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P�íloha �. 1 - Rodi�ovská dovolená v zemích EU 

Zem� Max. délka rodi�ovské dovolené
Belgie 3 m�síce 

Bulharsko 6 m�síc�

	esko 4 roky
Dánsko 52 týdn�

Estonsko 3 roky 

Finsko 158 pracovních dní 

Francie 3 roky 

Irsko 3 m�síce 

Itálie 10 m�síc�

Kypr 13 týdn�

Litva 3 roky 

Lotyšsko 1 rok 

Lucembursko 6 m�síc�

Ma	arsko 3 roky 

Malta 3 m�síce 

N�mecko 12 m�síc�

Nizozemí 3 m�síce 

Polsko 3 roky 

Rakousko 24 m�síc�

Rumunsko 2 roky 

�ecko 3,5 m�síce 

Slovensko 3 roky 

Slovinsko 1 rok 

Špan�lsko 3 roky 

Švédsko 480 dní 

Velká Británie 13 týdn�

Zdroj: MISSOC ANALYSIS 2008 
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P�íloha �. 2 -  Schéma rozhovoru: 

1. OSOBNÍ ÚDAJE A DATA 
  

V�k respondentky: 

Po�et a v�k d�tí: 

Délka mate�ské dovolené:   

2. ÚDAJE O ZAM�STNÁNÍ 

Jaká je délka praxe v zam�stnání? 

Na jaký úvazek pracujete? 

Kde pracujete? Na jaké pozici? 

Jak dlouho jste v zam�stnání po skon�ení mate�ské dovolené? 

Nastoupila jste na stejné pracovišt�, jako jste pracovala p�ed mate�skou dovolenou? 

Jakou máte pracovní dobu? Pracujete na sm�ny? 

Jaký byl návrat na pracovišt� po mate�ské dovolené? 

S jakými problémy jste se setkala p�i návratu do zam�stnání? 

Setkala jste se s n�jakou formou diskriminace ze strany zam�stnavatele? 

3. ZAM�STNÁNÍ VERSUS RODINA 

Jak se Vám da�í skloubit práci a rodinu? 

Jak je zajišt�na pé�e o d�ti v dob�, kdy jste v zam�stnání? 

Jak �ešíte nemocnost u d�tí? 

Jaké je zázemí ze strany rodiny? 

Jaké je rozd�lení domácích prací? 

4. VZD�LÁVÁNÍ, UDRŽENÍ KVALIFIKACE 

Jak se Vám da�í zvládnout pr�b�žné vzd�lávání pot�ebné pro získání kredit� k registraci  

sester? 

Využila jste mate�skou dovolenou ke zvýšení kvalifikace? 
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P�íloha �. 3 - Doslovná transkripce rozhovor�

Rozhovor �. 1: 

Rozhovor probíhal na chodb� ve Fakultní nemocnici.  Po krátkém p�edstavení a uvedení do 

problematiky trval 40 minut.  

1. OSOBNÍ ÚDAJE A DATA 

K�estní jméno: Markéta 

V�k respondentky: 35 let 

Po�et a v�k d�tí: 2 d�ti, 10 let dcera Barbora, 3 roky dcera Aneta 

Délka mate�ské dovolené: 2 roky s první dcerou, 4 roky v zam�stnání  a 2 roky s druhou 

dcerou 

2. ÚDAJE O ZAM�STNÁNÍ 

Jaká je délka praxe v zam�stnání? 

7 let v zam�stnání, 4 roky mate�ské dovolené 

Na jaký úvazek pracujete? 

Na  polovi�ní. 

Kde pracujete?  

Pracuju tady ve Fakultní  nemocnici v Hradci Králové na ARO na l�žkovém odd�lení.  

Jak dlouho jste v zam�stnání po skon�ení mate�ské dovolené? 

Šla jsem do práce, když m�la Anetka dva roky, takže jsem v zam�stnání rok… a 3 m�síce. 

Nastoupila jste na stejné pracovišt�, jako jste pracovala p�ed mate�skou dovolenou?

Smích. Ano, jsem tam, kde jsem byla p�ed ob�ma mate�skýma dovolenýma. 

Jakou máte pracovní dobu? Pracujete na sm�ny? 

Pracujeme na sm�ny, máme dvanáctky, mám denní nebo no�ní dvanáctky,… pracuju na 

polovi�ní úvazek,… takže nemusím mít hnedka dv� sm�ny za sebou, ale mám t�eba jen jednu 
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sm�nu za týden nebo dv� sm�ny za týden, nebo víkend vždycky dv� denní nebo dv� no�ní. 

Záleží, jak se to hodí nebo jak  mi to stani�ní napíše. 

Jaký byl návrat na pracovišt� po mate�ské dovolené? 

Když jsem nastoupila po Bá�e, tak jsem se vlastn� vracela  na odd�lení, které jsem znala a …

nebylo to takový t�žký ten návrat, vlastn� potom jsme se st�hovali, sice d�lám na jednom 

odd�lení, ale už jsem na t�etím pracovišti, takže se mi zm�nilo to prost�edí….  Po té první 

mate�ské to nebylo tak t�žký, vícemén� jsem všechno znala, nic moc se nezm�nilo, co jsem 

nev�d�la, to jsem se dou�ila, horší to bylo po druhý, když jsem šla po Anetce, protože to bylo 

úpln� jiný prost�edí i lidi, hlavn� mladší, léka�e jsem znala, to nebyl problém, bylo vlastn�

dvakrát tolik pacient�, p�vodn� jich bylo p�t, te	 jich máme dvanáct což je taky znát a               

i taková vyváženost, jiná skladba pacient� jsou i t�žký pacienti i leh�í po operaci jen na 

dospání, náro�ný je, když je tam pacient na delší dobu, pak je to psychicky i fyzicky 

náro�ný…. .T�šila jsem se zpátky do práce, tohohle jsem se nebála, samoz�ejm� vím, že jsou 

všude n�jaký problémy i mezi sestrama, ale myslím, že jsem �lov�k, který se dokáže 

p�izp�sobit a když n�co nešlo nebo jsem nev�d�la, tak jsem se nebála zeptat a dá se �íct, že 

jsem se do toho rychle dostala.  

Co vás vedlo  k tomu, že jste nastoupila do zam�stnání v dob�, kdy byly dce�i 2 roky? 

Je pravda, že se mi po práci stýskalo a jednak pro to, že byla ta možnost. Bylo možný si 

k mate�ský p�ivyd�lat, kolik jsem cht�la. Nastoupila jsem ve dvou letech Barborky  nejd�ív na 

malý úvazek 0.2 a šlo to, nebyla ani nemocná, pak za�ala chodit do školky a úvazek jsem si 

zvýšila a z�stala jsem tam. A u Anetky to bylo to samý, cht�la jsem to zkusit d�ív jít do práce, 

holky byly takový samostatný, m�la jsem to hlídání, �lov�k zas tak nezapomene, všechno se 

vším.  

S jakými problémy jste se setkala p�i návratu do zam�stnání? 

Co mi tak d�lá problémy jsou ty papíry, ta administrativa, je dvakrát tolik papír�, všechno se 

musí zapisovat, všude se musím podepsat, i když se n�co škrtne, špatn� se n�co zapíše, i ten 

styl papír� u pacient� je jinej, ale je toho o dost víc než bývalo, ale je to zase barevn�

rozlišený, tak je to p�ehledný.  
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Nesetkala  jste se s n�jakou formou diskriminace ze strany zam�stnavatele? 

Je pravda, že když jsem nastoupila po Bá�e, tak m� vrchní sestra dost zrazovala v tom, že 

budu dojížd�t, že bude dít� nemocný, že to nezvládnu a hrozn� mi to vadilo a myslím, že to 

narušilo náš vztah, takže jsem v ní nem�la takovou d�v�ru, mrzelo m� to. Divila jsem se, pro�

ty p�ekážky d�lá n�komu, kdo to tam zná a chce se vrátit. Pak jsem to pochopila, protože v tý 

dob� m�la �achry s t�ma místama, ale vzít m� musela. Po druhý už ne, jen jsem nev�d�la, co 

mám od kolegy� o�ekávat, protože ty holky byly mladý, nový, nev�d�la jsem, jak se kdo 

zachová, musela jsem se snažit s každým vyjít. Po té druhé mate�ské to nebyl takový problém, 

jen se divili, že se chci vrátit s dv�ma d�tma a dojížd�ním, ale problém jsem necítila.  

3. ZAM�STNÁNÍ VERSUS RODINA 

Jak se Vám da�í skloubit práci a rodinu? 

Smích. Je to horší, protože dojíždím tak to je to,  co mi nejvíc bere sil, to ranní vstávání,  je to 

hodinka než se sem z Náchoda dojede. Ale spousta lidí dojíždí a já od školy dojíždím, tak mi 

to tak ned�lá problém. A rodina?  Vícemén� jsem je postavila p�ed hotovou v�c, že se chci 

vrátit a že to chci zkusit a tím, že ned�lám na celý úvazek a d�lám jenom na p�lku, tak to 

zatím jde a uvidíme,  jestli to p�jde i dál. 

Jak je zajišt�na pé�e o d�ti v dob�, kdy jste v zam�stnání? 

Velkou výhodu mám v tom, že mám ob� babi�ky a oba d�de�ky, takže ty se hodn� snaží, 

pomáhají, a� n�kdy spíš chci zapojit manžela než babi�ky a d�dy, to se mi n�kdy da�í n�kdy 

ne, protože taky pracuje, ale našt�stí má volnou pracovní dobu, takže si to m�že p�izp�sobit, 

spíš ale než nem�že, tak se mu spíš nechce…smích… na úkor svých koní�k�, ale dá se to. 

Holky vlastn� chodí do školy, Bar�a je ve 4. t�íd�, Anetka za�ala chodit od zá�í do školky. 

Našt�stí se jí ve školce líbí, s tím nebyly žádný problémy.   

Jak �ešíte nemocnost u d�tí? 

Zatím se mi nikdy nestalo, že když byly d�ti nemocný, že bych nešla do práce, vždycky jsme 

se n�jak dohodly, nikdy jsem nerušila n�jakou sm�nu kv�li tomu, že jsou d�ti nemocný 

v tomhle tom mám velkou podporu, ur�it� by to bylo jiný, kdybych t�ch sm�n m�la víc nebo 

kdyby šlo o n�jakou t�žší nemoc. Kašel a rýma se dá zvládnout, ale kdyby byly nemocný víc, 
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tak by byli v práci ochotný, že by mi n�jakou sm�nu prohodili nebo vymazali nebo bychom se 

n�jak domluvili.  

Jaké je zázemí ze strany rodiny? 

Zázemí mám, funguje to, n�kdy jsem se toho bála, ale zatím se to da�í to skloubit. 

  

Jaké je rozd�lení domácích prací? 

Já bych to cht�la rozd�lit. Smích…Ale v�tšinou to všechno zbyde na mn�, uva�it, nachystat, 

vyprat, za tu mamku to nikdo neud�lá, oni by si radši vzali jen chleba s máslem než by n�co 

uva�ili a já jsem taková, že snažím n�co uva�it, nachystat, aby si to jenom oh�áli, to samý 

vyprat - to radši ne, to by mohlo dopadnout špatn�, tak je to na mn�, ale d�lám  to ráda, 

smích… co mi zbývá… a oni to zas ocení, pak je to šup šup a nemají s tím tolik práce.  

4. VZD�LÁVÁNÍ, UDRŽENÍ KVALIFIKACE 

Jak se Vám da�í zvládnout pr�b�žné vzd�lávání pot�ebné pro získání kredit�                       

k registraci sester? 

Dá se �íct, že jsem problém nem�la, bylo dost p�íležitostí v práci, t�eba Hradecké nebo 

Pardubické dny, na kterých jsem byla a m�la jsem výbornou kolegyni, která mi pomohla 

v tom, že jsem byla spoluautorka, a� jsem tomu moc nep�isp�la, smích… takže n�jaký kredity 

mám, ale je pravda, že jsem to sama n�jak nevyhledávala. Když n�co bylo, tak jsem se 

zú�astnila, ale že bych n�kam jezdila, to ne. 

Využila jste mate�skou dovolenou ke zvýšení kvalifikace? 

Asi ne, já jsem dost �etla… Dokonce jsem si myslela na té první mate�ské, že už se nevrátím 

do práce. P�emýšlela jsem, co budu d�lat, snažila jsem se n�co si p�e�íst, ale tím, že jsem se 

tam vrátila brzy, tak to bylo jednodušší, že jsem z toho nevypadla. Jezdila jsem na r�zná 

školení s dít�tem v podpaždí. V práci se mi vždycky smáli…Ale bavilo m� to. U�ili jsme se 

za pochodu. D�ív to bylo jednodušší. Te	 toho je tolik, že se v tom ztrácím. D�lá se spíš 

rutinn�. A hlavn� jsme byli mladší a te	 to už tak do hlavy neleze. �lov�k si n�co uchová, ale 

i n�co zapomene. 

Tak Vám moc d�kuji za rozhovor a p�eju hodn� št�stí v práci i doma.  

Já taky, snad Vám to v n��em pom�že.  
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Rozhovor �. 2: 

Rozhovor probíhal na chodb� na Léka�ské fakult�. Po krátkém uvedení do problematiky trval  

31 minut.  

1. OSOBNÍ ÚDAJE A DATA 

K�estní jméno: Jana 

V�k respondentky: 33 let 

Po�et a v�k d�tí: 2 d�ti, chlapci 9 a 3 roky 

Délka mate�ské dovolené: 3 roky s prvním synem, 3 roky v zam�stnání  a 1 rok a 1 m�síc   

s druhým synem 

2. ÚDAJE O ZAM�STNÁNÍ 

Jaká je délka praxe v zam�stnání? 

10 let v zam�stnání, 4  roky mate�ské dovolené. 

Na jaký úvazek pracujete? 

Ve v�ku dít�te 1 rok a 1 m�síc až 3 roky jsem pracovala na �tvrt úvazek a od 3 let dít�te jsem 

nastoupila celý úvazek. 

Kde pracujete?  

Pracuju na d�tském odd�lení v �eské Líp� na kojencích a te	 v sou�asné dob� d�lám stani�ní 

pro kojence a JIP.  

Jak dlouho jste v zam�stnání po skon�ení mate�ské dovolené? 

Na ten �tvrt úvazek jsem pracovala dva roky a na plný úvazek pracuju dva m�síce. 

Nastoupila jste na stejné pracovišt�,  jako jste pracovala p�ed mate�skou dovolenou?  

Pracuju na stejném pracovišti a te	 na ten plný úvazek pracuju i na stejné pozici. 

Jakou máte pracovní dobu? Pracujete na sm�ny? 

Pracuju na jednu sm�nu, 8 hodin ranní sm�na.
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Jaký byl návrat na pracovišt� po mate�ské dovolené? 

Když jsem se vrátila na ten �tvrt úvazek, tak to bylo takový jakoby  jiný v tom, že se i za ten 

rok zm�nily n�který vyšet�ení, n�který odb�ry, takže mi trvalo, než jsem se dostala do tady 

t�ch organiza�ních v�cí ohledn� tady t�ch zm�n, ale nebyla to velká zm�na, ned�lalo mi to 

problém.  

Co vás vedlo k tomu, že jste nastoupila do zam�stnání v dob�, kdy byl synovi 1 rok? 

Vedlo m� k tomu to, že jsem za�ala studovat a pot�ebovala jsem mít doložený zam�stnání p�i 

studiu, takže z d�vodu toho studia m� donutilo se vrátit do práce, abych m�la doloženou 

odbornou praxi k tomu studiu. 

S jakými problémy jste se setkala p�i návratu do zam�stnání? 

Nejv�tší problém byl zvyknout si na nový systém, odb�ry, postupy, ale v mojí práci se 

nezm�nilo nic, ani vztahy, p�ibyly nové kolegyn�, který tam nebyly, b�hem toho roku, asi t�i,  

ale nebyl problém se s nimi sladit. 

Jaký byl rozdíl mezi tou prací na �tvrt úvazek a nyní na ten celý úvazek? 

Myslím, že to bylo jiný v tom, že ten syn byl menší a já jsem od n�j musela odejít na celý den, 

a když jsem p�išla dom�, tak jsem byla taková víc unavená s tím, že to bylo pro m�  

náro�n�jší, že jsem se mu musela v�novat, víc tím, že byl malej. Te	 co je v�tší, tak 

nepot�ebuje tolik pé�e a tím, že je celý den ve školce, tak jsem klidn�jší. V organizaci práce 

v domácnosti nevidím problém, jenom v tom, že byl malej.  

Nesetkala  jste se s n�jakou formou diskriminace ze strany zam�stnavatele? 

Naopak, zam�stnavatel mi vyšel vst�íc v tom, že jsem se pot�ebovala vrátit na ten �tvrt 

úvazek, nebyl problém mi vyjít vst�íc t�eba s organizací sm�n, protože jsem si mohla �íct, 

který dny by mi vyhovovaly, vzhledem k tomu zajistit hlídání, vyšli  mi vst�íc.

3. ZAM�STNÁNÍ VERSUS RODINA 

Jak se Vám da�í skloubit práci a rodinu? 

Da�í se mi to jak kdy, v�tšinou jakoby v tom, že pracuju na tu jednu sm�nu a d�ti maj 

odpoledne, teda to starší má odpoledne koní�ky, na které je pot�eba ho doprovázet, takže se 
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v�nujeme tomu zabezpe�ení t�ch  koní�k� a základní nákupy a potom pé�e o domácnost se 

odehrává spíš o víkendu, kdy to dáme dohromady za celý týden.  

Jak je zajišt�na pé�e o d�ti v dob�, kdy jste v zam�stnání? 

Tak protože v sou�asnosti chodí ten starší do t�etí t�ídy, tak je ve škole a malej chodí te	 do 

školky, takže já když jsem te	 na jednu sm�nu, tak manžel chodí ráno na sedmou, tak je ráno 

odveze do školky, do školy a já je potom vyzvedávám. V dob� mého zam�stnání jsou ve 

školce a ve škole. 

Jak �ešíte nemocnost u d�tí? 

Tak zatím musím za
ukat, že nemocný nebyly, te	 co jsem na plný úvazek, a když jsem 

chodila na �tvrt úvazku a když jsem byla v práci, tak hlídala moje mamka a jinak jsem byla 

s d�tma doma já a te	 co jsem na plný úvazek, tak nemocný nebyly, ale jinak by asi hlídala 

babi�ka, kdyby to nebyl �ákej závažnej stav, ale t�eba nachlazení s teplotou, tak by to zvládla. 

Zatím nepo�ítám s tím, že bych musela bejt doma a vzít si  ošet�ova�ku, babi�ka je na tom, 

zdravotn� sama tak, že je v takový kondici, že by se nebála být s nemocnýma d�tma doma 

sama. 

Jaké je zázemí ze strany rodiny? 

Manžel m� podporuje, i když jeho pracovní doba mu nedovoluje se n�jak aktivn�ji  ú�astnit tý 

pé�e o tu rodinu, ale snaží se, když p�ijde dom�  ve�er, tak se v�nuje d�tem, tak že já se m�žu 

v�novat nádobí, praní a tak, tak on se v�nuje d�tem a o t�ch víkendech jsme tak n�jak všichni 

spolu, že se užíváme vzájemn� a ur�it� m� podporuje psychicky v tom zvládání zam�stnání a 

v tom, abych mohla jezdit do školy. 

A co prarodi�e?  

Ur�it�, moje mamka hlídá, i hlídala, když jsem nastoupila na ten �tvrt úvazek a malej ješt�

nemohl do školky, i te	, když jezdím do školy, tak vyzvedává d�ti a když pot�ebujem, tak 

pohlídají, vlastn� ob� babi�ky, spíš teda moje mamka, ale i tchýn� o víkendech, protože je 

zam�stnaná, moje mamka je v d�chodu, ale pomáhaj ob� dv�. D�dy už nemáme. 

  

Jaké je rozd�lení domácích prací? 

Tak protože se to odehrává u nás ten úklid v�tšinou o víkendech, tak se mi manžel snaží 

pomoci tím, že odvede d�ti ven a já se m�žu v�novat tomu úklidu, tý domácnosti, jinak koše 
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v�tšinou vynese ten kdo jde ven, a nákupy v�tší d�láme spole�n� a menší d�lám já, když 

vyzvedávám d�ti, manžel mi pomáhá v tom, že pom�že vyt�ít prach a já luxuju a bere ty d�ti 

ven, takhle mi to vyhovuje. 

4.  VZD�LÁVÁNÍ, UDRŽENÍ KVALIFIKACE 

Jak se Vám da�í zvládnout pr�b�žné vzd�lávání pot�ebné pro získání kredit�                        

k registraci sester? 

U nás v nemocnici funguje takovej systém, že po�ádáme konference sesterský. Vždycky �áký 

odd�lení má ur�itý m�síc a zam�stnanci se tam mohou p�ihlásit a maj to zadarmo. Je to 

v odpoledních hodinách, v naší nemocnici, v�tšinou na dv� na t�i hodinky, s tím, že d�ti 

vyzvedne babi�ka. Vybírám si jenom ty, co m� zajímaj, a když se n�kde koná �áká akce, 

která je t�eba o víkendu, tak jedu tam na celodenní seminá�, s tím, že vlastn� je s d�tma 

manžel, ale te	 co chodím do školy, tak nemám pot�ebu aktivn� sbírat body, ale d�lám, to co 

m� zajímá vzhledem k povolání, pot�eba kredit� se neodvíjí od pot�eby po�tu, ale spíš od 

toho, co m� zajímá. 

Využila jste mate�skou dovolenou ke zvýšení kvalifikace? 

Tam to bylo jednozna�n� ten nástup do školy v souvislosti s tou mate�skou, protože m�j 

zam�stnavatel sice nepožadoval bakalá�ské studium, takže jsem si to cht�la ud�lat spíš pro 

sebe a z d�vodu toho, abych si nemusela brát dovolenou nebo volno ze zam�stnání, tak jsem 

tu mate�skou využila k tomu, abych za�ala studovat, což pro m� bylo sv�dný to volno na 

mate�ský. 

Tak Vám moc d�kuji za rozhovor a p�eju hodn� št�stí v práci i doma.  

Není za co. 
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Rozhovor �. 3: 

Rozhovor probíhal na chodb� v Léka�ské fakult�.  Po krátkém  uvedení do problematiky trval 

26 minut.  

1. OSOBNÍ ÚDAJE A DATA 

K�estní jméno: Pavla 

V�k respondentky: 39 

Po�et a v�k d�tí: 2 d�ti, 13 let dcera, 4 roky syn 

Délka mate�ské dovolené: 3 roky s dcerou, 3 roky se synem 

Délka praxe v zam�stnání: 15 let 

Úvazek: plný 

2. ÚDAJE O ZAM�STNÁNÍ 

Jaká je délka praxe v zam�stnání? 

15 let 

Na jaký úvazek pracujete?  

Na plný. 

Kde pracujete?  

Pracuju ve zdravotnické záchranné služb� v Pardubicích jako zdravotní sestra. 

Jak dlouho jste v zam�stnání po skon�ení mate�ské dovolené? 

Na konci dubna to bude rok, takže necelý rok. 

Nastoupila jste na stejné pracovišt�,  jako jste pracovala p�ed mate�skou dovolenou?  

Zam�stnavatel je sice stejný, ale ta práce byla jiná, protože moje místo zaniklo b�hem 

mate�ský dovolený, kdy to byla p�ed tím Léka�ská služba první pomoci s celodenním 

provozem, to zaniklo, bylo zrušeno, takže jsem nastoupila jinou práci jako výjezdová sestra 

zdravotnické záchranné služby. 

Tak to musí být náro�né povolání? 

Jak kdy, ale ta práce m� baví. 
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Jakou máte pracovní dobu? Pracujete na sm�ny? 

Na dv� sm�ny, denní a no�ní dvanáctihodinové sm�ny denní, no�ní v�etn� víkend� a svátk�. 

Jaký byl návrat na pracovišt� po mate�ské dovolené? 

Náro�ný, náro�ný, ale bylo to dáno asi v�kem, že když se �lov�k vrací v �ákejch 25 letech, 

tak tu situaci zvládá úpln� jinak, než když mi je skoro 40 let, tak jsem m�la docela strach, ale  

je to daný asi individuáln�, ale bylo to pro m� náro�ný. 

A co Vám konkrétn� vadilo nejvíce? 

Konkrétn� jestli to zvládnu, jak to bude probíhat, jak m� p�ijme kolektiv, takže tyhle velký 

v�ci. 

A zvládla jste to? 

Ale ano, ale chvíli mi to trvalo. 

Nesetkala  jste se s n�jakou formou diskriminace ze strany zam�stnavatele? 

Ne ne ne, to v�bec ne, protože se docela známe dlouho, protože ten zam�stnavatel byl stejnej, 

jenom ta práce byla jiná, a byla jsem tam 10 let, takže v�bec ne.

3. ZAM�STNÁNÍ VERSUS RODINA 

Jak se Vám da�í skloubit práci a rodinu? 

Jde to, ale díky tomu, že mám rodi�e, se kterýma bydlíme, takže to hlídání d�tí i v dob�

nemoci je zajišt�ný a taky díky t�m 12-ti hodinovým sm�nám, p�ece jenom, když mám no�ní, 

tak mám jistotu, že je rodi�e pohlídají. Takže ošet�ování jsem ani nem�la.  

Jak je zajišt�na pé�e o d�ti v dob�, kdy jste v zam�stnání? 

D�ti jsou ve škole, ve školce a pokud mám denní 12, tak vyzvedne manžel ze školky nebo 

babi�ka s d�de�kem a jsou s nima. 

Jak �ešíte nemocnost u d�tí? 

Našt�stí moc nemocný nebejvaj a pokud jo, tak je s nimi babi�ka, jinak by to ani nešlo. 
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Jaké je zázemí ze strany rodiny? 

Zázemí  rodiny mám a bez toho by to nešlo. 

Jaké je rozd�lení domácích prací? 

…Snažím se úkolovat d�ti a všechny, ale stejn� si to �lov�k musí všechno za�ídit sám a 

dod�lat…Ale už jsem si na to zvykla. 

Manžel má jakou funkci v rodin�? 

Ani nevím…Mám ráda, když si vezme k sob� d�ti. 

4. VZD�LÁVÁNÍ, UDRŽENÍ KVALIFIKACE 

Jak se Vám da�í zvládnout pr�b�žné vzd�lávání pot�ebné pro získání kredit�                            

k registraci sester? 

Velice t�žce a nebýt školy, tak by mi to d�lalo velký problém, takhle mám zajišt�ný kredity 

díky škole a hlavn� proto jsem na tu školu šla. 

  

Využila jste mate�skou dovolenou ke zvýšení kvalifikace? 

Ano, jak �íkám, studuji. 

Tak Vám moc d�kuji za rozhovor a p�eju hodn� št�stí v práci i doma.  

Já taky, m�jte se hezky.  
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Rozhovor �. 4: 

Rozhovor probíhal v kancelá�i st�ediska charitní ošet�ovatelské služby. Po krátkém 

p�edstavení a uvedení do problematiky trval 24 minut. Respondetka byla stru�ná. 

1. OSOBNÍ ÚDAJE A DATA 

K�estní jméno: Viera 

V�k respondentky: 37 

Po�et a v�k d�tí: 2 d�ti, 10 let syn, 3 roky dcera 

Délka mate�ské dovolené: 3 roky se synem , 4 roky v zam�stnání  a 3 roky s dcerou 

2. ÚDAJE O ZAM�STNÁNÍ 

Jaká je délka praxe v zam�stnání? 

9let v zam�stnání, 6 let mate�ské dovolené. 

Na jaký úvazek pracujete? 

Na plný. 

Kde pracujete?  

V Oblastní charit�, jako vrchní sestra. 

Jak dlouho jste v zam�stnání po skon�ení mate�ské dovolené? 

P�l roku. 

Nastoupila jste na stejné pracovišt�, jako jste pracovala p�ed mate�skou dovolenou?

Ano. 

Jakou máte pracovní dobu? Pracujete na sm�ny? 

Nepracuji na sm�ny, pracovní doba je od sedmi do p�l �tvrté, ale 24 hodin na telefonu. 

Jaký byl návrat na pracovišt� po mate�ské dovolené? 

Spíš bych �ekla, že stejný, jako bych se vracela po kratší dob� než po t�ech letech. Postupy 

z�staly na pracovišti stejný, i kolektiv, takže to nebyl n�jaký šok.  
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S jakými problémy jste se setkala p�i návratu do zam�stnání? 

Asi bych �ekla, že to byl plynulý návrat, trochu byly, jak si zvykne malá na školku, ale taky to 

po m�síci tak n�jak odezn�lo, asi tak jako u prvního dít�te.  

Nesetkala  jste se s n�jakou formou diskriminace ze strany zam�stnavatele? 

Ne, nesetkala, zam�stnavatel nem�l d�vod.  

3. ZAM�STNÁNÍ VERSUS RODINA 

Jak se Vám da�í skloubit práci a rodinu? 

No, když jsem byla na tý mate�ský, tak musím �íct, že jsem se tý rodin� v�novala víc, i ta 

rodina to tak hodnotí, ale musím �íct, že bych už vzhledem k v�ku dít�te nebyla schopná 

pe�ovat jenom o rodinu. Takže te	 se musí rodina taky trošku starat. Všichni se musíme starat 

o rodinu, není to už  jenom na mn�. Není to už v takovým komfortu, že už teplý jídla nebo 

n�jaký pravidelný úklidy, to už není na prvním míst�, ale fungujeme. 

Jak je zajišt�na pé�e o d�ti v dob�, kdy jste v zam�stnání? 

Tak školka, škola. 

Jak �ešíte nemocnost u d�tí? 

T�žko to �ešíme, manžel vlastn� podniká sám, takže je u dít�te, když je nemocný a já tím 

vlastn�, že jsem na telefonu, že jsem vrchní a nemám p�ímo lidi, nebo jak to zorganizuju, tak 

jdu, tak první den nebo p�l den, když je nejh�� jsem tam já nebo se st�ídáme - on odpoledne, 

já dopoledne.  

Ošet�ování si neberete? 

Zatím v tomhle stavu ne. Musíme to zvládnout, protože v zam�stnání to jinak nejde. 

Jaké je zázemí ze strany rodiny? 

Žádný, akorát manžel a pak n�kdy výjime�n� máme tady tetu, která je taky zam�stnaná do p�l 

�tvrté, takže spíš k ní chodíme na ob�d na víkend, takže nemusím va�it, jinak nám nemá kdo 

jiný d�ti hlídat, jsme odkázaní sami na sebe.  
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Jaké je rozd�lení domácích prací? 

Tak nákupy d�lá manžel, to ur�it�, d�ti jsou schopný n�co pomoct, n�kdy s prádlem. 

Pod�líme se o to. Já to rozd�lím. 

4. VZD�LÁVÁNÍ, UDRŽENÍ KVALIFIKACE 

Jak se Vám da�í zvládnout pr�b�žné vzd�lávání pot�ebné pro získání kredit�                      

k registraci sester? 

Takže na tý mate�ský jsem si to jako udržela a te	 mám zase znova registraci, takže zase 

n�jaký kredity mám zase. Myslím, že s tím problémy nemám. 

Využila jste mate�skou dovolenou ke zvýšení kvalifikace? 

Ano, ud�lala jsem si Sociální a charitativní práci, bakalá�ské studium tady na Univerzit�

v Hradci Králové p�esn� 3 roky jako mate�ská a p�i první mate�ské jsem studovala 

Ošet�ovatelství bakalá�ské studium p�i Léka�ské fakult�. Takže jsem využila ob� mate�ské. 

Tak Vám moc d�kuji za rozhovor a p�eju hodn� št�stí v práci i doma.  
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Rozhovor �. 5: 

Rozhovor probíhal ve Fakultní nemocnici na chodb�.  Po krátkém p�edstavení a uvedení do 

problematiky trval 22 minut. Respondetka byla stru�ná, bylo jí nep�íjemné mluvit do 

diktafonu, rozmluvila se o své práci více, až po skon�ení oficiálního rozhovoru.  

1. OSOBNÍ ÚDAJE A DATA 

K�estní jméno: Kate�ina  

V�k respondentky: 31 let 

Po�et a v�k d�tí: 2 d�ti,7 let syn, 4 roky dcera 

Délka mate�ské dovolené: 7 let vkuse dohromady 

2. ÚDAJE O ZAM�STNÁNÍ 

Jaká je délka praxe v zam�stnání? 

8 let  

Na jaký úvazek pracujete? 

Na plný. 

Kde pracujete? 

Sestra na odd�lení urgentní medicíny. 

  

Jak dlouho jste v zam�stnání po skon�ení mate�ské dovolené? 

Rok a p�l. 

Nastoupila jste na stejné pracovišt�,  jako jste pracovala p�ed mate�skou dovolenou?  

Ne. 

A kde jste pracovala p�ed tím? 

Na chirurgické JIP. 

M�žu se zeptat, pro� jste zm�nila pracovišt�? 

Jednak proto, že se naskytla p�íležitost a zrovna se otev�elo nové pracovišt� Emergency, kde 

jsem vždycky cht�la pracovat a jednak se mi na té chí�e nelíbily vztahy, pracovalo se tam 

stále ve stejných skupinách, takže když Vám n�jaká kolegyn� nesedla, tak jste s ní sloužila 
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furt. To tady není. Taky pacienti tam byli stále delší dobu, chronici, t�eba i t�i m�síce a taková 

práce m� nebaví. Tady se to rychle st�ídá a i to papírování je lepší.  

Jakou máte pracovní dobu? Pracujete na sm�ny? 

Dvanáctky, no.  

Jaký byl návrat na pracovišt� po mate�ské dovolené? 

Já jsem šla jinam, takže jsem se t�šila…

Nebála jste se toho? 

Ani ne.  

S jakými problémy jste se setkala p�i návratu do zam�stnání? 

Se sádrováním…smích… a po�íta�. To bylo jiný, než jsem d�lala p�ed tím, ale to bylo jediný. 

A co kolektiv? 

Ani ne, já jsem skoro všechny znala. A hlavn� jsem tam cht�la jít.  

Tak Vás nic nep�ekvapilo? 

P�ekvapilo, nep�ekvapilo, když jste dlouho doma, tak Vás vždycky n�co p�ekvapí. Ale to byly 

jenom ty rozdíly mezi JIPkou a ambulantním provozem. Ale nebylo to nep�íjemný, spíš se to 

dalo o�ekávat.  

Nesetkala  jste se s n�jakou formou diskriminace ze strany zam�stnavatele? 

Ne. 

ZAM�STNÁNÍ VERSUS RODINA 

Jak se Vám da�í skloubit práci a rodinu? 

No, zatím žijem… N�kdy to jde t�žko, ale babi�ky hodn� pomáhaj. 

Jak je zajišt�na pé�e o d�ti v dob�, kdy jste v zam�stnání? 

Bu	 jsou ve školce nebo ve škole nebo u babi�ky, d�de�ka. 
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Jak �ešíte nemocnost u d�tí? 

No stejn�, když mám volno, tak jsem s nima já, jinak jsou u babi�ky, d�de�ka. 

Ošet�ování si neberete? 

Ne. 

Jaké je zázemí ze strany rodiny? 

Já mám výhodu, že máme dvojdomek p�ímo s mýma rodi�ema, tak mi hodn� pomáhaj. Bez 

toho by to nešlo. S manželem to je horší, nedávno jsme se rozvedli. 

Jaké je rozd�lení domácích prací? 

Vzhledem k tomu, že jsem te	 š
astn� rozvedená, tak je to na m�. 

Jak to zvládáte? 

No, nikdo m� nebuzeruje, že to d�lám špatn� a pozd�, takže te	 dob�e. Je to lepší než d�ív. 

3. VZD�LÁVÁNÍ, UDRŽENÍ KVALIFIKACE 

Jak se Vám da�í zvládnout pr�b�žné vzd�lávání pot�ebné pro získání kredit�                          

k registraci sester? 

B�hem mate�ský jsem chodila na ty seminá�e a te	 chodím do školy, tak mám kredit� až až.  

Využila jste mate�skou dovolenou ke zvýšení kvalifikace? 

Ano.  

Tak Vám moc d�kuji za rozhovor a p�eji hodn� št�stí v práci i doma.  


