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Rodina, žena a profesní seberealizace. Tyto tři pojmy jsou v moderní západní 

společnosti již více méně chápany jako věci, které se nemusí nutně navzájem 

vylučovat. Ne všude a ne vždy je to však pravda. Jedná se o velmi čerstvou 

záležitost, která se zrodila na základě emancipace, osvobození ženy a její integrity ze 

„zajetí“ domácích prací a koloběhu těhotenství a péče o dítě. Tento přerod probíhá 

od dob průmyslové revoluce a v západní Evropě v plné síle propukla v 60tých letech 

20. století. V komunistických Čechách bylo toto téma spojováno s feminismem, který 

byl tabuizován a i po revoluci šlo u veřejnosti o ideologii, která nebyla vítaná a proto 

emancipace žen nastupuje velmi pozvolna a opatrně. Své místo si tato témata našla 

až v průběhu pozdějších let.1 První změny a indicie v převratu smýšlení o ženské 

práci probíhaly, jak jsem již zmínila, v době průmyslové revoluce, kde se měnila celá 

struktura a funkce rodiny. Aby společnost přežila, je závislá na rozmnožovacím 

systému, který zaopatřuje svou biologickou daností zejména žena, která po početí 

zajišťuje období těhotenství, porodu, výchovu a péči o nejmenší děti.  

Toto téma, je velmi aktuální problematikou, a svou pozornost zde upírají 

hnutí genderu, tisk, akademické kruhy a zejména je zde zájem Evropské unie. 

Všichni tito nositelé informací, představitelé zákona a sociálních dávek, nebo 

výzkumů sledují společenský vývoj, který hýbe kulturou, ekonomickou sférou i 

emocemi zúčastněných.  Pozornost, která se dnes soustřeďuje na maminky s dětmi 

do tří let, je oprávněná vzhledem k současnému baby boomu, který je důsledkem 

silných sedmdesátých ročníků a také v kontextu řešení schodku veřejných financí. 

Dle Iva Možného (1999) je toto téma, které rozebírá svobodu ženy ve výběru 

prožití života a jejich schopnosti přispět svou energií do ekonomického fungování 

státu, je určitým střetem zájmu civilizace s morálními hodnotami moderní 

společnosti, která se hlásí k názoru rovnosti pohlaví. Zájmem civilizace je zachování 

své reprodukce, což je postaveno na péči a výchově potomků, která leží na bedrech 

především pečujících žen, které ale s příchodem moderní kapitalistické společnosti, 

                                                
1 Zdroj: http://www.nezapomente.cz/zobraz/emancipace_a_zeny_v_dobe_totality (stáhnuto 4.7.2010) 



9 
 

začaly pociťovat potřebu vlastní finanční soběstačnosti a mentálního rozvoje. 

Založení rodiny tak odkládají na co nejpozdější dobu, a v souvislosti se starším 

věkem prvorodiček zbývá logicky i méně produktivního času v životě ženy a rodina 

se tak převážně skládá z jednoho či dvou dětí.  V západních zemích, kde společnost 

stojí na ekonomickém a kapitalistickém rozvoji, již není prioritou hledat ženu 

v domácnosti a očekávat, že oddaně příjme roli opečovávatelky rodinného krbu. 

Není možné držet ženu mimo ekonomický život a je jen na ženách, nakolik se k roli 

matky stanou i výdělečně činnými osobami a využijí to, co Možný ve své Sociologii 

rodiny (1999) nazývá „univerzalitou trhu“. Dle této teorie má žena stejné postavení 

jako muž a svou energii využívá i mimo rodinu. 

Harmonizace rodiny a zaměstnání se tak čím dál více týká většího počtu žen. 

Otázkou je na kolik je jejich volba ovlivněna potřebami finančního zajištění a nakolik 

v jejich rozhodování přispívají jiné motivační faktory. To zda se žena rozhodne pro 

klidný rodinný život v průběhu prvních let dítěte, nebo si zvolí i nadále pokračovat, 

alespoň částečně v kariéře, je založeno na mnoha faktorech. 

Dle výzkumu Sylvy Ettlerové (2006) je harmonizace rodiny a zaměstnání 

ovlivňována řadou okolností, které dělí na společenské (právní podpora, která 

zaměstnavatele motivuje zaměstnat ženu na částečný úvazek, dostupnost zařízení na 

hlídání a péči o děti atd.)  a soukromé (výše vzdělání, sociální úroveň rodiny, 

charakter a kompetence ženy a další) a řadou politických odvětví (např. rodinnou 

politiku, politiku zaměstnanosti, sociální politiku a politiku rovných příležitostí).2 

Ženy, které zůstávají na rodičovské dovolené a nejsou vůbec v kontaktu se 

svou praxí, jsou ovlivňovány; buď přesvědčením, že dítě jejich plnou péči v prvních 

letech života potřebuje, anebo je jejich rozhodnutí ovlivněno faktory, které věří, že 

nemohou změnit (např. nedostupností pomocné péče o dítě, nezájem 

zaměstnavatele). Skutečností také může být, že žena před porodem o brzký návrat 

do zaměstnání stála, ale okolnosti po porodu ji přiměly návrat do zaměstnání 

oddálit. 
                                                
2 Ettlerová a kol,. str. 7 
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Ženy, které naopak stojí o svou profesní realizaci i v období ranného 

rodičovství, jsou často motivovány svou vloženou energií do dosažení vyššího 

vzdělání a rozvíjení své znalosti v praxi, čímž před založením rodiny dosáhly větších 

kompetencí a vyšších  (nebo zodpovědnějších) pracovních postů. (Je nezbytné 

podotknout, že tyto ženy jsou svou prací motivovány a může být jejich koníčkem.) 

Tato ctižádost vedla ženy k rozhodnutí oddálit založení rodiny a i v tom momentu si 

plně uvědomují určité ohrožení, že pokud nezůstanou v kontaktu se svou praxí, je 

možné, že o své „know how“ příjdou. Při založení rodiny, proto také velmi záleží i 

na ochotě partnera věnovat více energie do chodu rodiny či domácnosti, tak aby 

všechny povinnosti nezůstávaly jen na ženě, která se může věnovat i své profesní 

kariéře.  

Žena na základě těchto faktorů volí, mezi rodičovskou dovolenou (dále jen 

RD) na plný úvazek a návratem do profesního života, ať už v jakémkoliv časového 

rozhraní. Dle feminizačního a humanistického hnutí je velmi důležité respektovat 

přání všech žen, a umožnit jim naplno realizovat to rozhodnutí, které si vyberou.  

Dle výsledků výběrového šetření, které prezentuje Ondřej Hora (2010) je 

nezbytné také vzít v potaz kulturu naší společnosti. Česká republika je v moderní 

západní společnosti specifická modely rodiny a trhem práce, kdy v drtivé většině 

žena první roky mateřství stráví plně v domácnosti a věnuje své úsilí do výchovy 

dítěte, zatímco po odeznění těchto let nastupuje plně do zaměstnání. Muž naopak 

v tomto období věnuje více času práci.3 

Dalším modelem, který prezentuje Ettlerová (2006), je vlastní všem 

postkomunistickým zemím včetně ČR v porovnání se západními sousedy je, „nízká 

nabídka a využívání zkrácené pracovní doby: v ČR 8,5% žen a 2,3% mužů oproti 

průměru EU-15,4 kde tyto podíly jsou 35,0% a 7,1%“  

Hlavním předmětem mé bakalářské práce je průzkum zmíněných 

motivačních faktorů, a jakým způsobem se díky nim liší model maminek s nejvyšším 

                                                
3 http://dlib.lib.cas.cz/5233/ (stáhnuto 11.9.2010) 
4 15 zemí – dlouhodobých členů EU. 
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dosaženým vzděláním středoškolským a maminek s vysokoškolským diplomem, 

v období kdy mají nárok na rodičovský příspěvek.  

V teoretické části budu problematiku zkoumat z hlediska maminek na 

rodičovských dovolených. Zajímají mne jejich práva, možnosti a postavení ve 

společnosti, které jsou jim v dnešní době nabídnuty.  

Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly, které se zabývají tématikou vzdělání a 

zaměstnání žen, rodiny a rodičovské dovolené. V kapitole o vzdělání žen se budu 

zabývat historickým vývojem ženy na univerzitách, následného vlivu na jejich 

profesní kariéru a jaký vliv má vzdělání na rodinný život. Zaměstnání rozebírám 

z hlediska možnosti návratů z rodičovské dovolené (dále jen RD) do pracovního 

procesu, jaký zájem mají zaměstnavatelé pracovat se ženami na RD, zda zájem podle 

zaměstnavatelů projevují i samy ženy a jaké druhy pracovního vztahu na RD 

vznikají.   

V průběhu empirické části uvedu výsledky vlastního dotazníkového šetření ..  

Respondentkami zde bylo 97 maminek na rodičovské dovolené, které rozděluji do 

dvou skupin, které budou specifikovány na základě dosaženého vzdělání: základní 

až nejvýše dosažené středoškolské vzdělání versus vysokoškolské vzdělání. Hlavní 

rozdíly budu hledat  v motivovanosti vzorku s vysokoškolským vzdělání a nižším 

než vysokoškolským, se vracet do zaměstnání. 

 

 

.
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1.1 Cíl práce  
 

Cílem mé bakalářské práce je porovnání motivace vracet se do zaměstnání 

dříve, nebo udržovat kontakt se svým zaměstnavatelem dvou skupin žen na RD. 

Tyto dvě skupiny jsou rozděleny na základě dosaženého vzdělání. 

Práce obsahuje část teoretickou, ve které popisuji problematiku výběru 

způsobu čerpání rodičovské dovolené, motivovanosti pracovat v jejím průběhu nebo 

se dříve vracet do plného pracovního vytížení. Své hypotézy stavím na pracích, které 

se harmonizací rodiny a zaměstnání již zabývaly.  

Empirická část je výsledkem mého dotazníkového šetření, který jsem provedla 

na stočlenném vzorku žen, rozděleném dle vzdělání.  

Výsledky empirické části bych vzhledem k malému vzorku dotazovaných 

ráda prezentovala jako sondu či možný předvýzkum k větší a obsáhlejší práci. Cílem 

práce proto není jasné porovnání žen na základě vzdělání a jejich zaměstnanosti 

v průběhu RD, ale poskytuje informace o tendenci a přístupu maminek k tomuto 

tématu a způsobu výzkumu.  
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2 Teoretická část 
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2.1 Ženy a vzdělání  
V moderní západní společnosti je samozřejmostí, že mladý člověk má alespoň 

základní vzdělání. Ať už vezmeme chlapce, či dívky na území České republiky, od 

začátku 19. století je základní vzdělání dostupné a povinné5, pro každé dítě6. Další 

navazující vzdělání jsou již zcela na dobrovolnosti a možnostech každého jedince. 

V české společnosti se předpokládá, že mladý člověk, který po ukončení devíti 

základních letech vzdělání, bude pokračovat v dalším vzdělávání a specializaci na 

svůj budoucí profesní život. Statistika dosaženého vzdělání žen od 15 do 65 let věku 

k roku 2008 je znázorněna v následujících třech tabulkáchj7.   

2.1.1 Vzdělání žen v kategorii věku od 15 do 24 let (v%) 
Roky 1993 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Bez vzdělání + ZŠ 37,8 40,2 40,8 45,2 46,5 46,0 46,2 46,2 
Střední škola bez maturity 29,4 27,8 18,2 14,7 13,5 13,1 11,9 10,6 
Střední škola s maturitou 31,1 31,0 39,3 37,4 37,5 38,3 39,2 39,5 
VŠ 1,2 0,9 1,7 2,7 2,6 2,6 2,7 3,7 
Zdroj: Český statistický úřad 

2.1.2 Vzdělání žen v kategorii věku od 25 do 34 let (v%)  
Roky 1993 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
Bez vzdělání + ZŠ 11,7 10,4 8,5 6,9 6,6 6,3 6,3 6,2 
Střední škola bez maturity 36,9 36,5 37,9 35,4 34,5 33,4 31,6 29,0 
Střední škola s maturitou 40,5 42,5 42,7 44,6 44,2 44,4 45,1 45,1 
VŠ 10,9 10,5 10,9 13,1 14,6 15,8 17,0 19,7 
Zdroj: Český statistický úřad 

                                                
5 http://udalosti.signaly.cz/0908/zavedeni-povinne-skolni-dochazky - staženo: 7.7.2010 
6 Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, na občany členských států Evropské unie, na jiné 
cizince, kteří mají na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, a na azylanty, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníky 
řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky. 
(http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/vybirameskolu/zakladniskoly/28222.aspx) – staženo 15.9.2010  
7 Tyto data jsem čerpala ze stránek statistického úřadu. http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/kapitola/1413-09-2009-13 - staženo 
20.7.2010 



15 
 

2.1.3 Vzdělání žen v kategorii věku v roce 2008 (v%)  
Roky 15 – 

24 
25 - 
34 

35 – 
44 

45 - 
54 

55 - 
64 

65+ 

Bez vzdělání + ZŠ 46,2 6,2 7,3 15,0 21,4 44,8 
Střední škola bez maturity 10,6 29,0 34,7 33,6 34,4 28,2 
Střední škola s maturitou 39,5 45,1 44,3 38,3 36,4 22,0 
VŠ 3,7 19,7 13,7 13,1 7,7 4,9 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Dle informací z těchto tabulek jde vidět, že čím mladší generace žen je, tím 

větší  procento z nich dokončilo své studium odborným učilištěm, maturitou a 

dokončilo VŠ.  Vzrůst ukončeného vysokoškolského studia je nejviditelnější. 

V případě, že budeme sledovat historii vzdělání žen do období více než před šedesáti 

lety, zjistíme, že procento žen, které ukončily vysoké vzdělání je v řadách mladších 

generací větší, než tomu bylo ve starších desetiletích. Tento trend poukazuje na 

přístupnost, zájem a touhu žen po vzdělání, které jim bude následně umožňovat 

rovnocenné postavení na trhu práce s muži. Tento postoj lze pojmenovat jako lepší 

sociální postavení ženy ve společnosti a jejich zrovnoprávnění na trhu práce. 

Otázkou však zůstává, nakolik je trend zvyšování vzdělávání a rovnocennosti v 

zaměstnání ženám platný v situaci harmonizace rodinného života a zaměstnání. Dle 

výzkumu Sylvy Ettlerové a Věry Kuchařové (2006) jsou si ženy s vyšším vzděláním 

vědomy svých možností, a proto si děti pořizují ve vyšším věku, zůstávají s dětmi 

kratší dobu na rodičovské dovolené a o druhém dítěti rozmýšlejí také déle8.  

2.1.4 Vysokoškolské vzdělání žen na počátku 20. století v ČR9 
Historický vývoj vysokoškolského vzdělání žen bylo odlišné od vzdělávání 

mladých mužů. K dnešnímu stavu, kdy na univerzitách jsou téměř vyrovnané počty 

mladých studentů i studentek, se dospělo až po více než sto letech. Nebudu zde 

rozebírat celkový vývoj a důvody tohoto rozdílu, ale ve zkratce bych ráda dodala, že 

                                                
8 Ettlerová, S. a kolektiv; (2006); str. 25  
9 Informace přejaté ze stránek http://www.cuni.cz/IFORUM-2427.html - staženo 9.7.2010 
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první odpromovaná žena na Karolinu se objevila v roce 1901. Filozofka Marie 

Zdeňka Baborová. První lékařka složila svou přísahu o rok později. „Český lékařský 

stav je dnes více než zpola feminizován; lékařek je přes 53 procent, vloni na lékařských 

fakultách absolvovalo 69 procent žen.“ Příběh první české lékařky Anny Honzákové 

není zajímavý jen svým prvenstvím v do té doby výsadně mužské práci. Z pohledu 

mé práce je pozoruhodná i skutečnost, že vystudovanou Annu nechtěl nikdo 

zaměstnat a tak si musela svou práci postavit na vlastním podnikání a veškerý svůj 

čas věnovala právě jen práci. Nikdy neměla rodinu. Skloubit náročné zaměstnání a 

rodinu bylo tehdy pravděpodobně nemyslitelné a v dnešní době si dovolím říci, 

nejde o nemyslitelnost, ale rozhodně nejde o snadné řešení.  

2.1.5 Vývoj působení žen na pracovním trhu a vliv vzdělání na jejich profesi 
 Ještě před sto lety byla placená kancelářská práce v rukou převážně mužské 

populace. Ženy například ve Velké Británii ještě v roce 1910 zastávaly role 

posluhovaček a rodinných pomocnic a to z více jak třetiny všech zaměstnaných žen. 

Na Americké půdě šlo o pozice švadlen atd. Vzdělání žen probíhalo v 19tém století 

jen velmi okrajově, v dívčích gymnáziích, kde se soustřeďovaly na domácí práce a 

vysoká škola s dívčím obsazením byla raritou a spíše kuriozitou. Ženou obsazované 

práce byly velmi finančně podhodnoceny, a na základě nízké úrovně pracovních 

podmínek, nízkých platů a nemožností řádného vysokoškolského studia se zrodila 

vlna feminismu a ženského hnutí. Většina pracujících žen byly svobodné mladé 

ženy, které svou práci po sňatku ukončily (Giddens, 2001; str. 156). Dle P. Horské se 

ale situace v Čechách i ostatních zemích, ovlivněných hospodářským rozmachem, 

objevoval trend městských žen, které se snažily rodině zlepšit rozpočet také svou 

domácí prací v jiných domácnostech a to za nejhorším mzdových podmínek. 

(Horská, 1990; str. 389)  Velký předěl v této věci zapříčinila druhá světová válka, kdy 

ženy nastoupily do zaměstnání místo narukovaných mužů. Po válce byla tendence 

k návratu do původního koloběhu, ale semínko pro pracující ženu bylo již zaseto. 

K tomu aby ženy mohly získat vyšší postavení potřebovaly vystudovat. Je to politika 
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veškerého jednání, které má z lidí vychovat soběstačné, suverénní a autonomní 

jedince. V jednadvacátém století v Evropě je naprostou samozřejmostí žena na 

vysoké škole s tím, že si diplom nenechá jen pro výstavní účely, ale očekává se, že 

žena nastoupí profesní kariéru.  

Lze říci, že žena má otevřený přístup k většině vzdělání, bez obavy, že by se 

po vystudování nemohla podílet na své pracovní kariéře. I dnes jsou obory, ve 

kterých je obtížné pro ženu obstát a udržení si stejné pozice po dítěti je ještě 

komplikovanější, či nemožné. Ženy ale létají do vesmíru, podílejí se na politice (zde 

zůstává otázkou nakolik je zde role ženy rovnocenná muži), jsou vědkyněmi, 

právničkami, lékařkami, architektkami a dalšími. Posoudit jejich úspěch v těchto 

rolích, čím vším je vykoupen, jak snadné je tyto pozice skloubit s mateřstvím a zda je 

to pro ženu těžší uspět, než pro muže, není součástí mé práce. 

Vzdělání ale v dnešní době není jediný faktor, který ovlivňuje profesní 

spokojenost a růst jedince, ženy. Pokud vezmu v úvahu kvality a faktory, které 

ovlivňují růst kariéry ze strany zaměstnankyně, může se na základě mých zkušeností 

ze společnosti Coca-Cola HBC10 jednat například o tyto: 

 Ochota přijímat změny (flexibilita) 

 Schopnost mobility 

 Schopnost obstát/prosadit v mužském prostředí 

 Schopnost učit se tzv. „on the job“ 11 

 Schopnost přizpůsobit se kultuře společnosti 

 Nadšení a motivovanost práci 

Tyto faktory jsou zásadní, ale jedná se o faktory, které přicházejí ze strany 

zaměstnance. To jaký má přístup k této problematice zaměstnavatel může být občas s 

                                                
10 Společnost Coca-Cola HBC si pro tento popis vybírám záměrně pro vlastní praxi v rámci této společnosti, a 
protože shrnuje veškeré mé dosavadní zkušenosti jako zaměstnankyně. 
11 Vzdělávání „on the job“ je velmi populární ve velkých mezinárodních společnostech, které tím pojímají 
praktického rozšiřování zkušeností v rámci prožitých praktických úkolů na pozici, kterou člověk zastává. Jedná 
se například o řízení či participace na projektech, nabírání si nových úkolů, které se v rámci určitého časového 
rámce zaváže splnit. Jde o učení se za pochodu a z vlastních zkušeností. Další rozvoj a učení jsou spojeny 
s možným koučinkem a jako poslední a nejmenší část jsou uskutečňovány školení. Ve společnosti Coca-Cola 
HBC jde rozvoj a způsobe jeho řízení dělit následovně: 70% 20% 10%.  
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těmito faktory v rozporu. S příchodem rodiny se většina těchto faktorů omezí, ne-li 

zcela vymizí. Například schopnost mobility je s dítětem do tří let a pracovní 

vytížeností téměř nulová. Čas je limitován na základě potřeb dítěte a možnostech či 

ochotě otce zapojit se do péče o dítě. Rodina se tak stává mobilní často jen v těch 

případech, kdy žena zůstane plně v domácnosti a ten, který se stěhuje za prací i 

s rodinou je muž. Osobně jsem poznala jen jednu rodinu, kdy žena byla vyslanec 

společnosti do zahraničí a měli dvě malé děti. Její zaměstnavatel byla americká 

společnost, kde bylo zvykem, že firma hradí veškeré výdaje spojené s dítětem, včetně 

chůvy na plný úvazek. V drtivé většině případů se ale žena rozhodne zůstat doma a 

věnovat se miminku/batoleti. 

2.1.6 Vliv vzdělání ženy na rodinný život  
Vystudování vysoké školy je náročné jak na čas, soustředění a odhodlání 

studenta školu ukončit, tak  i na finanční zabezpečení mladého člověka v průběhu 

jeho studia. Tyto prvky vyžadují jisté sebezapření a odhodlání, naději v úspěšný 

konec, který nám přinese jiné pozitivní výsledky. Například zajímavou práci, dobré 

ohodnocení, lepší sociální status ve společnosti a jiné satisfakce. V případě žen, by se 

dalo mluvit i o zásahu do rozhodnutí kdy založí rodinu. Dle lékařského hlediska je 

pro ženu nejlepší uskutečnit první porod do 26 let. Pokud ale žena studuje vysokou 

školu, ukončuje ji nejdříve ve 22 – 23 letech v případě bakalářského studia či 25 letech 

v případě magisterského studia.  Oproti středoškolačkám mají tak tyto dívky rozdíl 

v praxi až 6 let, v případě žen s nižším vzděláním než středoškolským může jít až o 

10 let praxe méně. Tento rozdíl v praktikování zaměstnání hraje velkou roli na 

soukromý život (často žijí ještě ve vlivu rodičů) a schopnost se finančně zajistit. 

V takové situaci není příliš prvotní myšlenkou zakládat rodinu.  

Podle Ettlerové (2006) se do rodičovství přenáší skutečnost odložení profesní 

dráhy z důvodu prohloubení vyššího vzdělání a plynou z toho následující možné 

faktory: 

 Odložení rodičovství 
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 Touha po více dětech, i když skutečnost je v závěru opačná a ženy 

s vyšším vzděláním mají ve výsledku méně dětí 

 Porody v kratších intervalech 

 Zkrácení rodičovské dovolené a dřívější návrat do zaměstnání. 

Tyto body vyplývají z šetření Sylvy Ettlerové, která podotýká, že krátká 

profesní zkušenost a následné založení rodiny v ženách může vyvolávat pocit 

následného neúspěchu v zařazení se do opětného pracovního tempa. Proto si častěji 

udržují kontakt s profesí i během rodičovství. (Ettlerová 2006, str. 38) 

2.1.6.1 STANOVENÍ CENTRÁLNÍ HYPOTÉZY Č.1  

Na základě výsledků práce Sylvy Ettlerové z roku 2006 jsem první centrální 

hypotézu stanovila následovně: Žena s vysokoškolským vzděláním má větší důvod 

k obavě ze ztráty kvalifikace, kterou na studiích získala, než je tomu u ženy s nižším 

vzděláním než vysokoškolským. 

2.2 Ženy a zaměstnání  
Moderní způsob života západních zemí 20. a 21. století, dává ženám více 

možností jak se realizovat a prožít svůj život. Sexuální revoluce šedesátých let 

přinesla západním ženám nezávislost v podobě antikoncepce, která ženám umožňuje 

mimo jiné plánování početí a posun rodiny na základě vlastního uvážení. Naopak 

v Čechách komunismus postavil ženy do dvojí role, pečovatelek o domácnost, a 

zároveň vzhledem k pracovní politice i do role plně. Pozůstatkem tohoto životního 

stylu v postkomunistických zemích je stále poměrně vysoká zaměstnanost žen a 

neflexibilita pracovního trhu a zaměstnavatelů vytvářet částečné úvazky, které 

v době totality nebyly rozšířené a nebyli cílem zaměstnanosti. Lidé včetně žen po RD 

pracovaly na plný úvazek a možnost polovičních úvazků nebyla přístupná.  „Podle 

výsledků SLDB je v České republice do pracovního procesu zapojeno celkem 5 253 400 osob, 

což představuje 51,8% obyvatelstva. Ekonomicky aktivních je 2 379 878 žen a 2 873 522 

mužů. Zapojení žen do pracovního procesu je u nás tradičně vysoké, míra jejich ekonomické 
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aktivity patří k nejvyšším na světě.“ 12 Mnoho žen proto tráví rodičovskou dovolenou 

bez jakéhokoliv spojení s profesním životem a po ukončení RD se vracejí do 

zaměstnání na plný úvazek.  

2.2.1 Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené 

Návrat do zaměstnání po dvou, třech nebo i více letech rodičovské dovolené je 

pro ženu i zaměstnavatele závažným problém. Žena postrádá sebejistotu a 

v průběhu péče o dítě na RD ztratila kontakt s pracovním nasazením pro 

konkurenční trh, zatímco zaměstnavatel se potýká s nadbytkem žen na pozici a často 

dává přednost aktuální zaškolené osobě, před ženou přicházející z rodičovské 

dovolené. Důležitými aspekty k harmonizaci dvojí role žen je nejen úprava 

pracovního práva, které sice stanovuje podmínky pracovního volna, přerušení 

zaměstnání nebo také pokrývá diskriminaci z důvodu pohlaví, ale další důležitou 

oblastí, která napomůže harmonizaci rodinného a pracovního života ženám, je 

přístup zaměstnavatelů. Dle studie Ettlerové (2006) je přístup zaměstnavatelů 

k maminkám s dětmi do tří let zastřešen pracovním právem jen minimálně.  

Jednou z nejčastějších voleb dvou zúčastněných tohoto problému je volba 

rodičovské dovolené, kdy žena ze svého pracovního místa odejde s tím, že 

zaměstnavatel je povinen stejné místo držet půl roku a do tří let dítěte místo na stejné 

úrovni v rámci společnosti. Jakákoliv jiná spolupráce záleží na ochotě 

zaměstnavatele. Zaměstnavatelé ale nejsou příliš otevření alternativním či 

netradičním pracovním režimům a organizaci práce.  

Dle výzkumu Věry Kuchařové (2006) je největší podíl spolupráce mezi 

zaměstnavatelem a matkou na RD v malých soukromých firmách, které čítají 

maximálně deset zaměstnanců. Velké společnosti se s úbytkem zaměstnankyň 

vypořádávají náhradou nového zaměstnance po dobu mateřské/rodičovské dovolené 

konkrétní ženy. Dle  šetření Věry Kuchařové z roku 2006 se po ukončení RD necelá 

                                                
12  http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/360048ED2D/$File/411903a2.pdf - str. 1 - staženo 

11.9.2010 
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polovina (48%) žen vrací k původnímu zaměstnavateli z níž se tři čtvrtiny žen vrací 

spíše na plné úvazky, asi čtvrtina žen na půl úvazku a asi 1% žen nastupuje do práce 

na jinou formu pracovní smlouvy. Přesné data naleznete v uvedené „Údaje o 

způsobu ukončení RD“. 

2.2.1.1 Údaje o způsobech ukončení RD 
Údaj Počet žen % 
Počet žen, které ukončily RD v období leden 2004 – 
červen 2005 

8276 - 

Počet žen, které po ukončení RD ukončilo svůj 
pracovní poměr 

4255 52 

Počet žen, které se po ukončení RD vrátily 
k původnímu zaměstnavateli 

4021 48 

U původního zaměstnavatele nastoupily na pracovní úvazek typu: 

Nastoupily na plný úvazek 3110 77 

Nastoupily na zkrácený úvazek 880 22 

Nastoupily na jinou formu pracovní smlouvy13 31 1 
Zdroj: Kuchařová a kol. (2006) 

Dle stejného výzkumu vzešel i výsledek, že něco málo více žen po RD 

ukončuje svůj pracovní poměr (asi 52%) a přecházejí k jinému zaměstnavateli. Zde je 

také patrné, že pracovní oblasti do kterých se ženy vracejí častěji ke svým 

zaměstnavatelům, jsou takové odvětví, kde je zřetelná feminizace a vyšší a náročnější 

vzdělání žen (např. finance). Dále je zde uvedeno, že návrat je komplikován také 

s ohledem na výši odchodu žen na RD. Pokud se obchodní společnost s odchody žen  

na mateřskou/rodičovskou dovolenou potýká často, dává poté přednost již nově 

nastoupivším ženám, které se často dobře osvědčily, mají přehled o aktuální situaci a 

první zaměstnankyně mohou v nových kvalifikačních požadavcích zaostávat. Lze 

tedy shrnout, že návrat k původnímu zaměstnavateli je obtížnější pro ta odvětví, kde 

si ženy více „konkurují“ a to ať už z důvodu většího počtu, specifického oboru či 

jiných faktorů. (Kuchařová 2006; str. 74) 

                                                
13 Např. práce na dálku 
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2.2.2 Spolupráce zaměstnavatelů se ženami na rodičovské dovolené 

Na základě výše zmíněných údajů je vidět, že situace je komplikovaná  a to 

zejména v čase, kdy se ženy mají vracet z rodičovské dovolené. Jak je tomu ale 

v případě, že se ženy chtějí do pracovního procesu zapojit již v období rodičovské 

dovolené? Z výzkumu Kuchařové lze zjistit snadnější pracovní nástup pro ženy 

s vyšším vzděláním a specifickým zaměřením (finance). Z toho lze usoudit, že 

zaměstnavatelé projevují o pracovní sílu těchto zaměstnankyň větší zájem, než je 

tomu u méně vzdělaných žen. Nezájem zaměstnavatelů o půl úvazky, které 

pomáhají ke slaďování rodiny a pracovního života, vede k tomu, že ženy se z RD 

vracejí později a záměrně volí spíše tříletou rodičovskou dovolenou. Vede je k tomu i 

možnost delších rodičovských dovolených14, které jsou pro ČR specifické.   

 

2.2.2.1 STANOVENÍ CENTRÁLNÍ HYPOTÉZY Č. 2 

Na základě výše zmíněného vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnankyní 

s vyšším vzdělání stanovuji druhou centrální hypotézu v následujícím znění: 

Vysokoškolsky vzdělané ženy mají na rozdíl od žen s maturitním a nižším 

vzděláním větší odezvu na návrh spolupráce15 při RD od svého původního 

zaměstnavatele. 

 

2.2.2.2 Druhy pracovních vztahů v průběhu rodičovské dovolené dle výzkumu 
Věry Kuchařové z roku 2006  

Návrat do zaměstnání mohou usnadnit nebo uspíšit vzájemně udržované 

vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnankyní (ženou na RD). Kvantitativní 

ukazatele, které použiji z šetření E-děti0516, ukazují na malý zájem z obou stran. Práci 

rodičům na rodičovské dovolené pomáhá zajistit více než pětina podniků. Pouze 2% firem 

uvedla jinou formu spolupráce (Kuchařová 2006; str. 76). Spolupráci s ženami na RD 
                                                
14 RD a její délka viz kapitola 2.4. 
15 Spoluprací míním jakoukoliv placenou činnost, kterou pro svého zaměstnavatele bude žena pravidelně 
vykonávat při RD. 
16 viz. v kapitole Literatura a další zdroje dat 
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provozují spíše větší společnosti než menší firmy. Spolupráce probíhají formou 

rekvalifikací17 (z počtu 2202 firem jich tento fakt uvedla 120), které jsou ale 

z celkového počtu 10% skutečně realizovány jen z 5%. Z hlediska odvětví je tento 

druh rekvalifikace a spolupráce s matkami na RD nejčastější v průmyslu a obchodě a 

také je častější tam, kde se ženy prokazují nižším vzděláním. 

Ještě menší podíl má práce z domova, která vyžaduje flexibilní pracovní dobu, 

ochotu zaměstnavatele poskytnout pracovní pomůcky (mobil, notebook) a důvěru. 

Tato možnost je pokrytá jen 3-4% ve všech dotazovaných organizacích.  

Jen 16% oslovených firem umožňuje přivýdělek ženám, které jsou paralelně 

na RD. V těchto firmách bylo dohromady na rodičovské dovolené 12 246 

zaměstnanců a z toho jich současně pracovalo 355. Znamená to 8% zaměstnanců18, 

kteří pracují na rodičovské dovolené. V případě že vezmeme v potaz všechny osoby 

na RD, které uvádějí i zbylé společnosti, jedinců na RD kteří pracují je tak jen něco 

málo nad 4%.  

Ze strany zaměstnavatele existuje nejméně jedna další možnost jak uzpůsobit 

kariéru, či pracovní nasazení s péčí a zodpovědností o dítě. Jednou takovou možností 

je klouzavá pracovní doba19, která umožňuje sladění s péčí o dítě, například 

v ranních odpoledních hodinách, kdy se dítě vodí, nebo vyzvedává ze školky. Tento 

druh pracovního uzpůsobení pracovního nasazení předpokládá práci na celý úvazek 

a v případě maminek, které mají dítě do tří let, dostupnost osoby (finanční, jistota 

loajality a zodpovědnosti), která se o dítě stará v případech kdy nemůže být dítě ve 

školce, je nemocné, nebo jsou prázdniny. Ať už jde o chůvu, nebo o osobu blízkou. 

Není to proto výhoda, která by přímo vycházela vstříc maminkám s dětmi do tří let, 

                                                
17 Tento druh spolupráce jsem ve svém šetření nepovažovala za výkon práce. Zde jej ale uvádím pro představu o 
spolupráci firem s ženami na RD a o tom, jakým způsobem zapojují ženy do profesionálního dění.  
18 V tomto šetření probíhalo dotazování i mužů na RD. Vzhledem k jejich téměř mizivému procentu, jsem si 
dovolila tyto data použít k představě o práci ženami na RD. 
19 Jinak se této pracovní době nazývat i pružná pracovní doba. Tzn. Při uplatňování pružné pracovní doby si 
zaměstnanec volí sám začátek, popřípadě i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci 
časových úseků stanovených zaměstnavatelem. Mezi tyto dva časové úseky stanovené 
zaměstnavatelem je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na svém pracovišti. Na 
zavedení pružné pracovní doby nevzniká právní nárok. Zdroj http://www.mpsv.cz/cs/4#apr – staženo 
16.9.2010 
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které by si přály menší pracovní úvazek k rodičovské dovolené. Výhodou je 

flexibilita v případě potřeby občasného brzkého odchodu či pozdějších příchodů. Je 

zde ale problematika pevného středové doby, která je neměnná. Tento druh pracovní 

doby nelze vymáhat a nevzniká na ni právní nárok. Záleží jen na ochotě 

zaměstnavatele na tuto dohodu přistoupit a respekt od kolegů, kterým se mohou 

schůzky často měnit.  

2.2.2.3 STANOVENÍ CENTRÁLNÍ HYPOTÉZY Č. 3 

Na základě výše popsaných výsledků práce Věry Kuchařové z roku 2006, jsem 

svou třetí centrální hypotézu stanovila následovně: Ženy s vysokoškolským 

diplomem během rodičovské dovolené pracují častěji u svého původního 

zaměstnavatele než je tomu u žen s maturitním a nižším vzděláním.  

2.2.2.4 Pohled zaměstnavatelů na problematiku zájmu/nezájmu žen na RD 
pracovat dle výzkumu Věry Kuchařové z roku 2006 

Zájem by ale měly projevovat obě zúčastněné strany, což vedlo výzkumníky 

k dotazům mířených na firmy s tím jak oni sami hodnotí projevovaný zájem o 

spolupráci a práci v době RD ze strany samotných zaměstnanců. Závěr je hodnocen 

s určitým nadhledem nad možností dotazování a tak je důležité vzít následující 

tvrzení mírně s rezervou. Výsledky nevyznívají příliš příznivě pro pracovníky na 

RD. Zvláště malé firmy uvádějí převažující pasivitu odcházejících žen na MD a jejich 

nezájem o spolupráci či určitý úvazek při RD. Největší zájem matek na RD 

zaznamenávají ale jak společnosti největších rozměrů, tak i ty které jsou spíše střední 

velikosti. Důležité je vzít také v potaz odvětví a obor činnosti. Největší aktivita je 

zaznamenána v energetickém průmyslu a finančnictví, naopak nejnižší aktivita je 

zaznamenána ve stavebnictví, kde je i velmi malý počet žen vůbec. Rozvrstvení žen 

v jednotlivých oborech si můžete prohlédnout na níže přiloženém grafu20, který 

znázorňuje data Statistického úřadu k roku 2008. 

 
                                                
20 Obrázek získaný ze stránek: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_pracemzdy (stáhnuto 
22.7.2010) 
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2.2.2.5 Graf rozvrstvení žen a mužů v jednotlivých profesích (dle vlastní živnosti 
a zaměstnaneckého stavu) 

 
Zdroj: Český statistický úřad 

Z výsledků šetření E-deti05 lze vyvodit větší motivovanost matek na RD se 

vracet do zaměstnání dříve, či pracovat současně s RD v případě, že je jejich 

zaměstnání a povolání atraktivnější. 

2.2.3 Motivace žen k práci v situaci kdy mají stále nárok na pobírání rodičovské 
dovolené 

Každá žena má právo na to, zvolit si kolik prostoru a času chce věnovat 

výchově a péči o své dítě/děti a kolik si přeje věnovat své pracovní činnosti. 

Pohnutky k práci mohou být z různých důvodů, stejně tak jako k rozhodnutí zůstat 

plně v domácnosti. Chtít plánovat svou profesní dráhu s dětmi je mnohdy velmi 

komplikované a z vlastních pozorování svého okolí vím, že žena která byla 

odhodlaná souběžně s rodičovskou dovolenou pracovat, byla nakonec nucena zůstat 

doma a veškerou její energii spálilo nezbedné dítě, nebo nepokojné miminko, které 

v noci  nezamhouřilo oka a přes den již nezbývalo sil navíc. Naopak jsou ženy, jejichž 

děti jsou velmi hodné a maminky poté cítí potřebu vyplňovat svůj den i jinými 

aktivitami než jsou domácí práce.    

K pracovní činnosti mohou vést různé okolnosti. Finanční zajištění rodiny, 

potřeba profesionální nebo i přátelské atmosféry pracovního prostředí, strach ze 

ztráty kvalifikace, potřeba finanční nezávislosti, i když chod rodiny by bez této 
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částky nebyl ovlivněn, s dítětem se ženy mohou nudit21. Důležitým faktorem může 

být také samotná kariéra, která je pro ženu velmi důležitá. Zde je vhodné zmínit, že 

obdobné potřeby mají ženy na velmi vysokých řídících pozicích, nebo ženy jejichž 

pozice je velmi atraktivním a prestižním zaměstnáním22.  

2.2.3.1 STANOVENÍ 4. CENTRÁLNÍ HYPOTÉZY S JEJÍ PRVNÍ ,DRUHOU A TŘETÍ DÍLČÍ 

HYPOTÉZOU 

Vzhledem k výše popsané problematice zájmu o práci žen na RD dle úhlu 

pohledu zaměstnavatelů jsem se rozhodla ke znění čtvrté centrální hypotézy 

následovně: V  porovnání s ženami s nejvýše dosaženým středoškolským vzděláním 

mají vysokoškolsky vzdělané ženy během rodičovské dovolené větší zájem pracovat. 

K této centrální hypotéze jsem specifikovala tři dílčí hypotézy, které znějí: 

 první pracovní hypotéza: Vysokoškolsky vzdělané ženy pracují častěji více 

hodin týdně v porovnání s ženami s nižším vzděláním než vysokoškolským.  

druhá pracovní hypotéza: Ženy s vysokoškolským diplomem shledávají svou 

práci častěji jako atraktivní a více ji baví než je tomu u žen s nižším vzděláním než 

je vysokoškolské. 

třetí pracovní hypotéza: Během RD pracují častěji ženy s vysokoškolským 

titulem než je tomu u žen s maturitním a nižším vzděláním. 

2.2.4 Motivace žen zůstat v domácnosti po dobu placené RD  

Opačné rozhodnutí, vede ženy k motivaci zůstat s dítětem doma, věnovat 

všechnu svou energii péči o dítě a rodinu. Dle výzkumu Věry Kuchařové (2006) se 

k této alternativě rozhodují spíše ženy, které vykonávají fyzicky náročnější práci 

s menším prostorem pro seberealizaci a menším finančním ohodnocením.  

Dle výzkumu Silvy Ettlerové (2006) jsou za motivační faktory k čerpání RD 

v plném rozsahy délky i času  pokládány tyto: 

                                                
21 velmi kontroverzní téma, které je u mnohých maminek poměrně nepochopeno a ty, které to tak cítí, 
nemají příliš prostoru pro vyjádřit svůj pocit nahlas. Viz praktická část. 
22 Např. mediální osobnosti 
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Vnější faktory, které ovlivňují délku přerušení profesní kariéry: 

 Nedostupnost denního zařízení péče o děti (jejich nedostatek, 

nedostatečná funkční doba, či finanční nákladnost) 

 Nezaměstnanost – kdy pro určitý segment trhu práce se jedná o velký 

nedostatek míst a tím pádem velkou konkurenci, kde maminky 

s potřebou flexibilní pracovní doby, nebo částečných úvazků, nejsou 

pro zaměstnavatele  vyhledávanou skupinou 

 Nástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti; (Ettlerová, 2006; str. 

70) 

 Nedostatečné mezigenerační pomoc  

Individuální faktory ovlivňující délku přerušení profesní kariéry: 

 Ekonomický sektor původního zaměstnání (veřejný/soukromý) 

 Míra přípravy na danou pozici (vzdělání/kvalifikace) 

 Individuální charakter ženy a přístup k práci (motivovanost, 

adaptabilita) 

 Rodinný stav a počet dětí 

 Sociální úroveň rodiny 

Všechny tyto faktory jsou ovlivňující, když se žena rozhoduje pro to zůstat 

v domácnosti či nastoupit dříve (i jen na částečný úvazek) do práce. Dle výsledku 

výzkumů vyplývá, že mnohé ženy i muži považují za správné, aby žena zůstávala 

doma. 
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2.3 Rodina 
Dnešní rodinný život v České republice probíhá v uskupení velmi úzkého 

kruhu osob; matky, otce, dětí. Druhu této rodiny se říká nukleární rodina. Této tzv. 

jednotce je přidělena zásadní zodpovědnost za výchovu vlastních dětí (Murphy 2006; 

str. 86 ).  Rodina je jak útočištěm a zázemím, a v mnoha případech zde její členové 

utrpí i „nezhojitelné rány“(tamtéž). O těchto bojích můžeme mluvit jak 

v souvislostech dětí, tak i vzájemného vztahu mezi dvěma dospělými rodiči, kteří se 

často dostanou do neřešitelných či v lepším případě komplikovaných situací.  

Samotný vztah dvou dospělých lidí se v průběhu 20tého století přeměnil ve 

smluvní vztah, který je založen dobrovolně, dle vlastního výběru a pozbyl své 

nezrušitelnosti.  

Pro většinu žen je rodina tím nejdůležitějším v životě. Je individuální kdy 

žena začne toužit po dítěti a založení rodiny. Mnohé populární knihy, které se snaží 

o vysvětlení vztahů mezi mužem a ženou, vysvětlují, že žena je přirozeně 

naprogramována na vyhledání vhodného otce a zabezpečitele rodiny. Avšak 

výzkumy poukazují na skutečnost moderních žen oddalovat první dítě. Zde uvedu 

dvě teorie, které se na tuto problematiku dívají z různých pohledů. 

2.3.1 Teorie dle Možného (1999) 

Dle sociologa Iva Možného je kapitalistická a tržní společnost vedena 

k individualizaci, které však zakládání rodiny a děti brání v rozvoji. „Dítě je 

pociťováno jako element brzdící individualizaci. Rodičovský vztah je posledním vztahem, 

který nelze vzít zpět, jediným přetrvávajícím primárním vztahem, jenž je fatálně 

nezrušitelný: z manželství se sice stala občanská smlouva, zrušitelná dohodou stran, 

rodičovství je však sociální a biologický fakt, který nezná instituci rozvodu. Takže …tržní 

model modernity implikuje společnost bez rodin a bez dětí. Každý musí být nezávislý a 

volný,…“(Možný 1999; str. 205) Soužití dvou lidí se tak přetrhává a zůstat v jednom 

manželství po celý život již není snadný a reálný cíl. Nakonec ale Možný uzavírá, že 

lidé mají potřebu profilovat svou budoucnost, své cíle a majetek do dalších generací, 
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takže rodina není jednotkou, která vymírá, ale transformuje se. Jedinci tak zakládají 

rodinu proto, aby dala jejich individuálním úspěchům smysl i když si nejsou jisti tím 

na jak dlouho tento vztah mezi dospělými lidmi vydrží (Možný 1999; str. 218). 

2.3.2 Rodičovství posledních 20ti let dle výzkumu Sylvy Ettlerové (2006) 

Výzkum, který byl uskutečněn v roce 2006 Sylvou Ettlerovou ukazuje, že od 

počátku devadesátých let se v České republice snižuje intenzita plodnosti. Tato 

tendence je nejviditelnější v nejmladších věkových skupinách a ve zvýšení 

průměrného věku matek při prvním porodu. Mezi léty 1990 a 2004 tento rozdíl činí 

3,8 roku23.  V dnešní době je ideální rok pro porod mezi 25 a 29 lety. V devadesátých 

letech to ale bylo v období do 24 let24. Z výzkumu je patrný i výsledek, že skutečnost 

odkládání porodů do pozdějších let je důsledkem individuálních vzdělávacích 

programů. To je poměrně logické vyústění samotného vývoje nejvyššího vzdělání 

žen, které se rok od roku zvedá25. Vzdělání hraje roli v představě ideálního počtu 

dětí. Vzdělanější ženy mají ideální představu26 o nižším počtu dětí, než je tomu u 

méně vzdělaných žen. Obecně platí, že převládá přání modelu dvoudětné rodiny, 

kterou si přejí 42% mužů a 46% dotazovaných žen.  Potvrzuje se však, že čím 

tradičněji27 se páry chovají, tím vyšší počet dětí si přejí.  

Pokud se na ideální počet a skutečnost počtu dětí v rodině podíváme 

z hlediska vzdělání, je největší počet v průměru u žen, které mají vzdělání základní, 

nebo střední bez maturity. Vzdělání také ovlivňuje věk, při kterém žena rodí první 

dítě. Vyšší vzdělání trvá delší dobu, tyto ženy si jsou vědomy potřeby praxe a proto 

je jejich rozhodování o založení rodiny odsouváno do vyššího věku.  

                                                
23 První dítě průměrně rodily ženy v roce 1990 ve 22,5 letech, zatímco v roce 2005 už tomu bylo v 26,6 letech. 
24 Tyto údaje jsou výsledkem šetření Naše společnost 2003/leden, Šetření STEM, modul pro rodinu 1996/září 
25 Viz tabulky 1 a 2 
26 Termín „ideální představa“ používá Sylva Ettlerová pro popis představ žen o ideálním počtu dětí, které by si 
ženy přály mít. 
27 Tradiční páry jsou zejména ty páry, které si přejí vstoupit do svazku manželského bez předchozího společného 
soužití. 
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Data výzkumu HRZ0528 „prokázala závislost vzdělání a porodnosti z hlediska 

časování rodičovského startu a závislost vzdělání a chování matek malých dětí 

z hlediska pracovní aktivity a uplatnění na trhu práce.“(Ettlerová 2006; str. 22) Ženy 

s vyšším vzdělání zůstávají s dětmi spíše kratší dobu na rodičovské dovolené a další 

dítě mají v delším intervalu než je tomu u  méně vzdělaných žen.  

Souhrnně lze k výzkumu Ettlerové říci, že vedle poklesu počtu narozených 

dětí se změny udály i v růstu průměrného věku matky při prvním porodu a 

v prodlužování meziporodních intervalů. Ženy své rodičovství plánují a to v souladu 

s různými ovlivňujícími faktory, z čehož jedním z nich je vzdělání.   

2.3.3 Zařízení a péče o dítě do tří let věku 

To zda žena nastoupí do zaměstnání dříve než budou dítěti tři roky je 

ovlivněno například i možností hlídání dítěte. V případě České republiky jsou 

možnosti péče o dítě do tří let poměrně omezené. Žena, která se rozhodne nastoupit 

do zaměstnání takto dříve, musí mít jistotu že o jejího potomka bude bezpečně 

postaráno a podpora této potřeby není v České republice příliš zakořeněna. Samotné 

stránky Ministerstva práce a  sociálních věcí (Dále jen MPSV) na svých webových 

stránkách přiznává, že je naše země ve středu časté kritiky tohoto nedostatku.  

„Nabídka teritoriálně a místně dostupných služeb péče o děti mladší tří let věku neodpovídá 

poptávce rodičů, o čemž svědčí i fakt, že mateřské školky navštěvuje až 25% dětí mladších 

3 let. Otázka zabezpečení péče o děti do 3 let věku v ČR je přitom předmětem poměrně časté 

mezinárodní kritiky.“29 

Stejné stránky také uvádějí tři možnosti péče o dítě do věku tří let. 

 Zdravotnická zařízení typu jesle – jedná se o zařízení, které se neslavně 

zapsalo do povědomí z komunismu. V průběhu devadesátých let se 

jejich počet rapidně snížil (z počtu 1043 v roce 1991 na 49 zařízení 

v roce 2007). Jejich zřízení dnes záleží na uvážení obcí zda je tento druh 

                                                
28 Viz kapitola 5.2 Zdroje dat 
29 http://www.mpsv.cz/cs/4#apr - stáhnuto: 7.9.2010 
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podpory pracujících rodičů potřebný. Obec je zodpovědná i za jejich 

financování a tak záleží i na jejich ustanovení kolik budou rodiče platit 

za péči o svého potomka. Jesle jsou podmíněny přísnými hygienickými, 

zdravotními, vzdělanostními (obory pečovatelek) a prostorovými 

kritérii, které jsou pro tuto činnost velmi omezující a limitující.  

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

specifikována jako individuální výchovná péče o svěřené děti do tří let věku 

v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a 

řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných 

schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. 

Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, 

spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně 

poskytování první pomoci.30 Stanovení ceny záleží na trhu a komerční 

bázi. Tyto zařízení mohou být provozována i zaměstnavatelem, který 

se takto rozhodne řešit situaci svých zaměstnanců. V České republice 

tento druh jistého benefitu není příliš známý a objevuje se velmi zřídka.  

 Služby typu "baby-sitting" dle z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání – jedná se o činnost , která zahrnuje i výpomoc s domácími 

pracemi a hlídáním dětí. Jde o soukromou, volnou živnost, kterou 

MPSV označuje jako "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost" 

Tyto služby jsou sice v povědomí lidí, ale nejsou viditelně příliš využívány. 

Jejich nedostatky jsou dostupnost (jak prostorová, tak časová), ochota lidí se touto 

živností či činností zabývat a existuje zde i jistý rozpor v názorech rodičů i 

psychologů na to, zda vložit děti do věku tří let do péče cizích osob vede ke  

správnému rozvoji dítěte.31  

                                                
30 http://www.mpsv.cz/cs/4#apr - stáhnuto7.9.2010 
31 http://www.evalabusova.cz/ankety/hranice.php - stáhnuto 7.9.2010 
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2.3.4 Firemní a vládní kroky k harmonizaci pracovního a rodinného života 

Vláda a zaměstnavatelé pociťují potřebu podpory těch rodičů a zejména žen, 

které si v období RD pracovat přejí, ale hlídání dítěte je hlavní překážkou a důvodem 

proč nakonec zůstávají doma. K tomuto posunu „nahrává“ fakt nynějšího 

babyboomu, který vede k soutěži o kvalitní a talentované lidi mezi zaměstnavateli. 

Zřízení firemní školky, nebo benefitu soukromého hlídání je krok, který může 

přitáhnout ty nejlepší zaměstnance. V rámci politických kroků se jedná zejména o 

takzvaný „prorodinný balíček“, který v roce 2008 předložil tehdejší ministr Práce a 

sociálních věcí Petr Nečas. Toto „vytváření vlídnějšího prostředí rodičům pro snadnější 

sladění pracovního a rodinného života“32  bylo ale z důvodu financí odloženo a k jeho 

prosazení se chce Nečas, nyní již předseda vlády, zasloužit v nově zvoleném vládním 

období.   

2.3.4.1 Prorodinný balíček a jeho cíle a poslání v případě podpory slučitelnosti 
práce a rodinného života 

Prorodinný balíček vychází z předpokladu, že rodina a rodinná politika je 

důležitou prioritou a to s cílem zlepšení socioekonimckých, finančních podmínek, 

zvýšení kompetence rodiny, jedná se také o krok, který se snaží o sloučení rodinného 

a pracovního života, za pomocí zpřístupnění péče o předškolní děti. Navrhovatelé 

tohoto balíčku si uvědomují váhu a důležitost jedinců, kteří vychovávají další 

talentovaný lidský kapitál. Jak práce hned ze začátku zmiňuje: „Cílem není pasivní 

podpora rodiny, ale vytváření podmínek a odstraňování překážek ztěžujících rodičům 

snadnější skloubení pracovního a rodinného života.“(Soubor pro rodinných opatření, 

2008; str. 3) Tuto podporu vidí možnou v následujících krocích: 

 Podpora inovativních služeb péče o dítě (rodičovská výpomoc, revize 

hygienických a kvalifikačních požadavků pro případ založení služby o 

dítě a zřízení institutu miniškolky) 

                                                
32 http://www.mpsv.cz/cs/5892 - stáhnuto 18.7.2010 
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 Daňové zvýhodnění zaměstnavatele v případě jeho participace a 

poskytování pomoci svým zaměstnancům při péči o dítě 

 Sleva na pojistné 

 Větší zapojení otce do péče o rodinu – tzv. otcovská dovolená 

Důvody k navrhování těchto změn jsou především narůstající počet živě 

narozených dětí. K prvnímu půlroku 2007 byl počet narozených dětí vyšší o 3,7 tisíc 

než tomu bylo v prvním pololetí roku 200633.  Není jasné zda tento růst se pozastaví, 

nebo půjde nahoru. Roste tlak na předškolní zařízení, které kapacitně nenabízejí 

poptávané místa.  

a) Jesle 

Zejména pak pro děti do tří let, protože nabídka jeslí je naprosto nedostatečná. 

Tento druh zařízení péče o děti, které jsou do dnešní doby v rukou zdravotních 

zařízení, a jsou dle dětských psychologů naprosto nevyhovující. Jesle jsou nevhodně 

rozmístěna, jejich počet zdaleka neodpovídá potřebám rodičů (viz tabulka 5 a 6), jsou 

centralizována zejména ve větších městech a i poplatky se liší dle zřizovatele34.  

Jelikož si ministerstvo zdravotnictví již déle nemyslí že péče o zdravé dítě do 

tří let musí být v rukou zdravotních zařízení, v připravovaném zákoně nejsou jesle 

již nadále zahrnuty ve zdravotních službách.  

Vývoj samotných jeslí začal sestupovat v osmdesátých letech a zejména na 

konci této dekády, kdy následně i po revoluci přišla odlišná vlna přístupu 

k rodičovství, možnost tří až čtyřleté rodičovské dovolené. Rodiče si rozmysleli zda 

své dítě vložit do péče sterilního prostředí nebo využít státních benefitů a o dítě se 

postarat s láskou doma. V dnešní době je tento přístup ale již také zastaralý a 

vyžaduje rekonstrukci.   

                                                
33 Rok 2007 zaznamenal v období mezi lednem a červnem narození 56 tisíc dětí, což je 1,4 dítěte na 1 ženu 
v reprodukčním věku.  Průměrný věk matek vzrost o jednu desetinu na 29 let a průměrný věk matky při prvním 
porodu zůstal na 26,9 letech.   
34 Cena jeslí se zpravidla pohybuje mezi 800 – 5000 Kč za měsíc 
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2.3.4.2  Vývoj počtu jeslí a počtu míst v jeslích v letech 1990 - 200635 
 
 1990 1997 2000 2006 
Počet zařízení 1 043 101 65 46 
Počet míst 
v jeslích 

39 829 2 965 1 867 1 445 

Zdroj: Soubor prorodinných opatření – Prorodinný balíček 

2.3.4.3 Počet jeslí a počet míst v jeslích v roce 2005 – v Praze 
 
 Počet zařízení Počet míst v jeslích 
Hlavní město Praha 9 351 

 Zdroj: Soubor prorodinných opatření – Prorodinný balíček 

 

b) Mateřské školky 

S mateřskými školami je to početně obdobné, i když o kvalitě můžeme říci že 

je na mnohem větší úrovni, ale kapacitně a rozmístěním také neodpovídá potřebám 

dnešních rodičů. K tomu je velmi vykreslující že 25% dětí, které navštěvují mateřské 

školky jsou děti do tří let a jsou oblasti kde kapacita velmi důrazně neodpovídá 

místním potřebám. Kapacita školek klesla obdobně jako tomu bylo u jeslí zejména 

v devadesátých letech, dnešní překročení 100 tisíc dětí ročně ale volá po navýšení 

těchto zařízení.  

„Kromě mateřských škol přitom v České republice víceméně neexistuje nabídka jiných 

služeb péče o děti, čímž se situace liší od řady zemí západní Evropy, které nabízejí, resp. 

vytvářejí podmínky pro fungování různých typů služeb péče o dítě tak, aby byly uspokojeny 

různé potřeby a preference rodin s dětmi.“(Prorodinný balíček; str. 27)  

Řešení vidí ministerstvo práce a sociálních věcí v těchto krocích: 

 Buď, významně zvýšit počet míst v mateřských školkách (problémem 

ale je, že zřizovateli jsou většinou obce a vláda nemá právo do jejich 

chodu zasahovat a cokoliv jim nařizovat – obce tyto vlny zvyšování 

porodnosti vidí jako dočasné a zvyšování kapacit se brání) 

                                                
35 Zdroj webové stránky: http://www.mpsv.cz/files/clanky/5898/komplet_balik.pdf (str. 22) - stáhnuto 18.7.2010 
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 Nebo, snažit se najít alternativní neinstitucionální řešení. Počítá se 

zde spíše se soukromými zdroji, které minimalizují potřebu veřejných 

rozpočtů.  

 

c) Inspirace ze západu uvedené v Souboru prorodinného opatření 

Inspiraci těchto soukromých řešení můžeme brát například ze západních 

evropských zemí jako je Francie, Velká Británie či Rakousku, kde tradice péče o dítě 

do tří let přetrvává a v nynější době je na velmi vysoké úrovni a poměrně 

sofistikovaně přizpůsobena potřebám rozrůstajících se mladých aktivních rodin. 

Francie – 18% dětí do tří let je zaopatřeno licencovanými pečovatelkami v jejich 

domácnosti. Na tento způsob péče přispívá stát. Zaregistrovaných pečovatelek je 500 

tisíc. Au-pair program zaopatřuje péči o 2% dětí. Tento druh péče stát podporuje, ale 

není nutná licence.  

Velká Británie – děti do tří let jsou zaopatřeny institucemi místní správy, jako 

jsou jesle, družiny, školky, atd.). Jsou finančně podporované formou dávek, či 

odpočtem daní. Časté jsou také childminders, které o dítě pečují ve své domácnosti. 

Nabízejí různorodější péči jako je například i víkendové, či noční hlídání (tzv. 

babysitting).                             

Německo, Rakousko a Švýcarsko – rozšířena „vzájemná rodičovská výpomoc“. 

Rodiče se již od 70. let dvacátého století sdružují do různých regionálních nebo i do 

národních spolků. Což jsou uskupení rodičů v rámci celého státu, oblasti, nebo i jen 

města, kteří si s péčí o děti navzájem pomáhají.36 

 

 

                                                
36 http://www.mpsv.cz/files/clanky/5898/komplet_balik.pdf – stáhnuto 27.7.2010 
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2.4 Rodičovská dovolená 
Rodičovské dovolená je pojem, který se celou mou prací prolíná a tak je nutné 

tento pojem definovat, popsat její funkci ve společnosti, jak k němu přistupují lidé, 

kterých se týká, jaký náhled na něj má společnost a v neposlední řadě stát. V průběhu 

této části se budu snažit o poskytnutí pohledu na problematiku rodičovské dovolené 

i z jiných částí světa. Zejména západního světa. V první krátké kapitolce krátce popíši 

mateřskou dovolenou, která předchází rodičovské dovolené a úzce spolu souvisejí. 

2.4.1 Definice a funkce mateřské dovolené 

Mateřská dovolená (dále jen MD) je období 28mi týdnů (v případě dvou a více 

dětí 37 týdnů), které jsou matce (zaměstnankyni) poskytnuty z důvodu jejího porodu 

a následné péče o novorozené dítě. Žena na MD nastupuje dle vlastního rozhodnutí, 

ale zákon ustanovuje, že zpravidla je to od počátku 6. týdne před stanoveným 

porodem anebo nejdříve osm týdnů před předpokládaným porodem37. Po ukončení 

MD má žena u zaměstnavatele nárok na stejné pracovní místo, které zastávala před 

nástupem na MD, nebo v případě zrušení dané pozice nebo pracoviště, musí být 

žena zařazena dle pracovní smlouvy. Pokud se žena rozhodne pokračovat v péči o 

dítě, na MD bezprostředně navazuje rodičovská dovolená, kterou je zaměstnavatel 

povinen rodiči umožnit. Mateřská nesmí být v souvislosti s porodem nikdy kratší 

než 14 týdnů a žena nesmí do práce nastoupit dříve než uplyne šest týdnů od 

porodu.  

„Po tuto dobu nepřísluší zaměstnankyni/zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu, má 

však nárok na dávky nemocenského pojištění dle z.č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění 

zaměstnanců a z.č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a 

o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, a státní sociální podpory dle z.č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře (rodičovský příspěvek).“38 

                                                
37 Zákoník práce 2009, str. 288 
38 Text přejat z webové stránky ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/4 - stáhnuto 
13.9.2010 
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2.4.2 Časová osa mateřské a rodičovské dovolené 

 
 
 
 

2.4.3 Definice a funkce rodičovské dovolené 

Rodičovská dovolená (dále jen RD) je prohloubením péče o dítě a její délka 

čerpání záleží na volbě matky, či v řídkých případech otce39. Faktory, které ovlivňují, 

zda nastoupit RD či stanovení její délky jsou různé a většinou se týkají záležitostí, 

jako je situace na trhu práce, rozpočet rodiny, možnost hlídání dítěte, postavení ženy 

v zaměstnání a její motivace se do práce vrátit. Tyto faktory budou detailněji 

zmíněny v průběhu dalších podkapitol. 

Rodičovská dovolená je období, které, pro matku nastává (pokud si nezvolí po 

mateřské dovolené nastoupit do práce) po mateřské dovolené a v případě že se ji 

rozhodne čerpat otec, jde o období od narození dítěte. V obou případech končí na 

základě ukončení ze strany rodiče, ale nepřesahuje období dovršení tří let věku 

dítěte. Zaměstnavatel je ze zákona povinen svým zaměstnancům tento čas pro péči o 

dítě poskytnout. RD je brána jako prohloubení péče o dítě.  

 RD není nutné čerpat vcelku – tzn., pokud se rodič rozhodne nastoupit do 

zaměstnání v jednom roce dítěte, může se do tří let jeho věku rozhodnout a 

požádat o opětovnou RD 

                                                
39 V poměrech České republiky je procento mužů, kteří si berou rodičovskou dovolenou mizivé – dle průzkumu 
V/PSV z roku 2006, kterou řešila Ettlerová S. a kolektiv jsou procentuálně muži na RD přibližně z 1-2% 

8/6 týdnů před 
porodem 

Porod 

2 roky 
Dovršení 

dítěte 

3 roky 
Dovršení 

dítěte 

20/22 týdnů 
po porodu 

Ukončení MD a 
nástup na RD 

Rodičovská dovolená 

 Mateřská dovolená 

4 roky 
Dovršení 

dítěte 

Nástup na MD 
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 Nástup do zaměstnání je ošetřeno dle zákoníku práce, a stanoveno v pracovní 

smlouvě. Po nástupu do zaměstnání tak musí být zařazen dle jejich 

ustanovení. Stejnou pozici je zaměstnavatel povinen matce držet jen po dobu 

6ti měsíců. Do tří let RD je zaměstnavatel povinen nabídnout ženě při návratu 

do aktivního zaměstnání pozici na stejné úroveň i ze které na mateřskou 

dovolenou odcházela a do čtyř ji je povinen nabídnout jakékoliv místo ve 

společnosti.  

 Po dobu čerpání rodičovské dovolené má žena/otec právo na dávku státní 

sociální podpory, která je stanovená následovně (v roce 2010): 

o Čerpání po dobu dvou let - 11 400 Kč 

o Čerpání po dobu tří let - 7 600 Kč 

o Čerpání po dobu čtyř let - 3 800 Kč 

Tento přípěvek je stanoven dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a 

neodvíjí se od výše platu, který matka/otec vydělávali před nástupem na mateřskou 

dovolenou.. 

 

Spojení dvou slov „rodičovská dovolená“ v mnoha lidech může evokovat čas 

volna a odpočinku. Tento výraz je ale v rozporu s tím co se pod ním skrývá. Jde o 

období, které žena tráví většinou celodenní a celonoční péčí o jedno a více dětí. Ve 

spojení s péčí o dítě se česká žena pasuje i do role udržovatelky rodinného obydlí. 

Rodičovská dovolená je tak obdobím, kdy žena pečuje o dítě, chod domácnosti a 

manžela. Je samozřejmě nutné dodat, že záleží na charakteru vztahu a přístupu 

partnera, nakolik se do těchto aktivit zapojí. Role muže je v tomto období velmi 

důležitá a vzor otce, muže rodiny, se v dětských vzorcích tak utváří již od útlého 

dětství.  

2.4.3.1 Funkce rodičovské dovolené z pohledu potřeb dítěte 

Rodičovská dovolená slouží jak již jsem výše zmínila k péči a hlavně jejímu 

prohloubení o dítě, kterému je přibližně 5 měsíců do jeho tří let. Existuje mnoho 
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názorů a přístupů na to zda tříletá péče o dítě je skutečně potřeba, nebo nepřítomnost 

rodičů v průběhu dne má skutečně velké dopady na vývoj dítěte. Rodiče i 

psychologové si pokládají otázky typu: „Nakolik je důležité, aby děti v miminkovském a 

batolícím věku vyrůstaly v rodinném prostředí?“ tyto obavy jsou spojeny s další otázkou: 

„Jak vyřešit problém rychlého zastarávání kvalifikace pro pracovní trh a potřeby dětí být v 

raném věku v intenzivní péči nejbližších osob?“ 

Odpovědi na tyto otázky si dovolím říci, jsou velmi subjektivní a každý člověk 

na ní dovede najít odpověď, což vede k závěru; co člověk to názor. Na webových 

stránkách PhDr. Věry Lábusové40 se na tyto odpovědi snaží dát fundovanou radu 

právě psychologové, sociologové, výzkumníci či lidé, kteří se aktivně podílejí na 

výchově dětí předškolního věku. Hlavně psychologové zde apelují na potřebu dítěte 

velmi úzké vazby na rodiče, nebo v horším případě blízkých příbuzných.  

„Z mého pohledu je rodič - vychovatel dítěte ten nejdůležitější, kdo na dítě působí. 

Rodič má dítěti předat pocit bezpečí a jistoty do dalšího života. Tento pocit mu předává svou 

přítomností, svou komunikací, svým výchovným přístupem, kdy dítěti jasně komentuje své 

výchovné postupy. Předává mu tuto jistotu a bezpečí také v době pozorování dítěte, jak se 

chová jeho rodič. Z toho si pak bere příklad pro své další fungování ve světě.“ (Ilona 

Špaňhelová, dětská psycholožka, matka tří dětí) 

Ze stejného zdroje je následující citace: „Nemyslím, že rozhodující jsou názory 

jednotlivců, nýbrž nálezy vývojové psychologie, podpořené konkrétními studiemi k tomuto 

tématu. Takové studie jsou ve světové literatuře jistě dostupné. Pokud vím, tak zhruba až do 

konce batolícího období /do tří let/ je dítě silně závislé na rodičích a ze společnosti ostatních 

dětí či profesionálních pečovatelů nečerpá nic, co by pro něj mohlo být důležité. V tomto 

období je proto na místě, aby o ně pečovala matka, otec nebo jiná blízká osoba.“ (Josef Pavlát, 

psycholog a soudní znalec, otec dvou dětí)41 

                                                
40 http://www.evalabusova.cz/ankety/hranice.php - staženo 23.7.3010 
41Obě citace jsou převzaty ze stránek: http://www.evalabusova.cz/ankety/hranice.php - staženo 23.7.2010 
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Někteří připouští, že péče o dítě je sice nutné v souvislostech blízkých osob, 

ale touto osobou může být považována i dlouholetá chůva, ke které si je dítě schopno 

vypěstovat velmi blízký vztah.  

Tyto názory, jsou velmi subjektivní, ale vzhledem k problematice si myslím, že je 

přínosné sledovat názory lidí, kteří mají velký vliv na myšlení rodičů a své získané 

zkušenosti z praxe nebo i ze soukromého života přenášejí mediálně mezi rodiče. 

V každém případě je tento vzorek dotazovaných nedostatečný a já jejich názory zde 

zmiňuji jen k upřesnění možných náhledů na funkci a potřebu RD.  

 

Pokud se vrátím k psychologickému vývoji dítěte, věk do tří let je dobou, 

která vyžaduje úzké navázání vztahů a citové jistoty. Teorie psychické deprivace 

profesora Zdeňka Matějčka říká, že když dítě nezažije do dvou až tří let věku silný 

vztah, má to výrazně negativní dopad na jeho pozdější manželství a rodičovství.42 

V tomto krátkém období je proto zásadní vztah s dítěte se svými blízkými. Otázkou 

však zůstává nakolik je nezbytné aby s dítětem trávila veškerý čas matka. Z mého 

vlastního pohledu na věc a i určitých zkušeností jako au-pair, si dovolím říci, že 

ohromný podíl na vývoj dítěte hraje klid a pohodová atmosféra, ve které vyrůstají. 

Pokud je maminka šťastná s několika hodinami týdně práce, pořídí dítěti 

zodpovědný dozor (např. chůva, kamarádka, babička), dítě může být ve větší 

pohodě, než je tomu u maminek, které sice tráví veškerý čas s dítětem, ale ztráta 

sociálních kontaktů (která s nástupem na mateřskou dovolenou automaticky 

přichází) na ni mohou působit destruktivním a demotivačním vlivem. Dítě sice 

potřebuje pozornost a péči, ale také je důležité brát ohled na rozpoložení maminky, 

která sama ví nejlépe co je pro ni ještě zvládnutelné a jaké jsou její potřeby.  

Když se vrátím k funkci RD, jedná se právě o navázání blízkých vztahů dítěte 

se svým okolím, hlavně rodinou. Matka je prvním člověk, který přichází vždy 

v úvahu už pro své biologické dispozice. Pokud už stráví čas s těhotenstvím, 

                                                
42 http://www.novinky.cz/zena/deti/167501-pro-vyvoj-ditete-je-dulezite-aby-do-tri-let-prozilo-silny-citovy-
vztah.html - staženo 24.7.2010 
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porodem a dítě je na ni připoutáno i kojením, je první nasnadě, proč by to měla být 

právě matka, která stráví tyto důležité období s dítětem. Naproti tomu, muž je i 

v dnešní době zastáncem vyšších pozic s lépe placeným ohodnocením, což muži 

umožní finančně rodinu zajistit. Role v rodině a mezi partnery se tak automaticky 

genderově rozdělí. Tento model pečující ženy a vydělávajícího muže je typický pro 

střední anglickou vrstvu (Možný 1999; str. 218). 

  

2.4.3.2 Rodičovská dovolená z pohledu evropského západu 

Jak již bylo v průběhu práce zmíněno, Česká republika drží prvenství v délce 

proplácené Rodičovské dovolené v Evropě. Tento „benefit“ je řadou lidí chválen, ale 

má své stinné stránky, které si mnohé jiné země uvědomují a proto tento čas péče o 

dítě drží na nižších obdobích. V následujících řádcích představím sociální programy, 

které zajišťují péči o dítě v různých evropských zemích.  

V některých zemích je i komplikované určenou dobu nazvanou rodičovskou a 

proto ji budu nazývat spíše obdobím mateřské dovolené. Například v případě Irska a 

Velké Británii (dále jen VB) nelze o rodičovské dovolené mluvit, jelikož státem 

finančně podporované období činí pouze 26 týdnů (plus 2 týdny po porodu ve VB). 

Po tomto období nemá žena nárok na jakékoliv sociální dávky. V našem případě je 

toto období dobou mateřské dovolené, proto budu i zde nazývat toto období 

mateřskou dovolenou. V případě VB je možnost dalších 26 týdnů, které jsou ale 

většinou finančně nepodporované. Více níže.  

Při hledání informací o mateřských dovolených v západní Evropě jsem se 

setkala s různě sofistikovanými informačními portály, které se co nejjednodušší 

cestou snaží doručit potřebné informace do správných rukou. V případě stránek 

„direkt.gov.uk“, které provozuje Velká Británie jsem dospěla k informacím na 

základě velmi jednoduchého dotazníku, který mě otázkami typu, od kdy pracuji u 

svého stávajícího zaměstnavatele, zda plánuji u něj pracovat i nadále, kdy je 

očekávané datum porodu a kolik peněz vydělávám, nasměroval na přímé informace 
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k mému osobnímu stavu. Stránky velmi jasně nabádají k mým právům i 

povinnostem a nabízejí i přesný návodný kalendář s důležitými daty, které musím 

v rámci svého stavu učinit, jinak ztratím nárok na sociální podporu. Zde je názorná 

ukázka několika zemí západní Evropy. 

 

Irsko – nárok na mateřskou dovolenou zde mají zaměstnankyně firem a 

základní délka MD se odvíjí od odpracovaných hodin či délce pracovního vztahu 

mezi společností a ženou. Navíc si žena může vzít neplacenou rodičovskou 

dovolenou. Žena má nárok až na 26 týdnů placené MD plus 16 týdnů neplacené 

rodičovské dovolené, kterou je možné nárokovat až od roku 2007. Po toto období je 

zaměstnavatel povinen držet ženě pozici ve své společnosti. Pokud uzná, že se žena 

z určitých podmínek nemůže vrátit na své původní místo, je povinen ji poskytnout 

stejně ceněnou práci na stejné úrovni, jako bylo její místo před MD. 

Finance v době MD závisí na smlouvě, kterou má žena uzavřenou se 

společností. Zaměstnavatel není povinen platit ženě mateřskou dovolenou. Žena si 

ale v tomto období 26 týdnů může zažádat o tzv. Maternity Benefit, což je součástí 

sociálních dávek. Zaměstnavatel může ve smlouvě přislíbit určitý dodatek peněz 

k mateřské dovolené, tak aby žena mohla plně pobírat i sociální mateřskou dávku. 

Přídavných 16 týdnů je období, kdy si žena nemůže nárokovat žádné sociální dávky 

a záleží jen na dohodě se zaměstnavatelem, zda ji bude platit za toto období.43 

 

Velká Británie – v této zemi je finančně sociálně zajištěno pouze období 26 

týdnů (Ordinary Maternity Leave – dále OML), kdy si žena může zažádat o mateřský 

příspěvek a po tomto období má nárok na své původní zaměstnání. 

Žena musí svůj stav dopředu náležitě ohlásit, jinak nemá na sociální příspěvek 

nárok a po porodu si musí vzít dva týdny volna, které jsou součástí OML.  

                                                
43 Informace přeloženy z webové stránky: 
http://www.citizensinformation.ie/categories/employment/employment-rights-and-conditions/leave-and-
holidays/maternity_leave - staženo 27.7.2010 
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Po tomto období má žena nárok na tzv. Additional Maternity Leave (dále jen 

AML), ve kterém není jistota sociálních dávek, a pokud zaměstnavatel zjistí, že návrat na 

původní pozici již není možný, musí ji nabídnout jinou, stejně hodnocenou pozici ve 

své společnosti.  

Finanční podpora se v prvních šesti týdnech vypočítává jako 90% týdenního 

platu a dále je podpora vyplácena ve stejné částce 90% platu, nebo maximum 124,88 

liber. Zde je tady vyplácena ta částka která je nižší. ( Příklad: Při platu, který činní 

dvě stě liber týdně jde o částku 124,88 liber.)   

Dále je doporučováno udržovat kontakt se zaměstnavatelem, který je 

oprávněn udržovat se svou zaměstnankyní na mateřské dovolené  náležitý vzájemný 

kontakt. Tento vzájemný kontakt je podpořen povolenou vzájemnou spoluprácí, 

která ale nesmí překročit více než deset pracovních dnů. V opačném případě ztratí 

žena nárok na mateřský příspěvek.  

Po nástupu do zaměstnání je zaměstnavatel povinen respektovat potřebu 

matky uzpůsobit pracovní dobu či náplň péči o dítě. Tomuto druhu přispůsobení 

nazývají „Flexibel working“.44 

 

Francie – v této zemi se mateřská dovolená počítá  nejméně 16 týdnů, z čehož 

šest týdnů je před narozením dítěte a deset po porodu. Pokud žena rodí již třetí dítě 

v řadě, má nárok na 26 týdnů (8 před porodem, 18 po porodu). Pokud se dítě narodí 

předčasně je mateřská dovolená před porodem o tuto dobu zkrácena, ale na období 

po porodu nemá vliv. V období mateřské dovolené je ženě ve Francii vyplácen 

mateřský přípěvek z vlastního sociálního pojištění. Některé společnosti mohou svým 

zaměstnancům ve smlouvě zajistit vyplácení platu i po dobu mateřské dovolené. 45 

                                                
44 Informace přeložené z webových stránek Velké Británie: http://www.direct.gov.uk/en/index.htm - staženo 
27.7.2010 
45 Informace přeložené z webových stránek Francie: http://riviera.angloinfo.com/countries/france/work9.asp - 
staženo 27.7.2010 
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Rodičovská dovolená je až do věku tří let, a placená je pouze po dobu prvních 

dvou let. Po jednom roce se RD vždy prodlužuje. Rodič/žena má nárok na zkrácený 

úvazek, nebo má nárok na školení.  

Ve Francii je i rozsáhlá politika v rámci rodičovské dovolené, která podporuje 

rodiče k přírůstkům do rodiny. Stinná stránka tohoto zajištění je ale postavení ženy 

na francouzském trhu práce, stejně tak jako je tomu v ČR.  

Informace o rodičovských a mateřských dovolených jsem dále převzala 

z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

Belgie: Mateřská dovolená trvá 15 týdnů. Rodičovská dovolená trvá 3 měsíce, může 

být čerpána do 4 let věku dítěte, a to buď po dobu 3 měsíců v plném rozsahu, nebo po dobu 

6 měsíců v kombinaci s prací na poloviční úvazek, nebo po dobu 15 měsíců v kombinaci s 4/5 

pracovním úvazkem (tedy rodičovská dovolená cca 1 den týdně).  

Norsko: Mateřská dovolená trvá 9 týdnů. Rodičovská dovolená trvá 43 týdnů a může 

být prodloužena na 49 týdnů (rodičovská dávka je potom redukována úměrně délce pobírání). 

Rodičovskou dovolenou lze čerpat přerušovaně až do 2 let věku dítěte v kombinaci 

s částečným úvazkem.  

Finsko: Mateřská dovolená trvá 21 týdnů. Rodičovská dovolená trvá 158 dnů.  

Dánsko: Mateřská dovolená trvá 18 týdnů. Rodičovská dovolená trvá 32 týdnů.  

Švédsko: Nárok na mateřskou dovolenou není uzákoněn. Rodičovská dovolená trvá 

480 dní, poté až do 18 měsíců možnost neplacené dovolené.  

Rakousko: Mateřská dovolená trvá 16 (20) týdnů. Rodičovská dovolená trvá do 3 let 

věku nejmladšího dítěte, pokud druhý rodič pobírá rodičovský příspěvek minimálně 6 měsíců. 

Příjem rodiče pobírajícího dávku je omezen částkou 1216 EUR měsíčně. Výše rodičovského 

příspěvku činila v přepočtu 12 205 Kč.  

Polsko: Rodičovská dovolená nepracujícího rodiče pečujícího o dítě trvá do 2 let, do 

3 let při vícerčatech nebo osamělosti. Výše rodičovského příspěvku činila v přepočtu 2 745 Kč 

měsíčně.46 

 
                                                
46 Převzato ze stránek: http://www.mpsv.cz/cs/4758 - staženo 27.7.2010 
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Výsledek těchto informací je, že Česká republika je na špici s délkou 

poskytování placené rodičovské dovolené. Ostatní státy svou politiku zaměřují spíše 

k aktivaci matek k návratu do práce, či péči o rodinu z vlastních zdrojů. Nicméně je 

důležité dodat, že všechny zmiňované státy mají širokou a sofistikovanou síť veřejné 

nebo i soukromé péče o dítě do tří let, která je k tomuto počínání nezbytná.47  

 

2.4.3.3 Možný dopad RD na profesní život matky/ženy 

Žena se s narozením dítěte stává automaticky matkou. V očích mnoha lidí 

může žena ztratit status suverénního, samostatného člověka a v jejich očích je dále již 

jen matkou, která má odpovědnost za své potomky a jejich potřebám by se měla plně 

podřídit. Tento pohled se může zdát velmi neadekvátní a subjektivní. Při výběrových 

řízeních na novou pozici je ale žena velmi často souzena z hlediska svého nedávného 

období (například 3 let), kdy nepracovala a starala se o malé dítě. Nakolik 

zaměstnavatel bude zvažovat její schopnost plně se věnovat práci v období kdy dítě 

je nemocné, nebo jsou v létě uzavřené školky?  

Další otázkou zůstává zda je sebevědomí a vnímání ženy stejně „funkční“ i po 

období, které je sice fyzicky a mentálně náročné, ale žena je vystavena zcela jinému 

tlaku a režimu, než jaký vládne v pracovním prostředí. Sebevědomí žen bývá často 

narušené a vyžaduje určitý čas a důvěru zaměstnavatele, než se žena naplno vrátí do 

koloběhu v zaměstnání.  

Tato dlouhá doba proto činí poměrně náročný tlak na schopnost ženy a 

zejména změny ve vnímání zaměstnavatele ženu přicházející z dlouholeté RD 

v porovnání s uchazečem/uchazečkou, který/á několikaleté odloučení z pracovního 

procesu nezažili.  

 

                                                
47 Viz podkapitola Inspirace ze západu, (str. 30) 
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2.5 Rekapitulace hypotéz 
Hypotézy, které jsem stanovila na základě výše zmíněné teoretické části a 

výsledků prací v ní zmíněných, zní v souhrnu následovně: 

1. centrální hypotézu: Žena s vysokoškolským vzděláním má větší důvod 

k obavě ze ztráty kvalifikace, kterou na studiích získala, než je tomu u ženy s nižším 

vzděláním než vysokoškolským.  

2. centrální hypotézu: Vysokoškolsky vzdělané ženy mají na rozdíl od žen 

s maturitním a nižším vzděláním větší odezvu na návrh spolupráce při RD od svého 

původního zaměstnavatele. 

3. centrální hypotézu: Ženy s vysokoškolským diplomem na rodičovské 

dovolené pracují častěji u svého původního zaměstnavatele než je tomu u žen 

s nižším vzděláním 

4. centrální hypotézu: V  porovnání s ženami s nejvýše dosaženým 

středoškolským vzděláním mají vysokoškolsky vzdělané ženy během rodičovské 

dovolené větší zájem pracovat. 

Ke čtvrté centrální hypotéze jsem specifikovala tři dílčí hypotézy, které znějí: 

 pracovní hypotéza 4A: Vysokoškolsky vzdělané ženy pracují častěji 

více hodin týdně v porovnání s ženami s nižším vzděláním než 

vysokoškolským.  

 pracovní hypotéza 4B: Ženy s vysokoškolským diplomem shledávají 

svou práci častěji jako atraktivní a více ji baví než je tomu u žen 

s nižším vzděláním než je vysokoškolské 

 pracovní hypotéza 4C: Během RD pracují častěji ženy 

s vysokoškolským titulem než je tomu u žen s maturitním a nižším 

vzděláním. 
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3 Praktická část 
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3.1 Metoda výzkumu 
 

Tato práce je založena na kvantitativním výzkumu za pomoci 

standardizovaného dotazníku, který byl utvořen z uzavřených otázek. Výzkum jsem 

prováděla vlastním šetřením. Po utvoření první verze dotazníku jsem provedla 

krátký předvýzkum, kterého se účastnilo deset žen a na jehož základě jsem znění 

některých otázek upravila a přidala několik dalších otázek, které si maminky žádaly 

mít k dispozici a které mi pomohly více pochopit jejich situaci.  

Jelikož téma mé práce je aktuální a moderní tématikou, rozhodla jsem se pro 

vlastní výzkum s vědomím, že nejsem schopna zajistit validní počet respondentů, a 

výsledek mé práce proto nemůžu reprezentovat jako výzkum, ale spíše sondou do 

tohoto tématu. Samotné téma mne zajímá i z osobních důvodů a proto jsem se 

rozhodla pro osobní dotazování maminek, které souhlasily s vyplněním dotazníku.  

 

3.1.1 Dotazník a jeho struktura 
Standardizovaný dotazník je složený z patnácti uzavřených otázek. Tuto 

formu dotazníku jsem zvolila proto, že umožňuje jednodušší srovnání dvou skupin 

respondentek rozdělených na základě dosaženého vzdělání.  

Dotazník jsem rozdělila do tří částí.  

 1. část – je postavena pro obě skupiny dotazovaných. Jednalo se o 

otázky upřesňující zda pobírají rodičovský příspěvek, zda při RD 

pracují, jaký mají postoj k zaměstnání a pokud nepracují co pro tento 

krok rozhodovalo. 

 2. část – filtr, který se týkal maminek, které při RD pracují na jakýkoliv 

hodinový úvazek. 

 3. část – je složená hlavně z otázek osobního charakteru a 

demografického upřesnění 
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 Celý dotazník byl strukturovaný do takové formy, aby mu dotazované ženy 

byly schopny porozumět samy a byly schopné jej vyplnit bez asistence tazatele. Ve 

většině případů jsem ale byla ta, která dotazník se ženami vyplňovala „face to face“.  

3.1.1.1 Předvýzkum 
Před samotným průzkumem jsem provedla menší předvýzkum, na jehož 

výsledcích jsem se chtěla ujistit, že sestavený dotazník je čitelný, lehce srozumitelný, 

a získám z něj potřebná data.  

Dotazník jsem rozdala deseti maminkám, které souhlasily s odpovídáním na 

dotazník a dáním zpětné vazby na to, co jim v dotazníku nevyhovuje, nebo čemu 

nerozumí.  

Nejsvízelnější se jim zdála otázka číslo pět, ve které se ptám na důvody jejich 

rozhodnutí zůstat s dítětem doma. Jejich nejčastější reakcí bylo, že sestavení této 

otázky je krkolomné a možnost odpovědí nedostačující. V rámci tohoto předvýzkum 

jsem setkala i s velmi negativní odpovědí ženy, která se díky dotazníku cítila jako 

špatná matka, protože měla pocit že ženy, které při dětech nepracují stavím do role 

„strhaných, znechucených a hlavně těch, které nechtějí pracovat, aby se neutahaly, protože se 

to s dětmi vůbec nedá stihnout.“ Na základě této reakce jsem se tuto otázku snažila 

postavit sousledně od nejpozitivnější odpovědi po negativní a připojit více pozitivně 

laděných odpovědí. Přiřadila jsem zde proto v některých případech i otázky, které 

nejsou pro mé šetření relevantní, ale snažila jsem se neiritovat maminky a nabídnout 

jim co největší škálu možných odpovědí. I tyto kroky ale neodvrátily zřídké reakce 

některých žen, na neschopnost dotazníku nabídnout jim hned ze začátku odpověď, 

která odpovídá jejich situaci.  

 

Celé znění dotazníku najdete v příloze č. 1. 
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3.2 Výběr otázek 
Otázky obsažené v dotazníku se odvíjejí od stanovených hypotéz. Při výběru 

znění otázek a jejich zacílení jsem musela zvažovat citlivost tohoto tématu u 

respondentek. V práci se snažím dokázat, že ženy na rodičovské dovolené s vyšším 

vzděláním, jsou cílevědomější, v práci více proaktivnější, mají větší úspěch na trhu 

práce a zaměstnavatel má o ně větší zájem než o ženy s nejvyšším dosaženým 

vzděláním ze střední školy. Tenhle cíl by mohl velmi negativně působit na 

respondentky s právě nižším vzděláním a proto jsem se snažila docílit objektivity 

otázek. I přesto jsem ale občas v průběhu dotazování cítila, že určité otázky zasahují 

citlivá místa respondentek a jejich reakce byly občas překvapivé. Dítě je, troufám si 

tvrdit, pro většinu žen nejdůležitější prioritou a proto musely být  otázky položeny 

v souladu s těmito city a musela být nabídnuta široká škála možností, ve kterých se 

žena mohla najít a necítit se diskriminovaně pro své rozhodnutí, která v rámci 

mateřství učinila. V následujících řádcích představím dotazníkové otázky a upřesním 

jejich relevantnost.  

 

3.3 Druhy otázek a důvod jejich umístění v dotazníku 
První otázka, se ptá zda „pobíráte rodičovský příspěvek“ a má za úkol 

potvrdit, že žena se nachází v období rodičovské dovolené, kdy dítěti je více jak půl 

roku a přitom nepřesáhlo roky tři48. Rodičovská dovolená umožňuje ženám pracovat 

u svého zaměstnavatele od kterého odcházela na mateřskou dovolenou. Tento fakt 

byl důležitý, protože v tu chvíli si ženy mohly začít uvědomovat svou potřebu 

pracovat a nejjednodušší cestou je oslovit svého původního zaměstnavatele. 

Druhá otázka upřesňuje důvody, proč žena nepobírá rodičovský příspěvek, i 

když vzhledem k věku dítěte by na něj mohla mít nárok. 

                                                
48 RD se v Čechách může vybírat až do 4let věku dítěte, ale pro svou práci jsem si respondentky omezila tří letou 
dovolenou pro nejčastější výskyt tohoto druhu RD a také z důvodu právního ustanovení, které zaměstnavateli 
nařizuje držet místo na stejné úrovni po dobu tří let 
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Třetí otázka „pracujete v současné době alespoň na částečný úvazek, nebo 

dohodu“ se dotazuje zda žena vykonává v době rodičovské dovolené práci alespoň 

na částečný úvazek nebo dohodu. Částečným úvazkem je míněn jakýkoliv počet 

hodin, který žena týdně/měsíčně věnuje zaměstnání.  

Čtvrtá otázka ve znění „Jaký je váš postoj k zaměstnání?“ má za úkol ukázat 

jaké pocity a potřeby  má žena k zaměstnání. Je zde umožněno šest odpovědí, kdy od 

nejpozitivnější reakce na zaměstnání se otázky schylují k té nejnepříjemnější. 

Poslední, šestá odpověď je prostor pro ty respondentky, které se v žádné z pěti 

uvedených možností neshledaly. Na základě této otázky jsem chtěla rozpoznat, zda 

zaměstnání je pro respondentky s vyšším vzděláním atraktivnější a zaujímají k němu 

pozitivnější postoj. 

Pátá otázka, jsem zformovala následovně: „Pokud v současné chvíli 

nepracujete, co je příčinou vašeho rozhodnutí zůstat s dítětem doma?“ Je zde 9 

možných odpovědí. Jedná se o druhou nejobsáhlejší otázku, a která byla pro mou 

práci stěžejní. V této části šlo o zjištění jak ženy smýšlí o své úloze v domácnosti a 

péči o dítě a rodinu. Vzhledem k tomu, že v České republice je umožněno čerpat 

rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte, zajímalo mne proč ženám takto 

stanovené období přijde důležité a z jakého důvodu jej čerpají. V rámci této otázky 

vznikaly největší diskuze v předvýzkum, a i v průběhu samotného výzkumu. Snažila 

jsem se možnosti odpovědí postavit tak, aby se každá respondentka dokázala 

v nabízených odpovědích najít, ale i přesto v některých případech se zde ženy cítily 

nedoceněny (viz předvýzkum a kapitola 3.5.). Možné odpovědi jsem skládala od těch 

nejpozitivněji laděných po méně příjemné a zamítavé. Ženy, které ale své postavení 

hodnotily jako nucené (např. „pracovat samozřejmě chci, ale nemají na mě peníze, takže 

nemá smysl se ani ptát zda mne zaměstnají“) měly negativní postoj k dotazníku již od 

prvopočátku. Možnosti odpovědí, které jsem přidávala ke spokojenosti respondentek 

jsou například: rozhodnutí dokončit si vzdělání v průběhu RD, i přes jejich zájem se 

zaměstnavatel postavil k problematice odmítavě.  
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Následujících šest otázek spadá pouze pro ty respondentky, které v otázce tři 

zaškrtly že pracují na jakýkoliv úvazek či dohodu.  

Šestá otázka se ptá zda se žena vrátila ke svému původnímu zaměstnavateli, 

zda nastoupila k jinému nebo má vlastní živnost. Výsledek této otázky má potvrdit, 

či vyvrátit hypotézu číslo čtyři, která tvrdí, že ženy s vysokoškolským vzděláním 

pracují častěji u svého původního zaměstnavatele než je tomu u žen s nižším 

vzděláním. Sedmá otázka je také spojena s hypotézou číslo čtyři a ta se snaží o 

potvrzení tvrzení, že vysokoškolsky vzdělané ženy, které pracují při rodičovské 

dovolené pracují celkově více hodin, než je to mu u méně vzdělaných žen ve stejné 

situaci.  

Následující dvě otázky sedma a osm jsou doplňujícími a snaží se osvětlit, zda 

jsou ženy s časem, který věnují práci spokojené, nebo by si přály práci věnovat méně, 

nebo naopak více času. Tyto otázku směřují k tvrzení hypotézy číslo jedna a její první 

pracovní hypotéze, ve které tvrdím, že ženy s vyšším vzděláním mají větší zájem při 

RD pracovat než je tomu u méně vzdělaných žen. Tento zájem stanovuji například 

zájmem o více pracovních hodin.  

Otázka číslo deset je sondou zda jsou ženy spokojeny s náplní své práce při 

RD. Jde o doplňkovou otázku, která se může vztahovat k hypotéze číslo 2, kde 

tvrdím, že práce je pro ženy s vysokoškolským diplomem koníček.  

 Jedenáctá otázka, nejobjemnější z celého dotazníku se respondentek dotazuje 

na důvody jejich rozhodnutí pracovat při rodičovské dovolené. Je zde se staveno 

deset možných ordinálně seřazených odpovědí. Od této otázky si slibuji odpověď na 

sestavenou hypotézu číslo dvě. Předpokladem mého tvrzení jsou zde výsledky 

šetření Věry Kuchařové a Sylvy Ettlerové, které obě ve svých pracích uvádějí, že 

vysokoškolsky vzdělané ženy více vnímají ohrožení na trhu práce, které pramení 

z jejich menší profesní praxe, zapomenutí kvalifikace po pracovně neaktivní dobu 

rodičovské dovolené a snížení adaptability a sebedůvěry. Možnosti odpovědí 

nabízejí takové skutečnosti jako je například, práce respondentku baví, nevyužila by 

své vzdělání, v domácnosti se žena nudí, potřeba přispění do rodinného rozpočtu, 
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nebo také míra důležitosti jejich kariéry. Cílem celé otázky je zjisti zda žena 

s vysokoškolským vzděláním má jiné důvody k profesní činnosti než je tomu u 

středoškolsky a méně vzdělané ženy. 

Další otázky jsou určeny opět pro celou skupinu respondentů, jak maminky, 

které pracují tak ty , které čerpají svou RD bez profesního zapojení. Cílem dvanácté 

otázky je zjisti zájem zaměstnavatelů i respondentek o návrat do zaměstnání. Otázka 

má potvrdit dvě hypotézy. Zaprvé zájem maminek o zaměstnání – zda se svého 

zaměstnavatele zeptaly, nebo  ne (hypotéza č. 1). Za druhé, potvrzení zájmu ze 

strany zaměstnavatele (hypotéza č. 3).  

Následné otázky třináct až patnáct jsou demografickým upřesněním 

dotazovaného vzorku. Ptám se zde na rodinný stav, rok narození a nejvyšší dosažené 

vzdělání. Poslední zmíněný fakt jsem záměrně umístila na konec celého dotazníku 

tak, aby respondentky neměly pocit, že jejich vzdělání hraje v této sondě závažnou 

roli.49 

 
 

3.4 Popis respondentek  
V rámci svého šetření jsem se rozhodla oslovit ženy jejichž nejmladší dítě má 

více jak půl roku, ale nedovršilo ještě tří let. Byly to tedy ženy, které s dítětem byly 

buď na rodičovské dovolené, nebo RD ukončily dříve, než jejich potomek dovršil tří 

let. Sonda je určená k porovnání dvou skupin žen, jejichž rozdílností je výše vzdělání 

a to první skupina, s vysokoškolským vzděláním a poté ty ženy které mají maximální 

dovršené vzdělání středoškolské (obsahují tedy jak ženy se střední školou, učebními 

obory, tak i se základním vzděláním). Bakalářské tituly jsem se rozhodla ze své 

sondy vyjmout z důvodu jejich krátké existence v České republice a je proto možné, 

že mnozí zaměstnavatelé mohou bakaláře považovat za nedokončené studium.  

                                                
49 Dotazované okruhy a způsob dotazování v dotazníku jsem sestavila za pomocí inspirace ze 
zveřejněných publikací specifické databáze „Datového archivu Sociologického ústav AV ČR“49. 
Konkrétně ze studií Genderových výzkumů a práce „Muži a ženy s vysokoškolským diplomem“ 
z roku 1998. Další prací je „Rodina (ISSP 2002) - Česká republika“ z roku 2002. 
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3.4.1 Výběr respondentek, jejich počet a druh vzdělání 
Pří rozhodování jakým způsobem bude probíhat výběr respondentek, kde je 

oslovím a jak jím budu dotazník distribuovat jsem dávala velkou váhu na dodržení 

různorodosti maminek jak v sociálních, vzdělanostních, tak věkových rozvrstveních. 

Pro dotazování jsem nakonec zvolila prostředí pražských ordinací dětských lékařů 

,kde se maminky s dětmi objevují v pravidelných prohlídkách a většinou se v jejich 

rodinách neobjevuje nikdo, kdo by tyto prohlídky za ně absolvoval.   

Rozhodla jsem se také pro formu vlastní distribuce dotazníků a to tak, že jsem 

sama do čekáren dětských ordinací chodila, maminky jsem oslovovala a dotazník 

s nimi z převážné většiny i sama vyplňovala.  

Jako potřebný počet respondentů jsem si ke své práci zvolila 100 vyplněných 

dotazníků a to rozdělených na padesát respondentek s nejvyšším vzděláním 

středoškolským a 50 respondentek se vzděláním vysokoškolským. Vysokoškolsky 

vzdělané respondentky jsou v mé sondě definovány jako absolventky s dosaženým 

titulem magisterským, inženýrským a výše. Bakalářské vzdělání jsem do studie 

nezapojovala, na základě rad z hodnocení metodologické práce viz výše. Tento druh 

dovršení studia jsem proto buď přiřknula k ženám s nejvyšším dosaženým 

středoškolským vzděláním. Tento případ ale v mém šetření nastal jen u jedné z 

respondentek.  

 

3.5 Dotazníkové šetření a jeho průběh 
Dotazníkové šetření probíhalo v červnu roku 2010, kdy jsem osobně 

navštěvovala po dohodě s danými lékaři jejich čekárny. Zvolila jsem si dobu, kdy 

maminky chodí na pravidelné návštěvy. Lékaře, které jsem si vybrala na základě 

doporučení maminek a všeobecného lékaře. Ze tří oslovených lékařů jsem si vybrala 

dva a to z důvodu jejich dostupnosti, ochoty spolupracovat a častých ordinačních 

hodin. Ordinace se nacházely v okrajových částech Prahy, Dolní Počernice, Běchovice 
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a v městečku u Prahy, Říčany.50 Toto rozmístění je poměrně blízko sebe, kdy nejde 

jen o zástavbu nových domů, ale jde o oblasti kde jsou jak starousedlíci tak nově 

přistěhovalí obyvatelé. I přesto se ale může stát, že výběr vzorku je ovlivněn určitou 

sociální skupinou osob, kteří se do dané oblasti stěhují pro jeho atraktivitu a o svůj 

život se tak aktivně zajímají a práce má pro ně také jinou váhu.   

Celkově jsem tyto ordinace navštívila šestkrát, z čehož jsem získala 96 

zodpovězených dotazníků.  

 

Přístup dotazovaných žen byl v celkovém hodnocení velmi příjemný a 

kladný. Je pravdou že situace, ve které se nacházely nebyla příliš klidná a snaha 

zkorigovat jedno a více dětí, tak aby byly přichystané na zavolání sestřiček a schopny 

odpovídat na moje dotazy, vyžadoval dávku trpělivosti a ochoty z obou stran. Po 

zkušenostech jsem zjistila, že nejlepší přístup bude nejprve maminky seznámit s tím, 

proč se jich na něco chci ptát, kdo jsem, jak dlouho to bude trvat a zeptat se zda mají 

zájem. Poté jim dát prostor na to aby ony samy řekly a uznaly kdy mají prostor na to 

se dotazníku se mnou věnovat. Celkově jsem oslovila přesně 100 žen, z čehož 4 

odmítly odpovídat. Dvě se omluvily na základě času, jedna v průběhu dotazování a 

jedna z důvodu neochoty jejího muže.  

Ta žena, která odmítla dále pokračovat ve vyplňování dotazníku odporovala 

s nastavením otázky č.  5 ve znění „Pokud v současné chvíli nepracujete, co je 

příčinou vašeho rozhodnutí zůstat s dítětem doma?“. Tato otázka nabízí 9 možných 

odpovědí, kdy poslední otázka je doplňková, pro případ že žena nenajde žádnou 

vhodnou odpověď pro vlastní situaci. Této respondentce ale tato možnost 

nevyhovovala a cítila se v mém dotazníku znevýhodněná. Její vlastní situace byla 

komplikovaná jejím nezájmem pracovat nadále u posledního zaměstnavatele a 

pokud by měla příležitost pracovat na částečný úvazek u jiného zaměstnavatele, tuto 

možnost by velmi vítala. Podobná odpověď v mých možnostech ale nebyla a 

respondentka tak odmítla dále na otázky odpovídat.  
                                                
50 Jména lékařů a ordinací jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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Druhá respondentka, která odmítla dotazník vyplnit, se rozhodla k tomuto 

kroku na základě mužovy reakce, který nechtěl, aby dotazník vyplňovala.  

Přístup samotných lékařů byl velmi vřelý, otevřený a ochotný. Jejich první 

reakce byla zda se nejedná o reklamní dotazování a po upřesnění a ukázání 

samotného dotazníku již neměli žádné další výhrady.  

Můj vlastní pocit z celého šetření byla radost nad získanými daty a převážnou 

ochotou maminek spolupracovat a jejich zvídavost nad tím jak dlouho dotazníky 

sbírám, co tím sleduji, jaké jsou mé hypotézy a jaké školy jsem student. Maminky 

byly ochotné zodpovídat i doplňkové otázky, které ode mne vyvstaly na základě 

jejich odpovědí či reakcí na danou otázkou. Konkrétní reakce či doplňkové otázky 

budou blíže rozebrány u konkrétních otázek.  

Uvědomuji si, že zvolené lokality lékařů, druh maminek, které jsem 

oslovovala a počet respondentů, může zásadně ovlivnit výsledek mého šetření. Celé 

šetření je prováděno s vědomím nedostatečné validity mého studovaného vzorku. 

V rámci učení se, jsem tuto cestu zvolila pro vlastní zkušenost, že to co se naučit 

můžu se naučím z vlastního setkání se s realitou výzkumu a praxe, která z něj 

pramení.  

 

3.6 Metoda vyhodnocování 
Jelikož cílem mé práce je porovnat odpovědi dvou skupin respondentek, 

zvolila jsem k vyhodnocování dotazníků výpočet  metodou statistického testu 

ANOVA. Statistický test ANOVA je relevantní jen v případě, že porovnávám 

průměrnou odpověď dvou skupin, kdy každá skupina musí mít minimálně třicet 

respondentů z důvodu zákona velkých čísel. Z toho důvodu není  ANOVA 

v několika otázkách použitelná. Jako vyhodnocení tak budu k ukázce výsledků tak 

budu v těchto případech používat histogramy.  

Všech 91 získaných dotazníků jsem zadala do excelovské tabulky a rozdělila je 

na dvě skupiny dle dosaženého vzdělání. V dalších sešitech jsem si z dosažených 
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odpovědí nakreslila histogramy a v případě, že odpovědí bylo v obou 

porovnávaných skupinách více jak 23, jsem provedla statistický test ANOVA. 

ANOVA se týkala pouze otázek, které byly směrované oběma skupinám 

respondentek, protože v případě, že odpovídaly na otázku mířené na pracující 

vzorek, se odpověď týkala pouze jedenácti žen u nižšího vzdělání a dvaceti jedné u 

respondentek s vyšším vzděláním.  

Výsledky šetření popíšu detailněji v následující kapitole.  

 

3.7 Analýza a interpretace výsledků  
Pro interpretaci výsledků jsem zvolila metodu histogramů, kde osa X 

zobrazuje hodnoty proměnné a osa Y odpovídá relativním četnostem. Po provedení 

třídění dat jsem zjistila počet tříd a nakreslila sloupcový graf. Po uvedení tohoto 

grafu interpretuji zobrazenou skutečnost. 

 

Dále používám metodu statistického testu ANOVA, kterou budu porovnávat 

průměrné odpovědi dvou skupin respondentek. Jako hladinu spolehlivost v 

regresivní analýze je stanovena na 95%, takže pro interpretaci výsledků vycházím z 

hladiny statistické významnosti 5%, z čehož vyplývá že pokud hodnota p (p-value) je 

menší než 5% (0,05) výsledkem mého zkoumání je významný rozdíl v odpovědích 

respondentek a celkově určuje nakolik jsou mé stanovené hypotézy relevantní.  

 

3.7.1 Ověření centrální hypotézy č. 1: Žena s vysokoškolským vzděláním má 
větší důvod k obavě ze ztráty kvalifikace, kterou na studiích získala, než je 
tomu u ženy s nižším vzděláním než vysokoškolským. 

 

A. Histogramy a ANOVA důvodů proč se žena rozhodla pracovat i když je 
stále v období, kdy má nárok na pobírání rodičovského poplatku: Otázka 
č.11, výrok: nevyužila bych své vzdělání 
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Škála: 1 – zásadní důvod, 2 – neutrální, 3 – nerozhodovalo 
          
 Ženy s maturitou a nižším vzděl.  Vysokoškolsky vzdělané ženy  
 
      

 
      

          
       vyšší   
          
          
          
          
          
          
          

 
Anova: jeden faktor 
Anova: jeden faktor      
       
Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   
Nižší vzdělání 11 31 2,818182 0,163636   
Vyšší vzděl. 20 43 2,15 0,765789   
       
ANOVA       

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 3,168475 1 3,168475 5,67674 0,023965 4,182964 
Všechny 
výběry 16,18636 29 0,55815    
       
Celkem 19,35484 30         

 
Histogramy ukazují, že většina žen nižším vzděláním uvádí důvod ztráty 

kvalifikace jako nerelevantní, zatímco ženy s vysokoškolským diplomem tento 

důvod shledávají rozhodujícím téměř z jedné čtvrtiny. Rozdíl může být ovlivněn i 

menším počtem žen s nižším vzděláním.  

Dle průměru odpovědí lze vidět že ženy s nižším vzděláním (průměr 2,82) 

shledávali tento důvod jako bezpředmětný než je tomu u žen s vyšším vzděláním 

(průměr 2,15).  Jelikož na tuto otázku odpovídalo méně respondentek (nižší vzdělání 

11; vyšší vzdělání 20) než je nutných k potvrzení statistické významnosti, hodnota p 

je v tomto případě nepoužitelná. 
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3.7.2 Ověření centrální hypotézy č. 2: Vysokoškolsky vzdělané ženy mají na 
rozdíl od žen s maturitním a nižším vzděláním větší odezvu na návrh 
spolupráce při RD od svého původního zaměstnavatele. 

 

A. Histogramy a ANOVA reakce zaměstnavatelů na zájem o zaměstnání při 
RD ze strany žen. Otázka č. 12: Jaká byla reakce původního zaměstnavatele na Váš  
zájem pracovat v průběhu mateřské/rodičovské dovolené? 

 
Škála: 1 – nevyšel vstříc, 2 – vyšel vstříct 
          
 Ženy s maturitním a nižším vzděl.  Ženy s vysokoškolským vzděláním 
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

          
 
Anova: jeden faktor 
Anova: jeden faktor      
       
Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   
Nižší vzdělání 11 15 1,363636 0,254545   
Vyšší vzdělání 24 42 1,75 0,195652   
       
ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F 
Hodnota 

P F krit 
Mezi výběry 1,125974 1 1,125974 5,273917 0,028132 4,139252 
Všechny výběry 7,045455 33 0,213499    
       
Celkem 8,171429 34         

 
Histogramy ukazují, že většina žen s nižším vzděláním uvádí, že 

zaměstnavatel jejich návrhu nevyšel vstříc. Ženy s vysokoškolským diplomem 

naopak ve většině uvádějí, že jim zaměstnavatel vstříc vyšel. Rozdíl může být 

ovlivněn i zájmem ze strany žen, toto porovnání zájmu ze strany žen upřesním 

v následujícím histogramu a ANOVĚ. Zájem zaměstnavatele může být ovlivněn i 

dobou kdy se žena ptá, zda na MD odchází a zaměstnavatel o jejím záměru pracovat 
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během RD ví, nebo se žena ptá až v průběhu RD, kdy zaměstnavatel nemusí mít co 

nabídnout. 

Dle průměru odpovědí lze vidět, že ženy s nižším vzděláním (průměr 1,36) 

uváděli negativní reakci zaměstnavatele častěji je tomu u žen s vyšším vzděláním 

(průměr 1,75).  Jelikož na tuto otázku odpovídalo méně respondentek (nižší vzdělání 

11; vyšší vzdělání 24) než je nutných k potvrzení statistické významnosti, hodnota p 

je v tomto případě nepoužitelná. 

 

B. Histogramy a ANOVA projeveného zájmu žen o spolupráci se 
zaměstnavatelem i v období RD. Otázka č. 12: Jaká byla reakce původního 
zaměstnavatele na Váš  zájem pracovat v průběhu mateřské/rodičovské dovolené? 

Škála: 0 – neptala se, 1 – ptala se 
          

 Ženy s maturitou a nižším vzděláním 
 
  Ženy s vysokoškolským titulem  

 
      

 
    

          
          
          
          
          
          
          
          

 
Anova: jeden faktor 
Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   
Nižší vzdělání 43 11 0,255814 0,194906   
Vyšší vzdělání 50 24 0,48 0,254694   
       
ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F 
Hodnota 

P F krit 
Mezi výběry 1,16191 1 1,16191 5,116308 0,026083 3,945694 
Všechny výběry 20,66605 91 0,227099    
       
Celkem 21,82796 92         

 

Histogramy ukazují, že většina žen nižším vzděláním uvádí že se svého 

zaměstnavatele neptaly. Naproti tomu ženy s vysokoškolským diplomem uvádějí, že 
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zájem projevily téměř v polovině případů. Rozdíl může být ovlivněn například 

vztahem zaměstnavatele se zaměstnancem. 

Dle průměru odpovědí lze vidět, že ženy s nižším vzděláním (průměr 0,26) uváděli 

negativní reakci častěji je tomu u žen s vyšším vzděláním (průměr 0,48).  Jelikož 

hodnota p je menši než 0,05 (hodnota P = 0,026),  znamená to, že průměrné odpovědi 

dvou sledovaných skupin jsou statisticky odlišné na hladině významnosti 5%.  

3.7.3 Ověření centrální hypotézy č. 3: Ženy s vysokoškolským diplomem na 
rodičovské dovolené pracují častěji u svého původního než je tomu u žen 
s nižším vzděláním. 

A. Hystogramy a ANOVA ukazatelů zda vysokoškolsky vzdělané ženy pracují 
u svého původního zaměstnavatele častěji než je tomu u žen s nižším 
vzděláním. Otázka č. 6: Pracujete u zaměstnavatele, kde jste pracovala před 
nástupem na mateřskou/rodičovskou dovolenou? 
 

Škála: 1- ano, 2 – ne, 3 – mám vlastní živnost 

 
ženy s maturitou a nižším 
vzděl.   Ženy s vysokoškolským vzděláním 

 
      

 
   Nižší   
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Anova: jeden faktor 

Faktor       
Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

 11 19 1,727273 0,818182   
3 20 25 1,25 0,302632   

       
ANOVA       

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 1,616569 1 1,616569 3,364995 0,076875 4,182964 
Všechny 
výběry 13,93182 29 0,480408    
       
Celkem 15,54839 30         

 

Histogramy ukazují, že téměř polovina (6 z 11ti) žen s nižším vzděláním 

uvádí že jejich zaměstnavatel je stejný, který byl pře nástupem na MD. Zajímavé je, 

že 3 ženy uvádí, že mají svou vlastní živnost. Naopak ženy s vysokoškolským 

vzděláním uvádějí z velké většiny jako svého současného zaměstnavatele téhož, od 

kterého nastupovaly na MD. Vlastní živnost zde uvedla pouze 1 žena z 20ti. Tento 

rozdíl může být ovlivněn nezájmem ze strany zaměstnavatele a nedostatkem 

zaměstnání ve firmách na trhu práce. 

Dle průměru odpovědí lze vidět, že ženy s nižším vzděláním (průměr 1,72) 

uváděli původního zaměstnavatele méně častěji než je tomu u žen s vysokoškolským 

vzděláním (průměr 1,25).  Jelikož na tuto otázku odpovídalo méně respondentek 

(nižší vzdělání 11; vyšší vzdělání 20) než je nutných k potvrzení statistické 

významnosti, hodnota p je v tomto případě opět nepoužitelná. 

 

3.7.4 Ověření centrální hypotézy č. 4: V  porovnání s ženami s nejvýše 
dosaženým středoškolským vzděláním mají vysokoškolsky vzdělané ženy 
během rodičovské dovolené větší zájem pracovat. 

 

3.7.4.1 Ověření pracovní hypotézy A: Vysokoškolsky vzdělané ženy pracují častěji více 
hodin týdně v porovnání s ženami s nižším vzděláním než vysokoškolským.  
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A. Histogramy a ANOVA počtu hodin, které pracují ženy s vysokou školou 
oproti ženám s nižším vzděláním. Otázka č. 7: Uveďte průměrný počet hodin, které 
týdně strávíte prací. 

Škála: 1 = 0 – 5hod; 2 = 6 – 10hod; 3 = 11 – 15hod; 4 = 16 – 20; 5 = 20 a více hodin 

 Ženy s nižším vzděláním  
 
 Ženy s vyšším vzděláním   

 
      

 
 Nižší   

          
          
          
          
          
          
          
          

Anova: jeden faktor 
Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   
 11 31 2,818182 1,163636   

2 20 77 3,85 1,923684   
       
ANOVA       

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 7,555572 1 7,555572 4,54717 0,041567 4,182964 
Všechny 
výběry 48,18636 29 1,661599    
       
Celkem 55,74194 30         

 

Výše uvedené histogramy ukazují, že ženy se vzděláním maturitním a nižším 

pracují výrazně rozdílný počet hodin než je tomu u žen s vysokoškolským 

vzděláním. Zatímco ženy s nižším vzděláním uvádějí častěji hranici od 11ti do 15ti 

odpracovaných hodin týdně, ženy s vysokoškolským titulem zastávají práci, která 

jim týdně trvá od 20ti hodin a více. Důvodem můžou být jiné potřeby 

zaměstnavatele nebo dostupnost péče o dítě v nepřítomnosti matky.   

Dle průměru odpovědí lze vidět, že ženy s nižším vzděláním (průměr 1,82) 

uváděly nižší hodnoty týdně odpracovaných hodin než je tomu u žen 

s vysokoškolským vzděláním (průměr 3,85).  Jelikož na tuto otázku odpovídalo méně 
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respondentek (nižší vzdělání 11; vyšší vzdělání 20) než je nutných k 

potvrzení statistické významnosti, hodnota p nelze použít. 

 

B. Histogramy a ANOVA spokojenosti s počtem týdně odpracovaných hodin. 
Otázka č. 8: Jste spokojena s počtem hodin, které týdně věnujete práci? 

Škála: 1 – Ano; 2 - Ne 
 Ženy s nižším vzdělání   Ženy s vyšším vzděláním  
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Anova: jeden faktor 
Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   
 11 13 1,181818 0,163636   

2 20 27 1,35 0,239474   
       
ANOVA       

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,200733 1 0,200733 0,940983 0,340047 4,182964 
Všechny 
výběry 6,186364 29 0,213323    
       
Celkem 6,387097 30         

 
Výše uvedené histogramy ukazují, že ženy se vzděláním maturitním jsou 

spokojenější s počtem týdně odpracovaných hodin, než je tomu u žen 

s vysokoškolským vzděláním. To potvrzuje i porovnání průměrných odpovědí, kdy 

ženy s maturitním a nižším vzděláním mají průměr odpovědi 1,18, zatímco ženy 

s vysokoškolským vzděláním mají průměr odpovědi 1,35. Hodnota p je v tuto chvíli 

nerelevantní z důvodu malého počtu respondentek.  
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3.7.4.2 Ověření pracovní hypotézy B: Ženy s vysokoškolským diplomem shledávají svou 
práci častěji jako atraktivní a více je baví, než je tomu u žen s nižším vzděláním než 
je vysokoškolské. 

A. Histogramy a ANOVA přístupu žen k zaměstnání. Otázka č. 4, výrok: má práce je 
mým koníčkem 
 
Škála: 1 – souhlasím, 2 – neutrální, 3 – nesouhlasím 

 Ženy s nižším vzděláním  
 
  Ženy s vyšším vzděláním  

 
           
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Anova: jeden faktor 
Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   
2 42 81 1,928571 0,506969   
2 49 88 1,795918 0,49915   

       
ANOVA       

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,397959 1 0,397959 0,791562 0,376027 3,948084 
Všechny 
výběry 44,7449 89 0,502752    
       
Celkem 45,14286 90         

 
Jak ukazují histogramy, obě skupiny žen se v odpovědích na to zda práci vidí 

jako svůj koníček téměř shodují. Jak ženy s nižším vzděláním než vysokoškolským , 

tak vysokoškolsky vzdělané ženy se shodují v neutrálnosti na to zda je práce pro ně 

koníčkem. V ANOV2 lze vidět, že ženy s nižším vzděláním mají  průměrnou 

odpověď 1,93 a ženy s vysokoškolským vzděláním 1,8. Hodnota p je velmi vysoká 0, 

37, což značí, že by pracovní hypotéza A k centrální hypotéze 4 nebyla potvrzena. 

Důsledkem tohoto výsledku může být ale smíchání respondentek, které při RD jak 
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pracují, tak nepracují. To zda ženy na RD pracují z důvody atraktivity práce můžeme 

ověřit ještě v následujícím histogramu a statistice ANOVY. 

B. Histogramy a ANOVA důvodu proč ženy na RD pracují, i když mají stále 
nárok na pobírání rodičovského příspěvku. Otázka č. 11, výrok: práce mne baví 
 
Škála: 1 – rozhodovalo, 2 – neutrální, 3 – nemělo žádný vliv na rozhodování 
 Ženy s nižším vzděláním   Ženy s vyšším vzděláním  
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
Anova: jeden faktor 
Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   
 11 21 1,909091 0,690909   

2 20 31 1,55 0,365789   
       
ANOVA       

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,915103 1 0,915103 1,914843 0,176985 4,182964 
Všechny 
výběry 13,85909 29 0,4779    
       
Celkem 14,77419 30         

 

Dle výše uvedených histogramů lze vidět, že ač ženy s nižším vzděláním vidí 

svou práci jako koníčka, je i významné procento žen (27%), které odpovídají, že to 

zda je jejich práce koníčkem, vůbec v rozhodování zda do práce nastoupit, 

nerozhodovalo. Naproti tomu ženy s vyšším vzděláním uvádějí častěji vliv 

pozitivního přístupu k práci jako rozhodující faktor. Naopak se k odpovědi 

„nerozhodovalo“ přiklonila jen jedna žena z 20ti (tedy 5%).  
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Průměr odpovědí je u žen s nižším vzděláním 1,91, zatímco u žen s vyšším 

vzděláním je průměr 1,55. Počet respondentek je v této otázce opět statisticky 

nevýznamný a hodnota p tak není relevantní.  

3.7.4.3 Ověření pracovní hypotézy C: Během RD pracují častěji ženy s vysokoškolským 
titulem než je tomu u žen s maturitním a nižším vzděláním. 

A. Histogramy a ANOVA rozdílu podílu pracujících žen na RD. Otázka č. 3: 
Pracujete v současné době alespoň na částečný úvazek nebo dohodu? 

 
Škála: 1 – ano, 2 – ne 
 Ženy s nižším vzděláním   Ženy s vyšším vzděláním  
 
           
          
          
          
          
          
          
          

 
Anova: jeden faktor 
Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   
2 42 73 1,738095 0,198026   
1 49 78 1,591837 0,246599   

       
ANOVA       

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,483778 1 0,483778 2,157583 0,145394 3,948084 
Všechny 
výběry 19,95578 89 0,224222    
       
Celkem 20,43956 90         

 
 

Dle výše uvedených histogramů lze vidět, že počet pracujících žen 

s vysokoškolským vzděláním se zásadně neliší od žen s maturitním a nižším 

vzděláním. To potvrzují i průměrné odpovědi z ANOVy, které ukazují že první 

skupina žen (VŠ) má hodnotu 1,59 a ženy s maturitním a nižším vzděláním mají 

průměrnou hodnotu odpovědi 1,74. Hodnota p je příliš vysoká (0,14) a pracovní 

hypotéza C tak nebyla statisticky potvrzena.  
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4 Závěr 
Cílem mé práce bylo porovnat zájem a motivovanost maminek na rodičovské 

dovolené z ohledem na jejich nejvyšší dosažené vzdělání. Účelem mé sondy nebylo 

získat reprezentativní vzorek, ale udělat sondu do této problematiky, kterou jsem se 

snažila popsat a srovnat, nikoli subjektivně kritizovat.   

Hlavním výsledkem mého průzkumu je zjištění, že ženy s vysokoškolským 

titulem jsou aktivnější při poptávání spolupráce u svého zaměstnavatele, než je tomu 

u maminek s maturitním a nižším vzděláním. Tento trend je vysvětlen jejich obavami 

ze ztráty své kvalifikace, kterou získaly v průběhu studia. Vyplývá z otázek č. 12 a 

11. Také je zde zřejmý rozdíl v pracovních hodinách, kdy ženy s vysokou školou 

zastávají časově náročnější práci a zajímavé zjištění plyne i z reakce zaměstnavatelů 

na zájem žen o spolupráci při RD, kteří upřednostňují spolupráci se 

zaměstnankyněmi s vysokoškolským vzděláním před ženami s maturitním a nižším 

vzděláním. Vyplývá z položených otázek č.  7 a 12. Naopak se nepotvrdilo, že by 

ženy s vysokoškolským titulem uváděly častěji než ženy s maturitním a nižším 

vzděláním práci jako svého koníčka. Pro obě skupiny je práce důležitá a spíše je baví. 

(Viz otázky 4.1. a 11.1.). Rozdíly mezi dvěma skupinami v zaměstnanosti při RD 

nebyl potvrzen a dle výsledku průzkumu je zaměstnanost obou skupin téměř 

vyrovnaná. Vzdělání tak na zaměstnanost v období rodičovské dovolené nehraje roli. 

Hledat určité rozdíly v jednání a motivovanosti k práci mezi těmito dvěma 

skupinami zaměstnankyň/žen/maminek má i přesto své opodstatnění. 

Tuto sondu jsem začala s přesvědčením, že rozdíl mezi ženami 

s vysokoškolským titulem a mezi ženami s maturitním a nižším vzděláním bude 

významný zejména v jejich přístupu k práci. Představovala jsem si, že ženy 

s vysokoškolským titulem budou v mnohem významnějším zastoupení pracovat a 

svou práci deklarovat jako zábavu. Na základě této práce jsem své hodnocení 

přehodnotila a naučila se na věc dívat z většího objektivního nadhledu. Samozřejmě 

uznávám, že vzhledem k tomu že sama jsem žena a pracuji v oblasti zaměstnanecké 

péče, jsem i nadále ovlivněna určitým úhlem pohledu, že žena je svou předurčeností 
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k porodu postavena do nelehké situace v případě, že ve své profesní dráze chce 

intenzívně pokračovat i v raném období po porodu.   

Pozornost, která se dnes soustřeďuje na maminky s dětmi do tří let, je jak jsem 

již ze začátku práce psala, oprávněná vzhledem k současnému „baby boomu“, který 

je důsledkem silných sedmdesátých ročníků a také v kontextu řešení schodku 

veřejných financí. Lze předpokládat, že pomalá změna v postoji společnosti k ženám 

s dětmi do tří let věku neskončí s vlnou porodů silných ročníků, ale vzhledem 

k feminizačnímu a i ekonomickému vývoji společnosti, si doba žádá emancipovanost 

a zapojení všech produktivních osob do ekonomického života. Lze tedy 

předpokládat, že v systému podpory a zájmu o aktivitu a budoucnost maminek 

s nejmenšími dětmi, se budou muset konat změny jak na poli sociálním a 

společenském tak i ekonomickém a politickém. Je ale nezbytné uvědomit si, že 

respekt si zaslouží obě varianty výběru maminky. Ať už se rozhodne pro péči o 

svého potomka na plný úvazek, nebo si bude přát skloubit jak své mateřské tak 

profesní potřeby. 
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Příloha č. 1 – Dotazník 
 

Zaměstnanost žen na mateřské/rodičovské dovolené 
Bakalářský výzkum zaměstnanosti žen s dětmi do tří let věku. 

 
 
Dobrý den,  
do rukou se Vám dostal dotazník, který je součástí mé bakalářské práce, která je 
součástí mého studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Na 
otázky prosím odpovídejte pouze stanovenými odpověďmi a v případě možnosti 
„jiné“ uveďte krátkou konkrétní odpověď. Dotazník je anonymní a veškeré údaje, 
které zde poskytnete, budou použity pouze pro výzkumné potřeby mé 
bakalářské práce. Děkuji Vám za Váš čas. 
 
 

Odpověď, která je skutečností, prosím, zakroužkujte nebo zvýrazněte jinou 
barvou.  

 
1. Pobíráte rodičovský příspěvek? 

 
Ano         1 
Ne          2 

     
 
2. Pokud nepobíráte rodičovský příspěvek, zakroužkujte výrok, který vypovídá o 

Vaší skutečnosti. V případě, že máte jiné důvody, uveďte. 
 

Nemam nárok kvůli málo odpracovaným rokům před dítětem  1 
Skončila mi dvou/tří letá rodičovská      2 
Nepožádala jsem o rodičovský/mateřský příspěvek   3 
Jiné (co) 

            4 
            

 
3. Pracujete v současné době alespoň na částečný úvazek, nebo dohodu? 
 

Ano, pracuji        1 
Ne, nepracuji        2 
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4. Jaký je váš postoj k zaměstnání? U každého prohlášení označte, kroužkem 
nebo žlutou barvou hodnotu, která je ve vašem případě skutečná. 

 
  

Naprosto 
souhlasím 

Neutrální 
postoj 

Nesouhlasím 

1 Má práce je mým koníčkem 1 2 3 
2 Práce je pro mne aktivitou, která mi 

dává pocit samostatnosti a rozvoje 
1 2 3 

3 Práce mi nevadí 1 2 3 
4 Práce je pro mne jen zajištění peněz 1 2 3 
5 Práce mne nikdy nebavila, mateřství je 

pro mne vysvobozením.  
1 2 3 

6 Jiné...    

 
5. Pokud v současné chvíli nepracujete, co je příčinou vašeho rozhodnutí zůstat 

s dítětem doma. 
 

  Určitě 
rozhodlo 

Mírně 
ovlivnilo 

Vůbec 
neovlivnilo 

1 Chci se plně věnovat dítěti, myslím si, že 
mě ve věku 0-3 roky věku potřebuje. 

1 2 3 

2 Nechci dělat nic napůl, nejdřív byla 
práce, v tuto chvíli děti a rodina. 

1 2 3 

3 Zaměstnavatel pro mne nemá uplatnění 
na částečný úvazek. 

1 2 3 

4 Zaměstnavatel, i přes mou nabídku 
(jakoukoliv), neprojevil zájem o 
spolupráci. 

1 2 3 

5 Rozhodla jsem se pokračovat ve studiu 
během mateřské/rodičovské dovolené. 

   

6 Mám více dětí a s prací si to nedovedu 
představit. 

1 2 3 

7 Nemyslím si, že je nutné, abych si 
dokazovala, že jsem „superžena“. Až 
přijde čas, do práce půjdu, teď se chci 
věnovat dítěti, rodině a sobě. 

1 2 3 

8 Dítě pro mne bylo „vysvobozením“ od 
práce. 

1 2 3 
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9 Jiné… 

 
 

POZOR FILTR 
Následující otázky jsou jen pro ženy, které pracují. Pokud jste žena, která 
nepracuje, přejděte na otázku č. 12 a dojděte s odpovídáním až do konce 

dotazníku. V případě, že jste pracující žena, pokračujte, prosím, dále. 
 
 

6. Pracujete u zaměstnavatele, kde jste pracovala před nástupem na 
mateřskou/rodičovskou dovolenou? 
 

Ano         1 
Ne          2 
Mám vlastní živnost       3 

           
 

 
7. Pokud v současnosti pracujete, uveďte průměrný počet hodin v týdnu , které 

strávíte prací.   
 

0 – 5         1 
6 – 10         2 
11 – 15         3 
16 – 20         4 
20 a více         5 

           
 

8. Jste spokojena s počtem hodin, které týdně věnujete práci? 
 

Ano         1 
Ne          2 

         
   

9. Pokud ne, zakroužkujete nebo zvýrazněte patřičnou odpověď a udejte počet 
hodin, který by Vám vyhovoval. 
 

Přála bych si více hodin (kolik) ….    1   
Přála bych si méně hodin (kolik) ….    2 

         
10. Jste spokojena s Vaší současnou pracovní náplní? 
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Ano         1 
Ne          2 

           
 
11. Posuďte podle stupnice důvody, proč pracujete, i když máte (pokud máte) stále 

nárok na pobírání rodičovské dovolené: 
  

rozhodující důležité Nevýznamné 
1 práce mne baví                                   1 2 3 
2 nevyužila bych jinak své vzdělání               1 2 3 
3 finanční nezávislost                             1 2 3 
4 vylepšení rozpočtu rodiny                        1 2 3 
5 zvyk, doma jsem se s dítětem nudila             1 2 3 
6 pokládám svou práci za důležitou             1 2 3 
7 potřebuji peníze 1 2 3 
8 jsem ráda mezi lidmi                             1 2 3 
9 Je pro mne důležitá má kariéra 1 2 3 
10 je pro mne výhodné pracovat z jiných důvodů, uveďte: 

 
12. Jaká byla reakce původního zaměstnavatele na Váš  zájem pracovat v průběhu 

mateřské/rodičovské dovolené? 
 

 Vyšel mi vstříc (jsem zaměstnaná na tolik hodin týdně kolik jsem si 
přála a ve svém oboru)       
          1 

 Vyšel mi vstříc jen částečně (jsem zaměstnaná na tolik hodin týdně, 
kolik jsem si přála, ale v jiném oboru)    
          2 

 Požadoval větší úvazek, než jsem byla schopna akceptovat 
          3 

 Nabídl mi menší úvazek, než jsem chtěla    4 
 Můj návrh na spolupráci během mateřské/rodičovské zamítl s tím, 

že je pro něj nevýhodný     .   5 
 Jiné (co) 

           6 
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13. Jaký je Váš rodinný stav? 
 Vdaná                                        1 
 Žijeme spolu, ale nejsme sezdáni        2 
 Vdova                                        3 
 Rozvedená                                 4 
 Svobodná (nikdy vdaná)                    5 

 

14. Rok narození 

 
 
15. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 

Základní         1 
Vyučení         2 
Střední s maturitou        3 
Bakalářské         5 
Vysokoškolské (Mgr., Ing., PhD., …)     6 
Jiné…          7 

            
 

 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku, předejte jej prosím výzkumníkovi, který vám 
dotazník dal, nebo jej zašlete na adresu rozsypalova.v@seznam.cz 

 

Děkuji Vám za Váš čas a přeji krásný den 

Veronika Rozsypalová 
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Příloha č. 2 – Seznam lékařských ordinací 
MUDr. Libuše Hrabová – Dětská ordinace Říčany 

MUDr. Jan Radina – Dětská ordinace Dolní Počernice 

 

Příloha č. 3 - Seznam používaných zkratek 
 

AV ČR – Akademie věd České republiky 

CZSO – Český statistický úřad 

MD – Mateřská dovolená 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OML - Ordinary Maternity Leave  

RD – Rodičovská dovolená 

SLDB – Sčítání lidu, domů a bytů 

VB – Velká Británie 

VŠ – Vysoká škola 

VÚPSV – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
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