď 

přemýšlím, tak jsem každou práci dostala, o kterou jsem se ucházela. 

Myslíte si, že je v Čechách jednoduší budovat kariéru, když jste muž, než když jste žena? 

Proč? 

Martina: Muž to má asi jednodušší- není omezen věkem, pokud chce rodinu. Myslím 

si, že pokud je žena schopná a chce budovat kariéru, lze to, dnes ty možnosti má. 

Buduje kariéru, děti si pořizuje později a když, tak má chůvu, babičky atd. Příkladem 

je má ředitelka, která se do práce vrátila po 2 měsících.  

Setkala jste se někdy s názorem, že na nějakou práci „nemáte“, protože jste žena (od někoho 

z rodiny, přátel apod.)? 

Martina: Myslím, že ne.  

Bavíte se s kamarádkami o možnostech harmonizace práce a rodiny? Jaký názor na to mají 

kamarádky a „jak na tom jsou“? Jsou spokojeny se zaměstnavatelem (ty, které mají/očekávají 

děti)? 

Martina: Asi se o tom nijak zásadně nebavíme. Kamarádky mají většinou již děti 

dospělé. Co vím, tak pokud žena má malé dítě, jisté problémy najít práci má. Problém 

je třeba s částečným úvazkem- zaměstnavatelé ho nenabízí. 

Myslíte si, že jsou v ČR vhodné podmínky pro harmonizaci práce a rodiny?  

Např: co se týče rodinné politiky, politiky zaměstnanosti, ale také širšího společenského 

pohledu a vnímání. 

Martina: Myslím si, že ženy rodí dost pozdě a to není v pořádku. Dále chápu jako 

problém, že když chtějí dělat kariéru a přesouvají děti od chůvy ke chůvě-není to ok. 

Problém vidím také v tom, že pokud mají pracovat například od 7 hod, je nedostatek 

školek a tak dále. Můj názor je, že moc nejde skloubit být dobrou matkou a zároveň 

dělat kariéru. 

Jaké ženy to podle Vás mají v ČR nejsnadnější (pokud si myslíte, že to některé nejsnadnější 

mají)? Ty, které se snaží budovat kariéru, ty které se věnují rodině a domácnosti a nechodí do 

práce, nebo ty, které pracují a zároveň se starají o rodinu a domácnost? Proč? 

Martina: Těžká otázka. Myslím, že ty co budují kariéru. Není to pro ně závazek jako 

rodina, děti, starost o děti, manžela a dům a tak dále. 



Existují nějaká opatření ze strany státu, jejichž zavedení by změnila Váš názor na založení 

rodiny? 

Martina: Mně chybí hlavně větší zodpovědnost, ale ze strany muže. Ze strany státu a 

zaměstnavatele si myslím, že je problém v nedostatku částečných pracovních úvazků a 

nedostatek školek a toho, jak dlouho jsou otevřeny. 

Odkládáte rodičovství kvůli kariérnímu růstu/pokračování v kariéře? Pokud ne, jaký na to 

máte názor? Znáte osobně někoho takového? 

Martina: Dá se říct, že nikoho takového neznám. Mám kolem sebe kamarádky, které 

spíš mají problém, že nemají partnera, s kterým by chtěly rodinu založit. Já osobně 

neodkládám rodičovství kvůli kariéře. Můj názor je „Proč ne?“, ale jak jsem už řekla, 

nemělo by se to odkládat moc dlouho. 

Myslíte si, že Vaše matka či babičky měly v oblasti péče o rodinu a v zaměstnání lepší, horší 

či stejné podmínky? Proč? 

Martina: Myslím, že k té době, v které rodily, ano. Pomoc rodičů, neb rodily poměrně 

brzy. Dále bezúroční půjčky, jistotu v zaměstnaneckém poměru,školky zdarma, žádné 

drogy. Kariéru tenkrát ženy moc nedělaly. Otázkou je, co je lepší? Je to vlastně 

filosofická otázka.  

Vypomáhá Vám někdo s péčí o domácnost? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? Pokud ne, 

plánujete si někoho takového najít? 

Např: paní na žehlení/uklízení/vaření apod. 

Martina: Nikoho takového nemám a zatím neplánuji. 
Plánujete dítě? Proč ano/proč ne? 

Martina: Neplánuji. Zaprvé nemám s kým, také si myslím, že už jsem stará a taky 

jsem neměla šťastné dětství a děti jsem nikdy spíš nechtěla. 

Jste spokojena s tím, jak máte v současnosti nastaven poměr práce/domácnost? Plánujete do 

budoucna nějaké změny? 

Martina: Jsem spokojená. Pracuji, sportuji, chodím za kulturou, studuji, mám hromadu 

přátel a odpovídám na dotazníky. 



Příloha č.2 Přepis rozhovoru s Gabrielou 

 

Ptal se Vás některý ze zaměstnavatelů/ potencionálních zaměstnavatelů při přijímacím řízení 

zda máte/očekáváte/plánujete děti a na Váš rodinný stav? Měla jste to uvedeno v CV? 

Gabriela: Nikdy se mě žádnej zaměstnavatel neptal na rodinnej stav, ale určitě se mě 

ptal, jestli plánuju rodinu a jestli mám děti. V životopise mám napsáno akorát, že jsem 

svobodná, ale nemám tam napsáno, že jsem bezdětná. 

Podporuje/podporoval některý z Vašich zaměstnavatelů harmonizaci práce a rodiny? Jak?  

Např: firemní školka/jesle, bonusy pro zaměstnance i v době RD/MD, informace o aktuálních 

firemních aktivitách i v době na MD/RD, možnost práce z domova, částečné úvazky, job-

sharing, příplatek na au-pair… 

Gabriela: No, nikdy jsem nepracovala u zaměstnavatele, kde by byly školky. Ale třeba 

u současnýho zaměstnavatele je možný dohodnout si individuální pracovní dobu třeba 

na zkrácenej úvazek, ale celkově se na matky s dětma moc zaměstnavatel netváří. 

Nejsou tam úplně vítaný a většinou, když se vrátěj z mateřský dovolený, tak 

nedostávaj jim odpovídající pracovní pozici a většinou potom stejně ve finále skončej. 

Minulý zaměstnavatelé to spíš nepodporovali, ale možná, že jsem to moc nevnímala, 

protože mě to moc nezajímalo a nebyla jsem tam tak dlouho, abych to viděla.  

Jinak současný zaměstnavatel s ženami na mateřské nijak nekomunikuje, třeba je 

nezve na firemní večírky a podobně. 

Ucházela jste se někdy o práci, do které Vás nepřijali a myslíte si, že to bylo kvůli tomu, že 

jste žena? 

Gabriela: Myslím si, že ne. 

Myslíte si, že je v Čechách jednoduší budovat kariéru, když jste muž, než když jste žena? 

Gabriela: Myslím si, že je jednodušší budovat kariéru, když jste muž. Pohled 

zaměstnavatele na muže je, že jsou flexibilnější, že prostě s těma ženskýma počítají, 

že jednou prostě na mateřskou půjdou a nebo, že maj děti a jsou braný tak, že maj 

určitej závazek a že když musej děti zůstat doma, tak s nima většinou zůstane ta žena. 

Myslím si, že je pro zaměstnavatele jednodušší vzít muže. Ale osobně jsme se s tím 

nesetkala. Možná proto, že když jsem se ucházela o tuhle práci, tak jsem byla mladší a 

nedívali se na mě jako na někoho, kdo bude mít brzo rodinu. 

Setkala jste se někdy s názorem, že na nějakou práci „nemáte“, protože jste žena? 

Gabriela: Ne. 

Bavíte se s kamarádkami o možnostech harmonizace práce a rodiny? Jaký názor na to mají 

kamarádky a „jak na tom jsou“? Jsou spokojeny se zaměstnavatelem (ty, které mají/očekávají 

děti)? 

Gabriela: Zase tolik kamarádek, který maj děti nemám, ale mám pár, s kterýma jsem 

se o tom bavila. A jedna má třeba možnost pracovat částečně home office- když jsou 

pro zaměstnavatele ženy pracovně zajímavý, tak jim vyjde vstříc. Ale s tímhle jsem se 

setkala jen jednou a bylo to vykoupený tím, že se vrátí z mateřský po třech měsících. 

Myslíte si, že jsou v ČR vhodné podmínky pro harmonizaci práce a rodiny?  

Např: co se týče rodinné politiky, politiky zaměstnanosti, ale také širšího společenského 

pohledu a vnímání 

Gabriela: Na to já právě nemůžu odpovědět, protože do toho nevidím a ani jsem se o 

to vůbec nezajímala zatím. Netýkalo se mě to a ani jsem neplánovala v brzký době 

mateřskou, tak jsem to neřešila, no. 

Jaké ženy to podle Vás mají v ČR nejsnadnější? Ty, které se snaží budovat kariéru, ty které se 

věnují rodině a domácnosti a nechodí do práce, nebo ty, které pracují a zároveň se starají o 

rodinu a domácnost? Proč? 



Gabriela: myslím si, že tohle je hrozně individuální. Záleží to na schopnostech 

ženskejch a třeba na tom, jestli je podporuje manžel. 

Pomáhá Vám přítel s  péčí o domácnost? Jak? Pokud ano, chtěla byste, aby Vám pomáhal 

více?/ Pokud ne, uvítala byste to? 

Gabriela: Já s ním zatím nežiju ve společný domácnosti, žiju ještě u rodičů, takže na to 

nedokážu odpovědět. 

Odkládáte rodičovství kvůli kariérnímu růstu/pokračování v kariéře? Pokud ne, jaký na to 

máte názor? Znáte osobně někoho takového? 

Gabriela: Neplánuju děti, protože v současný době plánuju bydlení a věnuju veškerý 

finanční prostředky a svůj volný čas na zařízení bydlení se svým přítelem, takže to pro 

mě, v současný době, není priorita. 

Myslíte si, že Vaše matka či babičky měly v oblasti péče o rodinu a v zaměstnání lepší, horší 

či stejné podmínky? Proč? 

Gabriela: Myslím si, že to měly lehčí.  

Plánujete dítě? Proč ano/proč ne? 

Viz. výše 

Jste spokojena s tím, jak máte v současnosti nastaven poměr práce/domácnost? Plánujete do 

budoucna nějaké změny? 

Gabriela: V současný době je mojí prioritou bydlení. Vzhledem k tomu, že mám barák 

na hypotéku, tak si chci hlavně nejdřív trochu odlehčit hypotéku a pak plánovat dál. 

Pochopitelně, že bych do budoucna děti chtěla, ale třeba tak za tři roky. 



Příloha č.3 Přepis rozhovoru s Lenkou 

 

Ptal se Vás některý ze zaměstnavatelů/ potencionálních zaměstnavatelů při přijímacím řízení 

zda máte/očekáváte/plánujete děti a na Váš rodinný stav? Měla jste to uvedeno v CV? 

Lenka: V životopise jsem měla vždy uvedeno, že jsem svobodná, děti jsem neměla a stav 

bezdětná jsem si tam nikdy nepsala. Na pohovoru se mě většinou ptali, ale nevadilo mi to, 

protože jsem vždy, když jsem sháněla práci, byla bezdětná a svobodná. Potom jsem 

otěhotněla, vzala si svého muže a od té doby jsem v domácnosti a na žádném pracovním 

pohovoru jsem nebyla. 

Podporuje/podporoval některý z Vašich zaměstnavatelů harmonizaci práce a rodiny? Jak?  

Např: firemní školka/jesle, bonusy pro zaměstnance i v době RD/MD, informace o aktuálních 

firemních aktivitách i v době na MD/RD, možnost práce z domova, částečné úvazky, job-

sharing, příplatek na au-pair… 

Lenka: jak říkám, teď jsem v domácnosti. V dřívějších pracech jsem si toho moc 

nevšímala, ale vím, že třeba školky nikde nebyly a kolegyně na mateřský taky žádný 

informace o dění v práci nedostávaly.  

Ucházela jste se někdy o práci, do které Vás nepřijali a myslíte si, že to bylo kvůli tomu, že 

jste žena? 

Lenka: To ani ne, já jsem vždycky dělala v administrativě, hlavně účetnictví, o to se 

chlapi moc neucházej ani. 

Myslíte si, že je v Čechách jednoduší budovat kariéru, když jste muž, než když jste žena? 

Lenka: určitě je to pro mužskýho lehčí. Hlavně proto, že se nemusí starat o děti a 

domácnost. Dál taky proto, že u chlapů se prostě počítá s tím, že půjdou výš, než ženský. 

Setkala jste se někdy s názorem, že na nějakou práci „nemáte“, protože jste žena? 

Lenka: To ne, v práci jsem neměla nijak velký ambice. Jak říkám, dělala jsem 

administrativu, tam se předpokládá, že ji dělají ženský. 

Bavíte se s kamarádkami o možnostech harmonizace práce a rodiny? (Ať už má nebo nemá 

manžela/děti) Jaký názor na to mají kamarádky a „jak na tom jsou“? Jsou spokojeny se 

zaměstnavatelem (ty, které mají/očekávají děti)? 

Lenka: O tom se bavíme dost. Ty co pracujou a mají menší děti si stěžují, že to nejde 

stíhat. Jedna má home office, takže je spokojená, ostatní nesehnaly tak dobrou práci a 

většinou nemají částečný úvazky, takže jim hlavně pomáhají babičky, nebo mají chůvy a 

děti ve školce do zavíračky, no. Nejvíc mají prostě problémy v práci, tam na to, jestli maj 

rodinu nebo ne nikdo moc nekouká.  

Myslíte si, že jsou v ČR vhodné podmínky pro harmonizaci práce a rodiny?  

Např: co se týče rodinné politiky, politiky zaměstnanosti, ale také širšího společenského 

pohledu a vnímání. 

 Lenka: Já jsem v domácnosti a mám práce akorát, zaměstnání bych k tomu stíhala jen 

těžko. A když, tak nějak zkrácenej úvazek a ten vám moc nedaj. Takže si myslím, že 

podmínky vhodný nejsou, buď budete dobrá máma a hospodyňka, nebo dobře 

vydělávající workoholička, od který dostanou děti pusu na dobrou noc a tím to končí. 

Nevím, jestli je to chyba státu, ale asi nějakýho všeobecného vnímání lidí, který se pak 

právě přenáší k zaměstnavatelům a tak. 

Jaké ženy to podle Vás mají v ČR nejsnadnější? Ty, které se snaží budovat kariéru, ty které se 

věnují rodině a domácnosti a nechodí do práce, nebo ty, které pracují a zároveň se starají o 

rodinu a domácnost? Proč? 

Lenka. Asi ty, co mají kariéru a jsou mladý, takže ještě nemusej a nechtěj mít děti. Nebo 

takový, jako jsem já, ale musí je zajistit manžel finančně. Myslím si, že harmonizovat 

oboje tu moc nejde. 



Jaká opatření by Vám konkrétně umožnila lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti? 

Lenka: Tak já mám jen ty rodinné, do práce nechodím. Ale co slyším a vidím v okolí, 

pomohly by ty kratší úvazky, práce z domova a školky do více hodin. 

Pomáhá Vám manžel/přítel s výchovou dětí/péčí o domácnost? Jak? Pokud ano, chtěla byste, 

aby Vám pomáhal více?/ Pokud ne, uvítala byste to? 

Lenka: Když není zrovna v práci, tak pomáhá s Terezkou. Jezdíme o víkendech na výlety, 

dělá s ní úkoly a vozí jí do školy. V domácnosti nepomáhá, ale my to takhle máme 

rozdělený – já mám prostě tu práci „žena v domácnosti“ a on nás finančně drží prací 

v zaměstnání. Vyhovuje nám to oběma. 

Odkládáte/ Odkládala jste rodičovství kvůli kariérnímu růstu/pokračování v kariéře? Pokud 

ne, jaký na to máte názor? Znáte osobně někoho takového? 

Lenka: Neodkládala. V okolí pár takových vidím, je to sice jejich věc, ale až budou starý a 

vzpomenou si, že nestihly mít rodinu, tak tim ubližujou akorát tomu dítěti, protože bude 

mít starý rodiče, který nemusej být schopný zajistit mu dobrej život, až budou starší. 

Myslíte si, že Vaše matka či babičky měly v oblasti péče o rodinu a v zaměstnání lepší, horší 

či stejné podmínky? Proč? 

Lenka: Asi trochu lepší, protože se víc koukalo na to, že mají rodinu, takže musej třeba 

dřív chodit domů z práce a podobně. 

Pomáhá Vám s výchovou dětí/péčí o domácnost jiný člen rodiny než manžel? Popřípadě hlídá 

někdy vaše děti? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? 

Např: maminka, babička, tatínek, děda, sestra… 

Lenka: Občas mi Terezku hlídala mamka a tchýně, teď už chodí do školy, ale hlídají jí 

třeba večer, když někam jdeme s manželem. 

Vypomáhá Vám v domácnosti/s dětmi někdo jiný? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? Pokud ne, 

plánujete si někoho takového najít? 

Např: paní na hlídání/žehlení/uklízení/vaření apod. 

Lenka: Nikoho takového nemáme a nepotřebujeme, zastanu to všechno sama, je to moje 

práce. 

Věnujete svůj volný čas pouze rodině a dětem, nebo máte také své vlastní aktivity, které děláte 

bez nich? Pokud ano, jaké? 

Lenka: Ráda a pravidelně chodím s kamarádkami cvičit, na kosmetiku, nakupovat, na 

večeře a tak. Čas pro sebe mám. 

Plánujete další dítě? Proč ano/proč ne? 

Lenka: ještě bychom jedno chtěli, hlavně kvůli Terezce, ale už je mi dost, měli 

bychom se rychle rozmyslet.  

Jste spokojena s tím, jak máte v současnosti nastaven poměr práce/rodina? Plánujete do 

budoucna nějaké změny? 

Lenka: Teď jsem spokojená. Co se týče změn, tak možná to druhé dítě. A jednou, až 

budou děti velké a nebudou potřebovat moji starost třeba zase nějaké zaměstnání, ale 

to je otázka delší doby. 



Příloha č.4 Přepis rozhovoru s Andreou 

 

Ptal se Vás některý ze zaměstnavatelů/ potencionálních zaměstnavatelů při přijímacím řízení 

zda máte/očekáváte/plánujete děti a na Váš rodinný stav? Měla jste to uvedeno v CV? 

Andrea: Neptal se mě předtím nikdo. V životopise jsem měla, že jsem svobodná. 

Podporuje/podporoval některý z Vašich zaměstnavatelů harmonizaci práce a rodiny? Jak?  

Např: firemní školka/jesle, bonusy pro zaměstnance i v době RD/MD, informace o aktuálních 

firemních aktivitách i v době na MD/RD, možnost práce z domova, částečné úvazky, job-

sharing, příplatek na au-pair… 

Andrea: Já si myslím, že ne. Já jsem totiž pracovala ve firmě, kde byl jenom jeden 

zaměstnavatel a měl jen jednoho zaměstnance, tak to by ani nešlo. 

Ucházela jste se někdy o práci, do které Vás nepřijali a myslíte si, že to bylo kvůli tomu, že 

jste žena? 

Andrea: Ne, to si nemyslím. Ale kamarádce se stalo, že kvůli tomu, že byla žena, tak jí 

nechtěli vzít na vyšší pozici. 

Myslíte si, že je v Čechách jednoduší budovat kariéru, když jste muž, než když jste žena? 

Andrea: Já si myslím, že to mají jednodušší muži. 

Setkala jste se někdy s názorem, že na nějakou práci „nemáte“, protože jste žena? 

Andrea: To asi ne. 

Bavíte se s kamarádkami o možnostech harmonizace práce a rodiny? (Ať už má nebo nemá 

manžela/děti) Jaký názor na to mají kamarádky a „jak na tom jsou“? Jsou spokojeny se 

zaměstnavatelem (ty, které mají/očekávají děti)? 

Andrea: Bavíme se o tom. Kamarádky s tím nemají vůbec problém a mají ještě to 

štěstí, že se jim podařilo najít práci na šest hodin denně. Ale až po dlouhým hledání. 

Myslíte si, že jsou v ČR vhodné podmínky pro harmonizaci práce a rodiny?  

Např: co se týče rodinné politiky, politiky zaměstnanosti, ale také širšího společenského 

pohledu a vnímání 

Andrea: Já si myslím, že je dobrý, že máme teď na výběr. Kdo chce pracovat, tak si 

vezme mateřskou na chvíli, ale na ty tři roky mně to přijde, že to je krátká doba. 

Dobrý je na ty čtyři roky, ale bohužel tam je už strašně málo peněz. A při dvou dětech 

mi ty čtyři roky přijdou jako krátká doba. Kvůli škole. Myslím si, že bude těžký práce 

a malý dítě ve škole. Ale myslím si, že jsme na tom ještě líp než v nějakých cizích 

evropských zemích. 

Jaké ženy to podle Vás mají v ČR nejsnadnější? Ty, které se snaží budovat kariéru, ty které se 

věnují rodině a domácnosti a nechodí do práce, nebo ty, které pracují a zároveň se starají o 

rodinu a domácnost? Proč? 

Andrea: Já si myslím, že to nemá nikdo snazší. 

Jaká opatření by Vám konkrétně umožnila lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti? 

Viz. výše. 

Pomáhá Vám manžel/přítel s výchovou dětí/péčí o domácnost? Jak? Pokud ano, chtěla byste, 

aby Vám pomáhal více?/ Pokud ne, uvítala byste to? 

Andrea: Ano, pomáhá a stačí mi to. 

Odkládáte/ Odkládala jste rodičovství kvůli kariérnímu růstu/pokračování v kariéře? Pokud 

ne, jaký na to máte názor? Znáte osobně někoho takového? 

Andrea: Ne, já jsem neměla kariéru ani žádnou vysokou pozici. Já jsem se necítila na 

to mít děti dřív.  

Nikoho takového neznám. 

Myslíte si, že Vaše matka či babičky měly v oblasti péče o rodinu a v zaměstnání lepší, horší 

či stejné podmínky? Proč? 



Andrea: Myslím si, že lepší, protože měly babičky, které nepracovaly a mohly jim 

hlídat častěji děti. 

Pomáhá Vám s výchovou dětí/péčí o domácnost jiný člen rodiny než manžel? Popřípadě hlídá 

někdy vaše děti? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? 

Např: maminka, babička, tatínek, děda, sestra… 

Andrea: Nepomáhají mi s domácností, ale s hlídáním dětí ano. Někdy by mi to 

pomohlo i víc, ale protože pracují, tak není ta možnost. 

Vypomáhá Vám v domácnosti/s dětmi někdo jiný? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? Pokud ne, 

plánujete si někoho takového najít? 

Např: paní na hlídání/žehlení/uklízení/vaření apod. 

Andrea: Ne. 

Věnujete svůj volný čas pouze rodině a dětem, nebo máte také své vlastní aktivity, které děláte 

bez nich? Pokud ano, jaké? 

Andrea: Mám čas i pro sebe, ale potřebovala bych ho víc. Hodně se scházím 

s kamarádkami a občas chodím cvičit. 

Plánujete další dítě? Proč ano/proč ne? 

Andrea: Zůstaneme u dvou, dvě nám stačí. 

Jste spokojena s tím, jak máte v současnosti nastaven poměr práce/rodina? Plánujete do 

budoucna nějaké změny? 

Andrea: Zatím se na práci necítím. Elišce jsou dva roky a já si ji chci užít. Já mám 

prostě děti, protože je chci a nechci, aby mi je vychovával někdo jinej. Takže zatím 

velké změny neplánuju.  



Příloha č.5 Přepis rozhovoru s Danielou 

 

Ptal se Vás některý ze zaměstnavatelů/ potencionálních zaměstnavatelů při přijímacím řízení 

zda máte/očekáváte/plánujete děti a na Váš rodinný stav? Měla jste to uvedeno v CV? 

Daniela: S tím jsem se opravdu nikdy nesetkala. Když jsem hledala práci, tak jsem 

ještě děti neměla, takže jsem to neuváděla do životopisu. 

Podporuje/podporoval některý z Vašich zaměstnavatelů harmonizaci práce a rodiny? Jak?  

Např: firemní školka/jesle, bonusy pro zaměstnance i v době RD/MD, informace o aktuálních 

firemních aktivitách i v době na MD/RD, možnost práce z domova, částečné úvazky, job-

sharing, příplatek na au-pair… 

Daniela: Vůbec to nepodporoval. Hodně se pracovalo na třísměnný provoz a vůbec 

nikoho třeba nepouštěli dřív kvůli dětem a podobně.  

Ucházela jste se někdy o práci, do které Vás nepřijali a myslíte si, že to bylo kvůli tomu, že 

jste žena? 

Daniela: Ne, to ne. To spíš bylo, když jsem se ucházela o práci letušky, ale to bylo 

kvůli dispozicím- že musí být štíhlý a vysoký. Tak to byla největší diskriminace, která 

se mě týkala. Ikdyž u nás v práci se mi tohle stalo s nástupem na vyšší pozici. V mých 

sedmadvaceti se už čekalo, že budu mít dítě, a tak pozice, kterou bych si zasloužila, 

připadla klukovi, kterýho jsem dokonce zaučovala. Tohle tam takhle fungovalo běžně. 

Myslíte si, že je v Čechách jednoduší budovat kariéru, když jste muž, než když jste žena? 

Daniela: Určitě muži to maj jednodušší. Ženy jsou právě kvůli tý rodině a dětem víc 

diskriminovaný. 

Setkala jste se někdy s názorem, že na nějakou práci „nemáte“, protože jste žena? 

Daniela: Tak já jsem si většinou vybírala práci spíš pro ženy, takže jsem se s tím 

nesetkala. I když jsem pak pracovala ve firmě, kde jsem byla jediná holka, protože se 

to týkalo počítačů a ženský tam nedělaly moc. Ale i jako ženská jsem to zvládla a 

nikdo mě od toho neodrazoval. 

Bavíte se s kamarádkami o možnostech harmonizace práce a rodiny? (Ať už má nebo nemá 

manžela/děti) Jaký názor na to mají kamarádky a „jak na tom jsou“? Jsou spokojeny se 

zaměstnavatelem (ty, které mají/očekávají děti)? 

Daniela: Musím říct, že většina kamarádek, co se vracely po mateřský, tak si hledaly 

rovnou práci na částečný úvazek, protože věděly, že ten chlap třeba nemůže moc 

pomáhat, nebo si musely najít někoho na hlídání. Musely si prostě oni samy skloubit 

práci s rodinou. Většina kamarádek, co mám, pracuje na ten zkrácený úvazek, jedna 

jediná, co mám, je samoživitelka a ta tedy si musí platit paní na hlídání, protože to 

samozřejmě nezvládá. A ta dělá na osm hodin, ale zase dělá obchodního zástupce, 

takže si to trošičku může regulovat. 

Myslíte si, že jsou v ČR vhodné podmínky pro harmonizaci práce a rodiny?  

Např: co se týče rodinné politiky, politiky zaměstnanosti, ale také širšího společenského 

pohledu a vnímání 

Daniela: Já na tohle moc nehledím, protože je tam fungující ten chlap, takže na dávky 

moc nekoukám. Třeba zrovna na přídavky my jsme se nikdy nedostali, protože máme 

vyšší příjem, takže nám je nikdy nedali a teď už to ani nezkouším. Jinak rozdělená 

mateřská na 2,3,4 roky, to docela rozumný je, to mi nepřijde špatný. Já bych řekla, že 

to nastavený docela dobře je, nevím, jestli by to šlo nějak líp. Asi nejde v rámci naší 

republiky očekávat něco lepšího. 

Jaké ženy to podle Vás mají v ČR nejsnadnější? Ty, které se snaží budovat kariéru, ty které se 

věnují rodině a domácnosti a nechodí do práce, nebo ty, které pracují a zároveň se starají o 

rodinu a domácnost? Proč? 



Daniela: Tak to je o tom, co si každá sama vybere. Já si myslím, že se dá skloubit 

rodina a práce, tak já sama bych to chtěla dělat. Mně to vyhovuje nejvíc, já bych ani 

nechtěla budovat jen kariéru, ani být s dětma doma pořád. Ale nemyslím si, že je něco 

nejlehčí. 

Jaká opatření by Vám konkrétně umožnila lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti? 

Daniela: S tím by mi asi nepomohl moc stát, ale já bych ocenila víc firem, který 

nabízejí právě zkrácený úvazek. Nebo třeba ty firemní školky, což mi přijde jako 

úžasná věc. Tak to by mi asi nejvíc pomohlo. Ale jestli do tohohle může zasáhnout 

stát, to netuším. Třeba naše školka je do pěti a teď než dojedete z práce, tak to chvíli 

trvá, proto se mi líbí firemní školky. 

Pomáhá Vám manžel/přítel s výchovou dětí/péčí o domácnost? Jak? Pokud ano, chtěla byste, 

aby Vám pomáhal více?/ Pokud ne, uvítala byste to? 

Daniela: Nepomáhá mi. Chtěla bych, aby pomáhal víc. 

Odkládáte/ Odkládala jste rodičovství kvůli kariérnímu růstu/pokračování v kariéře? Pokud 

ne, jaký na to máte názor? Znáte osobně někoho takového? 

Daniela: Já jsem rodičovství neodkládala. Myslím si, že to přišlo v normální dobu. Já 

jsme si vždycky říkala od pětadvacítky do třicítky, to mi přišel ideální věk a v tom 

jsem to splnila. Takže jsem to určitě neodkládala a určitě ne kvůli práci, ani kvůli 

ničemu jinýmu. 

A mám kamarádku, která odkládala rodičovství kvůli práci. Ale jen do třiceti, pak už 

měla dítě.  

Já se k tomu negativně nestavím. Je to věc každýho. Jen mi přijde třeba z lékařskýho 

hlediska kvůli rizikům dobrý stihnout to do určitýho věku, ale jinak to neodsuzuju. 

Myslíte si, že Vaše matka či babičky měly v oblasti péče o rodinu a v zaměstnání lepší, horší 

či stejné podmínky? Proč? 

Daniela: Třeba zrovna moje maminka rozhodně ne. My jsme byly tři děti a musela mít 

dvě práce, takže tam jsme se my děti staraly spíš samy o sebe. V sedm odešla a vracela 

se v šest večer. Určitě to neměla jednodušší. 

Pomáhá Vám s výchovou dětí/péčí o domácnost jiný člen rodiny než manžel? Popřípadě hlídá 

někdy vaše děti? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? 

Např: maminka, babička, tatínek, děda, sestra… 

Daniela: S domácností vůbec, to mi nikdo nepomáhá. Hlídání docela je. Nevím, jak to 

bude vypadat, až půjdu do práce, zatím jsem na mateřský, tak tu pomoc tolik 

nevyžaduju. Teď si to hodně obstarávám sama, ale předpokládám, že mi budou 

pomáhat víc, až půjdu do tý práce. Všichni- včetně manžela! 

Vypomáhá Vám v domácnosti/s dětmi někdo jiný? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? Pokud ne, 

plánujete si někoho takového najít? 

Např: paní na hlídání/žehlení/uklízení/vaření apod. 

Daniela: ne, nikoho takovýho nemám.  

Věnujete svůj volný čas pouze rodině a dětem, nebo máte také své vlastní aktivity, které děláte 

bez nich? Pokud ano, jaké? 

Daniela: Věnuji čas sobě, ale uvítala bych ho víc. Chodím například cvičit, nebo 

s kamarádkami. 

Plánujete další dítě? Proč ano/proč ne? 

Daniela: ne, dvě mi stačí. 

Jste spokojena s tím, jak máte v současnosti nastaven poměr práce/rodina? Plánujete do 

budoucna nějaké změny? 

Daniela: Určitě bych chtěla jít pracovat. Mateřská mi končí v září, ale nevím, jestli to 

půjde tak jednoduše, že bych nastoupila hned v září. Určitě bych nechtěla jít pracovat 

na osm hodin denně, chtěla bych se těm dětem ještě minimálně tři roky věnovat. A 



hlavně, když půjdou do první třídy- mít na ně hodně času, být třeba ve tři hodiny 

doma, učit se s nima a pomáhat jim s věcma do školy. Musíme si hlavně s Radkem 

(manžel) vyzkoušet, jak to bude fungovat u nás, abychom to utáhli i finančně, protože 

on vydělá za kratší dobu víc peněz než já za šest hodin někde v práci asi. My to 

budeme mít asi hodně složitý. Babičky ještě pracujou obě, a abych vydělávala na paní 

na hlídání, to nechceme ani jeden. 



Příloha č.6 Přepis rozhovoru s Julií 

 

Ptal se Vás některý ze zaměstnavatelů/ potencionálních zaměstnavatelů při přijímacím řízení 

zda máte/očekáváte/plánujete děti a na Váš rodinný stav? Měla jste to uvedeno v CV? 

Julie: Ano, to se mě ptali, ale ne ve smyslu, jestli plánuju/očekávám děti, protože já 

jsem byla tenkrát svobodná, a tak se mě ptali, jestli se budu vdávat v horizontu třeba 

pěti let a jestli si myslím, že budu mít děti- takhle se mě ptali. To, že se mě na to ptali 

mi nebylo úplně příjemný, ale zase jsem si říkala, že v horizontu pěti let tam už třeba 

taky pracovat nebudu, takže jsem to nějak moc neřešila, ale přišlo mi to zvláštní. 

V životopise jsem údaje neměla, protože jsem byla svobodná. Když jsem se ucházela 

o další zaměstnání, tak už jsem byla vdaná, ale bylo to na doporučení, takže už jsme 

neprocházela přes pohovor. Ale vadilo by mi, kdyby se mě ptali, zda mám děti, jestli 

jsou zdravé a podobně. 

Podporuje/podporoval některý z Vašich zaměstnavatelů harmonizaci práce a rodiny? Jak?  

Např: firemní školka/jesle, bonusy pro zaměstnance i v době RD/MD, informace o aktuálních 

firemních aktivitách i v době na MD/RD, možnost práce z domova, částečné úvazky, job-

sharing, příplatek na au-pair… 

Julie: My jsme hodně malá firma, je nás asi deset zaměstnanců a zaměstnavatel 

podporuje částečný úvazky. U nás je několik matek s dětma, který mají třeba poloviční 

úvazek, nebo dokonce nějaký třetinový úvazky. A většinou se kolegyně vracejí i na to 

místo, které opustily.  

Když jsem byla na mateřské, tak se mnou firma komunikovala, ale my jsme spíš 

takový malý, skoro rodinný podnik s výbornou atmosférou- takže mě zvali na různé 

akce. Ale to děláme i teď, že zveme bývalé zaměstnance, nebo i stážisty, kteří pro nás 

pracovali. 

Měla jste někdy v práci nějaké potíže kvůli tomu, že máte rodinu/děti?  

Např: nutnost péče o nemocné dítě/rodinného příslušníka, kterou zaměstnavatel shledával 

jako problém 

Julie: Ne. Mám hodně možnost využívat home office, takže když jsou děti nemocný, 

tak si nenechám psát paragraf, ale pracuju z domova. 

Ucházela jste se někdy o práci, do které Vás nepřijali a myslíte si, že to bylo kvůli tomu, že 

jste žena? 

Julie: Ne, to jsem se neucházela. 

Myslíte si, že je v Čechách jednoduší budovat kariéru, když jste muž, než když jste žena? 

Julie: Myslím si, že je to jednodušší pro muže, určitě. Protože oni se nemusí soustředit 

na to všechno si zorganizovat dohromady. Protože v situaci, ve které teď jsem, že 

mám rodinu a pracuju, tak nemám ani sílu ještě dělat kariéru. 

Setkala jste se někdy s názorem, že na nějakou práci „nemáte“, protože jste žena? 

Julie: No tak vzhledem k tomu, že moje rodina částečně podnikala ve stavebnictví, tak 

to si myslím, že je mužská práce, ale já jsem se teda do toho nijak nehrnula a myslím 

si, že bych se v tom asi neuplatnila. Ale nikdo mě od toho neodrazoval- sama jsem 

viděla, že bych do toho opravdu nechtěla jít. 

Jakým způsobem jste se vracela zpět na trh práce po skončení rodičovské dovolené? 

(Pracovala jste nejprve na částečný úvazek? Vyšel Vám zaměstnavatel vstříc? Jak jste se 

cítila znovu v zaměstnání po odborné stránce? apod.) 

Julie: Na mateřské jsem byla šest let. Nejdřív jsem pracovala na kratší úvazek, než 

mám teď, ale teď si přesně nemůžu vybavit, kolik to bylo. Možná, že to bylo 16, ale 

nevím přesně, ale zaměstnavatel mi vyšel vstříc. Po odborné stránce jsem měla potíže 

hlavně s jazykem, protože v práci používám hodně francouzštinu a na té mateřské 



jsem ji tak dva roky nepoužívala, takže jsem byla taková zpomalenější. A to samý 

třeba práce na počítači. Ale zase jsem si hodně rychle vzpomněla. Protože jsem dělala 

produkci časopisu a ta kolegyně, po které jsem to přebírala, odešla hned, jak jsem 

nastoupila, takže jsem jedno číslo dělala úplně sama a to bylo, myslím si, dost 

problematický.  

Bavíte se s kamarádkami o možnostech harmonizace práce a rodiny? (Ať už má nebo nemá 

manžela/děti) Jaký názor na to mají kamarádky a „jak na tom jsou“? Jsou spokojeny se 

zaměstnavatelem (ty, které mají/očekávají děti)? 

Julie: Myslím si, že s tím určitě mají problémy, ale hodně záleží na tom 

zaměstnavateli. Mám hodně kamarádek, který pracujou v bankovním sektoru, třeba 

dělají obchodní zástupce různých firem, tak tam určitě ti zaměstnavatelé tak vstřícní 

nejsou. Konkrétně, když má třeba ta obchodní zástupkyně nemocný dítě, tak si sice 

vezme ten paragraf, ale stejně musí pracovat z domova a to už vlastně zadarmo. Pak 

v tom bankovnictví vím, že se teď dávají kratší úvazky, ale není to tak vstřícný, 

protože se tam pracuje hodně i na směny, tak to není tak vstřícný, jako u nás.   

Myslíte si, že jsou v ČR vhodné podmínky pro harmonizaci práce a rodiny?  

Např: co se týče rodinné politiky, politiky zaměstnanosti, ale také širšího společenského 

pohledu a vnímání 

Julie: No, tak já si myslím, že právě ty dávky jsou dost malé. Protože pokud třeba ženy 

chtějí pracovat, tak nemají finanční prostředky třeba na jesle, nebo na nějaké hlídání. 

Takže pokud nepracují z domova, tak to dávky moc nepokryjou. Takže podmínky by 

mohly být určitě lepší, ale další problém je třeba v tom, že je nedostatek jeslí, málo 

míst ve školkách, nebo je problém s tím, že na základních školách je družina jenom do 

čtvrté třídy.  

Jaké ženy to podle Vás mají v ČR nejsnadnější? Ty, které se snaží budovat kariéru, ty které se 

věnují rodině a domácnosti a nechodí do práce, nebo ty, které pracují a zároveň se starají o 

rodinu a domácnost? Proč? 

Julie: No, já si myslím, že ta žena, která buduje kariéru to má nejjednodušší. Z mého 

pohledu už teda asi jo. Protože žena, která je svobodná a má možnost volby, si 

opravdu může dělat úplně co chce. Když je žena v domácnosti a má děti, tak už nemá 

jinou volbu než se věnovat dětem, nebo může harmonizovat, ale nebude nikdy už ta 

svobodná, která si může dělat, co chce. 

Jaká opatření by Vám konkrétně umožnila lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti? 

Julie: To teď vůbec netuším. Ze strany státu mě nic nenapadá. Akorát nevím, jak je to 

třeba, když je žena OSVČ. Tam má možná nějaké problémy se slaďováním a stát by jí 

mohl nějak pomoci. Ale myslím si, že tady se státu moc dovolat nemůžeme. 

Jak dlouho po narození posledního dítěte jste se vrátila na TP? Hodnotíte to zpětně jako 

správně načasované? 

Julie: Vrátila jsem se po šesti letech. Já si myslím, že jsem to měla načasované dobře, 

vlastně jsem to tak měla i naplánované. Dokonce, když jsem odcházela na mateřskou, 

tak se mě zaměstnavatel ptal, na jak dlouho to vidím a kolik chci mít dětí. Takhle 

přesně se mě ptali. Já jsem říkala, že bych chtěla dvě a on se mě vždycky tak po roce 

zeptal, jak to teda vypadá, tak to bylo trochu zvláštní. Ale zase to chápu, protože tam 

bylo víc kolegyň, které průběžně odcházely na mateřskou, tak aby věděl, jestli si má 

hledat někoho dalšího, nebo jestli někoho nahradím třeba já. 

Pomáhá Vám manžel/přítel s výchovou dětí/péčí o domácnost? Jak? Pokud ano, chtěla byste, 

aby Vám pomáhal více?/ Pokud ne, uvítala byste to? 

Julie: Ano, pomáhá mi manžel v domácnosti a s dětmi. Manžel je vlastně OSVČ, takže 

nemá úplně pevnou pracovní dobu, takže se vlastně střídáme třeba ve vyzvedávání ze 



školy, ze školky a jinak teda nemám vlastně nikoho, kdo by mi pomáhal. Takže 

musíme s manželem to pokrýt všechno sami. 

Já bych ještě potřebovala někoho dalšího, kdo by nám pomáhal.  

Odkládala jste rodičovství kvůli kariérnímu růstu/pokračování v kariéře? Pokud ne, jaký na to 

máte názor? Znáte osobně někoho takového? 

Julie: Ne, to jsem nikdy neodkládala, plánovala jsem to takhle. Slyšela jsem o hodně 

lidech, kteří to takhle dělají, ale konkrétně mě nikdo nenapadá. Ikdyž je docela 

zajímavý,  že tím, že pracuji ve sdružení, které sdružuje hodně velkých podniků, tak je 

tam hodně manažerek, který se třeba vracejí z mateřský po šesti, pěti měsících. A 

myslím, že tam je to otázka toho, že odkládají ty děti, protože jsou na takových 

postech, který se snažej udržet. 

Myslíte si, že Vaše matka či babičky měly v oblasti péče o rodinu a v zaměstnání lepší, horší 

či stejné podmínky? Proč? 

Julie: No, nad tím vždycky přemýšlím. No, připadá mi, že možná to bylo lehčí. 

Protože ty rodiny jakoby držely při sobě. Právě tím, jak jsou teď ty rodiny hodně jako 

oddělený od sebe, tak to asi teď je těžší. Protože tenkrát vím, že moje babička chodila 

hlídat každý odpoledne, protože měla už kratší pracovní dobu, takže to všechno 

fungovalo líp. 

Pomáhá Vám s výchovou dětí/péčí o domácnost jiný člen rodiny než manžel? Popřípadě hlídá 

někdy vaše děti? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? 

Např: maminka, babička, tatínek, děda, sestra… 

Julie: Pouze manžel. 

Vypomáhá Vám v domácnosti/s dětmi někdo jiný? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? Pokud ne, 

plánujete si někoho takového najít? 

Např: paní na hlídání/žehlení/uklízení/vaření apod. 

Julie: Ano, mám paní na úklid. A občas nám hlídá jedna studentka děti. 

Věnujete svůj volný čas pouze rodině a dětem, nebo máte také své vlastní aktivity, které děláte 

bez nich? Pokud ano, jaké? 

Julie: Jako já se snažím si dělat čas na sebe, protože si myslím, že nejsem ten typ, 

který by se obětoval jenom rodině a práci. Takže se snažím vyčlenit si třeba jeden den 

pro sebe, protože vím, že děti jsou ve škole a snažím se dělat jenom věci, při kterých 

relaxuji. 

Plánujete dítě/další dítě? Proč ano/proč ne? 

Julie: Ne, neplánuji další dítě. Rozhodla jsem se, že chci mít jenom dvě děti. 

Je vaší prioritou budování kariéry nebo realizace v rámci rodiny a dětí? A)časově, 

B)hodnotově. 

Julie: Určitě je rodina na prvním místě, ale pro mě i ta práce je hodně důležitá. Já se 

snažím v rodině relaxovat od práce a v práci od rodiny. Když člověk nemá nějakej 

stres, tak to jde dobře. 

Jste spokojena s tím, jak máte v současnosti nastaven poměr práce/rodina? Plánujete do 

budoucna nějaké změny? 

Julie: No, chtěla bych asi víc času pro sebe akorát, ale nevím, na které straně bych to 

teda ubírala. Takže jsem spokojená, ale možná na obou stranách trošičku ubrat. 



Příloha č.7 Přepis rozhovoru s Janou 

 

Ptal se Vás některý ze zaměstnavatelů/ potencionálních zaměstnavatelů při přijímacím řízení 

zda máte/očekáváte/plánujete děti a na Váš rodinný stav? Měla jste to uvedeno v CV? 

Jana: Vzhledem k tomu, že jsem nastupovala v osmnácti letech do práce, tak se mě 

zaměstnavatel neptal a pracovala jsem u jednoho podniku dvanáct let. Práci vedoucí 

jsem dostala během tří let, co jsem nastoupila a pak už jsem v tom pokračovala. Jinak 

v životopise jsem uváděla, že jsem svobodná. 

Podporuje/podporoval některý z Vašich zaměstnavatelů harmonizaci práce a rodiny? Jak?  

Např: firemní školka/jesle, bonusy pro zaměstnance i v době RD/MD, informace o aktuálních 

firemních aktivitách i v době na MD/RD, možnost práce z domova, částečné úvazky, job-

sharing, příplatek na au-pair… 

Jana: Nepodporuje. Vůbec, vlastně tam máte daný, co musíte vykonat a ohledy na vás 

neberou, to si všechno musíte zařídit sama. 

Ucházela jste se někdy o práci, do které Vás nepřijali a myslíte si, že to bylo kvůli tomu, že 

jste žena? 

Jana: No, to spíš ani nějak ne. Ale když jsem si hledala práci, tak tam spíš byl problém 

v tom, že když jde člověk po škole, tak nemá žádný zkušenosti. Jo, že třeba chtěli 

určitou praxi, která se prostě po škole nedá získat. Tak třeba z tohohle důvodu, ale 

s tím, že jsem žena jsem jakoby nikdy neměla problém. Tak já jsme jakoby všechno 

hledala určitej čas po škole a pak jsem byla na tom jednom místě, že jsem třeba měnila 

pozice, ale furt v jednom podniku. 

 + A víte například o některé kamarádce, která by měla tento problém? 

Jana: Takhle, s tím jsem se setkala třeba u těch vedoucích. Když chcete dělat 

vedoucího, tak ho chlap dostane snadnějš, než žena, protože ta už musela něco 

předvést, že na to má. Ale tomu chlapovi to prostě dají spíš, protože vedoucí spíš chtěj 

chlapy, protože jich tolik není. (Pozn. Aut.: Jana dělala vedoucí na pobočce České 

pošty) 

Setkala jste se někdy s názorem, že na nějakou práci „nemáte“, protože jste žena? 

Jana: To ne. Tak já jsem vždycky dělala i mužský práce. Třeba když jsme stavěli 

barák, když řeknu vyloženě mužský, tak třeba bourání. Ale nikdy jsem se s tím 

názorem nesetkala. Třeba co mi z mužských prací jde špatně, ale to vím sama, je, že 

mi třeba nejde řídit auto. Já jsem na to prostě levá, nemám odhad a nemám orientační 

smysl. Ale tak s tím může mít problém jak chlap, tak ženská.  

Jakým způsobem jste se vracela zpět na trh práce po skončení rodičovské dovolené? 

(Pracovala jste nejprve na částečný úvazek? Vyšel Vám zaměstnavatel vstříc? Jak jste se 

cítila znovu v zaměstnání po odborné stránce? apod.) 

Jana: Já vlastně od začátku, co se narodila Eliška, jsem měla furt dost kontaktů třeba 

přes tu poštu, že si třeba holky chodily pro rady, že potřebujou s něčím pomoc. Takže 

jsem z toho úplně nevypadla. On ten návrat není tak těžkej, ale jde o to, že vždycky 

musíš mít někoho, kdo se prostě postará o to dítě. Najednou jste závislá, předtím jste 

mohla dělat cokoli, teď jste závislá. Dřív to bylo tak, že potřebuju být dýl v práci, tak 

tam prostě zůstanu, to už teď nejde.  

Bavíte se s kamarádkami o možnostech harmonizace práce a rodiny? (Ať už má nebo nemá 

manžela/děti) Jaký názor na to mají kamarádky a „jak na tom jsou“? Jsou spokojeny se 

zaměstnavatelem (ty, které mají/očekávají děti)? 

Jana: Tak víceméně co jsme slyšela, tak tohle ze zaměstnavatelů nikdo neřeší. Že buď 

s nima ukončej pracovní poměr, když skončí ta mateřská, protože už se tý práci 

nemůžou věnovat tak, jako předtím. Protože nechtějí dát děti do jeslí, chtějí s nima 



zůstat. Já bych ho tam třeba taky nedala. Dítě si člověk nepořídí proto, aby ho pak 

někam uklidil a najel na svůj předchozí život. A proto možná i já dělám tohle, protože 

já už vím, že tu vedoucí taky nebudu moc dělat. Protože jsem tam byla furt do noci, o 

víkendu jsem dělala a já teď chci s tím dítětem nějakým způsobem prožít to dětství. 

Takže co znám, co ostatní pracujou, tak nikdo – žádnej zaměstnavatel- nebere ohledy. 

Prostě „zařiď si to, jak chceš“. Takže nastupujou babičky, dědečkové a tety a hlídaj, 

aby se to dalo nějak skloubit. Třeba ty firemní školky mně přijdou jako výborný. Já 

jsem třeba teď slyšela, moje mamka dělá v nemocnici Na Homolce, a tam právě chtěj 

tu školku dělat a že už tam právě bude od dvou let. A ty lidi tam pracují většinu času, 

takže si tam to dítě ráno daj a večer ho vyzvednou, když půjdou z práce. Takže jako 

tohle je výhoda. Ale zase to musí bejt velkej podnik, malej podnik to neudělá žádnej. 

Oni i říkaj, že na to budou dost velký dotace, co jsem slyšela, na ty školky. Ale prostě 

musí to být velkej podnik, umět to zkoordinovat a hlavně zaplatit. A taky by museli o 

ty zaměstnance stát. Jenže tady o ty zaměstnance nikdo nestojí. Jim je to jedno, kdo to 

dělá, hlavně, že to někdo udělá- to je ten problém. 

Myslíte si, že jsou v ČR vhodné podmínky pro harmonizaci práce a rodiny?  

Např: co se týče rodinné politiky, politiky zaměstnanosti, ale také širšího společenského 

pohledu a vnímání 

Jana: Hm, já si myslím, že nejsou, protože ani neznám nikoho, kdo by to zvládal bez 

problémů. Takhle, já to řeknu úplně jinak- dřív třeba byly obchody, všechno se 

zavřelo ve čtyři hodiny a ty školky byly tomu přizpůsobený. Dělalo se třeba od osmi a 

školky byly tomu přizpůsobený a byly třeba od sedmi. Ale teď třeba se dělá od šesti 

od rána do deseti do večera a školka je od půl osmý do půl pátý. To pak není pořádně 

možný to skloubit. Já samozřejmě chápu, že doba je úplně někde jinde, ale nemůžou 

chtít po těch lidech, aby pořád byli jen v práci a s tou rodinou nebyli. Takže právě 

proto si ostatní lidi berou buď práci, která není tak náročná, na půlúvazky 

zaměstnavatelé moc lidi nechtějí přijímat, protože s jim to nevyplatí a potřebujou 

stejně na zbytek tý doby někoho jinýho- takže radši zaměstnaj někoho na plnej 

úvazek. Jo, jako brigádníky dobrý, ale jinak ne. Proto já jsme šla vyzkoušt třeba 

živnost. Můžu si to vyzkoušet, teď nebudu platit daně- protože kdybych to zkoušela 

pak, tak můžu být bez peněz. Ale teď to vyzkouším a buď to půjde, nebo nepůjde. 

Jaké ženy to podle Vás mají v ČR nejsnadnější? Ty, které se snaží budovat kariéru, ty které se 

věnují rodině a domácnosti a nechodí do práce, nebo ty, které pracují a zároveň se starají o 

rodinu a domácnost? Proč? 

Jana: Nejsnadnější, já si myslím, že ani jedna. Protože často se třeba věnují jen 

budování kariéry a pak třeba zjistí, že už je pozdě a to, co chtěla už nestihne. Takže 

pak má sice peníze, ale nemá dítě. Ta, co chodí do práce a má i tu rodinu, tak má zase 

jiný problémy. 

Jaká opatření by Vám konkrétně umožnila lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti? 

Jana: No, tak on si člověk většinou musí pomoci sám. Ale co by mě hrozně pomohlo 

by byly ty firemní školky. Co se týče přijímání zaměstnanců, tak to zatím nemůžu 

posoudit, protože já jsem ještě po mateřský nikam nenastupovala, ale slyším to všude 

jinde, že ženám říkají „děti pořád budou marodit a vy s nima budete doma“ – tak třeba 

tady bych byla pro ty částečný úvazky, nebo třeba jen směny, kdy přesně vím, v kolik 

odejdu. Takže by mi pomohly spíš opatření od zaměstnavatele než od státu. Já si totiž 

myslím, že nějaký třeba sociální podpory nejsou tolik potřeba- když lidi chtějí 

pracovat, a zaměstnavatel by jim vyšel vstříc, tak by to šlo.  

Jak dlouho po narození posledního dítěte jste se vrátila na TP? Hodnotíte to zpětně jako 

správně načasované? 



Jana: Tak přivydělávat jsem si začala teď tak po roce a čtvrt. Co se týče načasování, 

dřív určitě ne. Záleží hodně na tom dítěti. Já teď dělám jen dva dny v týdnu, což 

znamená středa a sobota a jeden den se postará mamka, jeden den manžel a Eliška si 

to užije a nijak nestrádá. Ale myslím si, že záleží na tom dítěti, nemůžu proto třeba 

říci, že ve dvou letech je to akorát, záleží prostě na dítěti. 

Pomáhá Vám manžel/přítel s výchovou dětí/péčí o domácnost? Jak? Pokud ano, chtěla byste, 

aby Vám pomáhal více?/ Pokud ne, uvítala byste to? 

Jana: Ano, pomáhal, když neměl berle. Třeba já jsem měla víceméně od začátku 

rizikový těhotenství, takže vždycky třeba uklidil, protože jsem byla i hodně v práci a 

dělala jsem na vedlejšák kvůli tomu, abychom splatili ten barák, takže mi byl zvyklej 

pomáhat od začátku. Takže vždycky, když já jsem nemohla, tak mě zastoupil. Třeba 

neuvařil, maximálně tak čaj, ale člověk taky nemůže chtít všechno. Ale práce máme 

třeba rozdělený. Když on třeba dělá něco na baráku, nebo opravuje auto, tak já už po 

něm samozřejmě nechci, aby mi tu s něčím pomáhal. Ale aby jeden seděl a druhej 

makal, tak to u nás není. Jako třeba teď má ty berle, tak já dělám všechno a on skoro 

nic, ale to je jenom přechodný. Ale třeba s Eliškou si určitě taky dobře poradí. Třeba 

se i ptá, kdy jí má dát jíst a podobně, takže zájem má a není problém, aby se o ní 

postaral.  

Odkládala jste rodičovství kvůli kariérnímu růstu/pokračování v kariéře? Pokud ne, jaký na to 

máte názor? Znáte osobně někoho takového? 

Jana: Hm, já si myslím, že kariérně ani tak ne, ale tím, že jsme opravovali ten barák a 

vzali jsme si na to půjčky, tak jsem věděla v tu chvíli, že kdybych tu rodinu měla, tak 

že to neutáhneme. Takže jsem se v tu chvíli snažila vydělávat co nejvíc, dělala jsem i 

ty vedlejšáky, abychom to zaplatili co nejdříve. A já jsme nechtěla mít to dítě 

s vědomím „ježišmarjá, vždyť máme tolik splátek“ a proto mám to dítě až ve třiceti 

letech.  

Znám lidi, který rodičovství odkládají kvůli kariéře. Shodou okolností ke mně na 

pedikúru chodí dost manažerek a stěžují si, že vidí, že už všichni mají dítě a oni ho 

nemají. Říkají, že šly pořád za tou kariérou, teď jsou ve stavu, kdy to dítě chtějí, ale už 

se nechce vzdát práce. Ještě je další věc, že to jsou fakt hezký holky, ale tím, jak tráví 

plno času v práci, tak třeba nemají ani přítele. Nijak je neodsuzuju, spíš je mi jich líto. 

Myslíte si, že Vaše matka či babičky měly v oblasti péče o rodinu a v zaměstnání lepší, horší 

či stejné podmínky? Proč? 

Jana: Tak myslím si, že co se týče skloubení práce s rodinou, tak to měli lehčí, ale zase 

měly těžší jiný věci. Třeba máma říká, jak pořád musely prát plíny, přikládat do kotle 

a plno věcí, který mi teď dělat nemusíme.  

Pomáhá Vám s výchovou dětí/péčí o domácnost jiný člen rodiny než manžel? Popřípadě hlídá 

někdy vaše děti? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? 

Např: maminka, babička, tatínek, děda, sestra… 

Jana: Maminka mi pomáhá s hlídáním. Jinak nikdo. Táta třeba přijde na návštěvu, 

chová se k ní úžasně, ale nehlídá. Vím, že až bude třeba větší, že spolu půjdou na 

hřiště nebo na procházku, ale teď ještě není moc zodpovědnej. Tchýně spíš slibuje, 

než aby pohlídala. Když je nejhůř, tak mi pohlídá třeba kamarádka. Ale jinak nemám 

nikoho, kdo hlídá pravidelně.  

Vypomáhá Vám v domácnosti/s dětmi někdo jiný? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? Pokud ne, 

plánujete si někoho takového najít? 

Jana: Nemám a neplánuju. To jsem dřív dělala já.  

Věnujete svůj volný čas pouze rodině a dětem, nebo máte také své vlastní aktivity, které děláte 

bez nich? Pokud ano, jaké? 



Jana: Jo, to určitě. Třeba si chodíme každý úterý posedět s kamarádkama. Jako takhle, 

do toho roku to moc nešlo, protože jsem kojila, ale když to přestalo a dítě je zdravý, 

tak se to už dá zařídit. 

Plánujete dítě/další dítě? Proč ano/proč ne? 

Jana: No, zatím jsme říkali, že se o tom bavit moc nebudeme, protože budeme právě 

přemýšlet, abychom vyšli s penězi, což je důležitý. Takže váháme spíš kvůli 

finančním důvodům- protože ve chvíli, kdy já budu mít druhý dítě, tak budu muset 

přerušit i tu živnost. Jako určitě bychom chtěli dvě děti, aby Eliška nebyla sama, 

protože ty děti pak jsou trošku jiný- nejsou třeba sobecký, hrajou si spolu a všechno. 

Ale teď opravdu nevím.  

Je vaší prioritou budování kariéry nebo realizace v rámci rodiny a dětí? A)časově, 

B)hodnotově. 

Jana: Určitě preferuju rodinu.  Ta práce je spíš o tom, že se člověk odreaguje a přijde 

na jiný myšlenky. Takhle doma je to třeba tak, že člověk sedí a říká si „ještě dvě 

hodiny, pak půjdu kojit“. Tak ta práce je pak o tom, že člověk na chvíli vypadne a 

dostane se mezi lidi. 

Jste spokojena s tím, jak máte v současnosti nastaven poměr práce/rodina? Plánujete do 

budoucna nějaké změny? 

Jana: Ty dva dny jsou ideální. Jako v tý práci si opravdu odpočinu, nemusím v tu 

chvíli myslet na to dítě, manžela mám na telefonu. Takže já si dva dny v týdnu v práci 

odpočinu, jí to rozhodně nijak neublíží, když nejsou po sobě jdoucí. Myslím si, že 

tohle je akorát, teď bych rozhodně nechtěla pracovat víc.  



Příloha č.8 Přepis rozhovoru s Ivanou 

 

Ptal se Vás některý ze zaměstnavatelů/ potencionálních zaměstnavatelů při přijímacím řízení 

zda máte/očekáváte/plánujete děti a na Váš rodinný stav? Měla jste to uvedeno v CV? 

Ivana: Ne, nikdy se mě neptal. V životopise jsem měla uvedeno, že jsem svobodná- 

pouze stav. 

Podporuje/podporoval některý z Vašich zaměstnavatelů harmonizaci práce a rodiny? Jak?  

Např: firemní školka/jesle, bonusy pro zaměstnance i v době RD/MD, informace o aktuálních 

firemních aktivitách i v době na MD/RD, možnost práce z domova, částečné úvazky, job-

sharing, příplatek na au-pair… 

Ivana: Ve všech mých zaměstnáních nabízeli půlúvazky.  

Ucházela jste se někdy o práci, do které Vás nepřijali a myslíte si, že to bylo kvůli tomu, že 

jste žena? 

Ivana: Ne. 

Myslíte si, že je v Čechách jednoduší budovat kariéru, když jste muž, než když jste žena? 

Ivana: Nemyslím si, že je něco jednodušší. 

Setkala jste se někdy s názorem, že na nějakou práci „nemáte“, protože jste žena? 

Ivana: Ne, s tím jsem se nesetkala. 

Bavíte se s kamarádkami o možnostech harmonizace práce a rodiny? Jaký názor na to mají 

kamarádky a „jak na tom jsou“? Jsou spokojeny se zaměstnavatelem (ty, které mají/očekávají 

děti)? 

Ivana: Všechny kamarádky, které mám, to musí skloubit hlavně s partnerem, aby vše 

zvládaly. Jinak nevím o tom, že by některá měla problémy se zaměstnavatelem. 

Myslíte si, že jsou v ČR vhodné podmínky pro harmonizaci práce a rodiny?  

Např: co se týče rodinné politiky, politiky zaměstnanosti, ale také širšího společenského 

pohledu a vnímání 

Ivana: Myslím si, že hodně záleží na oboru a místě bydliště. Třeba v tý Praze to určitě 

není takovej problém jako na venkově.  

Jaké ženy to podle Vás mají v ČR nejsnadnější? Ty, které se snaží budovat kariéru, ty které se 

věnují rodině a domácnosti a nechodí do práce, nebo ty, které pracují a zároveň se starají o 

rodinu a domácnost? Proč? 

Ivana: To je asi individuální, každý si to nastaví potom, co má rodinu a snaží se to 

nějak skloubit. Ty ženský, co nemaj děti neznaj, jaký to je, takže to nemůžu posoudit. 

Existují nějaká opatření, jejichž zavedení by změnila Váš názor na založení rodiny? 

Ivana: určitě by mohly bejt vyšší příspěvky na rodinu a celkově na zabezpečení. Teď 

zase nějaký ubraly, to je taky problém. Ale tím, že nemám dítě, tak se v tomhle moc 

neorientuju. Ale výše těch mateřských, to je prostě zoufalý. Když někdo opravdu, jak 

jsme říkala, bydlí jinde, než v tý Praze- nebo vlastně i v tý Praze, tak všude dostávaj 

stejně, tady je dráž a ty podmínky pro to bytí jsou tu daleko nákladnější než na vesnici.  

Pomáhá Vám přítel s  péčí o domácnost? Jak? Pokud ano, chtěla byste, aby Vám pomáhal 

více?/ Pokud ne, uvítala byste to? 

Ivana: Sice spolu nebydlíme, ale pomáhá mi. Jsem spokojená s tím, jak mi pomáhá, 

nepotřebuji, aby to bylo víc. 

Odkládáte rodičovství kvůli kariérnímu růstu/pokračování v kariéře? Pokud ne, jaký na to 

máte názor? Znáte osobně někoho takového? 

Ivana: To rozhodně ne, zatím dítě nechci.  

Určitě jsem o někom takovém slyšela, ale není to žádná moje známá. 

Myslíte si, že Vaše matka či babičky měly v oblasti péče o rodinu a v zaměstnání lepší, horší 

či stejné podmínky? Proč? 



Ivana: To nevím, nedokážu to posoudit.  

Vypomáhá Vám někdo s péčí o domácnost? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? Pokud ne, 

plánujete si někoho takového najít? 

Např: paní na žehlení/uklízení/vaření apod. 

Ivana: Co se úklidu týče, tak to ne. Na manuální práce a různé opravy si samozřejmě 

někoho vždy zavolám, ale většinou z přátel. 

Plánujete dítě? Proč ano/proč ne? 

Ivana: Možná do budoucnosti, teď nad tím nepřemýšlím. 

Jste spokojena s tím, jak máte v současnosti nastaven poměr práce/domácnost? Plánujete do 

budoucna nějaké změny? 

Ivana: Mně to vyhovuje. Kdyby mi to nevyhovovalo, tak to změním. 



Příloha č.9 Přepis rozhovoru s Romanou 

 

Ptal se Vás některý ze zaměstnavatelů/ potencionálních zaměstnavatelů při přijímacím řízení 

zda máte/očekáváte/plánujete děti a na Váš rodinný stav? Měla jste to uvedeno v CV? 

Romana: Tak to si nepamatuju, já jsem u týhle firmy už 15 let. Ale u nás se na to 

nesmí ptát. 

Podporuje/podporoval některý z Vašich zaměstnavatelů harmonizaci práce a rodiny? Jak?  

Např: firemní školka/jesle, bonusy pro zaměstnance i v době RD/MD, informace o aktuálních 

firemních aktivitách i v době na MD/RD, možnost práce z domova, částečné úvazky, job-

sharing, příplatek na au-pair… 

Romana: Můj současný zaměstnavatel se snaží vyjít matkám vstříc. Po mateřský mají 

možnost nastupovat na zkrácený úvazek, máme možnost pracovat z domova, školku 

sice nemáme, uvažovalo se o tom, ale nemáme, ale snaha je vybalancovat ten 

soukromej a pracovní život. To, že se to nedaří je druhá věc, ale firma by ráda, aby to 

tak bylo. Co se týče kontaktu v době, kdy jsem byla na mateřské, tak já jsem 

nastoupila z první po osmi a z druhé po šesti měsících a ještě jsem někdy vypomáhala 

z domova, takže jsem s prací byla v kontaktu, ale myslím si, že firma sama od sebe 

žádný novinky neposílá. 

Měla jste někdy v práci nějaké potíže kvůli tomu, že máte rodinu/děti?  

Např: nutnost péče o nemocné dítě/rodinného příslušníka, kterou zaměstnavatel shledával 

jako problém 

Romana: To jsem nikdy neměla. 

Ucházela jste se někdy o práci, do které Vás nepřijali a myslíte si, že to bylo kvůli tomu, že 

jste žena? 

Romana: Ne, to ne. 

Myslíte si, že je v Čechách jednoduší budovat kariéru, když jste muž, než když jste žena? 

Romana: Já si myslím, že pořád to zůstává, že je to jednodušší pro toho chlapa. 

Protože když vidím, jak jdu třeba s dítětem k doktorce, tak tam jsou vlastně jenom 

matky a to povědomí tady pořád je, že chlap má budovat kariéru a ženská se má starat 

a ještě mít práci. 

Setkala jste se někdy s názorem, že na nějakou práci „nemáte“, protože jste žena? 

Romana: Nic takového si nevybavuju. 

Jakým způsobem jste se vracela zpět na trh práce po skončení rodičovské dovolené? 

(Pracovala jste nejprve na částečný úvazek? Vyšel Vám zaměstnavatel vstříc? Jak jste se 

cítila znovu v zaměstnání po odborné stránce? apod.) 

Romana: Na to můj kolega říkal, že je to jako ty brazilský novely- pořád se tam něco 

děje, ale když půl roku ten seriál nevidíš a vidíš ho po půl roce, tak je to pořád to 

samý. Zase do toho zapluješ tak, jakoby nic nebylo. Ale ta moje přestávka nebyla tak 

dlouhá, abych nemohla v pohodě navázat- to bylo jednoduchý, po třech letech je to 

určitě úplně jiný. A šla jsem rovnou na plný úvazek. S tím, že po Barunce jsme měla 

domluvenou dvakrát týdně práci z domova, po Kubíkovi už ne. 

Bavíte se s kamarádkami o možnostech harmonizace práce a rodiny? (Ať už má nebo nemá 

manžela/děti) Jaký názor na to mají kamarádky a „jak na tom jsou“? Jsou spokojeny se 

zaměstnavatelem (ty, které mají/očekávají děti)? 

Romana: Tak ty, co znám, tak jsou často zabezpečený, takže si můžou dovolit na 

poloviční úvazky. Takže ty to v souladu maj. Ale pak znám zase jiný, co žijou samy a 

musej živit ty děti a ta práce není moc dobře placená a musí se strašně moc ohánět. 

Myslíte si, že jsou v ČR vhodné podmínky pro harmonizaci práce a rodiny?  

Např: co se týče rodinné politiky, politiky zaměstnanosti, ale také širšího společenského 

pohledu a vnímání 



Romana: Myslím si, že pro lidi, který jsou na nějakým minimu, tak jim to stačit 

nemůže. Ale vzhledem k tomu, že s tím nemám zkušenost, tak to moc neřeším. Já si 

myslím, že ta mateřská byla dostatečná, nějakou chvíli. Teď už ale nevím, jak je 

vysoká. Předtím to bylo dobrý, že si při tom mohly matky ještě přivydělávat. 

Jaké ženy to podle Vás mají v ČR nejsnadnější? Ty, které se snaží budovat kariéru, ty které se 

věnují rodině a domácnosti a nechodí do práce, nebo ty, které pracují a zároveň se starají o 

rodinu a domácnost? Proč? 

Romana: Tak nejsnadnější to mají určitě ty, který do tý práce nechodí, tam si myslím, 

že je to nejjednodušší. Když jsou zabezpečený a nemusej chodit do práce, tak to mají 

nejlehčí. 

Jaká opatření by Vám konkrétně umožnila lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti? 

Romana: Já si myslím, že by úplně stačilo, kdyby byly nižší daně. Já nic jinýho 

nepotřebuju od státu. 

Jak dlouho po narození posledního dítěte jste se vrátila na TP? Hodnotíte to zpětně jako 

správně načasované? 

Romana: (Návrat z MD po 8 a po 6 měsících- viz. výše). Jo, to hodnotím jako správně 

načasovaný, určitě. 

Pomáhá Vám manžel/přítel s výchovou dětí/péčí o domácnost? Jak? Pokud ano, chtěla byste, 

aby Vám pomáhal více?/ Pokud ne, uvítala byste to? 

Romana: Jo, pomáhá. Ale chtěla bych, aby pomáhal víc s péčí o domácnost. 

Odkládala jste rodičovství kvůli kariérnímu růstu/pokračování v kariéře? Pokud ne, jaký na to 

máte názor? Znáte osobně někoho takového? 

Romana: Jako vyloženě ne, spíš to bylo, protože jsem neměla partnera, se kterým bych 

chtěla mít děti. A potom, když už jsem ho měla, tak jsem to nijak neodkládala. Ikdyž 

na druhou stranu, když jsme potom otěhotněla, tak jsem si říkala „Ježišmarja, abych 

neztratila tu práci.“ Takže mi o tu práci pak docela šlo, ale kvůli ní bych to 

neodkládala. 

A holky, který to prošvihly něco mezi třicítkou a výš, který znám, tak ty to odkládaj 

furt a znám jich hodně. V práci je spoustu holek, který už jsou po pětatřicítce a furt 

jsou bezdětný, ale přitom mluvěj o tom, že to dítě by chtěly. Pak je tam pár těch, který 

se ke čtyřicítce rozhoupaly, ale zase si říkají „teď přece nepůjdu na mateřskou, když 

jsem se dostala až sem.“  

Myslíte si, že Vaše matka či babičky měly v oblasti péče o rodinu a v zaměstnání lepší, horší 

či stejné podmínky? Proč? 

Romana: Tak třeba zrovna moje maminka to moc jednoduchý neměla, protože 

vystudovala medicínu a potom jí naveleli, že bude jezdit někam do Pardubic, aniž by 

chtěla, takže v tomhle směru to nebylo jednoduchý, protože lid neměli moc svobodu. 

Babička zase, to bylo v poválečným období- no, nemyslím si, že to bylo jednoduchý. 

Takže si myslím, že teď je to jednodušší. 

Pomáhá Vám s výchovou dětí/péčí o domácnost jiný člen rodiny než manžel? Popřípadě hlídá 

někdy vaše děti? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? 

Např: maminka, babička, tatínek, děda, sestra… 

Romana: Ano, s výchovou a hlídáním dětí pomáhají babičky. A to hlídání mi hodně 

pomáhá, to je tady u nás výjimečný, málokdy se stane, že nemají čas. 

Vypomáhá Vám v domácnosti/s dětmi někdo jiný? Kdo? Jak konkrétně pomáhá? Pokud ne, 

plánujete si někoho takového najít? 

Např: paní na hlídání/žehlení/uklízení/vaření apod. 

Romana: Občas nám uklízí a hlídá děti jedna paní za úplatu. 

Věnujete svůj volný čas pouze rodině a dětem, nebo máte také své vlastní aktivity, které děláte 

bez nich? Pokud ano, jaké? 



Romana: Věnuji čas sobě a to v měřítku, které je pro mě adekvátní. 

Plánujete dítě/další dítě? Proč ano/proč ne? 

Romana: To už ne. Takhle to stačí. 

Je vaší prioritou budování kariéry nebo realizace v rámci rodiny a dětí? A)časově, 

B)hodnotově. 

Romana: Hodnotově určitě rodina. Časově je teď období zrovna, kdy mi to moc 

nevychází a jsem hodně v práci, ale rodina je pro mě to, kam směřuju. I jsem si říkala, 

že bych to v práci zkrátila pod těch osm hodin, ale nedaří se mi to, je tam toho moc. 

Na druhou stranu mě ta práce zase baví. Takže je to pro mě vybalancovaný. Děti si 

užijou s babičkou a potom si je užijeme my.  

Jste spokojena s tím, jak máte v současnosti nastaven poměr práce/rodina? Plánujete do 

budoucna nějaké změny? 

Romana: Jak jsem říkala, není to úplně ideální, chtěla bych být víc s rodinou. Ale to je 

teď těžký období v práci, tak do května, pak to zase bude lepší, ale teď momentálně bych si 

uměla představit, že bych byla víc s rodinou. 

 

 

 


