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ABSTRAKT

Téma slaďování práce a rodiny je vysoce aktuální, nicméně nelze jej považovat 

z genderové perspektivy za neutrální, neboť je často vnímáno jako problém žen. Situace na 

trhu práce, genderové stereotypy ve společnosti, omezená nabídka služeb péče o dítě spolu 

s délkou mateřské/rodičovské dovolené vytváří prostředí, ve kterém se s pracovní aktivitou 

matek dětí zejména do tří, eventuálně čtyř let věku příliš nepočítá.  Všechny tyto aspekty 

jsou předmětem mého zájmu v teoretické části, nicméně těžiště práce spočívá 

v provedeném kvalitativním výzkumu, který se zaměřil na zkušenosti matek na 

mateřské/rodičovské dovolené, které současné pracují ve veřejné sféře.

ABSTRACT

The issue of work/family balance is a highly topical one, however it cannot be considered 

gender neutral as it is often perceived as a problem unique to women. The labour market 

situation, gender stereotypes in society, the limited supply of childcare services, as well as 

the current duration of parental leave creates an environment where it is assumed that 

mothers (especially those with children under the age of three or four years) will not be 

active participants in the labour market. All of these aspects are considered in the 

theoretical part of the work, however the main focus of the work lies in qualitative research 

on the experiences of mothers on parental leave who are also working in the public sector.

KLÍČOVÁ SLOVA: trh práce, mateřství, slaďování práce a rodiny, gender
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1. ÚVOD

Žena/matka, základní archetypální spojení, jež většinově nebývá problematizováno, ba 

naopak jedná se o konsekvenci „přirozenou“, žádoucí a tedy v konečném důsledku 

preferovanou. Mystifikace, oslava, to jsou atributy, které nese mateřství samo o sobě 

v kontextu historických zkušeností i ve vztahu k předpokládanému údělu ženy – nositelky 

života a rodičky nových generací. Podoby mateřství se měnily v průběhu dějin i v reáliích 

jednotlivých kultur a společenství, nicméně podstata spojení žena/matka, balancující na 

tenké hraně biologického esencialismu zůstává. 

Potřeby, přání a očekávání žen i mužů se transformují a doba současná je důsledkem 

emancipačních snah minulých generací, které ovšem nejsou zdaleka procesem ukončeným. 

Vývoj postavení ženy ve společnosti nabýval mnoha variací a procházel různě 

dynamickými či statickými fázemi. Zaměřím-li se na aktuální situaci v České republice,

nelze než souhlasit s tvrzením, že ženy a muži jsou si v očích práva rovni a i formální 

prostor příležitostí, jež společnost nabízí (vstup do veřejné sféry, přístup ke vzdělání atd.),

je ženám otevřen. Tento stav věcí je ovšem dvousečnou zbraní, jejíž ostrý hrot je často 

užíván v momentech, kdy jsou předestřeny oblasti, kde jsou ženy, ale v určitých 

souvislostech i muži diskriminovány/i. Fakticky pak přichází zjištění, že příležitosti mužů 

a žen nejsou napříč životními situacemi rovné. Česká republika, ač země pyšnící se 

demokratickým zřízením a členstvím v Evropské Unii, zůstává často v „zákopovém krytu“

před invazí nových filosofických směrů a paradigmat, obrněna ideologií tradic, tradičních 

hodnot, eventuálně individuálních práv, svobod a rozhodnutí člověka. Zejména témata a 

úhel pohledu, jež přináší feministická filosofie k otázkám principu a podstaty organizace 

společnosti, se zdají být marginalizovány a zneviditelňovány. 

Výběr tématu mé diplomové práce je navázán na prostředí České republiky a na 

neustále (v průběhu času) více či méně medializované diskuse o postavení žen (mužů) ve 

společnosti, o podstatě a následcích mateřství, i o požadavku aktivního propojování dvou 

sfér života dospělého člověka, tj. sféry soukromé a veřejné (pracovní). Slaďování práce a 

rodiny je v dnešní době úkolem v pravdě manažerským. Ačkoliv tato rozhodnutí by 

z logiky věci měla primárně vycházet ze vzájemných dohod v rámci rodiny a zasahovat tak 

stejnou měrou muže i ženy, zdá se, že to jsou právě ženy, které nesou větší míru 

odpovědnosti za tzv. chod domácnosti a péči o děti, a to zejména o nejmenší děti ve věku 

do tří, eventuálně čtyř let. Z tohoto důvodu jsou to zejména ženy, které intenzivně zvažují 

své profesní uplatnění v době, kdy by se dalo říci, že dle délky rodičovské dovolené a 
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(ne)pružnosti a (ne)dostatku služeb péče o dítě, a to především v kategorii do tří let věku,

jsou stimulovány k rezignaci na své pracovní uplatnění a motivovány k výkonu práce s 

názvem „matkou na plný úvazek snadno a rychle“. Je možné dosáhnout faktického sladění

práce a rodiny? Jaké strategie žena volí a jak na nich participuje její nejbližší okolí? Co 

jsou základní impulzy, které ženu (ne)nutí ke kombinaci a účasti ve dvou sférách?  Jak 

ženy prožívají své mateřství a je jim umožněno o něm přemýšlet zcela individuálně a 

originálně v souvztažnosti k sobě samé, či existují společenské konvence a manipulace, 

které sebe vnímání korigují určitým směrem? Toto jsou některé otázky, které mě 

v souvislosti s tématem napadaly a na které bych i z titulu osobní zainteresovanosti a 

pozice (ženy/matky dvou dětí) a studentky genderových studií ráda znala odpovědi. 

Téma mé diplomové práce tedy cílí na ženy, ačkoliv si jsem vědoma problémovosti 

jednostranného pohledu a záměrné eliminace postavení a stanovisek mužů. Tento postup 

jsem zvolila zejména proto, že dominantně jsou to právě ženy, které v souvislosti 

s narozením dítěte opouští veřejnou sféru a návrat (byť) částečný na ně klade specifické 

nároky při slaďování práce a rodiny. Mým zájmem je zjistit jak primárně ony toto své 

postavení charakterizují, vnímají a vyrovnávají se s ním. Nemám přitom aspirace na 

globalizování určitých fenoménů, na základě zvoleného výzkumu – vedení rozhovorů, mi 

jde o zachycení individuálních životních příběhů a strategií. 

Důležitým východiskem mé práce je feministická tradice respektive vnímání genderu 

jako organizujícího principu ve společnosti a analytické kategorie, jež může poskytnout 

nový pohled na tématiku z hlediska nalézání systémových příčin zakořeněných 

v institucích, v socializaci, v politice. 

Pakliže je hlavním tématem mé diplomové práce pohled na zkušenosti žen/matek na 

mateřské/rodičovské dovolené, které aktivně praktikují slaďování práce a rodiny, tak i 

teoretická část kombinuje tato dvě hlavní témata, tj. práci a rodinu a vzájemné propojování 

obou těchto sfér. Má stručně předestřít problematiku trhu práce, konkretizovat situaci žen 

na trhu práce a pojmenovat hlavní diskriminace/nerovnosti, které ženy na trhu práce 

mohou postihnout. Druhou rovinnou je téma mateřství, spojené s postavením ženy ve 

společnosti. Propojení obou těchto témat tvoří pohled na strategie slaďování práce a rodiny 

a na hlavní podmínky, které volbu strategie ovlivňují, tj. zejména na flexibilní formy práce 

a možnosti služeb a zařízení zajišťujících péči o děti předškolního věku. 

Těžiště diplomové práce spočívá v její praktické části. Zde vycházím z tradic 

feministického výzkumu při konstruování a praktikování přístupu i užití metody 

polostrukturovaných rozhovorů. Komunikační partnerky rozhovorů jsou ženy/matky dětí 
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do čtyř let věku. Část realizovaných rozhovor má z důvodu respektu ke komunikačním 

partnerkám a k jejich potřebám vyslovit své zkušenosti a asociace, jež jim rámec určité 

otázky otevřel, charakteristiky částečných biografií. Je to právě explicitní předestření 

názorů a myšlenek reálných žen, které by se měly stát nosnou linkou mé diplomové práce a 

hlavním příspěvkem do diskusí o problematice slaďování práce a rodiny, nástrojů a 

strategií, jež jsou používány. 

Závěr diplomové práce tvoří shrnutí zjištění z teoretické, ale zejména praktické 

části, a odpověď na otázky: Jak ženy v období mateřské/rodičovské dovolené konstruují 

svou identitu? S čím se setkávají při snahách o slaďování práce a rodiny, jakou strategii a 

z jakých důvodů zvolily? Jaké odezvy se jim dostává od jejich okolí?
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2. TEORETICKÁ ČÁST

Teoretická část práce představuje základní témata a pojmy, které se k problematice 

vztahují. Vycházím z předpokladu, že pro dané téma jsou klíčové tři základní aspekty, a to 

trh práce, reflexe významu a obsahu mateřství a faktory ovlivňující slaďování práce a 

rodiny. V prvé řadě se tedy věnuji tématu postavení žen na trhu práce, a to jednak 

s ohledem na historický vývoj i na současný stav a existující problémy. Dále se zabývám 

tématem mateřství, a to především v kontextu tvorby a proměny mateřského diskursu a 

jeho vlivu na jednání žen. Obě výše popsané problematiky se prolínají v dalším tématu 

věnovanému slaďování práce a rodiny s následným důrazem na faktory, které slaďování 

práce a rodiny (ne)umožňují, a to na flexibilní formy práce a možnosti zajištění péče o 

dítě/děti.

2.1 Gender a trh práce

Z ekonomického hlediska lidská práce patří do skupiny výrobních faktorů (dalšími jsou 

finanční kapitál a přírodní zdroje), bez nichž není možná produkce statků (zboží a služeb).

Z tohoto pohledu je také lidská práce ve smyslu souhrnu znalostí a schopností člověka 

označována jako lidský kapitál, přičemž o etablování tohoto pojmu do ekonomického 

diskursu se zasloužil Milton Friedman (Brožová, 2003). Je to právě ono ekonomické 

hledisko, které se dostává do popředí zájmu v souvislosti s problematikou efektivního 

používání a využívání lidského kapitálu. O to více debaty jsou, nebo by jistě měly být 

vyostřenější v zemích, k nimž se může řadit i Česká republika (ČR). Jedná se o takový 

druh zemí, které neoplývají bohatými nalezišti nerostných surovin, či v globálním kontextu 

extrémně levnou pracovní silou. Jejich schopnost prosadit se ve světové konkurenci tak 

může vyplývat především ze sofistikovaných činností, jejichž nezbytnou součástí je 

kvalifikovaná pracovní síla a maximální schopnost absorpce jejích schopností. Moderní 

ekonomiky při uvažování o cestách vedoucích k ekonomickému růstu a k jeho faktickému 

naplňování, nutně musí užívat jako hlavní nástroj znalosti, informace, intelektuální 

technologie (Brožová, 2003). 

Význam lidské práce však nespočívá jen, či lépe především v ekonomické stránce a 

ekonomických efektech pro stát a člověka, nýbrž práce má také rozměr sociální. Člověk 

zažívá zkušenost kooperace s ostatními. Práce má také celou řadu dalších atributů, které se 

stávají nedílnou součástí a základní životní potřebou člověka, a to např. uspokojuje potřebu 

individuálního osobnostního rozvoje, seberealizace, pocit úspěšnosti, uznání, potřebnosti. 
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Brožová práci přikládá dokonce význam ústředního institutu: „který organizuje život 

člověka a jehož prostřednictvím se člověk sám definuje a utváří si svoji identitu a svoje 

sebevědomí“ (2003: 106). Problematičnost tohoto tvrzení však spatřuji v definici práce, jak 

s ní autorka pracuje, tedy práce – ve sféře veřejné, která je zdrojem finančních příjmů, díky 

nimž se člověk stává nezávislým na svém okolí a nepotřebuje ani intervence státu.

Trhem práce pak rozumíme místo kde se střetává nabídka (individuální pracovní síla) 

s poptávkou (potřebou získání pracovní síly). Je to právě trh práce, ke kterému se upírá 

zrak Evropské unie a potažmo i představitelů ČR a kde je patrná snaha o prosazování

politiky rovných příležitostí (Machovcová, 2006). Nutno podotknout, že motivem tohoto 

konání, jsou často ekonomické důvody vedené snahou efektivně(ji) využívat lidský kapitál.  

Trh práce je také místem, kde lze pozorovat, jak se genderová problematika1 zapisuje do 

fungování společnosti a jejích jednotlivých členů/ek. 

2.1.1 Genderová dělba práce

Práce jak již bylo výše zmíněno, představuje základní prvek v životě člověka i společnosti,

od kterého se odvíjí jednak „prosté“ přežití lidské bytosti i objektivně a subjektivně 

vnímaná kvalita života člověka/společnosti. Práce představuje v současné společnosti 

samostatnou institucionální sféru. Tato skutečnost však oproti možným předpokladům,

vychází ze společenských změn, které se udály v historicky relativně nedávném čase, a 

které přinesly také fenomén genderové dělby práce.

V období feudalismu byly nevolnické rodiny z důvodu primárního přežití 

motivovány k efektivní kooperaci, bez rozlišování čí práce je důležitější. Práce byla 

vykonávána zpravidla pospolitě v blízkosti domu a tudíž také dětí, o něž zpravidla pečovali 

tvrdé práce neschopní/é členové/ky rodiny. Tato určitá „kolektivní“ výchova je odpovědí 

také nato, proč v tomto období nebyl výrazný rozdíl mezi výchovnou úlohou matek a otců 

a ani jeden z nich tak tedy nebyl výlučně s výchovnou rolí svázán či od ní odpojen 

(Havelková, 2004).

Změna na poli práce, rodiny a vztahů rovnosti mužů a žen nastává v 19. stol., kdy 

výkon práce přestává být spojen s bydlištěm, což má dopad především na muže a jejich 

„odchod za prací“ a zároveň se do popředí dostává finanční ohodnocení práce – plat, který 

logicky pobírá především muž. Tato skutečnost vede ke vzniku vztahu ekonomické 
                                                            
1 „Gender je kulturně-sociální koncept, který vyjadřuje představu, že lidské bytosti lze dělit na dvě skupiny -
ženy a muže, jež jsou definovány protikladně a hierarchicky, přičemž jim jsou přisuzovány odlišné 
charakteristiky, schopnosti a další sociální atributy, které v našem kulturním pojetí vesměs zvýhodňují muže“ 
(Pavlík in Smetáčková ed., 2007: 7).
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závislosti žen na mimo domov zaměstnaných mužích a zároveň degraduje jejich 

(neplacenou) práci v domácnosti na druhořadou (podřadnou). Etabluje se tzv. měšťanský 

model rodiny charakteristický jednoznačnou dělbou rolí ve smyslu muž-živitel, žena-

pečovatelka (Frevert, 1986). Zatímco muži stále existují ve společenstvu, u žen dochází 

k domácí izolaci, což má za následek také omezenou schopnost pochopit a přizpůsobit se 

eskalujícím společenským změnám (Havelková, 2004; Možný, 2006).

Toto vše je základem příkrého dichotomního chápání toho, co znamená být mužem 

a co ženou a jaké činnosti sebou obé přináší. Dochází k takřka striktnímu oddělení 

soukromé a veřejné sféry. Tím jsou položeny základy ke genderové dělbě práce, kdy ženy 

a muži činí rozdílné práce, jimž je připisován odlišný status i finanční ohodnocení, ovšem 

nikoliv podle objektivního přínosu pro společnost, ale dle předpokladů, že mužův potenciál 

a vše co je svázáno s mužem má řádově vyšší hodnotu. A nejen to, maskulinita je povýšena 

na domnělou normu člověčenství. Společnost, která dojde k tomuto uspořádání, se stává 

androcentrickou2 (Pavlík, 2007b; Kiczková, 2011; Bourdieu, 2000). Prvotním 

opodstatněním genderové dělby práce (shodně jako při veškeré obhajobě nerovného 

postavení mužů a žen či určité předurčenosti ke specifickým činnostem, jež se prolínají 

životem člověka) je také argumentace biologickou odlišností (Křížková, 2009; Bourdieu, 

2000). Biologický esencialismus3 je často užívaným konceptem, který opodstatňoval a 

opodstatňuje genderovou dělbu práce v minulosti i dnes, ačkoliv neadekvátnost této teorie 

byla na základě řady výzkumů vyvrácena. Analogii můžeme spatřovat ve vyvrácení teorií 

směřujících k vrozené inteligenci determinované pohlavím, když jak uvádí Karsten (2006) 

ještě v roce 1903 německý neurolog Mobius došel k názoru, že o 10 % menší ženský 

mozek (ve srovnání s mozkem mužským) je příčinou vrozené ženské fyziologické 

slabomyslnosti.  

2.1.2 Vize a domněnky o mužích a ženách v oblasti práce 

Jak bylo výše popsáno rozpojení veřejné a soukromé sféry přineslo odlišné aspekty pro 

muže a ženy ve vztahu k vnímání jejich statusu i pozice vůči práci. Muži se stali těmi, kteří 

dominantě odcházeli pracovat do veřejné, produkční sféry, což znamenalo, že se ocitli 

uvnitř procesu zrodu nového pracovního trhu a logicky tak obsazovali vznikající posty, a to 

                                                            
2

„Androcentrismus doslova „mužostřednost“: představa, že muži jsou ženám nadřazeni a že muži a jejich 
prožívání světa představují normu, jíž jsou ženy poměřovány“ (Renzetti, Curran, 2003: 526).
3

Biologický esencialismus: „kulturně podmíněná „optika“, která racionalizuje a legitimizuje androcentrismus 
a genderovou polarizaci tím, že je popisuje jako přirozené a nevyhnutelné důsledky vrozených biologických 
rozdílů mezi pohlavími“ (Renzetti, Curran, 2003: 526).
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přirozeně i posty řídící. Ženy v této době již dominantně připoutané k sféře soukromé, tak 

nemohly tyto změny zachytit a na pracovním trhu rovnoprávně kooperovat či soupeřit 

s muži. Tato situace spoluvytvářela mínění o mužích a ženách a veřejné sféře placené 

práce, jejíž dopady pociťujeme dodnes, neboť snad nic není ve společnosti tak rezistentní 

jako zvyky a vžité představy.

Výše uvedené se vtělilo do předpokladů o mužských a ženských preferencích, 

okolnostech jednání a potřebách, jež tvoří jádro identity mužů a žen. Muž své společenské 

postavení odvozuje od pracovních úspěchů, které jsou v přímé souvislosti s jeho 

schopnostmi. Jistě ne náhodou jsou s maskulinitou spojeny takové vlastnosti jako např. 

logické myšlení, odvaha, cílevědomost. Dominantní vzor mužnosti prodělal razantní 

proměnu, z výsluní ustoupil otec, aby na jeho místo dle Wagnerové nastoupil: „muž, jehož 

rodinná zakotvenost není důležitá, a který svou práci chápe pouze jako individuální výkon 

a zásluhu, a pro něhož se schopnost prosadit se na úkor ostatních, dokázat svou sílu, rovná 

ctnosti“ (1995: 83). Muži, kteří nevidí svůj primární smysl života v dosahování pracovních 

úspěchů, pak mohou být ve společenstvu ostatních mužů znevýhodněni (Pavlík, 2007b). 

Úspěch je synonymem ambicí, chytrosti, píle. Neúspěch synonymem nenaplněného 

očekávání, selhání. Mužova hodnota se v tomto světle zdá být odvozena zejména od výše 

sumy na „výplatní pásce“.

Ženám jsou logicky přisouzena zcela opačná očekávání. Identita a životní dráha se 

odvíjí od rodiny a péče, čemuž odpovídá i konstrukce „ženských vlastností“ jakými jsou 

především empatie, pečlivost, komunikativnost (Křížková, 2007). Femininita funguje jako 

automat na znevýhodnění, ačkoliv toto může být zastřeno domnělým disponováním mocí 

nad rodinou v soukromé sféře. Orientace žen na pracovní výkon pro ně znamená hrozbu 

ostrakizace nálepkou „kariéristka“. Toto označení symbolizuje především ženu, která šidí 

svou rodinu, což v důsledku útočí na identitu ženy, definovanou právě přes kvalitu a 

intenzitu péče vůči rodině v nejširším slova smyslu (Kiczková, 2011).

Od tohoto „rozdělení“ kompetencí mezi ženou a mužem se odvozuje i binární 

rozdělení profesí/zaměstnání a neekvivalentní způsob odměňování, kdy i za práci stejné 

hodnoty, ženy zpravidla pobírají nižší platy (Pavlík, 2007). Jakým způsobem jsou vedeny 

pracovní volby žen, trefně specifikoval Bourdieu, který konstatuje, že lze dokonce 

identifikovat konkrétní zásady, jež tyto volby vedou: „ (…) pro ženu se hodí činnosti, které 

jsou jakoby pokračováním činností domácích, tj. výuka, péče, služba. (…) Žena nikdy 

nemůže získat vládu nad muži, takže v případě stejných podmínek je pro řídící postavení 

s největší pravděpodobností vybrán spíše muž. (…) Výhradně muži přísluší manipulovat 
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s technickými předměty a stroji“ (2000: 85-86). Představy o mužích a ženách se staly 

součástí výchovného procesu4, čímž se povýšily na „hodnověrná“ schémata hodná 

následování. Některá z těchto očekávání nesou znaky genderových stereotypů5. H. Nagl-

Docekal (2007) hovoří o moci v souvislosti s existencí regulujících norem, které definují 

naše chování a snaží se nás posouvat do předem vytyčeného žádoucího směru. 

2.1.3 Změny v průběhu dvacátého století

Jak bylo výše uvedeno, ve společnosti došlo k trvalým změnám ve vnímání mužů a žen a 

jejich vzájemného postavení. Muži stále masivněji dominovali ve veřejné sféře, sféře 

placené práce a etablovaný model měšťanské rodiny se rozšířil mezi nejširší vrstvy. Je 

zřejmé, že chudá část společnosti nemohla přežít bez placené práce ženy. Ženám však byla 

vyhrazena omezená škála možných profesí (což mj. souviselo také s dlouhodobým 

odpíráním vysokoškolského studia ženám), a to profesí většinou podřadných.6

Zásadní obrat nastal v období 2. světové války, kdy vstup žen na trh práce byl 

otevřen z důvodu nutnosti nahradit chybějící pracovní sílu v situaci, kdy muži byli 

odváděni na válečnou frontu. Ženy prokázaly, že jsou schopné plně nahradit muže.

Nicméně s návraty mužů na svá pracovní místa a s hospodářským růstem po druhé světové 

válce se především západní země uchýlili opět k „tradičnímu modelu“ rodinného 

uspořádání, vycházejícího z principů měšťanské rodiny. Docházelo k vytěsňování žen 

z pracovního trhu, a to dokonce s podporou či tichým souhlasem vrcholných představitelů 

států a samozřejmě také zaměstnavatelské obce. Tato situace však dopadla již i na generaci 

vysokoškolsky vzdělaných žen, které měly opět přijmout za svůj ideál naplnění ženy skrze 

péči o rodinu (Havelková, 2004). 

Poválečný vývoj v ČR však byl zcela odlišný díky nastolenému politickému 

režimu. Propagovala se emancipace žen především skrze masivní podporu vstupu žen na 

pracovní trh. Chybou by bylo ovšem předpokládat, že tak bylo činěno z důvodů 

altruistických či humanistických, primárním motivem byly důvody ekonomické, potřeba 

pracovní síly vedená mj. politickou vizí o předhonění Západu. Myšlenka, že přes sféru 

placené práce se dosáhne rovnosti, nebyla z několika důvodů fakticky realizována. 

Pozitivní růst zaměstnanosti žen i možnosti vzdělávat se byl v negativním smyslu vyvážen 

                                                            
4

Učení se genderu probíhá v rámci socializace, kdy jsou předávány a internalizovány hodnoty a normy 
vyznávané konkrétní společností (Renzetti, Curran, 2003).
5 „Zjednodušující a paušalizující obecné popisy maskulinity a femininity“ (Renzetti, Curran, 2003: 527).
6  Havelková definuje pracovní škálu žen 19. stol. tak, že mohly být: dělnicí v továrně, služkou, prostitutkou 
či kojnou (2004).
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faktem, že ženy se koncentrovaly především ve špatně placených profesích, přetrvávalo 

nízké zastoupení ve vedoucích funkcích. Jakkoliv ženy vstoupily do veřejné sféry 

reprezentované výkonem placené práce, zároveň jim zůstala plná odpovědnost za chod 

sféry soukromé. Pozice ženy se změnila, ale neprojevilo se to v chování mužů, tj. mužská 

role nebyla redefinována. Tento stav klade na ženy zvýšené nároky definované jako „dvojí 

břemeno, dvojí zátěž, druhá směna“, což je také zpětně opět vůči mužům znevýhodňuje 

v možnostech pracovního uplatnění, „dělání kariéry“, vzdělávání a plánování životních 

strategií (Kiczková, 2011). 

Ačkoliv v průběhu dekád došlo k výraznému posunu, zejména v dosahovaném 

vzdělání žen, ke skutečně rovnoprávnému postavení ve vztahu k pozicím mužů dosud 

nedošlo (Kiczková, 2011; Vodochodský, 2007). Bourdieu (2000) trefně vystihuje, proč 

stále přetrvává nerovné postavení žen tak, že jakkoliv se diskutuje o pokroku, který ženy 

dosáhly, trochu skryto zůstává, že stejného pokroku dosahují i muži, tedy jejich „náskok“ 

se nijak nesnižuje a propast mezi pohlavími zůstává zachována.

2.1.4 Postavení českých žen na trhu práce – současný stav

Jak vyplývá z výše uvedeného, již nejméně tři generace žen, aktivně participují na trhu 

práce a jsou samozřejmými spolu živitelkami rodin. Vlivem éry socialistického 

Československa a opatření typu povinnosti pracovat byla pro český pracovní trh 

charakteristická vysoká ekonomická aktivita žen. Od 90. let 20. stol. lze ovšem sledovat 

pokles míry zaměstnanosti žen v ČR a trend „rozevírajících se nůžek“ mezi zaměstnaností 

žen a mužů. ČR v souvislosti s dokumentem Evropské Unie (EU) Strategie Evropa 2020, 

jež má vést ke vzkříšení a oživení ekonomického růstu (s čímž úzce souvisí problematika 

zaměstnanosti) stanovila pro ženy 65 % míru zaměstnanosti jako uspokojivý cíl (Zpráva, 

2010). V konkurenci členských zemí EU nedosahuje však ČR již dokonce ani průměru 

zemí EU (Tab. 1).
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Tabulka č. 1 Míra zaměstnanosti 15-64letých a 55-64letých v členských zemích EU

In ČSÚ: Stagnace trhu práce

Lze předpokládat, že tato situace je zapříčiněna především kumulací nepříznivých 

podmínek pro uplatnění žen (především žen s dětmi) na trhu práce (Tomešová-Bartáková, 

2009), což potvrzuje i řada dalších autorů/ek i statistiky (Tab. 2). Z výsledků níže 

uvedených je patrný rapidní pokles zaměstnanosti u žen ve věkové kategorii 25 – 39 let. 

Právě v této věkové kategorii se předpokládá nejvyšší fertilita, tedy je zde zohledněno 

období spojované s péčí o malé dítě/děti. 
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Tabulka č. 2 Míra ekonomické aktivity podle věku (v %)

Zdroj: MPSV, 2012 – Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti [online]

Z mezinárodního srovnání publikovaného v r. 2010 (kdy byly posuzovány země 

EU + Chorvatsko a Turecko) vyplývá, že ženy ve věku 20-49 v ČR vykazují velmi nízké 

hodnoty míry zaměstnanosti v souvislosti s počtem dětí, o které pečují. 31,2 % českých žen 

(ve sledovaném období r. 2009) s jedním dítětem do 6 let věku je zapojeno v pracovním 

procesu, nižší hodnoty dosahovalo s 25,5 % jen Turecko. Průměr EU činil 65,1 %. Ženy se 

dvěma dětmi, kdy alespoň jedno z nich je mladší 6 let, vykazovaly 35,8 % míru 

zaměstnanosti, ač průměr EU činil 60,7 %. Sledovaná poslední skupina žen se třemi dětmi 

dosáhla hodnot v ČR 33,5 %, což je znatelně méně, než činí 45,2 % průměru EU. Oproti 

tomu nepřekvapí míra zaměstnanosti českých mužů ve zmiňovaných skupinách, která ve 

všech případech převyšuje průměr zemí EU a pohybuje se v rozmezí 95,1 % (Zaostřeno na 

ženy a muže, 2010).

Shora uvedené podporují také Bartoňová, Nývlt, když upozorňují na příčinnou 

souvislost mezi výkonem placené práce ženy/matky a věkem nejmladšího dítěte v rodině. 

Sledují tři základní předělové věkové skupiny dětí v návaznosti na pracovní angažovanost 

matek a konstatují, že: 

Do věku dvou let nejmladšího dítěte převažuje tradiční model, kdy otec pracuje a matka je 

bez zaměstnání, když v průměru za roky 2002 až 2009 činil tento podíl 78,8 %. Ve věku 3–5 let 

nejmladšího dítěte jsou téměř v rovnováze modely, kdy oba partneři pracují (53,7 %), nebo kdy 

pracuje pouze otec a matka zůstává nadále bez zaměstnání (41 %). Ve věku 6–14 let nejmladšího 

dítěte jednoznačně převažuje model, kdy oba rodiče již pracují, tento podíl v období mezi roky 

2002–2009 činil 81,4 % (2011: 218).
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Nižší míru zaměstnanosti žen (viz Tab. 1 a Tab. 2 shora) tematizuje i Zpráva o 

rovnosti žen a mužů v roce 2010 v České republice, přičemž jsou diskutovány především 

dopady ekonomické, a to jednak globální ve smyslu státního rozpočtu, ale také individuální 

na úrovni jednotlivých žen, které mohou být stiženy stavem, jenž je označován jako 

feminizace chudoby. Černá (2010) správně upozorňuje na ostražitost při užívání tohoto 

termínu, neboť může působit zavádějícím dojmem v tom smyslu, že vyvolává představy o 

předurčenosti žen k chudobě vzhledem k jejich rolím ve společnosti a ženy staví do světla 

těch „slabých“. Lukášová (2009) také upozorňuje na genderové nerovnosti vyskytující se 

na trhu práce a na jejich nezohledňování v relevantních politikách státu. Celkově lze 

konstatovat, že ženy dosahují zpravidla vyšší míry nezaměstnanosti obecně ve srovnání 

s muži (Tomešová-Bartáková, 2009). 

Shora uvedené, lze podpořit také údaji o ekonomicky neaktivním obyvatelstvu, kdy 

jsou ekonomicky neaktivní ženy i muži, ale jejich důvody jsou diametrálně odlišné 

(odprostíme-li se u mužů i žen od kategorie starobních a invalidních důchodců/kyň), tak na 

prvním místě mezi důvody ekonomické neaktivity u žen je péče o rodinu/pobyt 

v domácnosti. V roce 2009 se to týkalo 350,5 tisíce žen. U mužů je tento důvod na místě 

posledním, v roce 2009 jej uvedlo 3,7 tisíce mužů (Zaostřeno na ženy a muže, 2010).

Z výše uvedeného vyplývá také další důležitá charakteristika trhu práce, tj. 

kumulování faktorů ovlivňujících pravděpodobnost, bude-li žena zaměstnána. Relativně (i 

když ne rovně ve vztahu k mužům) nejvyšší šanci na pracovní uplatnění má mladá, 

vzdělaná žena bez závazků. Můžeme tedy identifikovat faktory věku, vzdělání, rodinného 

stavu, etnika, a to vše i s ohledem na lokální situaci na trhu práce, neboť jak uvádí Dudová 

et al., zaměstnavateli jsou často ženy hodnoceny jako: „méněcenná a riziková skupina“

(2007: 31). Přetrvávající nerovné postavení mužů a žen (zpravidla v neprospěch žen), které 

se manifestuje v mnoha podobách, lze definovat jako jev a stav, jenž může být a je 

nazýván diskriminací žen na pracovním trhu. 

2.1.5 Diskriminace žen na pracovním trhu

Kořeny diskriminace žen na pracovním trhu lze sledovat ve výše diskutovaných 

představách o ženách a mužích. Křížková (2011) spatřuje diskriminační praktiky, se 

kterými se ženy na trhu práce setkávají, především v genderové segregaci trhu práce 

(horizontální i vertikální), mzdové diskriminaci, diskriminaci vycházející z titulu 

rodičovství. Spektrum ovšem může být ještě širší a zahrnovat takové aspekty jako již 



19

legislativně zakázané diskriminační inzeráty7, neoprávněné chování při přijímacím 

pohovoru či ve výběrovém řízení, kdy jsou především ženy konfrontovány s otázkami na 

jejich plánované či stávající rodičovství8, ačkoliv i tyto praktiky jsou od r. 2001 zákoníkem 

práce zakázány (Křížková, 2007b). Tyto otázky souvisejí také s problematikou statistické 

diskriminace9, kdy jsou upřednostňováni z důvodu předpokladu lineární, tj. nepřerušované 

pracovní kariéry spíše muži, což samozřejmě také souvisí s tím, jaká je představa ve 

společnosti o genderových rolích i jak je tato představa verifikovaná např. statistikou o 

čerpání rodičovské dovolené, což bude diskutováno níže. Toto většinové pojetí životní 

strategie ženy a muže v okamžiku rodičovství pak definuje předpoklady 

zaměstnavatelů/ek, jež se projevují disharmonickým přístupem k ženám/mužům na trhu 

práce (Friedleanderová, 2010). Závažným, přesto v kontextu české společnosti 

zlehčovaným problémem pracovního trhu je sexuální obtěžování, které je směrováno 

především z titulu moci od muže k ženě a jehož důsledkem může být kromě jiného odchod 

ze zaměstnání (Křížková, Uhde, 2006). Problematika diskriminace je ošetřena především 

antidiskriminačním zákonem, tj. zákonem č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o 

právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů10. Zde se 

rozlišuje diskriminace přímá a nepřímá, ale za diskriminaci se také pokládá: „obtěžování, 

sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci“ 

(Zákon  198/2009, § 2, odst. 2). 

                                                            
7

Výzkum veřejného ochránce práv - projevy diskriminace v pracovní inzerci z 15. 6. 2011 prokázal, že 
z 12 044 zkoumaných inzerátů publikovaných na portálu www.práce.cz v období od 1. do 7. 4. 2011 
vykazovalo 16.9 % z nich diskriminační prvky. Nejčastěji se diskriminace týkala věku – 11 %, druhá 
nejčastější diskriminace se týkala pohlaví – 7 % (Výzkum VOP, 2011).
8
Nezřídka se stává, že diskriminační praktiky na trhu práce jsou bagatelizovány a odpovědnost je přenášena 

ad hoc na ženy samé. Příklad takovéhoto přístupu byl publikován např. v periodiku Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR, kde lze nalézt přesvědčení, že diskriminace je v podstatě záminkou a ospravedlňujícím 
argumentem pro neúspěšné uchazečky, neboť nelze o diskriminaci hovořit, je-li obecně známo, že ženy jsou 
běžně zaměstnávány: „Skoro to vypadá, že diskriminace se objevuje hlavně u uchazeček, kterým se zkrátka 
nedaří zaměstnání najít. Nejde tu tedy o otázku věku či mateřství, ale o otázku aktivity, zájmu, vytrvalosti, 
přístupu, průbojnosti, prezentace při pohovoru apod.“ (Siegel, 2011: 5).
9

„Zaměstnavatelé nezaměstnají příslušníka určité skupiny, o níž předpokládají, že bude dosahovat nízké 
produktivity práce bez ohledu na kvalifikaci či úmysly toho kterého uchazeče (Renzetti, Curran, 2003: 529).
10

Dlouhá a složitá cesta, jež ke schválení tohoto zákona vedla má také svou vypovídající hodnotu jakým 
způsobem je na problematiku rovných příležitostí v ČR nahlíženo a jaká je jí dána priorita. K obsahu 
antidiskriminačního zákona se svého času vyjadřoval i prezident ČR Václav Klaus: „Svou filozofií zákon 
popírá fakt, že je každý člověk naprosto unikátním souborem vrozených i naučených schopností, vlastností 
a předpokladů. Popírá, že od každého lze očekávat jinou úspěšnost, jinou pracovitost, jinou efektivitu, ale 
i jiný způsob chování. Zákon se snaží odstranit nerovnost, která však je přirozeným jevem. Kdykoli se 
rozhodujeme, rozhodujeme se na základně našich subjektivních preferencí nebo našich stejně subjektivních 
zkušeností“ (Klaus, 2008). S jeho přesvědčením nelze souhlasit, neboť balancuje na hraně biologického 
esencialismu a současného ignorování např. genderovaného institucionálního vlivu. 
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Přímou diskriminací je myšleno: 

takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, 

než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, 

a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru (Zákon 198/2009, 

§ 2, odst. 3). Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu 

těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace (Zákon 198/2009, § 

2, odst. 4).

Nepřímou diskriminací je myšleno: „takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě 

zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v 

§ 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto 

ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky 

k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné“ (Zákon 198/2009, § 3, odst. 1). Nepřímou 

diskriminaci si lze představit např. při organizování důležitých pracovních porad či školení 

v době neslučitelné s předpokladem zajištění péče o dítě, které se očekává spíše od žen. 

Ženy pak mohou svou případnou absencí trpět při snaze o kariérní růst. 

Varovným signálem je zjištění Křížkové (2011), která konstatuje, že vzhledem 

k tomu, že diskriminace z důvodu pohlaví je (i ze strany žen) reflektována jako určitá 

konstantní danost, ženy tento stav věcí přijaly do svých životních strategií. Křížková ve 

svých výzkumech zaznamenala u žen vyšší senzitivitu k sebepodceňování, ke 

shovívavému postoji k diskriminaci či dokonce přímou sebediskriminaci. 

2.1.5.1 Mzdové rozdíly mezi ženami a muži

Má-li být dosaženo rovného postavení žen a mužů jedním z předpokladů je rovné 

odměňování za srovnatelně odvedenou práci. Zásada rovného odměňování je již od roku 

1957 součástí Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (tzv. Římská 

smlouva), přesto mzdové rozdíly založené na základě pohlaví existují. Mzdové rozdíly 

jsou důsledkem horizontální i vertikální segregace na trhu práce (viz níže) a genderových 

stereotypů od volby typu oboru studia začínaje po předpokládanou dělbu práce v rodině, a 

z toho vyplývajícího časového fondu, který je možné věnovat práci či vzdělávání, konče. 

Na finanční ohodnocení má však vliv mnoho dalších faktorů, o nichž není možné se 

domnívat, že nejsou ovlivněny genderovou organizací společnosti. Společenský 

konsenzus, který vnímá muže, jako hlavního živitele se promítá do vyššího finančního 
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ohodnocení pro tzv. mužská povolání. Povolání s převahou žen jsou tradičně hůře finančně 

i morálně ohodnocena. Na tento fakt apriorní nerovnosti odměňování z důvodu pohlaví 

upozorňuje výrazně EU. Z její iniciativy se také v roce 2011 poprvé slavil Den rovného 

odměňování, připadající konkrétně na datum 5. 3. (První, 2011). V ČR byla obdobná akce 

pod názvem Equal Pay Day – Den rovnosti platů nastartována v roce 2010, zatím poslední 

třetí ročník proběhl 12. 4. 2012. Datum má symbolicky ukazovat, o kolik dní víc musí ženy 

pracovat, aby dosáhly ve srovnání s muži srovnatelného výdělku jako oni za uplynulý rok

(Equal, 2012; Šponerová, 2011).

Mzdové rozdíly jako zřejmý důsledek nerovného postavení žen a mužů ovšem 

nacházejí i své obhájce/kyně, přičemž v podstatě jejich vyjádření, lze nalézt potvrzení 

existence genderového řádu a jeho vlivu na životy žen a mužů: „Ženy obecně pracují na 

jiných pracovních místech než muži, mají jiné kvalifikace, liší se ve stupních vzdělání, 

mají také v průměru nižší počet odpracovaných hodin – zejména nižší počet přesčasových 

hodin, které jsou placeny vyšší sazbou. A to vše pochopitelně působí na mzdu, kterou za 

práci dostávají, a není na tom nic špatného“ (Průměrná mzda, 2012). Lze povrchně 

souhlasit s tvrzením, že srovnávání průměrných mezd mužů a žen není zcela průkazné 

v tom smyslu, zda a v jaké míře dochází ke mzdové diskriminaci z důvodu pohlaví, neboť 

zde vstupuje mnoho faktorů, nutno podotknout, že ovšem genderem ovlivněných. Zároveň 

je možné podrobit shora uvedený výrok kritice, neboť nepřímo upozorňuje na horizontální 

segregaci trhu práce, kdy obory spíše feminizované jsou obecně níže finančně ohodnoceny. 

Vyvrátit lze také tezi o výši finančního ohodnocení v závislosti na požadovaném vstupním 

vzdělání. K diskusi je také otázka, jak (ne)mohou ženy vykonávat přesčasové hodiny, zda 

je jim přesčasová práce obecně umožňována, či zda je spíše alokována pro muže jako 

živitele rodin11. Do úvahy by měla být také vzata ta okolnost, že ženy svým intenzivnějším 

zapojením v soukromé sféře v podstatě umožňují přesčasovou práci mužům. Nicméně i při 

sledování stejných pracovních pozic u stejného zaměstnavatele, byl zjištěn o 10 % nižší 

průměrný plat žen (Jurajda, Münich, 2006). Je možné konstatovat, že muži, ať 

koncentrovaní v „mužské profesi“ či nikoliv, mají ve srovnání s ženami vyšší průměrné 

platy (Pavlík, 2007). Pavlík (2007) i Křížková (2007) zmiňují mzdové rozdíly žen vůči 

mužům ve výši 25 %. 

Ve prospěch žen nemluví ani obecně uznávaný předpoklad, že s kvalitou a vyšším 

stupněm dosaženého vzdělání úměrně roste také mzdové ohodnocení, naopak v těchto 

                                                            
11

Na tuto otázku lze nalézt odpověď např. v Analýze odměňování žen a mužů ve školství (Pavlík, 
Smetáčková, 2006).
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„nejvyšších patrech“ je rozdíl jdoucí na vrub žen až ve výši 50 % (Křížková, 2007). Tento 

stav potvrzuje i Bourdieu, který referuje, že: „Nejistotu ženského postavení na pracovním 

trhu nejlépe dosvědčuje fakt, že jsou i za úplně stejných podmínek vždycky méně placené 

než muži, že se stejnými diplomy získávají nižší místa“ (2000: 84). Toto reflektují i data

Českého statistického úřadu (Tab. 3), kdy nejvyšší rozdíly GPG (Gender pay gap) jako 

ukazatele vyjadřujícího podíl mezd žen ve srovnání s podílem mezd mužů (přičemž 

mužská mzda je referenčním rámce vyjadřujícím hodnotu 100 %) vykazují skupiny 

s vysokoškolským - magisterským vzděláním. Ani nejvyšší možné vzdělání tak 

nevyrovnává šance žen na příjmy srovnatelné s muži.

Nicméně je nutné upozornit nato, že Český statistický úřad pracuje s GPG v definici 

mediánu, tj. „prostřední hodnoty uprostřed vzestupně seřazené řady jednotlivých mezd, 

která není ovlivněna extrémy“ (Králíková, 2006), ačkoliv je GPG definován jako rozdíl 

v průměrných platech. Tímto manévrem se zamlžuje reálný stav a GPG se uměle, na papíře 

snižuje. Zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2010 v ČR odkazuje na statistiky Eurostatu, 

kdy GPG ČR je 26 % (přesně 26,2 %) a je tak zařazena na druhé nejhorší místo co do výše 

rozdílů, kdy průměr EU činní 17,5 %, tyto údaje odpovídají ovšem situaci roku 2008. 

Český statistický úřad ve své každoročně vydávané publikaci Zaostřeno na ženy a muže

nově uvádí z údajů Eurostatu z července 2010 průměr GPG EU 23,68 %, ČR vykazuje 

hodnotu 26,49 %, nepatří tak již k „lídrům“ v negativním slova smyslu, ovšem je zřejmé, 

že v tomto kontextu nelze hovořit o pokroku či pozitivních změnách, pouze o zhoršení 

situace v zemích okolních včetně ČR (Zaostřeno na ženy a muže, 2010). Nutno ovšem 

podotknout, že GPG se nevypočítává ve všech zemích dle jednotného postupu. 
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Tabulka č. 3 Mediány mezd podle úrovně vzdělání za rok 2010

Zdroj: Ženy a muži v datech 2011. Český statistický úřad

Mzdové rozdíly nelze považovat za problém pouze určité fáze života, ale jestliže je 

rozdílné odměňování žen a mužů bráno jako norma ve vztahu ke stereotypu muže živitele, 

který z logiky věci potřebuje vyšší finanční odměnu a prakticky se mu jí dostává, např. 

prostřednictvím nenárokových složek či jiných bonusů má to posléze masivní dopad na 

ženy. Ženy tuto situace výrazně „odnášejí“ v důchodovém věku, kdy jejich důchody jsou o 

cca 20 % nižší ve srovnání s důchody mužů (Pavlík, Smetáčková, 2008).

Mzdové rozdíly vyplývající pouze z genderové odlišnosti nesou potencionální 

nebezpečí rezignace těch, na které povětšinou dopadají. Ukotvují „tradiční model“ rodiny a 

dělbu práce v ní. Machovcová toto tvrzení podporuje argumentem, že na základě 

dostupných materiálů lze předpokládat, že: „…významnou roli hraje i diskriminace vedená 

snahou navýšit plat muži – živiteli rodiny“ (2006: 69). Ospravedlňuje a fixuje se tak 

výsadní postavení žen v péči o děti v období čerpání mateřské a zejména rodičovské 

dovolené, zbržďují se pracovní kariéry – zejména žen. Nižší finanční odměna sebou nese 

na straně jedné těžší volbu, např. při rozhodnutích, zda přenést část úkolů vyplývajících 
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z chodu domácnosti či péče o dítě na třetí (placenou) osobu. Právě tato možnost sebou 

může nést zisk časového prostoru, který může být věnován na nejrůznější aktivity, mj. na 

rozvoj pracovní kariéry, vzdělávání, odpočinek atd. Na straně druhé ovšem stojí výrazně 

„lehčí volba“ mezi mužem a ženou – otcem a matkou.

2.1.5.2 Segregace trhu práce 

Trh práce vykazuje standardní charakteristiky, které nesou genderové konotace a ovlivňují 

poměry ve společnosti z hlediska problematiky rovných příležitostí. Genderová segregace 

trhu práce12v ČR je viditelný fenomén, který nelze popřít, i když strategie vysvětlování 

příčin tohoto dlouhodobého jevu jsou různé a často vzájemně protichůdné. Tento stav 

může být vysvětlen chováním diskriminačním, osobnostními předpoklady, tj. kvalitou a 

preferencí lidského kapitálu, či je determinován požadavky zaměstnavatelů, kteří ovšem 

svá přání a očekávání kladou v určitém společensko-kulturním kontextu, čímž velmi 

snadno kopírují obecné trendy či stereotypy a podílejí se na jejich udržování (Tomešová-

Bartáková, 2009).

Křížková definuje segregaci trhu práce jako: „genderovou dělbu placené práce a 

v důsledku toho také rozdělení sektorů, zaměstnání a pracovních pozic na ty, kde dominují 

muži, na ty, kde dominují ženy, nebo na tzv. integrované oblasti, kde je podíl žen a mužů 

zhruba vyrovnaný“ (2009: 13). Je tedy sledováno v jakých typech zaměstnání či 

podnikatelských aktivitách, lze nalézt muže a ženy, což je velmi podstatné i z hlediska 

vnímání prestiže profese či finanční odměny za vykonanou práci, neboť zpravidla „vyšší 

hodnotě“ se těší povolání a sektory tzv. mužské. To zda je určitá profese/sektor vnímán

jako „ženský či mužský“ ovlivňuje také potencionální zájem o obor/sektor z řad 

studentstva i vnímání toho, jakou má daná profese/sektor budoucnost v delším časovém 

výhledu (Čermáková, 1997). 

Horizontální segregací se rozumí: „směřování žen a mužů do odlišných profesí“ 

(Machovcová, 2006: 68). Nejsou to ovšem jen profese, ale i celé sektory, které lze 

identifikovat jako „mužské a ženské“ (Tab. 4). Obecný trend je takový, že v soukromém 

sektoru či v korporacích s dominujícím soukromým podílem je přítomno více mužů (lze se 

domnívat, že i díky zpravidla vyšším průměrným mzdám). Ve veřejném sektoru je situace 

opačná a nalezneme zde více žen. 

                                                            
12 Genderová segregace trhu práce: „míra, do které jsou muži a ženy koncentrováni v zaměstnáních, která 
převážně zaměstnávají pracovníky/ce jednoho pohlaví“ (Renzetti, Curran, 2003: 528).
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Tabulka č. 4 Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE, 2010

Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže 2011. Český statistický úřad

Výše zmíněnou diskusi o vyšší finanční bonifikaci těch profesí/sektorů, které jsou 

spíše spojovány s muži, lze doložit  statistickýmy údaji o průměrných hrubých měsíčních 

mzdách, kdy lze dovodit, že ženy se koncentrují v těch profesích/sektorech kde jsou 

průměrné měsíční mzdy prostě nižší. Ženy jsou nejvíce zastoupeny ve zdravotnictví a 

sociální péči, kde v roce 2009 dosáha průměrná hrubá měsíční mzda 25 324 Kč, přičemž 

jak byla výše diskutována mzdová nerovnost vycházející z genderu, je i zde doložitelná, 

neboť muži dosahovali průměrně 33 250 Kč, zatímco ženy 23 295 Kč. Podobně vysoké 

rozdíly, lze nalézt v další oblasti, ve které z pohledu zaměstnanosti dominují ženy, a to ve 

vzdělávání, kdy průměrná mzda činila  25 090 Kč, přičemž muži dosahovali 30 807 Kč a 

ženy 23 147 Kč. 

V odvětví energetiky spojovaném spíše s muži, lze identifikovat znatelně vyšší 

průměrnou hrubou mzdu, a to 37 715 Kč, v případě žen 31 909 Kč, v případě mužů 39 344 

Kč (Zaostřeno na ženy a muže, 2010). Ženy se také koncentrují v rámci odvětví  ve 

statusově i finančně nižších či hůře hodnocených profesích (typicky střední zdravotní 
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personál – zdravotní sestra, učitelství – učitelka v mateřské škole, obchod a služby –

pokladní, apod.).

Shora uvedené podporuje také tvrzení, které předkládá Bourdieu, a to: že „činnosti, 

v nichž se ženy stále víc zmocňují dominantních pozic, v podstatě spadají do podřízené 

roviny mocenského pole, totiž do oblasti produkce a oběhu symbolických statků“ (2000: 

84). Zároveň na podporu tvrzení o nižším statusu povolání s vyšší koncentrací žen uvádí, 

že: „(…) zaměstnání, která se feminizují, buďto už ztratila na ceně … nebo na ní ztrácejí“ 

(2000: 83)13. Jinými slovy ovšem s podobným významem situaci hodnotí i England, kdy 

dochází k závěru, že mužova volba je svobodnější, nicméně uvádí: „Když si muži vyberou 

obor, kde tradičně převládají ženy, ztrácejí finančně a navíc se musejí potýkat s kulturním 

odsudkem. Proto mají jen velmi málo důvodů překračovat genderové hranice“ (England,

2010 v překladu Linkové: 56).

Odborná literatura se více méně zabývá především vlivem směřujícím k ženám, které 

jsou tím pohlavím, které je horizontální segregací trhu práce více negativně zasaženo. 

Nicméně je nepochybné, že tento postup nelze považovat za neproblematický, neboť ani 

z tohoto úhlu pohledu privilegovanější mužská enkláva se nemusí ztotožňovat se 

stereotypními představami o (ne)vhodnosti určitých profesí, navázaných na domnělé 

biologické předpoklady související s biologickým pohlavím. V kontextu ČR musíme nutně 

hovořit o společenských stereotypech, neboť neexistuje v současné době oficiální zákonná 

úprava, jež by eventuální vstup do určitých konkrétních profesí limitovala či preferovala, a 

to na základě příslušnosti k určitému pohlaví.

Důležitá jsou také zjištění na jakých „příčkách“ v rámci daných zaměstnání můžeme 

ženy a muže nalézt. Hovoříme o segregaci vertikální. Vertikální segregace pracovního trhu 

popisuje stav, kdy s rostoucím významem pracovní pozice roste počet mužů, které lze 

v těchto vyšších a nejvyšších hierarchických příčkách nalézt. Obecně lze říci, že je vyšší 

pravděpodobnost, že nejvyšší patra v pracovním životě jsou či budou obsazena muži na 

úkor žen, a to i v případě jejich srovnatelných parametrů (Bourdieu, 2000).  Je to patrné i 

v případech, kdy je v dané oblasti vyšší zastoupení žen, jak to dokládá Helšusová (2007) 

v případě „feminizovaného školství“, kdy muži mají násobně vyšší pravděpodobnost, že se 

domohou míst ředitelů. Čermáková (1997) identifikuje jednu z možných příčin tohoto 

                                                            
13

V této souvislosti je zajímavá aktuální osvětová kampaň neziskové organizace Gender Studies, o.p.s., jež 
se rozběhla v polovině ledna 2012 pod názvem „Čeho si ceníte víc?“ vyobrazující muže a ženu v pro ně 
typickém povolání se stejně typickým finančním příjmem, přičemž žena je v tomto „souboji“ vždy výrazně 
poražena – měřeno výší finančního ohodnocení konkrétní profese (učitelka mateřské školy, zdravotní sestra 
X bankéř, IT specialista). Povolání, která Gender Studies zvolila jako reprezentativní pro ženy a muže,
nebyla samozřejmě vybrána náhodně a korespondují s reálnou situací na trhu práce v ČR (Kampaň, 2012).
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stavu konstatováním, že: „Rozhodující struktury v pracovním systému mají homogenní 

charakter – tvoří je muži. Formální i neformální sítě v pracovním systému se vyznačují 

mužskou dominancí. Klasický patriarchální kulturní vzorec chování je sice v českých 

strukturách vytěsněn, ale je nahrazen vzorcem, který má atributy moderního bratrstva“

(1997: 398).

Nezanedbatelná je také identifikace dopadů, které sebou tento jev nese, přičemž 

v souladu s principem dichotomie pohlaví se jedná o různé působení a účinky ve vztahu 

k mužům či ženám. Různé teorie přistupují k segregaci odlišně a přinášejí různá 

vysvětlení. Genderová teorie je silná ve svém kontextuálním pojetí, kdy se nesoustřeďuje 

na jednotlivosti (konkrétní situaci veřejné sféry – trhu práce), nýbrž pracuje i se situací ve 

sféře soukromé či s historicko-společenským vývojem. Indentifikování diskriminačních 

praktik (v souvislosti se segregací trhu práce), které přímo vycházejí ze zakořeněných 

genderových stereotypů a jsou důsledkem socializačního procesu, a působení institucí při 

současném upozornění na princip moci, který ve všech těchto vztazích probíhá, není 

všeobecně akceptováno.

Křížková (2009) tematizuje také tzv. teorii lidského kapitálu, která stojí na principu 

funkčnosti trhu práce a racionálních voleb pracujících i zaměstnavatelů. Tyto „racionální 

volby“ jsou ovšem determinovány vlivem společnosti a předpokládaných odlišných 

kariérních drah a životních preferencí žen a mužů. Ženy proto mají spíše větší 

pravděpodobnost setkat se s motivací k výběru takových povolání, jež mohou být označena 

nálepkou vhodnosti pro budoucí předpokládané slaďování práce a rodiny. Tak jak na tento 

fakt upozorňuje Helšusová (2007) v souvislosti s profesí učitelskou (v ČR jednoznačně 

vnímanou jako feminizovanou), která je pro ženy považována pro svou časovou flexibilitu 

za vhodnou. 

Za povšimnutí stojí také fakt, že zatímco se o feminizaci pracovního sektoru (viz. 

„kauza feminizovaného školství“) hovoří jako o problému, stejně silné debaty se nevedou 

o profesích „maskulinizovaných“ (viz. např. (ne)problematická (ne)participace žen ve 

vrcholných politických funkcích v ČR), či jsou předkládány kvalitativně jiné argumenty, 

proč ženy nejsou zastoupeny. Zejména se jedná o příklon k osobnostním preferencím a 

předpokladům (viz. zhora uvedená teorie lidského kapitálu), nikoliv k problémům 

systémovým.  

Vodáková (1995) identifikuje příčiny znatelně větší koncentrace žen v profesích 

korelujících s předpokládanými tendencemi vycházejícími z „přirozených“ inklinací, 

schopností, z osobní preference, ve vlivu křesťanského pojímání ženy a jejího hodnotového 
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zakotvení a následným příklonem k takovým typům práce vykazujícím prvky „osobní 

služby“. Zaujmutí takovéto pozice na pracovním trhu pak sebou nese i specifické vlastnosti 

a schopnosti, jež jsou vyžadovány. Toto tvrzení podporuje Kiczková (2011), která 

komentuje situaci, jež se etablovala v době socialismu při prosazování myšlenky rovného 

postavení a masivní kampaně za vstup žen na trh práce, přičemž se ovšem předpokládalo 

uplatnění typicky ženských vlastností (obětavost, zodpovědnost), jež jsou 

charakteristickými atributy takových povolání, dnes běžně označovaných jako 

feminizovaných. Ženy se ovšem ocitly v postavení levné pracovní síly, což bylo 

ospravedlněno a podpořeno, jak Kiczková (2011) uvádí, ideou práce jako poslání. 

Nejsou to tedy pouze individuální schopnosti člověka, které ho/jí k určitým 

povoláním předurčují, nýbrž musí být do vysvětlování segregace trhu práce zahrnuto i 

celospolečenské pojímání mužů a žen, mužství a ženství se všemi premisami, jež jsou jim 

připisovány. Výsledkem je omezení příležitostí a možností. 

Fakt, že muž může mít snadnější cestu v kariérním postupu je asociován termínem 

skleněný výtah14, jež má velkou vypovídací hodnotu, a který tento jev charakterizuje. 

Opačná charakteristika spojovaná s možnou pracovní kariérou ženy, zejména v otázce 

obsazování vyšších pozic je označována jako skleněný strop.15 Situace, která ženy 

diskriminuje, může být zastřena několika způsoby. Jednou z možných alternativ je 

„dobrovolný souhlas žen s tímto stavem“. Do určité míry nerovnoprávné postavení žen na 

trhu práce i ve smyslu vertikální segregace vysvětluje Čermáková (1997) jako přeživší 

výsledek tzv. genderového kontraktu, spočívajícího ve výhodách pro ženy (ochrana 

v období těhotenství a mateřství) spatřovaných v systému státní sociální politiky, výměnou 

za tichou akceptaci nižšího finančního ohodnocení a zastoupení ve vyšších pozicích jako 

nedílné součást strategie umožňující slaďování práce a rodiny. Toto tvrzení může být 

podpořeno zjištěním Haškové (2000), která při zkoumání postojů vysokoškolsky vzdělané 

populace k postavení žen na trhu práce dospěla k závěru, že vysokoškolsky vzdělané ženy 

senzitivně vnímají genderovou nerovnost a neztotožňují se s postavením, jež jim je 

přisuzováno, ale zároveň nechtějí jít cestou koordinovaného boje za změnu tohoto stavu. 

Preferováno je naopak postupné prosazování se do vyšších pozic. 

Druhou možnou alternativou, která stírá důsledky vertikální (ale i horizontální) 

segregace je tokenismus. V určité oblasti se vyzdvihne jedinec, který se ocitl v genderově 

                                                            
14

Skleněný výtah představuje koncept, ve kterém muži mají urychlenou a výrazně snadnější cestu dosáhnout 
vyšších pozic. 
15 Skleněný strop: „neviditelné bariéry, které zabraňují ženám a minoritám v mobilitě v zaměstnání směrem 
nahoru“ (Renzetti, Curran, 2003: 529).
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netypické profesi či v genderově netypickém postavení a je prezentován jako tzv. dobrý 

vzor a zároveň ujištění, že „vše lze, když se chce“. Token/ka se stává zástupcem/kyní 

svého pohlaví jako homogenní skupiny, aniž by se více vydefinovaly konkrétní 

charakterové, společenské, vlastnosti a podmínky, za kterých mohlo k průniku do 

neobvyklé pozice dojít a s čím se v konečné fázi musí token/ka vyrovnávat. Tokeni/ky pak 

získávají různé atraktivní přívlastky, které upoutávají pozornost (Renzetti, Curran, 2003).

2.2 Mateřství  

Z výše uvedeného je zřejmé, že jedním z klíčových faktorů ovlivňujících postavení žen na 

trhu práce je hegemonní konstrukce mateřství. Vskutku, nic není tak apriori spojováno se 

ženou jako předpoklad jejího vytouženého, budoucího mateřství a s ním spojených 

„radostí“. Zároveň se automaticky předpokládá, že mateřství ovlivní životní dráhu a 

kariérní trajektorii každé ženy. Není pak překvapivé, že přechod k rodičovství nepoměrně 

více ovlivní život ženy, než život muže, a to zejména s ohledem na dělbu práce v rodině,

reorganizovanou s nově příchozím dítětem, která je zatížena genderovými stereotypy

(Renzetti, Curran, 2003; Křížková, Vohlídalová, 2009). 

ČR se ve svém pojímání rodinného uspořádání jeví jako země spíše konzervativní. 

Jak uvádí Křížková (2011) jsou prokazatelná protichůdná očekávání směřovaná 

k mužům/otcům a ženám/matkám, a to taková, jež korespondují s genderovými stereotypy.

S pojetím mateřství, otcovství a správné výchovy dítěte je úzce spojena možnost realizace 

studia, pracovní dráhy či trávení volného času. Pochopení toho jaká očekávání jsou na 

muže a ženy v konkrétní společnosti kladena, je proto velmi zásadní při posuzování jejich 

chování, prosazování politik, identifikace a odstraňování eventuálních barier vytvářejících 

nerovné či diskriminační prostředí. Zde je v první řadě nutné podotknout, že mateřství je 

sociální konstrukt, který vymezuje „práva a povinnosti“ ženy v tomto období a je 

definován zejména přes imperativ „dobré matky“. Imperativ „dobré matky“ zahrnuje 

požadavky kladené na vlastnosti a schopnosti ženy ve vztahu k péči o dítě. Determinuje 

jakým způsobem a jak dlouho by měla intenzivní péče o dítě probíhat, ale také pocity, 

které by měla „správná matka“ zažívat: „Dobrá matka je obetavá (často až obetujúca sa pre 

blaho dieťaťa) a orientácia na dieťa by mala byť (v ideálnom prípade) výlučnou formou jej 

sebarealizácie počas raného veku dieťaťa, optimálne doveku jeho 3 rokov“ (Potančoková,

2009: 63). 
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Tento konstrukt v konečném důsledku utváří představy o postojích, přáních a 

potřebách žen v situaci, kdy se stanou matkami, a strukturuje jejich „svobodné volby“ 

spojené s rolí, kterou jako matky ve vztahu k péči o dítě, i ke svému uplatnění ve veřejné 

sféře, zaujmou. Jako na každý sociální konstrukt i na mateřství je proto třeba nahlížet 

kriticky. Kriticky nikoliv ve smyslu odsuzování postojů a životních strategií konkrétních 

žen, ale s vědomím a neustálou reflexivitou konstruovanosti vztahů, které ženy zjevně či 

skrytě ovlivňují.

Nancy Chodorow (1978) v práci „The Reproduction of Mothering“, poukázala na 

ideologický základ, jež je ukotven v principu intenzivního mateřství, jehož důsledkem je 

na straně jedné upozadění či dokonce eliminace otců ze sféry péče o dítě, čímž otec 

získává více času pro svůj profesní rozvoj, ale ztrácí možnost budovat intenzivnější vztahy 

se svým dítětem. Pro ženy takovéto chování může přinášet pocity uspokojení a obdivu 

zejména ve společnosti, jež celodenní mateřskou péči preferuje, nicméně přicházejí o 

potenciál v podobě možnosti realizace i mimo sféru soukromou.

Renzetti, Curran definují výhody, které ženám z „tradiční“ genderové dělby rolí 

plynou. Jedná se zejména o vytvoření silných citových pout a vazeb k potomkům a větší 

možnosti ovlivňování dítěte v jeho vývoji. Tematizováno je z tohoto titulu i ženino možné 

exkluzivní postavení v rodině, coby „ochránkyně rodinných vazeb“ (2003: 235). Toto jsou 

časté argumenty, které ženám prezentují jejich roli v lepším světle s tím, že jim dávají 

pomyslnou důležitost a rozhodovací funkci v soukromé sféře jako vyvážení většího vlivu 

muže ve sféře veřejné. Muž pak v tomto diskursu může být hodnocen jako ten, kdo za své 

zapojení do veřejné sféry a živitelskou funkci platí menší možností participovat na 

výchově dítěte. Tento koncept primariátu ženy ve sféře soukromé a muže ve sféře veřejné,

evokuje dojem pomyslné komplementarity či dokonce rovnosti. Napadnout lze tuto 

domnělou vyváženost upozorněním, nato jakou roli veřejná a soukromá sféra ve 

společnosti sehrává. Z hlediska uplatňování moci16 a požívání vážnosti je veřejná sféra 

jednoznačně sférou vedoucí. 

Nevýhodou ženy při převzetí výlučného postavení v péči o dítě je ztráta její 

nezávislosti, neboť péče o dítě představuje zejména u nejmenších dětí zátěž takřka 

dvacetičtyřhodinovou, ale především fakt, že čas je organizován nikoliv dle zájmů a potřeb 

matky, ale podle dítěte, tedy zejména u nejmenších dětí značně nevyzpytatelně (Renzetti, 

                                                            
16 Z hlediska genderové perspektivy je vždy nutné uvědomit si a tematizovat distribuci moci mezi ženami a 
muži i různé přístupy různých autorů/ek k definování moci. Např. dle Foucaulta (2003) moc označuje vztah 
mezi partnery, tím je vyloučen vztah ovládajícího a ovládaného, přičemž se na tomto procesu účastní každý, 
nejedná se o výsadu některých.
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Curran, 2003). Jedná se tedy o ztrátu nezávislosti ve vztahu k individuálnímu jednání ženy, 

ale také do značné míry ztrátu nezávislosti ve smyslu ekonomickém, nutno ovšem 

podotknout, že současně existuje prostor proto, aby si žena tuto volbu zkonstruovala jako 

svobodnou, kdy necítí, že by zásah do jejích svobod byl nějakým způsobem fatální.

Identifikovat lze také vznik závislosti nové v podobě nutnosti zajišťovat péči o dítě jiným 

způsobem – jinou osobou v případě potřeby matky „realizovat se i jinak“ či získat „volný 

čas“. Jedná se tedy o závislost vztahovou (pomoc partnera a širší rodiny) a ekonomickou 

v alternativě „mít finanční prostředky“ na zaplacení takovéhoto druhu služby. 

Představy o mateřství, tak jak je vnímáme dnes, zejména v českém kontextu 

s ohledem na diskuse jak se (ne)má matka chovat i ve vztahu k volbě strategií slaďování 

práce a rodiny, což bude diskutováno podrobněji níže, se výrazně měnily v průběhu 

historie. Jinak řečeno, slovy Havelkové: „pečující matka je moderní vynález“ (2007:14)17. 

Jak již bylo výše řečeno s ohledem na proměny v genderové dělbě práce a představách o 

ženách a mužích, ruku v ruce s těmito změnami se vyvíjel i mateřský a otcovský diskurs. 

V dobách kdy rodina fungovala jako výrobní jednotka, nebylo možné striktně odlišovat 

mužskou a ženskou práci, jednotným cílem byl výkon a přežití. Péče o dítě nebyla 

výhradní doménou matky, která musela pracovat, ale byla v nižších vrstvách záležitostí 

kolektivní, ve vyšších vrstvách byla péče o dítě svěřena sloužícímu personálu. Běžnou 

praxí v buržoazních a aristokratických kruzích v 17. a 18. stol. bylo, že dítě s rodiči trávilo 

pouhých pět či šest let života, a to takovým způsobem, jenž nebyl srovnatelný s dnešním 

chápáním fungování dítěte v rodině. Zcela běžně se využívalo služeb kojných či 

internátního vzdělávání (Badinter, 1998).

Období průmyslové revoluce, a také výše zmiňované místní rozpojení práce 

a bydliště, přineslo změny i do výkonu mateřství a otcovství, spojené s diferenciací 

veřejné a soukromé sféry. Měšťanský model rodiny zavádí model, který v podstatě přežívá 

dodnes a lze jej považovat také za koncept, díky němuž se vydatně generují a reprodukují 

genderové nerovnosti a diskriminace výše popsané. Měšťanský model rodiny přinesl 

takový model rodiny, který je dodnes označován za „tradiční“, tj. žena pečující především 

nebo zcela o rodinu, muž působící mimo domov (Havelková, 2007; Badinter, 1998).

Matka tak začíná plnit zcela samozřejmě úlohu vychovatelky svých dětí, což je 

obhajováno esencialisticky jako její biologická předurčenost (Badinter, 1998). Ač se nám 

to z dnešního pohledu nemusí zdát být zřejmé, tato konstrukce mateřství (a dětství) byla

                                                            
17

Rovnici matka = primární pečovatelka do života uvedl Rousseau a myšlenka plného (sebe)obětování matky 
pro dítě se začala prosazovat až od konce 18. stol. (Badinter, 1998).
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ve své době něčím novým až revolučním. Jak uvádí Havelková, tento model byl pro ženy 

natolik nesamozřejmý, že: „musel být ženám doslova „vtloukán do hlavy“ (2007: 15). Jak 

být správnou matkou a jak tuto svou roli plnit sdělovala i celá řada nově vzniklých 

příruček (Havelková, 2007; Badinter 1998). Ženy/matky tak jsou stále více směřovány 

k péči o rodinu a stimulovány k potlačování svých pracovních ambic mimo tuto sféru. 

K modifikaci konstrukce mateřství dochází ve 20. stol., matka již není jen 

pečovatelka starající se o fyzické potřeby dítěte, ale na jejích bedrech spočívá i 

intelektuální a emoční vývoj dítěte. Do této doby sice platilo synonymum žena – soukromá 

sféra, nicméně 100 % nasazení ve vztahu k dítěti nebylo od ženy očekáváno, ani 

praktikováno. Rozvoj psychoanalýzy přinesl diskurs, který ženy definitivně svázal s dětmi, 

neboť dle této perspektivy absence matky, či jakákoli její (byť nijak fatální)

nedostatečnost, automaticky dopadá negativně na dítě a činí téměř nezvratné škody, které 

jej provází celým životem. Badinter (1998) stav, kdy se matka stává zodpovědnou za štěstí 

dítěte, označuje za pomyslný vrchol, jež uzavírá a definuje význam mateřské role. 

Takovéto pojetí mateřství pak sebou nutně nese morální imperativ pro ženy, jehož 

překročení, tj. neztotožnění se plně s takovouto podobou mateřství a zejména se všemi 

úkoly, které jsou matkám připsány a měly by být jimi plněny, je ostrakizováno. Naopak 

příklon k nově definovanému pojetí mateřství, podpořenému precizováním a apelem na 

„typicky ženské vlastnosti“, které k těmto úkolům přímo vybízejí a ženy k nim předurčují, 

tj. emotivnost, pečlivost, starostlivost, byl vyzdvihován a povýšen na normu. Badinter

(1998) konstatuje, že přechod k novému modelu mateřství, který byl spojen především 

s obětavostí a sebeobětováním ve prospěch dítěte se neetabloval rychle a snadno a mnoho 

žen se stavělo k takovémuto modelu spíše negativně. 

Badinter (1998) upozorňuje také na velmi tenkou nit, která se vine mezi 

zodpovědností ženy za dítě, starostí o jeho prospěch a individuálním prožíváním pocitu 

viny. Toto je velmi důležitý moment, který efektivně fixuje ženu do „žádoucí“ pozice 

k dítěti a k okolnímu světu, a to prakticky nezávisle na jejím vlastním chování a cítění 

(přirozeně ovlivněném socializačním procesem). Základní vztah matka – dítě, kdy matka 

má fatálně určovat celý budoucí život dítěte, se stává materiálem, jenž velmi elasticky 

reaguje na proměňující se mateřský diskurs navázaný na požadavky a potřeby společnosti. 

Pocit viny ve vztahu k dítěti a k možným negativním dopadům, jež může 

„nesprávné“ chování matky napáchat, je extrémně silným (samo)regulačním prvkem. 

Tento přístup je v souladu s principem moci ve Foucaultově pojetí a odpovědí nato, proč se 

ženy novým konstrukcím mateřství, které vycházely především „zvenčí – od mužů“ (viz. 
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zhora uvedený Rousseau) přizpůsobily. Moc dle Foucaulta (2003) neznamená automatické 

otroctví, neboť právě uchování si určité míry svobody vede k infiltraci a přijímání určitých 

„žádoucích diskursů“ přímo do vlastního jednání, aniž by to bylo vnímáno jako něco 

násilného a vynuceného, a dochází k aktivní participaci zúčastněných na tomto procesu. 

Aktivní participací je právě myšlena ona sebekontrola, kterou praktikují ženy vůči sobě i 

vůči ostatním ženám. Ženy samy tedy kolaborují s patriarchálním řádem a s vizemi, jež 

konstruují jejich životní trajektorie. Jak uvádí Fafejta, probíhá neustálá kontrola žen a 

jejich možnosti voleb jsou úzce vymezené „novými“ poznatky vědy a tezí o přirozenosti

(2002).

K výše uvedenému přistupuje ještě další silné hledisko, a to hledisko morálky. 

Morálka je v tomto kontextu jaksi spojována s bezbřehým popřením vlastních potřeb 

matky, kvalita ženy/matky je tak víceméně posuzována přes (ne)úspěchy jejího dítěte. 

Gilligan (2001) tento postoj dešifruje tak, že ženská nesobeckost, což je vyzdvihovaná 

vlastnost podtrhující předurčenost k mateřským kompetencím, je v podstatě vzdání se 

svého já (což Gilligan překládá jako ztrátu hlasu) a zachování smířlivého postoje, neboť 

v opačném případě se žena obávala odsouzení, újmy, neporozumění, chaosu. Kvůli 

druhým (dítěti, partnerovi), by se měla žena oprostit od sebe sama, od svých vlastních 

potřeb.

Diskurs mateřství výše uvedený se víceméně do současnosti nezměnil. Růst 

vzdělanosti žen výrazně nezasahuje do modelu mateřství a spíše přispívá k vyhrocování 

konfliktu ve volbě strategií slaďování práce a rodiny. Na konstruování mateřství se 

v současné společnosti samozřejmě podílí i stát, a to minimálně tím, že definuje a 

v zákonech kodifikuje, co je to manželství, rodičovství18 atd. Státem nastavená délka

mateřské a následně rodičovské dovolené například výmluvně vypovídá o tom, co stát, 

respektive konkrétní společnost, považuje za normu, pokud jde o péči o děti. Tato norma je 

nepochybně ovlivněna hegemonním medicínským respektive psychologickým diskursem o 

mateřství. Ten vychází z představy o nenahraditelnosti mateřské role a zejména intenzivní 

mateřské péče o dítě především do tří let věku, která se promítá například do konstrukce 

rodičovských příspěvků. Tento diskurs pak do značné míry určuje výchozí podmínky pro 

situaci žen na trhu práce i strategie, které volí při slaďování práce a rodiny.

                                                            
18 Nutno upozornit, že toto definování vychází vždy z heteronormativní pozice.
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2.3 Slaďování práce a rodiny

Jak bylo výše uvedeno rodina a práce se řadí k nejvyšším lidským prioritám. Je 

předpoklad, že dlouhodobě bude většina členů/ek populace postavena před situaci, kdy 

bude otázku slaďování práce a rodiny řešit19. Zvláště v období ekonomické stagnace je 

toto téma živé a bylo prezentováno i Národní ekonomickou radou vlády (NERV), která 

konstatovala, že: „Zvýšení participace žen ve věku 20-40 let o 10 p. b. snižuje okamžitě 

deficity PAYG20 penzijního systému o více než 10 mld. Kč/rok, což představuje více než 

třetinu každoročního deficitu během následujících 20-30 let“(Münich,2011: 29).

Inkriminovaná věková skupina se samozřejmě shoduje s obdobím pravděpodobného i 

uskutečněného mateřství. V mínění společnosti však přetrvává představa, že otázky 

slaďování práce a rodiny21 představují individuální, soukromou záležitost/problém. 

Konkrétněji jedná se o záležitost žen, neboť se definuje především jako skloubení placené 

práce a péče o rodinu, což není jen péče o dítě, eventuálně i o jiného člena rodiny, ale i 

péče o domácnost (Vohlídalová, 2007; Křížková, Hašková, 2003). Tento fakt (slaďování 

práce a rodiny je otázkou žen) pak může přispívat k tomu, že na tématiku není nahlíženo 

v globálnějších sociálních, kulturních i genderových souvislostech. Křížková konstatuje, 

že: „(…) problém je vnímán jako záležitost jen poloviny populace (netýká se tedy mužů). 

Z tohoto úhlu pohledu je problém považován za individuální a také jeho řešení probíhá 

pouze na individuální úrovni“ (Křížková et al., 2005: 12). 

Stav, kdy je odpovědnost za realizaci a úspěch slaďování práce a rodiny přesouvána

na koordinační schopnosti jednotlivce, eventuálně na rodinné smlouvy, které definují,

jakým způsobem budou jednotliví členové rodiny postupovat, je z hlediska feministického 

diskursu kritizován. Tematizována je zejména problematičnost takového postupu, jež 

popírá existenci genderového řádu jako určujícího činitele, který se promítá do způsobů, 

možností a skutečně uplatňovaných životních strategií mužů a žen (Křížková, 2011).

                                                            
19

Ačkoliv se tato práce zabývá především otázkami slaďování práce a rodiny, respektive slaďování práce a 
rodiny z pohledu žen/matek, toto téma se týká i bezdětné populace, neboť nutnost slaďování práce a rodiny 
se může týkat např. i péče o seniora/ku či hendikepované/ho člena/ku rodiny. Specifickou kategorii tvoří lidé 
v produktivním věku, kteří pečují současně o závislé dítě a člena/ku své rodiny v seniorském věku. Jedná se 
o tzv. sandwichovou generaci a lze předpokládat, že s trendem odkládání narození dítěte do vyššího věku a 
prodlužování věku dožití se budou řady lidí řešících tuto situaci rozšiřovat (Hasmanová Marhánková, 2011). 
20

„Stávající povinný průběžný státní systém, do kterého je odváděn příspěvek na důchodové pojištění. Do 
něho přispívají pracující a z něho dostávají dnešní penzisté důchody. (Tomuto systému se také říká PAYG –
pay as you go, tzn. co je vybráno, je hned vyplaceno důchodcům.)“ [cit. 10. června 2012 ] (Dostupné z: 
<http://icv.vlada.cz/cz/duchodova-reforma/nejcastejsi-dotazy/#x91186>).
21

Přesné pojmosloví není ukotveno. Různí autoři/rky používají různá označení jako např. harmonizace, 
kombinace, rovnováha, přičemž zejména Alena Křížková průběžně ve svých pracích tematizuje symbolickou 
rovinu těchto označení. V anglických textech se užívá termín work/life balance. Tento termín bývá někdy 
užíván i v českém prostředí (Křížková, 2007b).
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Ettlerová et al. definuje faktory, kterým volba životní strategie podléhá: „…ekonomickým

tlakům (nutnost dvou příjmů v rodině, diferencované šance na trhu práce), stereotypnímu 

myšlení (zapojení otců do péče o domácnost a děti, otevřenost zaměstnavatelů 

k požadavkům harmonizace), systému sociálního zabezpečení, společenskému klimatu 

(které není dost přátelské rodině)“ (2006: 98).

Tato výše zmíněná výchozí situace (slaďování práce a rodiny je individuální 

záležitostí žen) v souvislosti se stále se zpřísňujícími podmínkami na trhu práce, ve smyslu 

tlaků na maximálně možný pracovní výkon, gradaci množství času, který musí být stráven 

prací, spolu s masivní korekcí institucionálních zařízení péče o dítě vede některé autory/ky 

k tvrzení, že se podmínky po roce 1989 pro slaďování práce a rodiny v ČR výrazně 

zhoršily (Vohlídalová, 2007). Situaci nenahrává ani společenské a politické ovzduší, ve 

kterém otázky genderové rovnosti nejsou příliš tematizovány a jsou-li, tak často nikoliv 

koncepčně s cílenou snahou dosáhnout pozitivní změny. Jakkoliv je situace těžká, existuje 

a reálně musí být vypořádána. Níže předestírám dominantní strategie, které ženy volí či by 

dle odborníků/ic i tzv. odborníků/ic volit mohly či měly. Zároveň stručně uvádím, v jakých 

aspektech se hovoří o slaďování práce a rodiny ve vztahu k mužům. 

2.3.1 Strategie slaďování práce a rodiny – co se (ne)očekává u/od mužů

Od muže se neočekává tak citlivý boj při snahách o slaďování práce a rodiny, nýbrž jeho 

dominantní funkce ve veřejném prostoru je zcela přirozeně akceptována a zároveň není, ve 

srovnání s ženou, vystaven tak silnému tlaku ohledně důsledků, jež bude mít jeho větší 

nepřítomnost na emocionální rozvoj dítěte. Tato situace samozřejmě nemusí být konformní 

pro všechny muže a někteří z nich se mohou cítit být tímto genderovým řádem, jež 

definuje obrazy žádoucí maskulinity, diskriminováni. 

Tematizuje-li se role muže v procesu slaďování práce a rodiny, pak zejména 

s ohledem na uplatňování požadavků větší participace ve sféře soukromé. Jedná se např. o 

programy propagující tzv. „aktivní otcovství“, jejichž podstatou by mělo být také

vyrovnání situace v soukromé (díky tomu následně ve veřejné) sféře. Nicméně i zde chybí 

odvaha k (re)definování vztahů, jež ve společnosti jsou. Jako „genderově opatrná“ může 

být čtena i aktuálně probíhající kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Táto, jak 

nato?“, která definuje svůj hlavní cíl takto:„Hlavním cílem projektu Táto, jak na to? je 

zvýšit podíl mužů, kteří se aktivně podílejí na rodičovství. Přitom pojem aktivní 

otcovství, tj. účast mužů na každodenní péči o děti a domácnost, se chápe široce - jako 
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vůle sdílet rodičovství se ženami. Ne nutně v poměru 50:50, ale s osobním nasazením a 

odpovědností“ (Táto, 2011). Nutno podotknout, že nepoměrně více je kladně hodnocena 

snaha otců zapojovat se intenzivněji do chodu rodinného života, eventuálně na úkor sféry 

pracovní, nežli opačný postup praktikovaný ženou.  

Nicméně i v této oblasti nelze muže homogenizovat a prováděné výzkumy 

identifikovaly nejméně tři skupiny mužů, dle jejich ochoty zapojit se do soukromé sféry, 

jedná se konkrétně o tzv. pomáhající otce22, otce - živitele23a pečující otce, což jsou:

„muži, kteří odmítají rozdělení na otce/živitele a matku/pečovatelku, a kteří se z vlastního 

přesvědčení aktivně podílejí na péči o děti“ (Křížková et al., 2005: 42).

Nejde ovšem jen o intenzivnější zapojení se do péče o dítě, ale také do prací 

konaných v soukromé sféře, kde jednoznačně dosud (ne)dobrovolně dominují ženy a 

vykonávají tak již výše zmíněnou tzv. druhou směnu. Idea širšího zapojování mužů však 

není všeobecně pozitivně přijímána. Možný se k otázce potencionálního budoucího většího 

podílu otců např. čerpajících rodičovskou dovolenou, což je stav, který by některé ženy 

kvitovaly, vyjadřuje tak, že: „…vývoj porodnosti a vynořující se fenomén singlovství se 

zdají naznačovat, že nepominutelný počet mužů volí raději celoživotně bezdětnost, než 

toto uspořádání“ (2006: 195). V textu Možného lze číst jistý druh sarkasmu, který může 

být směrován proti snahám o „přílišnou emancipaci“. 

2.3.2 Strategie slaďování práce a rodiny pro ženy – dobrovolná bezdětnost

Tématika slaďování práce a rodiny a diskuse o tom, jaké mají být zejména ženám, jako 

tomu „ohroženějšímu“ pohlaví, z hlediska situace na trhu práce i dělbě práce v rodině a 

přetrvávajících genderových stereotypů ve společnosti, učiněny podmínky pro možnost 

svobodné volby určité strategie a především umožnění efektivního výkonu péče i placené 

práce, někdy vyvolává z řad odborníků i široké veřejnosti překvapivá sdělení. 

Možný (2006) předestírá ženám alternativní eventualitu při jejich rozhodování jak 

sladit práci a rodinu, kterou dává do souvislosti s dlouhodobým trendem poklesu 

porodnosti v ČR, a to dobrovolnou bezdětnost. Dobrovolná bezdětnost má být řešením 

zejména pro ženy, které se chtějí výrazně pracovně prosadit. Toto prohlášení, lze 

interpretovat také jako potvrzení, že v ČR není postavení mužů a žen, co do životních 

                                                            
22

Pomáhající otcové: „chápou péči o děti jako ženskou záležitost, jsou ale ochotni v případě potřeby a v 
rámci svých časových možností své partnerce pomoci. Pokládají sami sebe za živitele rodiny, ve skutečnosti 
je ale jejich rodina závislá i na příjmu a tudíž na pracovní aktivitě partnerky“ (Křížková et al., 2005: 41).
23

Otcové živitelé: „zastávají víceméně tradiční mužskou pozici v rodině. Jsou hlavně živiteli rodiny a péči o 
děti zastává výhradně partnerka“(Křížková et al. 2005: 42).
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možností a perspektiv rovné, a že tíha rozhodování a odpovědnosti leží spíše na bedrech 

žen. Zároveň lze vysledovat příčinnou souvislost mezi mateřstvím (není tematizováno 

otcovství) a možnostmi seberealizace. Přičemž paradoxně pozitivní odpověď na otázku 

klesající porodnosti, leží právě v opatřeních, jež budou efektivně směřovat k situaci 

genderové rovnosti, kde právě rovný přístup k volbě strategií slaďování práce a rodiny 

hraje významnou roli (Křížková, Vohlídalová, 2009). 

Že je snaha žen o současné propojení mateřství a pracovní angažovanosti prakticky 

srovnatelná s „boji s větrnými mlýny“ svého času svým výrokem deklaroval i tehdejší 

ústavní činitel – premiér ČR Mirek Topolánek, navíc v roce, jež byl Evropskou komisí 

vyhlášen „Rokem rovných příležitostí pro všechny“, když prohlásil, že: „Žena se může 

svobodně rozhodnout děti nemít a pak jsem přesvědčen, že má stejné příležitosti uplatnění 

jako muž“ (Žába, 2007). Tyto myšlenky v parafrázovaném znění nejsou cizí ani 

feministickému diskursu, kdy se objevují hlasy, že jen s vyvázáním ženy ze jha mateřství 

a fyzického prožívání těhotenství, může být dosaženo skutečné rovnosti. Bezpochyby toto 

není stav, ke kterému by měla ČR směřovat, neboť bezvýhradná asimilace takovéhoto 

postoje znamená rezignaci na prosazování genderové rovnosti a na dekonstrukci 

patriarchálního zřízení organizujícího nejen životy žen.

2.3.3 Strategie slaďování práce a rodiny – mateřská a rodičovská dovolená

V okamžiku příchodu dítěte do rodiny jsou to především ženy, které jsou postaveny před 

volbu více méně dopředu již předem rozhodnutou, alespoň tak vypovídají statistická 

šetření, kdy nejvíce se vyskytující strategií je stažení se z pracovního života a čerpání 

mateřské respektive následné rodičovské dovolené.24 U muže ve stejném životním období 

shledáváme vývoj zcela opačný a dochází k větší zainteresovanosti v pracovním procesu 

ve snaze dostát roli živitele (Křížková, 2007). 

V ČR je vysledovatelná preference takové rodinné politiky, jež v důsledku generuje 

model muž-živitel, žena-pečovatelka, přičemž někteří autoři/rky (např. Křížková, 

Vohlídalová, 2009) toto tvrzení opírají mj. o argumentaci délkou a finančním 

ohodnocením zejména rodičovské dovolené a související nedostupností institucionální 

péče o dítě, a to zejména ve věkové skupině 0-3 let. S rostoucími počty populačně silných 

ročníků je problematická dostupnost těchto zařízení i pro věkovou kategorii 3-6 let. 

                                                            
24

Strategie žen se samozřejmě liší s ohledem na věk, eventuálně počet dětí. Nejvíce „postiženou“ kategorií 
jsou ženy s nejmenšími dětmi, tj. do tří respektive čtyř let věku, jejichž chování je nejčastěji posuzováno 
skrze optiku imperativu dobré matky. 
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Vzhledem k tomu, že zařízení institucionální péče jsou zásadním činitelem při rozhodování 

o volbě strategie slaďování práce a rodiny bude toto téma diskutováno v samostatné 

kapitole níže. ČR se vyznačuje v mezinárodním srovnání extrémně dlouhou mateřskou a 

zejména rodičovskou dovolenou, byť správnost a existenci určitých protektivních opatření 

směřovaných k těhotným ženám a ženám nedlouho po porodu, uznává a praktikuje většina 

vyspělých zemí.

První zákonné úpravy mateřské dovolené se v evropských zemích datují k přelomu 

19. a 20. stol., zavedení mateřské dovolené v Československu spadá do 50. let 20. stol. 

(Kundra, 2009). Následně mateřská dovolená, zejména co se týče její délky a 

(ne)vyplácení finanční kompenzace, prošla nepřetržitým vývojem, ovlivněným v určitých 

epochách potencionálním pronatálním efektem či vývojem ekonomické situace státu. 

V ČR je aktuální délka mateřské dovolené stanovena na 28 týdnů, respektive 37 

týdnů v případě narození vícerčat25. Nástup na mateřskou dovolenou je ženě umožněn 

nejdříve osm týdnů a nejpozději šest týdnů před plánovaným termínem porodu. Období 

čerpání mateřské dovolené je považováno za výkon práce a jedná se o dobu započitatelnou 

i pro výpočet nároku na čerpání dovolené na zotavenou. V případě, že se žena rozhodne 

vrátit do zaměstnání bezprostředně po skončení mateřské dovolené je zaměstnavatel 

povinen přidělit ji původní práci na konkrétním pracovišti, ze kterého na mateřskou 

dovolenou odešla (MPSV, 2012b). Finančně je žena zabezpečena při splnění stanovených 

podmínek prostřednictvím peněžité pomoci v mateřství, která je vyplácena 

z nemocenského pojištění (Tomešová-Bartáková, 2010). Ze specielních důvodů a při 

splnění podmínek uvedených v zákoně č. 187/2006 o nemocenském pojištění může 

mateřskou dovolenou čerpat i muž. 

Na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená, kterou je možné čerpat až 

do čtyř let věku dítěte, nicméně ochrana pracovního místa ošetřená zákoníkem práce je 

stanovena do ukončeného třetího roku dítěte. Rodičovská dovolená je určena i pro otce. Od 

roku 2008 byla zavedena tzv. třírychlostní rodičovská dovolená, která zahrnovala variantu 

2, 3, 4leté rodičovské dovolené s odstupňovanou výší rodičovského příspěvku, přičemž 

z hlediska finančního byla nejvýhodnější varianta tříletá, nejběžněji využívaná. Uvedené 

variace však nemohly být vybírány zcela náhodně, jejich výběr byl navázán např. v případě 

dvouleté varianty na stanovenou hranici hrubé mzdy (Kundra, 2009).

                                                            
25

Dřívější ustanovení, která delší mateřskou dovolenou přiznávala i osamělým matkám při narození jednoho 
dítěte byla z důvodu apelu na diskriminační chování vůči kompletním párům, zrušena.
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Poslední změny v možnostech čerpání rodičovské dovolené nastaly od 1. 1. 2012,

jejich proklamovaným cílem by měla být větší flexibilita pro rodiče, kdy délka rodičovské 

dovolené je limitovaná maximální hranicí čtyř let věku dítěte a vyčerpáním jednotně 

stanovené částky 220 000 Kč, přičemž je možné 1x za tři měsíce volit a měnit výši

rodičovského příspěvku. Jako převratné je deklarováno ustanovení, jež umožňuje 

neomezenou docházku dítěte ve věku od dvou let do mateřských škol, a to bez hrozby 

odebrání či krácení rodičovského příspěvku. U dětí nedosahujících věku dvou let je určeno 

tzv. konto docházky čítající 46 hodin měsíčně (MPSV, 2012b).

Výše uvedený exkurz do nastavení mateřské/rodičovské dovolené dokresluje realitu 

ČR, a to, že nejčastěji volenou strategií slaďování práce a rodiny je odchod ženy/matky na 

mateřskou a zejména následně na rodičovskou dovolenou (Křížková et al., 2005). Jakkoliv 

se ve společnosti vynořují nové modely otcovství, v drtivé většině případů však 

rodičovskou dovolenou stále čerpají ženy (Tab. 5). V tomto kontextu je vždy nutná 

analýza, zda ženy mají reálně možnost realizovat jinou strategii, jak a k čemu jsou při 

svých rozhodováních podporovány, otevřeně či skrytě vyzývány.

Minimální využívání rodičovské dovolené otci podporuje genderový stereotyp 

spojený se ženou a vlivem mateřství na její pracovní angažovanost, což v důsledku výrazně 

zhoršuje postavení žen na trhu práce. Jelikož muž je takovéhoto předsudku zproštěn, jsou 

jeho šance i s ohledem na další stereotypy i faktický průběhem socializace, jež také 

vychází z předpokladu upozaděnější role otcovské, na trhu práce nepoměrně vyšší. Muži 

tak nejsou primárně nuceni domýšlet strategie slaďování pracovního a rodinného života, 

neboť jejich nejvyšší pro rodinný přínos je společensky chápán v roli živitele, ad hoc 

teprve jako otce, ve smyslu spíše symbolu „správných mužských charakteristik“, než 

symbolu pečovatele. Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2009) tento jev popisuje 

jako, stav kdy se zproblematizuje zachování ženiných pracovních kompetencí, což zároveň 

s nízkou (naposledy v roce 2007 zvýšenou) finanční odměnou v podobě rodičovského 

příspěvku, fixuje muže do pozic živitelů rodin, se všemi následky etablujícími se na trhu 

práce i v soukromém životě, jež tento předpoklad vyvolává.
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Tabulka č. 5  - Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví

Rok přiznání dávky
Průměrný měsíční počet příjemců (v tis.)

ženy muži celkem

2001 263,6 2,1 265,7

2002 254,7 2,3 257,0

2003 259,1 2,4 261,5

2004 276,3 3,4 279,6

2005 289,4 4,1 293,6

2006 304,0 4,2 308,2

2007 337,7 4,9 342,6

2008 353,6 6,3 359,9

2009 356,5 6,0 362,5

2010 330,0 5,4 335,4

Zdroj:Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 2012c

Českým specifikem zůstává fakt, že volí-li ženy délku rodičovské dovolené,

přiklánějí se nejčastěji k tříleté variantě rodičovské dovolené. Kuchařová et al. identifikuje  

důvody, které ovlivňují zvolenou délku čerpání rodičovské dovolené: „finanční situace 

rodiny, pozice a šance ženy na trhu práce, preference hodnot rodiny či profese, význam 

rodinných dávek pro rodinu v dané situaci a pomoc ze strany subjektů poskytujících 

podporu harmonizace rodiny a zaměstnání, zejména dostupnost institucionální denní péče 

o děti zaměstnaných rodičů“ (2006: 8). Lze říci, že v praxi nejčastěji dochází ke kombinaci 

několika výše zmíněných důvodů. Vysvětlení této situace, lze nalézt také v koncepci 

rodinné politiky ČR, která je mnohými autory/kami jak bylo výše uvedeno identifikována 

jako familialistická. Z Národní koncepce podpory rodin s dětmi lze vyčíst, že: „S ohledem 

na zdraví dítěte a poznatky sociální pediatrie a dětské psychologie bude přitom nadále 

zvláště podporována rodičovská péče pro děti do 3 let věku“ (Národní koncepce, 2009:

20).

Při přechodu ženy na mateřskou/rodičovskou dovolenou dochází zpravidla 

k reorganizaci rodinných pravidel v tom smyslu, že většinu prací vykonávaných 

v soukromé sféře (nejenom vlastní péči o dítě) přebírá žena. I toto je aspekt, který 
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znesnadňuje ženám později uvažovat o zapojení se do veřejné sféry (Křížková,

Vohlídalová, 2009).

Ačkoliv je volba ženy setrvat na rodičovské dovolené nepochybně genderově 

ovlivněna, nelze zaujmout zcela negativní stanovisko k období raného mateřství a péče o 

dítě, které by bylo charakterizováno pouze přes negativa a omezení, jež matkám do života 

přináší. Křížková (2011) upozorňuje na fakt, že současný společenský apel na výkon 

placené práce jako osobní povinnosti, není zcela korektním modelem a nemusí nutně 

vyhovovat všem. Pro ženy, které nenalezly plné uspokojení ve své profesy či se neshledaly 

s příznivými podmínkami na pracovním trhu pak mateřství a pobyt na mateřské/rodičovské 

dovolené může přinášet zdroj seberealizace.

Negativní vliv na (sebe)vnímání žen čerpajících zejména rodičovskou dovolenou a 

degradace jejich osoby okolím, pak souvisí se společenským vývojem, který zachytila 

Uhde takto: „Péče může být vnímána jako paradigmatický příklad zneuznané aktivity, 

která je v pozdně kapitalistických společnostech konceptualizována jako ne-práce, jako 

reprodukční a zaopatřovací aktivita, kterou není možné vyčíslit v hodnotách peněžního 

zisku, a tudíž v logice tržního hodnocení vyjádřit její společenskou hodnotu“ (2009: 11). 

Dále pak tuto tezi rozvíjí v tom smyslu, že podstata zneuznání není jen ve vykonávání této 

práce bez nároku na finanční ohodnocení, ale zejména v principu dichotomního 

rozdělování práce (placená) a ne-práce (péče o dítě/člena/ku rodiny). Z tohoto pohledu pak 

může být pochopeno, proč ČR užívá termínů „dovolená“ v souvislosti s instituty práce na 

„mateřské“ a „rodičovské“. Uhde konstatuje, že péče je v tomto pojetí vnímána jako: 

„soukromá, osobní aktivita, která nevytváří peněžní zisk“ (2009: 12). V tomto kontextu pak 

může vzniknout polemika, zda předpokládaná výhoda pobytu na rodičovské dovolené,

spatřovaná ve svobodnější organizaci času je reálná, či zda spíše vychází, byť podprahově 

právě z jevů, jež popisuje Uhde, tj. trávení času „doma a ne-prací“.

Bourdieu (2000) konstatuje, že jakkoli může být mateřské poslání a práce s ním 

spojená z pohledu zvenčí oslavována, vždy jsou tyto činnosti ve stínu činností produkčního 

charakteru, tedy takových, jež tvoří ocenitelné ekonomické hodnoty (na rozdíl od skrytých, 

imaninentních činností v domácnosti). Skrze pracovní úspěchy ve sféře veřejné, sféře 

produkce se posuzuje i společenský status konkrétního jedince. Tuto filozofii absorbují i 

ženy, které posléze samy dehonestují svůj čas, který věnovaly ku prospěchu rodiny do 

činností, které společnost považuje za přirozené, automatické projevy péče (Bourdieu,

2000).
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2.3.4 Strategie slaďování práce a rodiny – placená práce a péče

Strategie slaďování práce a rodiny skutečnou realizací péče a současně placené práce je 

v kontextu ČR jevem spíše neobvyklým. Zaměstnanost žen žijících v úplné rodině 

v období, kdy jsou v rodině malé děti je velmi nízká, což dokládá velkou specifičnost a 

ojedinělost volby strategie „práce a péče“. Dle údajů Českého statistického úřadu průměrná 

míra nezaměstnanosti žen s dětmi ve věku 1-3 roky činila v období let 2009–2011 74,8 %. 

Podíl rodin, ve kterých pracovali oba rodiče, činil 19,9 % (Kulatý stůl, 2012). 

Důvody, proč tomu tak je, jsou částečně shodné s těmi důvody, pro které ženy volí 

výše popsanou strategii slaďování práce a rodiny, tj. odchod na mateřskou/rodičovskou 

dovolenou. Potančoková přidává k argumentům o situaci na trhu práce a problematickému 

zajištění péče o dítě jinou osobou či institucí, také zdůvodnění na bázi genderových 

stereotypů, již také výše popsaných: „Kariérny rast, spojený s väčšou časovou 

angažovanosťou v zamestnaní, by mala žena odsunúť na dobu, kedy jej absencia nebude 

mať negatívny vplyv na jej úlohu v rodine“ (2009: 78). Z hlediska vlivu na postavení ženy 

na pracovním trhu Pavlík v této souvislosti uvádí, že odchod ženy na rodičovskou 

dovolenou, bez současné participace na pracovním trhu pro ni může být, co do možnosti 

rozvíjet pracovní kariéru fatální, a to zejména s ohledem na rigidní chápání toho, jak má 

kariéra probíhat a kdy ji člověk může rozvíjet: „… tato přerušení zpomalují ženské kariéry 

v klíčovém období mezi dvacátým a třicátým rokem, což v řadě povolání znamená, že jim 

nadobro ujede vlak k nejvyšším pozicím“ (2006: 11). Pavlík zde identifikuje jeden 

z možných důvodů, proč se některé ženy rozhodnou pro uplatnění strategie práce a péče. 

Motivaci žen k neopuštění práce či dřívější návrat (byť částečný) spatřuje Křížková 

(2011) ve shodě i s jinými autory/kami v obavách ze ztráty zaměstnání, dosažené odborné 

způsobilosti a finanční soběstačnosti, v perspektivě aktivní seberealizace mimo rámec 

rodiny, v eliminaci pocitu vyloučení ze společnosti a zneuznání. Tato tvrzení podporuje 

také výzkum provedený v r. 2005 (Tab. 6), který ve své práci využila Kuchařová et al.

(2006).
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Tabulka č. 6 Podíly matek, které uvedly danou položku jako hlavní důvod toho, že
ukončily RD před dosažením nebo při dosažení 3 let věku jejich dítěte podle jeho pořadí, a 
průměrná hodnocení

                                                                                                   1. dítě 2.dítě   průměr 1.dítě  průměr 2.dítě

a. potřebovala jsem změnu 20 17 2,22 2,29

b. špatná finanční situace - rodina potřebovala můj

    pracovní příjem 59 58 1,60 1,63

c. podařilo se zajistit péči o dítě jinou osobou 23 17 2,32 2,56

d. podařilo se zajistit místo v jeslích/MŠ 30 31 2,18 2,19

e. naskytla se mi dobrá pracovní příležitost 58 51 1,75 1,82

f. obava ze ztráty orientace v oboru, kontaktu se

   zaměstnáním / podnikáním 28 12 2,09 2,42

g. pocit společenské izolace či degradace 16   4 2,29 2,60

h. zaměstnání / podnikání dobře umožňovalo sladit

    mateřské a profesionální povinnosti 21 25 2,23 2,23

i. zajistila jsem si práci domů   3   4 2,90 2,90

j. změna rodinné situace (rozvod, rozchod, ovdovění) 6   4 2,82 2,85

k. jiný důvod (n=146 a 34)      8 12 2,82 2,76

N (u jednotlivých položek kromě poslední)          224-230 52-55  224-230               52-55

Pozn.: 1. škála možných odpovědí: daná okolnost byla „hlavním důvodem“, „vedlejším důvodem“ nebo 
„nebyla důvodem“; mezi hlavní důvody mohly ženy zařadit více důvodů, 2. 3. dítě není uvedeno, protože o 
něm vypověděly pouze 4 ženy. Zdroj: E-deti05 in Kuchařová et al.(2006: 28).

Ne všechny druhy motivací jsou ovšem vnímány rovnocenně, co do pohledu na 

matku a na její eventuální (ne)podporu při potřebě pracovní realizace v období 

mateřské/rodičovské dovolené. Akceptovatelná je argumentace matky ekonomickými 

důvody, a to zejména v tom případě, je-li žena samoživitelkou, neboť potřeba zajistit 

rodinu finančně je součástí „řádné péče“, která tuto volbu ospravedlňuje a zasazuje do 

kontextu imperativu dobré matky, která „dbá o blaho rodiny“. Problematicky obhajitelné 

volby jsou takové, do kterých se příliš prosazuje vlastní osobnost matky a jde primárně o 

„uspokojování jejích vlastních potřeb“ (např. snaha udržet profesní kariéru). Toto chování 

bývá často vnímáno jako svévolné, bezdůvodné, sobecké jednání matky „na úkor dítěte“.  

Ve skutečnosti tak mohou ženy samy, vědomy si toho, že tato situace může vzniknout, ze 

strachu, že budou označeny za „neplnohodnotné ženy/matky“ upravovat informace o tom,

z jakých důvodů neodcházejí či se brzo navracejí do pracovního procesu (Potančoková, 

2009).

Důležitým aspektem je také zda se žena (na mateřské/rodičovské dovolené) může na 

pracovním trhu realizovat plně dle svých přání, či jí je předkládána určitá preferovanější 

strategie, která vyplývá z českého kontextu. Z názorů české společnosti vyplynula 
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tendence k pociťování problematičnosti slaďování práce a rodiny v případě zaměstnanosti 

obou partnerů a nutnosti v tomto módu hledat další nápomocné řešení, jejichž důsledky 

„jdou“ většinou za ženou/matkou: „Nadpoloviční většina respondentů bez rozdílu věku 

(vyjma svobodných bezdětných jedinců, jichž souhlasila jen necelá polovina) se u této 

otázky shodla na tom, že nejlepší možností je, když žena vykonává méně náročné 

zaměstnání než její partner a přebírá větší díl péče o domácnost a děti“ (Höhne et al., 

2010: 71). Volba práce a péče souvisí také se vzděláním a pracovním postem matky před 

odchodem na mateřskou/rodičovskou dovolenou. Kuchařová et al. (2006) konstatuje, že to 

jsou zejména vysokoškolsky vzdělané ženy, jež se ocitají v největší tenzi při volbě 

strategie slaďování práce a rodiny. Nejkratší dobu „výpadku“ z pracovního procesu 

referovaly ženy v řídících funkcích, což může souviset s několika aspekty, a to zejména 

s finančním ohodnocením, seberealizací, ale i vědomím obtížného dosažení a obavy 

z udržení si takovéto pozice, kdy právě ve vedoucích pozicích se negativně projevuje výše 

zmiňovaná genderová vertikální segregace.

S uplatňováním strategie práce a péče bezprostředně souvisí rodinné zázemí a 

podpora, která je ženě deklarována, a to například i v souvislosti s problematikou dělby 

práce v rodině, v ČR velmi genderově diferenciované (Tab. 7). Problematika 

nerovnoměrné dělby práce v rodině s možností sladění práce a péče, zejména v podání 

ženy, velmi úzce souvisí. V případě, kdy žena aktivně vstupuje do strategie práce a péče 

musí nutně být zkoordinované i kompetence v domácích činnostech, tak aby nedocházelo 

k enormní zátěži žen.

Tabulka č. 7 Možnosti, které ulehčují nebo by mohly ulehčit rodičům snahu skloubit 
rodinný a pracovní život, podle typu rodiny, ženy (v %):

1. pořadí         2. pořadí
                                                                                                           3          4         5    3         4         5

porozumění a spolupráce partnera/otce dítěte        7,3    48,8    17,6 12,8     8,9  11,8

pružná/nepravidelná pracovní doba      12,8    16,9    17,9 14,3    14,9 13,6

dostatečný příjem, který by umožňoval zaplatit si pomoc             
v domácnosti                                                                                 11,2      8,1    18,3 14,7    21,0   17,5

porozumění ze strany zaměstnavatele      10,1      8,1    18,5 22,5   23,0  22,2

porozumění a výpomoc rodičů/příbuzných        4,7      2,4    14,2      14,3      6,5 18,5

možnost vykonávat práci/část práce doma        7,4     9,7        8,3      12,4      10,1   10,6

možnost pracovat na částečný úvazek        6,6     6,0        5,3       8,9      15,7   5,9

Pozn.: Čísla ve 2. řádku označují typ sondy: Sonda 3 - úplná rodina se školními dětmi; Sonda 4 – manželská
rodina po odchodu dětí; Sonda 5 - neúplná rodina se závislými dětmi. Zdroj: (Höhne et al., 2010: 72) 

Z výše uvedeného vyplývá, že jedním z podstatných vlivů při rozhodování, zda 

(ne)bude realizována strategie práce a péče je možnost a schopnost žen nalézt a získat 
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práci, kterou by mohly vykonávat flexibilně, což vybočuje z tradic pracovního trhu v ČR, 

kde dominuje představa o organizaci práce ve formě plných pracovních úvazků, fixní 

pracovní doby a místa výkonu práce. Poptávka žen po flexibilních formách práce existuje. 

Lze předpokládat, že s rozšířením nabídky flexibilních forem práce, dalších návazných 

služeb a redefinováním obsahu mateřství/otcovství související s otevřením diskuse o

genderu a vlivu na společnost, by se poptávka žen po volbě strategie slaďování práce a 

rodiny prostřednictvím kombinace práce a péče mohla zvýšit.

2.4 Flexibilní formy práce 

Ústředním motivem při diskusi o problematice slaďování práce a rodiny zejména ve vztahu 

k ženám/matkám (na mateřské/rodičovské dovolené) je nedostatečná nabídka flexibilních 

forem práce26. Jachanová-Doleželová, Machovcová doslova uvádějí, že: „Flexibilita trhu 

práce je v médiích opakována jako novodobá mantra a zdá se, že její přijetí jako výchozí 

podmínky pro pracovní vztahy je nezbytné“ (2010: 43).

Téma pracovní flexibility je ovšem mnohem širší a není (či by být nemělo) vztaženo 

pouze na ženy/matky, nicméně jsou to právě ženy/matky nejmenších dětí, kterým 

neflexibilní podmínky na trhu práce ztrpčují rozhodování při úvahách o volbě varianty 

práce a péče a naopak mnohé ženy „ženou“ ke konečnému praktikování strategie výlučné 

péče, tj. pobytu na mateřské/rodičovské dovolené, bez pracovních aspirací. Přičemž 

plnohodnotnou pracovní ambicí pro ženu, která jí zajistí pocit seberealizace i kontakt 

s profesí, nemusí představovat plný pracovní úvazek, ale např. i práce 1xtýdně či v rozsahu 

několika hodin týdně. 

Pracovně právní legislativa ČR výslovně umožňuje celou řadu flexibilních forem 

pracovních úvazků. Zaměstnavatelé při tvorbě svých pracovních plánů pro konkrétní 

zaměstnance/kyně se mohou chovat zcela kreativně, legislativa ČR v tomto ohledu netvoří 

významné bariéry. Na straně druhé ovšem chybí osvěta, eventuálně vyšší motivování 

zaměstnavatelů ze strany státní politiky. 

Důvody proč nejsou flexibilní formy práce využívány, ačkoliv poptávka ze strany 

potencionálních zaměstnanců/kyň existuje, lze nalézt v mnoha příčinách, které jdou na 

vrub zaměstnavatelů, státu, společenské (ne)poptávky. Podstatnou roli hraje samozřejmě i 

                                                            
26

„Flexibilní pracovní podmínky znamenají možnost uzpůsobení pracovní doby, případně místa výkonu 
práce osobním možnostem zaměstnance“ (Velíšková, 2007: 16).
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vliv „tradice“, kdy česká společnost je tzv. zvyklá na zaměstnávání formou plných 

pracovních úvazků, které jsou brány jako „norma“. 

Haberlová, Kyzlinková (2009) komentují postavení zaměstnavatelů v tomto procesu 

tak, že nelze hovořit z jejich strany o jednoznačném ignorování vývoje společnosti ve 

smyslu „být family-friendly“, tj. umožňovat svým zaměstnanců/kyním slaďování práce a 

rodiny aktivními opatřeními, jež konkrétní pracovníky/ce nevyloučí např. v období 

mateřské/rodičovské dovolené z pracovního procesu. Tato situace je reflektována a 

relativně kladně akceptována, nicméně názory nato, s jakou razancí se samy 

zaměstnavatelé mají do tohoto procesu zapojovat, jsou již odlišné. Významnou roli by 

z jejich pohledu měl hrát stát.  Důležitým aspektem je zjištění, že zaměstnavatelé se více 

přiklánějí k názoru, že flexibilní formy práce, např. zkrácené pracovní úvazky, jsou 

významně vyšší výhodou pro zaměstnance/kyně, než pro ně samotné. Toto vyplývá také 

z předpokladu zaměstnavatelů, že soukromý život nemá být předmětem jejich zájmu, 

naopak jak uvádí Křížková, je vnímán: „jako zátěž pracovního výkonu“ (2007b: 60). 

Křížková toto definuje velmi jednoznačně, ačkoliv je zřejmé, že i na českém trhu existuje 

řada zaměstnavatelů, kteří se snaží uplatňovat příznivější strategie vůči svým 

zaměstnancům/kyním, jakkoliv to není dominantní trend.

Výhody pro zaměstnavatele jsou nicméně spatřovány např. ve větší diverzifikaci

pracovních kolektivů (z hlediska genderové perspektivy je to jednoznačná přednost), 

spokojenosti a eliminaci rizika vyhoření zaměstnanců/kyň, předcházení fluktuaci spojené 

se ztrátou kvalitních a zaučených pracovníků/ic. Fluktuace je obecně jev velmi 

podceňovaný co do hlediska ekonomických ztrát, které generuje, přičemž se nejedná jen o 

náklady vyčíslitelné například v podobě nákladů na výběrové řízení či proškolování 

nového zaměstnance/kyně, ale odcházející si sebou odnášejí i know-how v podobě sítě 

formálních i neformálních kontaktů. Dalším přínosem umožňování flexibilních forem 

práce je pozitivní dopad na image firmy. Tento aspekt se v ČR snaží podporovat i některé 

neziskové organizace prostřednictvím vyhlašování soutěží a udílení cen (od r. 2004 např. 

soutěž Firma roku: Rovné příležitosti patronovaná Gender Studies, o.p.s.). Pro veřejnou 

správu je organizována soutěž Úřad roku půl na půl, kde je hlavním aktérem Ministerstvo 

vnitra ČR. Dobrým důvodem pro zavádění flexibilních forem práce je i omezení rizika 

„prezentismu“, tj. stavu, kdy je preferována délka pobytu na pracovišti, která ovšem 

nemusí korespondovat s objemem a kvalitou skutečně odvedené práce. Využití nabídky 

flexibility jako zaměstnaneckého benefitu (Změňte směr, s.d.).
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Častým argumentem pro širší zavádění flexibilních forem práce zejména v současné 

době, je pokrok v informačních technologiích, který umožňují být tzv. online prakticky 

kdykoli a kdekoli. Protiargumenty ospravedlňující současný tristní stav na trhu práce 

z pohledu využívání flexibilních forem práce jsou různé ve vztahu k různým formám 

alternativních úvazků. Obavy panují zejména ohledně kontroly pracovního výkonu, což se 

často spojuje s předpokladem nedostatečné pracovní sebekázně v případě, že pracující

nejsou pod „neustálým dozorem nadřízených“ po určený čas na určeném pracovišti. Obavy 

z „komunikačních šumů“ v případě přidělování práce na dálku apod. Jedná se spíše o 

obavy z neznalosti či z individuálních „špatných zkušeností“, než o obavy systémové, jež 

by bránily progresivnímu zavádění flexibilních pracovních úvazků ad hoc. 

Nedostatečné využívání flexibilních forem práce je ČR vytýkáno i Evropskou 

komisí, přičemž tento stav je hodnocen především skrze optiku negativní dopadů na 

ohroženou skupinu rodičů, tj. z hlediska rozložení rolí v rodině v ČR zejména matek. 

Ministerstvo práce a sociálních věci ČR na tuto situaci reagovalo například v roce 2010 

vypsáním výzvy, jejímž předmětem bylo řešení projektu: „Bariéry a možnosti využití 

flexibilních forem práce v ČR“, přičemž je zde předestřen mj. problém neochoty 

zaměstnavatelů flexibilní formy práce nabízet s poukazem na to, že ČR nedisponuje tituly, 

jež by působily v této oblasti ve vztahu k zaměstnavatelům motivačně (Výzva-MPSV, 

2010).

Mezi formy flexibilní formy práce lze zařadit:

 kratší a změněné pracovní doby, 

 pružné pracovní doby (flextime),

 práce z domova částečně nebo úplně (homeworking), 

 práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking), 

 dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce a dohoda 

o pracovní činnosti,

 konta pracovní doby,

 sdílení pracovního místa více zaměstnanci (tzv. job sharing), 

 víkendovou práci, 

 volnou pracovní dobu, 

 stlačený pracovní týden, 

 flexibilní začátek pracovního dne a další (MPSV, 2008),

 projektové úvazky.
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Výzkum „Sladění pracovního a rodinného života“, který provedlo v roce 2009 

Gender Studies, dokázal zájem matek malých děti (jako cílové skupiny výzkumu) o 

flexibilní formy práce, a to zejména v rozsahu částečné pracovní doby. Shodně jen 6 % 

dotázaných žen by v průběhu čerpání rodičovského příspěvku volilo plný pracovní úvazek,

nebo by úvazek nevolily žádný či se nemohou rozhodnout. Oproti tomu 43 % žen by volilo 

nejraději poloviční pracovní úvazek, 24 % žen úvazek menší nežli poloviční, 44 % by 

nejraději pracovalo formou brigád (Sladění, 2009).

Oproti tomuto stojí data publikovaná Ministerstvem práce a sociálních věci ČR v 

Analýze vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2011, ze které vyplývá, že 

na kratší pracovní dobu v ČR v roce 2010 pracovalo 9,8 % žen (2,8 % mužů). Zatímco ve 

27 zemích EU to bylo 31,8 % žen (8,6 % mužů) a nadále toto číslo v 1. čtvrtletí roku 2011 

rostlo, zatímco v ČR klesalo. Nižší podíl kratších pracovních úvazků nežli ČR v polovině 

roku 2011 v konkurenci 27 zemí EU mělo jen Slovensko a Bulharsko (MPSV, 2011: 69). 

Flexibilní formy práce nemají však jen samá pozitiva, mezi možné nevýhody lze 

zařadit především horší přístup k zaměstnaneckým benefitům, riziko požadování výkonu 

v rozsahu plného úvazku ohodnoceného mzdou odpovídající úvazku polovičnímu, 

problematický kariérní rozvoj, související také s absencí při kuolárních setkáváních 

zaměstnanců/kyň firmy. Křížková (2011) uvádí, že z hlediska zaměstnavatelů může být u 

zaměstnankyně pracující na částečný úvazek zproblematizována výkonnost, což souvisí 

s finančním oceněním. Částečný pracovní úvazek ženy konzervuje v nižších pozicích 

firemního žebříčku, což sebou nese dopady společenské i ekonomické a není tak zásadně 

narušena společenská/rodinná hierarchie, neboť muž je stále tím, kdo přináší vyšší 

ekonomické hodnoty. 

Rezignace na rozšiřování flexibilních forem práce by byla cestou špatným směrem. 

Pro většinu žen na mateřské/rodičovské dovolené je to v současné době prakticky jediná 

možnost jak efektivně uplatňovat strategii práce a péče a udržet kontakt s veřejnou sférou. 

Větší rozšiřování využívání flexibilních forem práce i muži může napomoci nejenom 

k jejich větší participaci v rodině, ale i ke společenské změně. Flexibilní formy práce 

představuji stěžejní alternativu ve využívání času, a to nejen za účelem slaďování práce a 

péče
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2.5 Institucionální zabezpečení péče o dítě předškolního věku

Jak již bylo výše konstatováno s tématikou slaďování práce a rodiny bezpodmínečně 

souvisí minimálně tři faktory: situace na trhu práce, podpora nejbližšího okolí a zajištění 

péče o dítě. Vyřešení posledně jmenovaného „problému“ je klíčové pro rozhodování 

rodiny v kontextu volby strategií jejích jednotlivých členů/ek. Pakliže se hovoří o nutnosti 

rozšiřování nabídky služeb a kapacit v oblasti péče o dítě, a to zejména o děti předškolního 

věku, je to často dáváno do souvislosti právě s požadavkem slaďování práce a rodiny, ve 

smyslu zapojení matek na pracovní trh, tj. vytváření ekonomických hodnot, které se 

v konečném důsledku projeví nejen na rozpočtu rodinném, ale i státním.

Institucemi zabezpečujícími péči o děti předškolního věku, tj. těmi, které mohou 

suplovat v českém kontextu tradiční péči mateřskou a umožnit matkám návrat na pracovní 

trh, či jiné využití času v období čerpání mateřské/rodičovské dovolené jsou: 

 veřejné jesle či podobná zařízení (zpravidla od 1 roku věku dítěte),  

 veřejné mateřské školy (zpravidla od 3 do 6 let věku dítěte).

Další formy péče:

 soukromá zařízení (jesle, mateřské školy),

 soukromé hlídání (chůvy, babysitting),

 firemní školky,

 alternativní formy zpravidla necelodenní péče: např. mateřská/rodičovská centra, 

která jsou primárně zaměřena na provoz volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi, 

ale mohou mít ve své nabídce i určité formy občasného hlídání dětí. 

Nejpreferovanější volbou rodičů jsou zařízení veřejná, a to zejména z hlediska jejich 

ekonomické dostupnosti, ale také to vyplývá z domněnek rodičů, že taková zařízení jsou 

hygienicky nezávadná, mají vzdělávací charakter, je zde zaměstnán kvalifikovaný 

personál, tj. jsou pro jejich potomky bezpečná. 

ČR, respektive Československo vybudovalo hustou síť jeslí a mateřských škol 

v době masivní kampaně za pracovní angažovanost žen, spojenou s propagací prospěšnosti 

kolektivistického vzdělávání. O kvalitě péče o děti zejména v jeslích se dodnes vedou 

polemiky, a často je zmiňován obraz „uštvané matky, vlekoucí roční ubrečené dítě do 

jeslí“ jako synonymum pro podobu socialistické péče o dítě. V případě jeslí došlo k jejich 

zprofanování, což se také mj. odrazilo v poptávce po nich (Wichterlová, 2007; Hašková, 

2007). Po roce 1989 došlo k enormnímu poklesu počtu jeslí (Tab. 8), a to v takové míře, že 

není přehnané tvrdit, že došlo k faktické likvidaci jediné ekonomicky relativně dostupné 
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sítě zařízení poskytujících péči pro děti mladší tří let. Mezi faktory, které se na destrukci 

sítě jeslí „podepsaly“ patří zejména prodloužení rodičovské dovolené a diskurs podporující 

výlučnou, intenzivní rodičovskou (respektive mateřskou) péči nejméně do tří let věku 

dítěte: „Jak poznamenala socioložka Iva Šmídová z Fakulty sociálních studií Masarykovy 

univerzity v Brně, co se týká rané péče, převládá diskurs zdravotnický a vývojově 

psychologický na úkor diskurzu pedagogického, sociologického“(Wichterlová, 2007: 3).

Tabulka č. 8 Vývoj počtu jeslí a počtu míst v jeslích v letech 1990 až 2007:

1990         1991     1992      1993    1994    1995    1996    1997    1998

počet jeslí 1 043         486         381       247     235     207       151      101        79

počet míst v jeslích             39.829           -      13.196     9.265  8.565  7.574  5.551   2.965     2.191

1999          2000     2001      2002    2003    2004    2005    2006   2007

počet jeslí 67               65        59           58        60        58       54       48     49

počet míst v jeslích                        1.913       1.867    1.717     1.674    1.770   1.708   1.671  1.567  1.587

Pozn.: Od roku 2000 zahrnuje jesle a mikrojesle včetně dalších dětských zařízení. Do roku 1999 včetně 
jsou údaje jen za jesle a mikrojesle.
Zdroj: ÚZIS, Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení. Stav k 31.12. příslušného roku In. Kuchařová 
a kol. (2009 :68)

Enormní vliv medicínského diskursu se projevuje i v orgánech, jež určitým 

způsobem spoluvytváří (v ČR velmi nedokonalou a téměř nefunkční) strukturu 

institucionálního zabezpečení politiky rovných příležitostí, jakým je např. Stálá komise pro 

rodinu a rovné příležitosti: 

Posl. J. Chalánková vyjádřila svůj názor z pohledu lékaře – pediatra, že děti do tří let věku by měly 
být v péči matky, k čemuž ostatně dříve sloužila i filozofie rodičovského příspěvku. Chápe, že se 
doba posouvá a matky se mnohdy z důvodů ambice nebo z ekonomické nutnosti chtějí či musí 
vrátit do zaměstnání. Domnívá se však, že u některých může určitou roli sehrát i ekonomický 
kalkul, neboť i při návratu do práce matkám příspěvek zůstává (na rozdíl od předchozí úpravy). 
Dále se posl. J. Chalánková domnívá, že je v kompetenci každé rodiny, jak si nastaví své priority, 
nicméně by bylo dobré působit na společnost tak, aby ty matky, které se starají o své děti a 
zůstávají s nimi doma, byly náležitě oceněny, a to i v rámci médií (Zápis, 2012).

Význam jeslí je zlehčován, neboť je argumentováno nedostatečnou poptávkou rodičů 

a vysokými náklady na poskytování kvalitní péče či zřizování zařízení nových, neboť 

mnohé bývalé budovy jeslí již v minulosti byly odprodány do soukromých rukou. Situaci 

jeslí neprospívá ani fakt, že jesle nemají oporu v zákonech, co se týče získávání prostředků 

ze státního rozpočtu, což se odráží do výše měsíční platby, která musí být hrazena rodiči

(Kuchařová a kol., 2009).

Rezignace na institucionální zabezpečení péče o děti mladší tří let ovšem odporuje 

proklamacím podporujícím slaďování práce a rodiny (volbu strategie práce a péče). Při 
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extrémní nedostupnosti zařízení poskytujících péči o děti mladší tří let, se jeví jako 

„bezzubá“, aktuální změna vyplácení rodičovských příspěvků platná od 1. 1. 2012. 

Podstatou změny v čerpání rodičovského příspěvku je výslovná podpora docházky dětí do 

institucí zabezpečujících péči o dítě, a to (byť v omezeném rozsahu) i věkové skupiny do 

tří let. Nedostatečná nabídku zařízení péče o dítě, přičemž jesle spadají jako zařízení 

pečovatelská pod Ministerstvo zdravotnictví ČR, může se spekulovat, jak by se nálady ve 

společnosti vůči jeslím proměnily, pakliže by se transformovaly na zařízení nikoliv 

„pečovatelská“, ale vzdělávací a byly by přeřazeny pod dikci Ministerstva školství ČR, je 

ze stran (alespoň části matek) negativně reflektována, jako faktor, který rozhoduje o jejich 

životní strategii. K tomu uvádí, Kuchařová a kol., že: „ Míra rozpornosti je také závislá 

na věku dítěte - velký nesoulad je soustředěn do období dvou až tří let dítěte, kdy se 

významná část matek chce vrátit na trh práce, ale institucionální podmínky to nereflektují“

(2009: 34). Alternativní formy péče o věkovou kategorii do tří let nejsou příliš rozšířeny 

(jedná se zejména o soukromé jesle a individuální formy péče). 

2.5.1 Mateřské školy

Mateřské školy jsou v ČR fenoménem institucionální péče o děti ve věkové skupině od tří 

do šesti let. Toto tvrzení dokládá tradičně vysoké zastoupení dětské populace, jež 

mateřskou školu navštěvuje, které dosahuje hodnot mezi 80 % - 90 %. S ohledem na 

možnosti a (ne)vhodnost institucionální péče o dítě a silného tlaku na ženy/matky ve 

smyslu jejich povinností vztahujících se k dítěti, existuje v ČR určitý věkový paradox, a to 

faktor dovršeného třetího roku dítěte. Zatímco u dětí mladších je populace a zejména 

matka důsledně vedena k „domácí péči o dítě“, od tří let věku dítěte, tj. období kdy péči 

může převzít mateřská škola, je vstup do této instituce zcela jednoznačně a jednomyslně 

napříč společností preferován. 

V této souvislosti je zajímavé sledovat27, jak se extrémně s ohledem na věk dítěte,

promění např. psychologický diskurs i diskurs chápání mateřské péče. Zatímco do tří let 

věku je matka pasována na nejlepší možnou pečovatelskou osobu, jíž jsou dány 

„přirozené“ vychovatelské, pečovatelské i vzdělávací kompetence, s věkovou hranicí tří let 

dítěte, jakoby tyto schopnosti již nebyly stejné a především dostačující. 

Pravděpodobně masově nejznámější český dětský psycholog Zdeněk Matějček toto 

téma rozvádí ve vztahu nejprve k jeslím a poté k mateřským školám takto: 

                                                            
27 Toto by bylo vhodné téma pro samostatnou diplomovou práci.
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Děti by si je samy nevymyslely! To si je vymysleli dospělí, aby si tzv. ulevili v řešení otázky, jak se 
věnovat zaměstnání a rodině, vzdělání a dítěti, kariéře a radostem rodičovským. Jak uspokojit potřeby 
dospělého věku a přitom dítěti neublížit. Že by se současně daly zabezpečit i všechny potřeby dítěte, 
to sami budovatelé jeslí nepředpokládali – tak tedy aspoň „neubližovat“(Matějček, 2005: 133).

Mateřská škola je však zpravidla přístupnější novým poznatkům z pedagogiky a psychologie než 
běžná rodina. Její silnou stránkou jsou především znalosti a zkušenosti, jak vést děti k účelným 
hygienickým návykům, jak se chovat při jídle, jak zacházet s hračkami, jak se obsloužit na záchodě 
atd., nehledě k zacházení s psacím a výtvarným nářadím a k jiným formám přímé přípravy dětí na 
školu. V tomto smyslu se mateřská škola stává pro širší rodičovskou veřejnost i místem celkové 
pedagogické osvěty (Matějček, 2005: 142).

Pravděpodobně není náhodou, že hranice tří let je tou, která zajišťuje legislativně 

ženě návrat do zaměstnání, které před narozením dítěte opustila. I to, že dlouhodobě to 

byla právě tříletá varianta rodičovského příspěvku, která byla ekonomicky 

nejvýhodnější. Argumenty pro vstup dětí do mateřských škol jsou takové, na něž matky a 

společnost „velmi dobře slyší“, tj. jde o zájem dítěte, čímž se břemeno odpovědnosti za 

blaho dítěte z matky (a chování se dle imperativu dobré matky) přesouvá do určité míry na 

vliv institucí zajištujících „péči a vzdělávání“. Matky tak jsou pozitivně motivovány ke 

slaďování pomocí strategie práce a péče a je z nich v inkriminovaném věku dítěte, sňato 

stigma eventuální sobeckosti, které se vylučuje s vnímáním ženy jako „dobré matky“. 

V této změně postojů by měl být také spatřován enormní zájem o mateřské školy a 

rezervovaný, opatrný postoj k jeslím. I přes velkou poptávku ze strany rodičů, pro které je 

mateřská škola téměř jedinou ekonomicky dostupnou alternativou péče o dítě, byl 

zaznamenán úbytek mateřských škol v ČR, i když ne tak dramatický jako v případě jeslí.

Tato situace zapříčinila, zejména s ohledem na baby boom posledních let, nedostatečnou 

kapacitu mateřských škol, což se projevilo nárůstem počtu odmítnutých žádostí o přijetí a 

vyhrocenější specifikací kritérií, jež byla zřizovateli pro přijetí dítěte do mateřské školy 

zavedena.

Z genderového hlediska dopadá nedostatečná kapacita mateřských škol tíživěji na 

ženy, neboť to jsou zejména ony, jež umístněním dítěte do mateřské školy řeší svůj návrat 

na pracovní trh. Parametry pro přijímání dětí, které některé mateřské školy (a to zejména 

v regionech s vysokým počtem dětské populace, tj. v atraktivních lokalitách novodobé 

bytové výstavby, či tam kde se enormně omezila nabídka míst mateřských škol) zavedly,

se staly terčem zájmu veřejného ochránce práv. V prosinci roku 2010 vydal veřejný 

ochránce práv doporučení, které je velmi zajímavé i z hlediska genderové analýzy, neboť 

definuje okruhy problémů, jež jsou do podmínek přijímání včleněny a negativně dopadají 

na děti i rodiče – z titulu osoby, jež o dítě v této věkové kategorii dominantně celodenně 

pečuje – tedy především na ženy/matky. Veřejný ochránce práv upozornil mj. nato, že 
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mateřská škola je školskou nikoliv pečovatelskou institucí a diskriminující kritéria 

přijímání fakticky brání dítěti ve vzdělávání, přičemž má být hodnoceno dítě, nikoli jeho 

matka/rodinné zázemí: „Pokud je při rozhodování o přijetí do mateřské školy 

znevýhodněno dítě, jehož matka/otec je na mateřské/rodičovské dovolené s jiným dítětem, 

jedná se o přímou diskriminaci z důvodu pohlaví (rodičovství)“ (Doporučení VOP, 

2010: 2).

Bohužel analýza, jež byla veřejným ochráncem práv v této věci učiněna a 

publikována má charakter pouze doporučující, nikoliv závazný. Vzhledem k tomu, že 

drtivá většina mateřských škol je zřízena obcemi, neexistuje donucovací prostředek 

k respektování stanoviska veřejného ochránce práv28. Tato situace tak dává rodinám/ženám 

jasný signál v tom smyslu, že mateřství – respektive rodičovská dovolená není považována 

za plnohodnotnou práci, ženy jsou omezovány ve vstupu na trh práce, a to nejen v případě 

vícečetného mateřství (jež v důsledku diskriminuje matku i dítě, které je také vyčleněno 

z možnosti zapojit se do kolektivu vrstevníku a stát se součástí vzdělávací instituce, kterou 

ze své podstaty mateřská škola je), ale i s ohledem na věk dítěte, neboť mateřské školy pro 

přijetí dítěte zavedly i věkový cenzus. Matky dětí, které mají do mateřské školy nastoupit 

po dovršení tří let věku, např. v polovině školního roku, prakticky nemají šanci takto své 

dítě umístit a musí řešit dilema jak péči o dítě zajistit, když současně zaměstnavatel 

očekává jejich návrat. 

                                                            
28

K situaci ohledně obrany proti nepřijetí dítěte do mateřské školy se vyjádřil i Nejvyšší správní soud 
v rozhodnutí sp. zn. 1 As 35/2012 ze dne 2. května 2012.[cit. 10. června 2006] Dostupné z: 
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0035_1As__12_20120529094245_prevedeno.pdf>
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3. Empirická část

Empirická část je tvořena popisem metodologie a analýzou zrealizovaných 

polostrukturovaných rozhovorů se ženami, které aktuálně čerpají mateřskou či následnou 

rodičovskou dovolenou. Meritem analyzovaných a prezentovaných rozhovorů, které jsou 

obsahem mé diplomové práce je představení tématu mateřství a slaďování práce a rodiny 

z pohledu konkrétních aktérek, které reálně tuto životní situaci dnes a denně zažívají. Mou 

snahou bude zodpovědět otázky, které jsou obecně diskutovány již v teoretické části, a to 

zejména: Jak konkrétní ženy, které se účastnily mého výzkumu, konstruují svou identitu? 

S čím se setkávají při snahách o slaďování práce a rodiny? Jakou strategii a z jakých 

důvodů zvolily, či jak se strategie měnila? Jaké odezvy se jim dostává od jejich okolí? 

Konkrétní analýze rozhovorů a zjištěním z ní plynoucích předchází představení a 

zodpovězení metodologických otázek, které můj výzkum zasazují do konkrétního 

kontextu. Část věnovaná vlastní metodologii pak má zejména představit paradigma, ze 

kterého výzkum, a následná analýza rozhovorů vychází, proces a konkrétní kroky učiněné 

při získávání dat, jejich kódování. Nedílnou součástí je také předestření mé vlastní 

ukotvenosti, tj. z jaké výchozí pozice jsem do výzkumu vstupovala, jak tím mohl být či byl 

výzkum ovlivněn, a jak se má pozice v průběhu výzkumu vyvíjela. Důležitou a 

neodmyslitelnou součástí výzkumu je také reflexe dílčích těžkostí, nezdarů a úskalí, se 

kterými jsem se v průběhu příprav, realizace i analýzy sesbíraných dat setkávala a 

vyrovnávala, jakož i etických otázek výzkumu.   

3.1 Metodologie

Metodologii v sociálním výzkumu definují Ramazanoglu a Holland (2004) jako soubor 

přístupů k problematice tvorby ospravedlnitelného poznání společenských vztahů (vztahy 

mezi genderovými kategoriemi nevyjímaje). Metodologie v sociálním výzkumu se v jejich 

pojetí zabývá procedurami ve smyslu řetězení aktivit, postupných kroků a rozhodnutí, 

jejichž výsledkem je produkce platného a spolehlivého poznání sociální reality, či 

některého jejího dílčího aspektu.  Platnost je v tomto kontextu synonymem pro požadavek 

vypovídající hodnoty. Metodologii ovšem není možné vnímat ve smyslu užití „jednoho 

univerza“, které zaručí produkci obhajitelného vědění. Metodologie je kategorií 

heterogenní, mnohočetnou, ovlivněnou různorodými myšlenkovými přístupy (školami), ty 

také následně determinují způsoby, jak mám být vědění produkováno, interpretováno a 

(ne)může být svázáno s žitou realitou.  V tomto lze vysledovat shodu s Hendlem, který
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konstatuje že: „Řešení metodologických otázek je ovlivněno filozofickými pohledy“

(2005: 35).

Ramazanoglu a Holland (2004: 10) identifikují čtyři aspekty, které metodologie 

v sociálních vědách, respektive výzkumu zahrnuje: 

1) sociální a politický proces získávání/tvorby znalostí/vědění, 

2) předpoklady o charakteru a významu myšlenek, zkušeností a sociální reality 

včetně způsobů jak (či jestli) mohou být tyto aspekty navzájem propojeny, 

3) kritická reflexe toho, jaká autorita může být nárokována pro poznání, které je 

produkováno, 

4) zodpovědnost (nebo popření odpovědnosti) za politický a etický dopad znalostí, 

jež byly získány.  

Myšlenkový či filozofický směr, který ovlivňuje metodologii ve smyslu Hendla 

(2005) a Ramazanoglu a Holland (2004) lze definovat jako paradigma. Paradigma dle 

Guba Lincoln (2005) lze stručně vysvětlit tak, že se jedná o „základní systém víry“, kterým 

je výzkumník/ce veden/a. Na paradigma tak může být nahlíženo jako na soubor primárních 

přesvědčení. Představuje určitý pohled na svět, prostřednictvím něhož je konkrétní člověk 

schopen definovat povahu světa, jímž je obklopován, identifikovat své místo v něm, a to 

včetně reflexe možných vztahů a souvislostí. 

Dle Guby a Lincoln (2005) existují tři základní otázky, které musí být 

výzkumníkem/icí zodpovězeny, bez ohledu na konkrétní typ preferovaného paradigmatu, 

přičemž platí, že zodpovězení první otázky (bez ohledu na pořadí) limituje odpovědi na 

následující otázky. V potaz tak musí být vzata otázka ontologická, tj. jaká je podoba a 

povaha reality? Co můžeme vědět o tom, jaké věci skutečně jsou a jak fakticky fungují? 

Dále musí být zodpovězena otázka epistemologická, tj. jaká je povaha vztahu mezi 

poznávajícím a poznávaným, a jaké je nebo může být legitimní poznání? Poslední otázkou 

je otázka metodologická, tj. řešení způsobu jakým se výzkumník/ce může dobrat 

zodpovězení výzkumných otázek. 

Hendl (2005) k otázkám výše uvedeným přiřazuje ještě zvažování osobnosti 

výzkumníka/ice, jakým vnitřním morálním/etickým kodexem je ovlivňován/a a kde je při 

provádění výzkumu jeho/jí místo. Tyto aspekty označuje jako otázku axiologie. 

Na velmi důležitý aspekt, který sebou užité konkrétní paradigma přináší, upozorňují 

Renzetti a Curran (2003), když zdůrazňují nutnost reflexe toho, co konkrétní paradigma do 

výzkumu vnáší a uvědomění si, že zvoleným paradigmatem je zároveň výzkumník/ce také 
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limitován co do pohledu na svět. Tímto svým tvrzením ovšem nijak nedehonestují 

speciálně výzkum v sociálních/sociologických vědách, nýbrž konstatují, že výzkumy ad 

hoc mají společnou existenci objektivní, ale i subjektivní stránky – definované právě 

zvoleným paradigmatem. 

Má diplomová práce, potažmo provedený výzkum, je vedena v rámci paradigmatu 

kritické teorie, tak jak ji definují Guba a Lincoln (2005). Ontologická otázka je v tomto 

paradigmatu zodpovězena v tom smyslu, že realita historicky byla a je (re)definována 

faktory sociálními, politickými, kulturními, ekonomickými, etnickými či genderovými, 

které vytvářejí struktury, jež ovlivňují životy všech členů/ek společnosti a zároveň se 

„tváří“ jako reálné a přirozené. Vztah mezi výzkumníkem/icí a komunikačními partnery je 

v tomto paradigmatu reflektován nikoliv jako mocenský vztah ve smyslu nadřazenosti a 

podřazenosti, nýbrž výzkumník/ice je zbaven/a glorioly „vědecké neutrality“ a stává se 

účastníkem/icí vzájemné vědomé komunikace. Měl by probíhat skutečný dialog, jenž 

citlivě vnímá potřeby a zkušenosti komunikačních partnerů a nezpochybňuje fakt, že 

výzkum je ovlivněn hodnotami, které komunikační partneři/rky, ale i výzkumník/ce 

vyznávají. Zároveň by měl být dialektický ve smyslu určitého odhalení konstitutivních 

společenských struktur a otevření eventuálního prostoru pro změny (Guba a Lincoln, 

2005).

Hendl představuje téměř shodnou definici toho, co je obsahem kritické teorie 

míněno, když uvádí, že dochází k rozpoznání procesů: „ … jak společenské podmínky 

(ekonomické, politické, genderové, etnické) ovlivňují názory, chování a zkušenosti 

(s cílem iniciovat kritiku a změny)“ (2005: 54). V souladu s předloženými definicemi 

považuji koncept gender a tedy i kategorie femininity a maskulinity za historicky 

konstruované, nikoliv vrozené. Dekonstrukce toho co je (není) ovlivněno biologií, a co 

naopak procesem socializace je extrémně obtížná, neboť učení (i ve smyslu „učení se 

genderu) nastupuje bezprostředně po narození (Renzetti, Curran, 2003). S rozvojem in 

vitro technologií navíc můžeme hovořit již o určitém druhu socializace (odehrávající se 

zejména v mysli a plánech budoucích rodičů a společenstva je obklopujícího) již v období 

prenatálním. Pro můj výzkum je zásadní také ten aspekt feministického výzkumu, který se 

zabývá genderovým řádem a zkoumá jaké (rozdílné) dopady lze vysledovat v konkrétních 

životech žen a mužů v souvislosti se společenskou organizací (Renzetti, Curran, 2003). 

Totéž platí i pro obsah a kompetence, které jsou vztaženy k mateřství, potažmo 

k mateřské a rodičovské dovolené, přičemž jde o neustálý proces vyjednávání ve vztahu 
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k dalším aspektům, mezi které může být zařazeno vzdělání, konkrétní lokace, kultura apod. 

Můj výzkum je ovlivněn feministickou tradicí. 

Je namístě konstatovat, že není žádný jednotný přístup k feministickému výzkumu. 

Není k dispozici konkrétní, speciální „feministická metoda“, nicméně existence 

feministické výzkumné praxe, která přinesla např. i změnu ve vzájemných vztazích 

výzkumníka/ce a komunikačních partnerů/ek, zpochybněna být nemůže (Letherby, 2003). 

Výzkum, který lze označit za feministický, či inspirovaný feministickou tradicí dle 

Ramazanoglu, Holland (2004) se vyznačuje také tím, že v centru zájmu stojí poskytnutí 

vhledu do genderové sociální existence, vychází z feministických teorií, tematizuje teorii 

genderu a moci. Zviditelněny jsou ženy jako skupina, jež byla v letech minulých ve 

výzkumech marginalizována. V tomto kontextu zaznívá feministická kritika „tradičně“ 

pojatých výzkumů („vědecké a naturalistické“ přístupy), jejichž výběr témat a metod nesl 

často znaky sexismu29 a elitářských postojů a mají tendenci ignorovat genderové rozdíly, 

možnosti a vztahy. Kritizována je metoda, metodologie a epistemologie a také 

neobjektivně postavený výzkum. Neobjektivita je chápána v tom smyslu, že např. výsledky 

výzkumů, kde komunikačními partnery byli výhradně muži, byly prezentovány jako platné 

ad hoc i pro ženy. Kritizován je také nerovnoměrný až vykořisťovatelský vztah mezi 

výzkumníkem/icí a komunikační/m partnerkou/em, kdy je to osoba tázajícího, která 

nereflektuje dostatečně své mocenské postavení (Letherby, 2003).  

Nelze ovšem jednoznačně konstatovat, že pouhé zaměření se na ženy jako skupinu je 

jedinou podmínkou pro kvalifikování určitého výzkumu jako výzkumu feministického. 

Není také pravdou, že feministický výzkum automaticky vyzdvihuje ženy a „pracuje pro 

ženy“, naopak může ukázat i takové jednání žen, které je např. terčem kritiky 

feministických teorií (např. využívání podřízenosti jiných, podpora bezpráví apod.) 

(Ramazanoglu, Holland, 2004). V tomto kontextu se dá analogicky užít jedna 

z feministických kritik vůči „tradičním výzkumům“, a to zneužívání výzkumů ve prospěch 

mužských zájmů, z tohoto důvodu se pak výzkumy feministické nemohou chovat obdobně. 

I já se hlásím při svém výzkumu k feministické tradici, která se snaží zejména nalézt 

odpověď na otázku, prostřednictvím jakého mechanismu dochází k udržování genderového 

řádu, jak je gender konstruován, a jak se promítá do životů mužů a žen (Renzetti, Curann, 

2003).

                                                            
29 „Připisování rozdílné hodnoty mužskému a ženskému pohlaví“ (Renzetti, Curran, 2003: 529).
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3.1.1 Metoda výzkumu

Přístup k výzkumu může být v zásadě trojího rázu: přístup kvantitativní, kvalitativní či 

smíšený. Předobrazem kvantitativního výzkumu v sociálních vědách tvoří metody 

uplatňované ve vědách přírodních s požadavky validních a spolehlivých výstupů (Hendl, 

2005). Přístup kvalitativní bývá často definován v opozici k přístupu kvantitativnímu, jeho 

výstupy mohou být přijímány ambivalentně, vzhledem k užívání „měkkých metod“, které 

neprodukují „tvrdá data“. Jak uvádí Hendl (2005), relativně negativní či zdrženlivý postoj 

vůči kvalitativnímu přístupu byl v sociálních vědách překonán. Ve smíšeném výzkumu se 

střetává a je využíván jak přístup kvantitativní, tak kvalitativní. 

Pro účely mého výzkumu jsem zvolila přístup kvalitativní, který je také ve 

feministické výzkumné tradici spíše preferován, ačkoliv se samozřejmě využívají i 

přístupy ostatní. S nevýhodami kvalitativního přístupu, které definuje Hendl (2005) ve 

smyslu obtížné zobecnitelnosti na širší populaci, či náchylnosti k ovlivnění výsledků 

osobou výzkumníka/ce se neztotožňuji, neboť nejsou relevantní ve vztahu ke 

kvalitativnímu výzkumu, ba naopak se s nimi přímo počítá. To, že výzkum pozice 

výzkumnice ovlivňuje, patří k poznání, jež definuje feministická tradice, ke které se 

hlásím. Letherby (2003) označuje kvalitativní přístup za přístup neformální, jehož častými 

uživatelkami jsou ženy, a víceméně se staví na stranu dichotomického rozlišování přístupů 

kvalitativních a kvantitativních, aniž by byl učiněn pokus o zproblematizování toto 

rozdělení. Morrow (1994) se naproti tomu snaží o dekonstrukci obou přístupů, přičemž 

nezavrhuje užití kvantitativního výzkumu ve výzkumu feministickém, ale upozorňuje na 

nutnost aktivní reflexe možných limitů zvoleného přístupu, což by měl být dle mého 

názoru požadavek shodný pro jakýkoli užitý přístup a metodu. 

Konkrétně jsem využila metodu založenou na polostrukturovaném rozhovoru, který 

jak uvádí Kaufmann (2010) má tradici ve vědách humanitních i sociálních. Hendl hovoří o: 

„naslouchání vyprávění, kladení otázek lidem a získávání jejich odpovědí“ (2005: 164). 

Feministická tradice pracuje při zviditelnění žen či určitých témat s tezí „dání hlasu“ tj. 

nechat promluvit ty, kteří mluvit nemohli či ty, jichž se konkrétní problém přímo dotýká. 

Metoda rozhovorů, a to zejména takových, ve kterých je co nejširší prostor v rámci 

výpovědi dán osobě vypovídající (komunikační/mu partnerce/ovy), je proto pro výzkum 

ovlivněný feministickým myšlením atraktivní.  Reinharz (1992) spatřuje výhody výzkumů 

vycházejících z rozhovorů zejména v těchto aspektech: 
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 Nestrukturované rozhovory umožňují lepší pochopení sociálních souvislostí při 

současném vyhnutí se generalizování.

 Lze uplatnit individuální přístup při získávání dat, dochází k získání nestandardních 

informací, objevování nových poznatků na základě myšlenek a vzpomínek 

komunikačních partnerů/ek.

 Objevování témat nových a možnost variací v již zkoumaném tématu.

 Možnost aktuálně reagovat na vyřčené, pokládat doplňující, rozšiřující, upřesňující 

otázky.

 Možnost výzkumníka/ce navázat vztah důvěry s komunikační/m partnerkou/em a 

vyhnout se odcizení od tématu či projektování vlastních stereotypů myšlení. 

V souvislosti s polostrukturovaným rozhovorem hovoří Hendl (2005) o rozhovoru 

pomocí návodu. Polostrukturovanost či návod rozhovoru dle Hendla (2005) představuje 

v podstatě soupis otázek či témat. Tato určitá výzkumníkova osnova pak má vést 

k efektivnímu využívání času, který je rozhovoru určen, a zamezení opomenutí určitého 

významného problému. Zároveň dle Hendla (2005) rozhovor s návodem do určité míry 

„standardizuje“ strukturu výpovědí a umožňuje snadnější srovnávání. Nicméně otázky by 

neměly být postaveny návodně či moralisticky a gró výzkumu spočívá v otevřenosti 

prostoru pro výpovědi komunikačních partnerů/ek, kteří/ré nejsou limitováni/ny škálou 

typizovaných odpovědí.  

S metodou polostrukturovaného rozhovoru jsem se snažila pracovat v duchu 

feministického přístupu. Ctila jsem pravidlo, že komunikační partnerka je subjektem 

nikoliv objektem výzkumu. Komunikační partnerka je z větší míry tou, která určuje obsah 

a dynamiku výpovědí, proto jsem se jí snažila dát vždy maximální prostor. Připravené 

otázky tak pro mne spíše znamenaly základní mantinely a témata, o nichž má být rozhovor 

veden, a vzhledem k tomu, že jsem se snažila empaticky prožívat každý rozhovor a 

přistupovat k němu individuálně, měnilo se pořadí otázek v závislosti na výpovědi 

komunikační partnerky. V zásadě tak vždy byla mnou položena první otázka a má 

zkušenost ze všech provedených rozhovorů byla taková, že komunikační partnerky samy 

poskytly výpovědi na téměř všechny otázky, které měly následovat, aniž byly položeny, a 

samozřejmě zprostředkovaly i výpovědi, které byly k tématu relevantní, a nebyly součástí 

mnou zkonstruovaných dotazů. Tyto nové aspekty z výpovědí komunikačních partnerek 

jsem zahrnula do otázek do rozhovorů dalších. Nebyla-li některá otázka zodpovězena, 

položila jsem ji v závěru rozhovoru. Tento způsob vedení rozhovoru mě zaujal i tím, že je i 
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z výzkumného hlediska přínosné sledovat v jakém pořadí a o čem komunikační partnerky 

v rámci daného tématu mluvily. Tento styl může hraničit až s narativním rozhovorem, kdy 

jak uvádí Hendl (2005: 176), se při volném vyprávění mohou projevit určité významové 

struktury, které by se při cíleném dotazování neprojevily. 

3.1.2 Sběr dat

Cílem této podkapitoly je představit tři důležité aspekty, které výzkum zásadně ovlivnily, a 

to především způsob výběru komunikačních partnerek, které se výzkumu zúčastnily. 

Podrobnější informace o přípravě a průběhu realizovaných rozhovorů a etických otázkách 

výzkumu. 

3.1.2.1 Výběr komunikačních partnerek

První otázkou, kterou jsem řešila již při výběru tématu diplomové práce a při vědomí, že 

chci a budu volit kvalitativní přístup a konkrétní metodu rozhovorů bylo, zda budu schopná 

nalézt a oslovit dostatečný počet komunikačních partnerek, které budou svým životním 

osudem korespondovat s předpokládaným obsahem výzkumu. 

Volba tématu diplomové práce, tj. „Zkušenosti žen na mateřské/rodičovské 

dovolené“ pak již detailněji definovala skupinu osob, kterou je třeba kontaktovat. Jak jsem 

zmínila v Úvodu, téma diplomové práce je mi blízké i vzhledem k tomu, že jsem sama 

dvojnásobnou matkou a aktuálně spadám do mnou vybrané cílové skupiny. Při výběru 

jsem se tak mohla opřít o síť kontaktů, které jsem i díky své zúčastněné pozici vybudovala, 

a situaci mi samozřejmě ulehčil i fakt, že jsem ve věku, kdy i mnoho mých vrstevnic-

přítelkyň aktuálně mateřskou/rodičovskou dovolenou čerpá. 

S vedoucím mé diplomové práce jsem se domluvila na tom, že pro účely mého 

výzkumu v rámci diplomové práce postačí sedm zrealizovaných rozhovorů, nicméně 

nakonec jsem pracovala s devíti realizovanými rozhovory. Při zvažování koho konkrétně 

oslovím, jsem se zamýšlela nad tím, jaké výhody a nevýhody má výběr osoby, kterou 

dobře a dlouho znám či zda volit osobu mě zcela neznámou. 

Výhoda komunikační partnerky, která je zároveň mě známou osobou, spočívá 

především ve snadnějším kontaktování, vzájemné důvěře. Je třeba ovšem reflektovat také 

úskalí takovéhoto výběru, která se mohou skrývat v ostychu komunikační partnerky sdělit 

mi určité informace, které by například mohly ohrozit naše přátelství. Další nevýhodou 

může být nevědomé zakrytí určitých informací, o kterých se komunikační partnerka 
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domnívá, že je na základě dlouholetého vztahu s ní znám, či o mě ví, že jsem určitou 

skutečnost také prožila a výpověď pak může být nahrazena úslovím: „Však to znáš, taky jsi 

to zažila.“  

Kontaktování neznámé osoby pak z mého pohledu vyvíjí větší tlak na osobu 

výzkumnice ve smyslu její asertivnosti, kdy musí učinit onen první krok, dotázat se zda 

bude konkrétní osoba ochotna poskytnout součinnost, představit sebe i účel výzkumného 

projektu mnohem detailněji než v případě osob známých. Přínos ovšem spatřuji v možnosti 

vyslechnout mně zcela neznámé příběhy. V obou případech je třeba navodit atmosféru 

důvěry a zájmu o komunikační partnerky jako takové, nikoliv jako o objekty, jejichž 

spolupráci potřebuji jen pro účely splnění určitého „povinného úkolu“. 

Výše zmíněné dilema jsem vyřešila kombinací obou přístupů. Tři komunikační 

partnerky jsou mými dlouholetými přítelkyněmi, dvě komunikační partnerky byly osoby 

mě do doby setkání za účelem rozhovoru pro můj výzkum zcela neznámé. Kontakt na tyto 

dvě osoby jsem získala metodou sněhové koule. 30 Zbylé čtyři komunikační partnerky jsou 

osobami, se kterými se znám velmi krátce a teprve provedené rozhovory mě s jejich životy 

blíže seznámily. Jedním ze společných prvků pro všechny komunikační partnerky kromě 

toho, že jsou na mateřské/rodičovské dovolené, bylo, že mají zkušenost jednak se strategií 

slaďování práce a rodiny prostřednictvím odchodu na mateřskou/rodičovskou dovolenou, 

ale následně také aktivně uplatňují strategii „práce a péče“ při slaďování práce a rodiny. 

3.1.2.2 Pozicionalita a lokace ve výzkumu

Důležitým momentem výzkumu, který je třeba vzít do úvahy je lokace a  pozicionalita,31

jak mé osoby jako výzkumnice, tak mých komunikačních partnerek. Není možné ve 

feministickém výzkumu tyto aspekty opomenout či zakrývat, neboť jakkoli se tomu 

můžeme bránit, ovlivňují více či méně celý proces výzkumu a i výsledné výstupy je třeba 

vždy zasadit do kontextu: „kdo, odkud a s kým hovořil“ (Letherby, 2003).

Všechny mé komunikační partnerky mají aktuálně trvalé bydliště v Praze či jejím 

bezprostředním okolí. Jedná se o ženy se středoškolským či vysokoškolským vzděláním. 

Čtyři komunikační partnerky mají jedno dítě, pět komunikačních partnerek děti dvě. 

                                                            
30

Metoda sněhové koule: „Volba dalších případů na základě doporučení již zkoumaných jedinců“(Hendl, 
2005: 154).
31 Pojem lokace jako koncept prvně užila Adrienne Rich v r. 1984, na její práci staví Lorenz-Meyer,kdy 
uvádí, že: „pozicionalita bývá spojována s myšlenkou mnohostranných subjektových pozic v diskursu, 
zatímco lokacionalita spíše upozorňuje na geografický prostor“ (Lorenz-Meyer, 2005: 90 in Lenka Krátká in 
Knotková-Čapková, 2011: 24-25).
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Věkové rozmezí je od 30 do 37 let. Všechny komunikační partnerky vstupovaly do 

výzkumu v době, kdy žily ve společné domácnosti s partnerem/manželem, u jedné 

komunikační partnerky v průběhu výzkumu došlo k rozpadu vztahu. Z hlediska 

pozicionality a lokace u mých komunikačních partnerek vnímám velmi citlivě např. 

hledisko vzdělání, které jim v mnoha případech umožňuje aplikovat strategii „práce a 

péče“ při slaďování práce a rodiny či je (ne)přímo motivuje k takovéto strategii. Ze 

stejného důvodu je velmi významná pražská lokace, kdy Praha zcela jistě nabízí 

nepoměrně více pracovních příležitostí ve srovnání např. s regiony, kde je obtížná dopravní 

dostupnost, která tyto strategie výrazně ovlivňuje, či vyšší míra nezaměstnanosti 

v populaci jako takové. Důležitým faktorem je také fakt, že komunikační partnerky žijí 

v partnerství, což, jak se projevilo ve výpovědích, velmi jejich rozhodnutí i prožívání 

svého rozhodnutí ovlivnilo a ovlivňuje. 

Co se týče mé osoby jako výzkumnice, jsem věkovou vrstevnicí mých 

komunikačních partnerek, trvale žiji s partnerem v Praze, mám vysokoškolské vzdělání a

zkušenost s dvojnásobným mateřstvím, přičemž aktuálně čerpám rodičovskou dovolenou. 

Jsem studentkou genderových studií a feministkou, což do značné míry také ovlivňuje můj 

přístup. Ačkoliv nevykonávám placené zaměstnání, mé „slaďovací strategie“ spočívají

v kombinování vysokoškolského studia a péče. Z povahy věci jsem v pozici insiderky, což 

přináší do výzkumu výhody i nevýhody. Výhodou je snadnější navazování kontaktů 

s komunikačními partnerkami přes do určité míry „společně sdílenou zkušenost“. Větší 

míra porozumění z mé strany pro situaci mých komunikačních partnerek a z jejich strany 

možná větší míra otevřenosti, neboť ono pochopení předpokládají. Nevýhodou mé pozice 

je, že přílišná zainteresovanost může zakrývat určité aspekty, které by nezúčastněná osoba 

mohla odhalit. 

3.1.2.3 Realizace a průběh rozhovorů

Všechny komunikační partnerky jsem osobně oslovila v průběhu listopadu r. 2011 až ledna 

r. 2012. Samotné rozhovory jsem osobně uskutečňovala od ledna do první čtvrtiny dubna r. 

2012. V prosinci r. 2011 jsem provedla test připravených otázek v rámci dvou zkušebních 

pilotních rozhovorů, které mi mj. ukázaly, že z mého pohledu pro účely mé diplomové 

práce je přínosnější zasahovat do rozhovorů co možná nejméně a nechat co nejširší prostor 

komunikační partnerce, neboť ona sama prakticky zodpoví na většinu mnou 

formulovaných otázek, aniž by byly položeny. 
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Vzhledem k navození příjemné atmosféry jsem se s každou konkrétní komunikační 

partnerkou domluvila na místě a termínu uskutečnění rozhovoru dle její volby. Rozhovory 

se pak skutečně realizovaly buď přímo v mém domově či v domově mé komunikační 

partnerky. Vzhledem k cílové skupině mých komunikačních partnerek i vzhledem k mým 

časovým možnostem s ohledem na péči o mé nejmladší dítě byla domluva termínu často 

složitá a díky nenadálým situacím (nejčastěji nemoc dětí) se termíny několikrát měnily, 

což vedlo k průtahům v realizaci výzkumu. Z důvodů velké časové vytíženosti mých 

komunikačních partnerek se šest z devíti rozhovorů konalo za přítomnosti našich dětí, což 

v některých případech mohlo působit lehce rušivě, nicméně zásadně to výzkum negativně 

neovlivnilo a naopak, na mé komunikační partnerky to působilo uklidňujícím dojmem. Dle 

jejich slov byla pro ně ta možnost, že mohly být přítomny děti (byť v jiné místnosti a 

zabavené dle svého věku) přínosem, neboť jim odpadl časový stres, který by z jejich 

pohledu nutně nastal v případě hlídání dětí jinou osobou. 

Před začátkem rozhovoru jsem komunikační partnerky seznámila velmi stručně 

s tématem, na něž bych se jich chtěla dotazovat, a s účelem mé práce. Záměrně jsem jim 

dopředu neposkytla seznam otázek či podrobnější vysvětlování, abych co nejvíce zachytila 

jejich autentické, momentální myšlenky a prožitky a nemanipulovala je dopředu určitou 

osnovou, co všechno by měly říci. Detailněji jsem je seznámila s jejich právy, což souvisí 

s etickým rozměrem výzkumu. Jednalo se zejména o poskytnutí informací o obsahu a 

účelu, pro který je rozhovor poskytován. Komunikační partnerky byly seznámeny s tím, že 

mohou kdykoliv odepřít výpověď či kdykoliv v průběhu výzkumu odmítnout souhlas 

s použitím jejich výpovědí. Informovány byly také o tom, jakým způsobem bude skryta 

jejich identita. Všem komunikačním partnerkám postačila ústní dohoda o tom, že nedojde 

ke zneužití informací, které poskytly, a byly seznámeny se svými právy. Nabízený 

písemný informovaný souhlas tak zůstal nevyužit.  Samozřejmě byly seznámeny s tím, že 

rozhovor bude nahráván na diktafon a bude z něj pořízen doslovný přepis, který ovšem 

zůstane pouze v mých rukou a nebude dále šířen. V diplomové práci pak budou použity 

fragmenty z rozhovorů. 

Některé komunikační partnerky dopředu vyslovily obavy, zda mi jejich vyprávění „k 

něčemu bude“, neboť vedou „obyčejný život“, či zda budou znát „správné odpovědi“ a 

jaké vyjadřovací prostředky budou užívat. Všechny tyto obavy se mi podařilo vždy 

rozptýlit ujištěním, že mi nejde o jejich „správné“ odpovědi či o splnění mého úkolu, nýbrž 

že jde o přátelské setkání, popovídání o životě, a že mám opravdový zájem o sdělení jejich 

zážitků a postojů. 
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Délka rozhovorů se pohybovala v rozmezí 60 – 120 minut, a to v závislosti na 

obsáhlosti sdělení komunikační partnerky. Do průběhu rozhovoru jsem se snažila 

zasahovat co nejméně, zejména jsem s ostražitostí sledovala své eventuální reakce v tom 

smyslu, aby komunikační partnerka necítila z mé strany tlak, moralizování, přílišně horlivý 

souhlas či nesouhlas, který by mohl ovlivnit děj dalšího vypravování. Snažila jsem se o 

maximální soustředění, empatii a intenzivní oční kontakt v průběhu rozhovoru, což 

vzhledem k mému skutečnému zájmu nebylo těžkým úkolem. V rámci rozhovorů jsem si 

dělala poznámky ohledně nonverbální komunikace, ovšem co nejvíce nenápadným 

způsobem, stejně tak jsem zacházela s kontrolou nahrávacího zařízení. Psaný seznam 

otázek jsem v konečné fázi neužívala, neboť se to ukázalo být rušivým momentem 

v dynamice rozhovoru, jakkoliv jsem se snažila o jeho ukrytí, vždy komunikační partnerky 

projevily zájem do něj „nahlédnout“ a cítila jsem, že si v ten moment uvědomují, že „jde o 

výzkum“, což je svazovalo. Uvědomovala jsem si, že mohu být reflektována v určitém 

nerovnoměrném postavení, vzhledem k mé pozici připravené výzkumnice, a snažila jsem 

se vědomě tuto mou relativní mocenskou výhodu eliminovat. 

Rozhovor končil v momentě, kdy byly zodpovězeny všechny relevantní otázky a kdy 

jsem vycítila ze strany komunikačních partnerek, že cítí, že vše podstatné již bylo řečeno. 

Vždy jsem se jich dotázala, zda dle jejich pocitu bylo vše řečeno, či zda ještě chtějí něco 

dodat. Samozřejmě je nutné podotknout, že nemohly být veškeré aspekty detailně 

probrány, protože určité jednání odráží soubor mnoha různých kontextů a zkušeností, které 

se řetězí a mohou sahat do hluboké životní historie konkrétní komunikační partnerky.

Pozitivní zpětnou vazbou pro mě bylo, že všechny komunikační partnerky odcházely 

s dobrým pocitem, bez pachuti určitého „odškrtnutého dobrého skutku“, který pro mě 

udělaly. Dostávalo se mi takových reakcí, jakože si dobře popovídaly o věcech, o kterých 

nemají s kým mluvit, že si při mluvení utřídily i určité věci a uvědomily si je, že to pro ně 

byl příjemně strávený čas, že je to obohatilo. Již to samo o sobě pro mě bylo důležitým 

výzkumným zjištěním i argumentem, proč je potřebné se zajímat o životní strategie matek 

na mateřské/rodičovské dovolené. Musím konstatovat, že stejný pocit obohacení jsem si 

z realizovaných rozhovorů odnášela i já. 

3.1.3 Zpracovávání a kódování získaných dat

Získaná data, která v mém případě představují zvukové záznamy rozhovorů 

zachycené prostřednictvím diktafonu, jsem vždy téměř bezprostředně po zrealizování 
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konkrétního rozhovoru převáděla do písemné podoby. Celé rozhovory jsem přepisovala 

doslovně bez jakýchkoliv jazykových, natož obsahových úprav. Užila jsem také 

vyznačování určitých důležitých momentů jako např. kratších či delších pauz, 

nonverbálního jednání či zvláštních momentů při výpovědích, jakými byl např. smích či 

úšklebek. Často používaným motorickým projevem, který rámoval několik rozhovorů, byl 

pohyb rukou symbolizujících pomyslné („v uvozovkách“). Zachytit tyto momenty bylo 

zcela zásadní, neboť při následné analýze a interpretaci se díky nim mohl zčásti či 

podstatně měnit smysl výpovědi. Hendl (2005) hovoří o časové náročnosti takovéhoto 

postupu, nicméně jak sám uvádí, pro kvalitní vyhodnocení je tento přístup nezbytný. 

Výhody ovšem spatřuji v možnosti blíže se seznámit se získanými daty a díky tomu, že 

jsem zrealizované rozhovory přepisovala osobně, byla pro mě následná práce s nimi o něco 

jednoduší. 

Vzhledem k požadavku anonymity mých komunikačních partnerek jsem je v přepisu 

označovala, v zájmu zachování určitého osobního přístupu křestními jmény, nicméně 

mnou smyšlenými. 

Přepsané rozhovory samy o sobě představují bohatý výzkumný materiál, nicméně 

následné kroky musely spočívat v jeho organizaci, tak aby bylo možné nalézt odpovědi na 

klíčová témata, eventuálně hledat nové souvislosti. Jak uvádí Coffey a Atkinson (1996), 

analýze dat předchází nalezení klíčových motivů a vzorců, které v mém konkrétním 

případě přepsané rozhovory obsahují. Jedná se o identifikaci klíčových témat a oblastí. 

Získaná data se musí kategorizovat, rozčlenit dle potřeb a představ výzkumnice/ka, což se 

může dít např. prostřednictvím přiřazování „visačky či štítku“ k různě velkým částem 

textu, ze kterého výzkum vychází. 

Kódování propojuje různé segmenty nebo úrovně dat. Jednotlivé fragmenty dat se 

dále spojují takovým způsobem, aby vytvářely samostatné kategorie údajů, které ovšem 

mají společné vlastnosti či prvky. Na straně jedné díky kódování dochází ke 

zjednodušování dat díky jejich rozpadu do obecnějších kategorií, na straně druhé dochází 

ke komplikování dat při hledání jejich vzájemné souvztažnosti, nových propojení a 

významů a jejich segmentaci na stále detailnější podkategorie. Kódování je pomocníkem 

k analyzování dat. Správné kódování umožní rychlejší orientaci v získaném výzkumném 

materiálu (Coffey a Atkinson, 1996).

Po několikanásobném přečtení přepisu rozhovoru jsem si určila několik 

významových kategorií a v rámci nich subkategorie a různě dlouhé pasáže textu jsem do 

nich přiřazovala. Používala jsem metodu manuálního kódování, přičemž lze užít i 
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specializovaného softwaru, což ovšem pro mě byla cesta obtížně dostupná. Kódování je 

časově náročnou aktivitou, kterou jsem uplatňovala vždy nedlouho po pořízení 

konkrétního rozhovoru. 

Tato kapitola se věnovala metodologii, která byla v mé diplomové práci použita. 

Dále jsem se zabývala představením zvolené metody a procesům, jež předcházely i 

následovaly sběru dat. Zahrnut byl také odkaz na etické otázky výzkumu. Kapitola 

následující obsahuje vlastní analýzu získaných sdělení, komparaci a vyhodnocení zjištění, 

která z rozhovorů vyplynula. 

3.2 Analýza rozhovorů

Tato část mé práce se zabývá prezentací poznatků a závěrů, které vzešly z analýzy 

zrealizovaných rozhovorů, které byly pořízeny s matkami na mateřské/rodičovské 

dovolené, které mají zkušenost se současným vykonáváním práce. Prací jsou v tomto 

kontextu myšleny činnosti, které nesouvisí s chodem rodiny a péčí o dítě, kde zejména 

v inkriminovaném období existuje předpoklad, že je matky prostě vykonávají, jaksi 

„samozřejmě a přirozeně“.  

Nejprve se věnuji tématu mateřství a jeho vlivu na životy komunikačních partnerek. 

Dále se zabývám procesem rozhodování a dilematy, jež vyplynula z myšlenky aktivního 

zapojení se do pracovního procesu. S touto otázkou dále souvisí praktická realizace tohoto 

záměru a zajištění péče o dítě (děti). V neposlední řadě jsou diskutovány otázky prožívání 

této situace nejbližšími, pomoc, které se komunikačním partnerkám (ne)dostává, a to i 

v souvislosti s dělbou práce v rodině. Cílem této kapitoly je zobrazení aspektů, které ženy 

na mateřské/rodičovské  dovolené v souvislosti se svým pracovním angažováním řeší, jaké 

strategie volí a jaké toto jejich rozhodnutí (ne)má dopady na ně samé i na jejich okolí. 

3.2.1 Prožívání mateřství

Jak již bylo zmíněno v teoretické části této práce, se ženou je představa o tom, že se dříve 

či později stane matkou, neoddělitelně spjata (Křížková, 2007, 2011). Do jaké míry může 

žena svobodně konstruovat svůj postoj k mateřství a jak jsou její prožitky autentické ve 

společnosti, která disponuje určitou „návodnou matricí“, co a jak má žena v souvislosti 

s mateřstvím cítit i jak se má chovat, je diskutabilní.32 To jakým způsobem je ovšem 

                                                            
32

Pavlík (2007) představuje koncept preferované feminity, který obsahuje předpoklad, že každá „normální“ 
žena tíhne k založení rodiny. Šmídová (2008) hovoří o obecně známem normativním obrazu mateřství, které 
je spojeno s představou nukleární rodiny a tradiční dělby genderových rolí. Badinter (1998) identifikuje 
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vnímáno mateřství úzce souvisí také s realizací pracovních aktivit žen, a to zejména 

v období mateřské/rodičovské dovolené. Jestliže bude např. ve společnosti převládat 

diskurs, který bude prosazovat výlučnou mateřskou péči do nejméně tří let věku dítěte je 

zřejmé, že tento ovlivní prostředí, ve kterém se ženy pohybují a jejich možnosti a „volby“.

Vzhledem k tomu, že příchod dítěte do rodiny přináší do života žen dramatické změny a 

téma slaďování práce a rodiny jako takové, je podstatné zjistit, co ženy v tomto období 

prožívají, s čím se setkávají a jak tyto zkušenosti formují jejich identitu. Celý tento proces 

totiž úzce souvisí s tím jak se ke slaďování práce a rodiny (ne)mohou postavit. Níže jsou 

uvedena ta témata související s mateřstvím, a to zejména s momenty příchodu dítěte do 

rodiny a období čerpání mateřské/rodičovské dovolené, která komunikační partnerky 

nejčastěji zmiňovaly. 

3.2.1.1 Jaké to bude a jaké to (také) je

V otázce prožívání mateřství se jako zásadní téma rozhovorů ukázalo to, jakým způsobem 

si komunikační partnerky konstruovaly představu o mateřství (a tedy o jejich potencionální 

možnosti využívání času, např. i ve prospěch participování ve veřejné sféře) a jak se tato 

jejich představa (ne)shodovala s realitou po příchodu dítěte do rodiny. Tak jako v dalších 

kapitolách a podkapitolách je ovšem zřejmé, že nemohly být zmíněny všechny myšlenky a 

pocity komunikačních partnerek, které se k danému tématu či situaci vztahují.

Z výpovědí devíti komunikačních partnerek, přičemž pět z nich vychovává dvě děti, 

kdy alespoň jedno dítě je ve věku do čtyř let a čtyři vychovávají jedno dítě do čtyř let věku, 

je patrný konflikt mezi představou „jaké to bude dítě mít“ a skutečnou realitou:

(...) já vím, že jsem si vždycky říkala, že se budu děsně nudit. Tři roky mi přišlo jako šílená doba, že 

jsem si myslela, že ty matky, tak co nakrmí miminko, vykoupou miminko a pak doma seděj a nic 

nědělaj, tak tahle představa vzala za svý. (Eva, str. 2) 

(…) myslela jsem, že nebudu pracovat, že prostě jako budu doma, já jsem to měla prostě, že budu 

s těma dětma. (…) nebylo to tak růžový, jak jsem si to představovala. (Marie, str. 1)

Z provedených rozhovorů vyplynulo, že všechny komunikační partnerky se reálně 

cítily být změnou jejich životní situace zaskočeny (např. nepředpokládaná náročnost péče o 

                                                                                                                                                                                        
několik konstruovaných mateřských kategorií, které se od sebe kvalitativně liší v závislosti na tom jak 
(ne)správně žena plní svou mateřskou roli (dobrá matka, egoistická matka…). Celou řadu předobrazů 
mateřství lze nalézt v populárně naučné literatuře zaměřené na těhotenství a péči o dítě.  Je možné uvést 
mnoho dalších příkladů, z čehož vyplývá, že není relevantní předpokládat, že žena ve vztahu k mateřství je 
„tabula rasa“, ale je si vědoma toho, jaké jsou preferované formy mateřství a jaká jsou s mateřstvím spojena 
očekávání, eventuálně možné sankce za neplnění těchto očekávání. 
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dítě, tlak očekávání na plnění mateřské role, vytržení ze sociální sítě). Toto zjištění zakládá 

pochybnost o pravdivosti představ, že se ženy matkami rodí. Zároveň předpoklady, se 

kterými komunikační partnerky primárně operovaly, mohou vycházet také v teoretické 

části popsaném podhodnocování soukromé sféry a vnímání péče jako „ne-práce“. 

Většina komunikačních partnerek vypověděla, že se na mateřství připravovala 

čtením literatury (knihy věnované mateřství). Dalším zdrojem byly informace šířené 

prostřednictvím internetové sítě. Informace získávaly také od žen v jejich blízkosti, které 

již matkami byly. Většina informačních zdrojů, se kterými přišly komunikační partnerky 

do styku, však, jak vyplývá z kontextu výpovědí, referovala spíše o příjemných stránkách 

mateřství. V kontextu shora uvedeného lze také spekulovat o tom, jak mohou být reference 

známých o mateřství relevantní ve společnosti praktikující „imperativ dobré matky“ a zda 

se ženy neobávají referovat i o určitých negativních aspektech. Všechny komunikačních

partnerky samozřejmě zmínily lásku k dítěti i to, že je dítě obohacením jejich života. 

Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že tato část mateřství je z jejich pohledu okolím, 

společností neproblematizována. O mateřské lásce a o tom, že dítě v období 

mateřské/rodičovské dovolené saturuje všechny potřeby ženy, se hodně mluví. 

Komunikační partnerky vnímaly, že zastávají-li tuto pozici, mohou o ní svobodně hovořit 

s kýmkoliv, problém nastává, cítí-li i „něco jiného“. Mimochodem, v rozhovorech velmi 

kvitovaly, že mohou i o této „negativní stránce mateřství“ hovořit a ujistit se, že „v tom 

nejsou samy“ tzn., že podobné protichůdné pocity může zažívat i jiná žena. Eva spontánně 

po ukončení rozhovoru doslova vychrlila své obavy: 

(…)No doufám, že z toho nevycházím jako totální magor, protože teď jak máme ty starosti s tím 

klukem, tak mě to ovlivnilo, že jsem taky někde udělala chybu. Já nevím, jestli to tak má každá matka. 

Možná že má, nebo že je to jen nějaká moje…, že já jsem perfekcionistka. Ne, já si nemyslím, jde to ze 

mě, mám pocit, zrovna jsem nad tím přemýšlela, přemýšlím nad tím, že asi já matka dělám něco 

špatně. Takový mám pocit, že se vždycky říkalo různě, že problémy dítěte do určitého věku je jasná 

spojitost s matkou. Tudíž to tam tak někde mám, že malé dítě rovná se, matka má někde problém. Mám 

pocit, že to v podstatě leží všechno na mě, ale je to blbě já vím, že to tak není, ale tím, že tady vévodím 

víc já a vím, že s ním trávím víc času, tak to tak beru, že je to na mě. Vždyť já si o tom ani nemůžu 

s nikým promluvit, aby si nemyslel, že jsem nějaká divná, ty mě snad chápeš a nebudeš mě soudit. 

(Eva, str. 8)

(…)jako ty vlnovky co každá matka, totální depky, ale to si myslím, že je normální, že to mají všechny 

matky, nebo ne? To mají všechny ženský stavy totální beznaděje, že nestíhaj… (Martina, str. 8)

Zajímavé bylo zjištění, že většina komunikačních partnerek téma „negativních 

pocitů“ spojených s mateřstvím zvýznamnila ihned po položení otázky „Co se v nich 
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samých odehrávalo po narození dítěte“. Tento fakt pak některé z nich reflektovaly slovy, 

že jelikož ví, že jsem sama matkou, která se věnuje i jiným aktivitám, očekávaly, že je 

nebudu soudit, že budu mít možná podobné zkušenosti, čímž si ověří, že jejich prožívání 

není nenormální. Sdělily také, že o takovýchto věcech mohou hovořit s některými 

přítelkyněmi v tomto směru „řádně prověřenými“. V širším okolí pak pouze mohou 

naznačovat či situaci otáčet do humoru či ironie.  

Z výpovědí komunikačních partnerek je zřejmé, že nekonformnost, kterou prožívají 

v souvislosti s mateřstvím, není primárně vázána na dítě a péči o něj, ale nato jak se cítí být 

ovlivňovány okolím, jak se změnil jejich společenský status. Tyto okolnosti lze definovat 

jako vliv společnosti, kde převládá určitý typ mateřského diskursu, který konstruuje např. 

délka rodičovské dovolené, medicínský/psychologický/mediální diskurs apod. 

V reakci na to jakým způsobem se cítí být komunikační partnerky ovlivňovány 

okolím v tom smyslu, jak si myslí, že je vnímán obsah mateřství, některé uvedly, že 

existuje mnoho typů a podob mateřství. Nicméně všechny komunikační partnerky byly 

schopny definovat z jejich pohledu určitou konkrétní podobu mateřství, kterou označily za 

takovou, která je považována obecně, nikoliv čistě jimi samými za „správnou“. „Správná

podoba mateřství“ je dle komunikačních partnerek pro společnost synonymum pro

ženy/matky, které se věnují výhradně dětem a rodině, a to nejméně po dobu tří let a cítí 

absolutní uspokojení:

(…) prostě ten model mateřství je u nás ten, že by ty ženský měly zůstat sedět doma a ty tátové chodit 

do práce a nosit ty peníze. (Linda, str. 4) 

(…) Jsou různý modely, bych tak řekla, média tě masírujou tím, že musíš být dva měsíce po porodu 

štíhlounká jako před porodem jako různé celebrity a pseudocelebrity, takže to je jeden model. Druhej 

model je takový to, že by žena měla být milující žena, matka co bude zajišťovat to zázemí, starat se o 

děti a oprašovat manžela…“(Martina, str. 5)

(…) asi nejsem ten správný mateřský typ, protože plácat bábovičky na písku mě prostě nebaví, takže si 

tam radši vezmu knížku nebo časopis … (Martina, str. 5) 

V této souvislosti je na místě uvažovat o tom, zda smíšené pocity komunikačních partnerek 

nevyjadřují spíše normu, o které se ovšem nemluví, je marginalizována, neboť je zcela 

přehlušena dominantním mateřským diskursem. Z pohledu proměny identity 

komunikačních partnerek v průběhu mateřství pak dochází ke konfrontaci mezi tímto 

„ideálem“ a reálným prožíváním, kdy výše uvedené, rozkolísává u části komunikačních 

partnerek jejich do té doby vybudované jistoty a sebevědomí. I ty komunikační partnerky, 

které si svou životní dráhu tvořily doposud nezávisle a necítily či si nepřipouštěly 
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společenská omezení, se začínají v období mateřství porovnávat s konstruovanou „ideální 

matkou“, normativem pocházejícím prakticky z modelu měšťanské rodiny.  

Z provedených rozhovorů vyplynulo, že představa komunikačních partnerek o 

mateřství, zejména v souvislosti dopadů na jejich život, se diametrálně rozcházela se 

skutečností, zejména s tím, že nepředpokládaly tak masivní pocity izolace od okolního 

světa. Zároveň vnímaly vnitřní či vnější tlak, kterým byly instruovány k takřka 

24hodinnové péči o své dítě (děti). Jejich touha, byť po občasném a krátkodobém 

odpoutání buď nebyla vyslyšena, či ji dokonce samy považovaly za nepatřičnou nebo 

cítily, že by jako nepatřičná mohla být posuzována. Ani jedna z komunikačních partnerek 

se nevyjádřila v tom smyslu, že by příchod dítěte do rodiny nekvitovala s láskou a 

nadšením, nicméně dramatická změna, která v jejich životech nastala, a kterou dle názoru 

všech komunikačních partnerek, lze připsat na vrub vžitým představám o „správné podobě 

mateřství“, o představě matky v domácnosti je překvapila. 

Komunikační partnerky také uvedly, že o mateřství a zejména o pobytu na 

mateřské/rodičovské dovolené mají diametrálně odlišnou představu po té, co tuto 

zkušenost prožily. Tento poznatek je důležitý, neboť v jeho světle mohou být 

problematizovány např. prováděné výzkumy mezi bezdětnou populací ohledně 

plánovaných životních strategií souvisejících s narozením dítěte. 

Komunikační partnerky v souvislosti s mateřstvím zejména trápil fakt, že mateřství 

není dle jejich názoru společností ceněno:

(…) je to hrozně znevážený a úplně braný, jakože ty, když jsi doma s dětma, tak je to něco takovýho 

jako podřadnýho.“ (Marie, str. 5)

„(…) nemám pocit z lidí, že by to viděli jako něco super, myslím, že se to bere, že je to normální, je 

normální, že ženská má děti. Musím říct, že třeba ze zkušeností z MHD tak mám pocit, že pro lidi jsme 

obtěžující, protože mám kočár a ještě malé dítě, nikdo nepomůže a ještě koukají, kam se ženská 

s dětma vydala. Já ze svých zkušeností si nemyslím, že je mateřství nějaká extra hodnota.“ (Eva, str. 7)

3.2.1.2 Emoce a sociální izolace 

Příchod dítěte do rodiny je nezpochybnitelnou zásadní životní změnou. Ženy jsou však 

vystaveny několikanásobně vyššímu podílu změn než muži. Tyto změny nesouvisí jen 

s fyziologickými změnami v období těhotenství a bezprostředně po porodu. Z pohledu 

zvenčí sledovaná citová labilita a sklíčenost matek je často vysvětlována biologickými 

faktory – „hormonální bouře, poporodní blues“ a předpokládá se, že tyto stavy přehluší 

silný a vrozený mateřský instinkt, který odpoutá pozornost matky od sebe sama a napře jí 
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ve prospěch svého dítěte. Tento předpoklad, jak bylo uvedeno výše, se u většiny 

komunikačních partnerek nepotvrdil absolutně, kdy jednomyslně sice byla konstatována 

silná vazba matky a dítěte a snaha co nejlépe se o své dítě po všech stránkách postarat, ale 

zároveň se společenský apel na absolutní zaměřenost na dítě ukázal jako jeden ze 

spouštěčů negativních pocitů spojených s mateřstvím. Výpovědi komunikačních partnerek 

potvrdily existenci citové rozkolísanosti, nicméně původ jejich nepohody spočíval v dalším 

aspektu, který mateřství v kontextu ČR přináší, tj. v úplném stažení se z veřejné sféry.

To, že na rozvoj poporodní citové rozkolísanosti mají velmi podstatný vliv faktory 

sociokulturní, konstatuje i Maureen Giovannini (Giovannini, 1992 in Renzetti, Curran, 

2003). Generace současných žen, které jsou vybízeny ke studiu a pracovní aktivitě 

v momentu příchodu dítěte do rodiny ztrácí tyto své záchytné body a podle

komunikačních partnerek v podstatě ztrácí svůj dosavadní život. S dítětem přicházejí nové 

pozitivní podněty a impulsy do života žen, nicméně komunikační partnerky se cítily být 

v podstatě osamoceny v tom smyslu, jak samozřejmě jejich okolí vnímalo jejich novou 

životní situaci. Komunikační partnerky tak v podstatě neměly prostor pro vyrovnání se 

s nastalou změnou jejich života a vzhledem k tomu, že se podřídily očekávání, že to budou 

ony, které budou čerpat mateřskou a následně rodičovskou dovolenou a téměř výhradně 

pečovat o dítě, neviděly ani možnost konstruovat svou životní strategii jinak.  

K otázce co přineslo narození dítěte a odchod nejprve na mateřskou a následně 

rodičovskou dovolenou do jejich života poskytly komunikační partnerky takovéto 

výpovědi: „Myslím si, že pro každou matku jako změna a šok.“ (Martina, str. 3)

(…) zjistila jsem, že nic nezvládám takový ty stavy, jak člověk pořád řve a já jsem je měla, já jsem 

řvala pořád a manžel přišel z práce a já furt začala brečet a on vždycky co se děje a já říkala já jsem 

doma a já člověk, kterej byl aktivní, já potřebuju ven, já potřebuju mezi lidi a já potřebuju něco dělat. 

A já jsem tam seděla u ní a byla jsem vyřízená z toho, že nic nedělám, to bylo prostě pro mě strašný.

(Renata, str. 1)

(…)Od maturity jsem chodila do práce tak jsem si to neuměla představit jaký to je být jen doma i když 

s dítětem, který miluješ a pak jsem viděla jaký to je doma, že nejsi v kontaktu s lidma a nemáš ty svoje 

vydělaný peníze… (Marie, str. 1)

Komunikační partnerky shodně vypovídaly v tom smyslu, že největší stres prožívaly 

a prožívají právě díky sociální izolaci (viz příklady citací), která je z pohledu zvenčí často 

zneviditelněna tím, že „nejsou samy“, neboť mají doma dítě, které přece chtěly. Tento 

argument jakoby umlčoval zároveň i komunikační partnerky samé, kdy některé z nich 

ostražitě upozorňovaly nato, že to že se necítí být na mateřské/rodičovské dovolené zcela 
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konformně, není v rozporu s tím, že zároveň mají své děti rády a že si uvědomují, že 

určitou část své suverenity prostě dávají v jejich prospěch:

(…) samozřejmě taky se tu někdy cítím někdy zavřená, že bych šla mezi lidi, že se nikam nepodívám, že 

bych šla někam na nákup a byla tam sama, což nehrozí. Ale Tom je malej a bude to lepší. Na druhou 

stranu si to užívám to miminko, takže v klidu. (…) samozřejmě, že čas nemám, ale tak si říkám, že 

miminko třeba už mít nebudu tak si to užívám, ačkoliv jak říkám, bylo by fajn jít někam sama … (Eva, 

str. 5)

3.2.1.3 Je či není pobyt na mateřské/rodičovské dovolené práce?

Problém, který většina komunikačních partnerek přímo identifikovala, je že od ženy/matky 

se prostě očekává plné nasazení v rámci rodiny. Tato angažovanost ovšem je definována 

jako přirozená. V rozhovorech zazněly protichůdné názory nato, zda se vůbec dá hovořit 

o péči o dítě jako o práci. Křížková (2007) problematizuje užívání termínu „dovolená“, 

který devalvuje náročnost a charakter práce a péče v rodině. Z hlediska vlivu na 

konstruování identity je ve společnosti, která preferuje veřejnou sféru placené práce 

zodpovězení otázky, zda péče o dítě je či není prací podstatná. Všechny komunikační 

partnerky přirozeně považovaly práci a pracovní úspěchy ve veřejné sféře za součást své 

identity. Mateřství tak přináší vedle konfrontací s ideálem dobré matky, pocity sociální 

izolace také další aspekt, a to eliminaci důležitého pilíře (práce), na kterém stojí současná 

identita žen.

Ty komunikační partnerky, které se spíše přikláněly k názoru, že péče o dítě práce 

v podstatě není, pak dovozovaly, že si „oprávněně“ nemají na co stěžovat, jelikož mají 

zdravou rodinu, jsou doma a necítí-li se spokojeně, může to být přikládáno na „vrub“ jejich 

schopnosti být matkou. Z kontextu provedených rozhovorů však bylo zároveň zřejmé, že 

subjektivně pociťovaly péči o dítě jako velkou zátěž, rovnající se či dokonce převyšující 

náročnost výkonu placené práce. Komunikační partnerky tak internalizovaly vnější tlak, 

definovaný imperativem dobré matky a správné ženy. Bourdie (2000) takovéto nevědomé 

podlehnutí konstruovaným předpokladům definuje jako symbolické násilí, kdy se 

reprodukuje androcentrické vidění biologických a sociálních „daností“. Schémata jednání 

(např. co znamená být dobrou matkou?) plní funkci šablon, které se včleňují do myšlení a 

konání společenstva. Praktická realizace konstruovaných obsahů definujících určité 

jednání pak zpětně potvrzuje jejich správnost, přirozenost, tradici: Zase s tím dítětem se to 

nedá říct, že by to byla 100% práce, že jo, když jsem s ním na procházkách venku, tak 

nějak doma a co je potřeba... (Martina, str. 5)
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Zdrženlivý postoj ohledně reflektování péče o dítě jako práce, lze vysledovat také 

v odpovědích týkajících se angažování partnerů v rodině a v argumentaci, kterou 

komunikační partnerky užily: (…) on je obchodní cestující celý den jezdí, takže má náročnou práci,

takže po něm moc víc chtít nemůžu… (Martina, str. 4)

(…) na druhou stranu si říkám, že on je nějakých 9 hodin v práci, v podstatě živí nás, protože 

vydělává, tak to si myslím, že ještě abych po něm chtěla, aby přišel po těch x hodinách z práce s tím, 

že teď už takhle přijde, že si hned hraje s malým, nevím, mě by to přišlo takový divný, blbý chtít po 

něm ještě večer, aby tady třeba žehlil, to asi těžko…(Eva, str. 6)

Martina a Eva absolutně nereflektovaly, že jejich výkon v domácnosti je také 

relevantní prací, minimálně srovnatelnou s prací jejich partnerů, od kterých se jim 

podobného extrémního pochopení nedostává, ovšem to také souvisí s postojem 

komunikačních partnerek samých. Olina jako jediná zřetelně deklarovala názor, že pobyt 

na mateřské/rodičovské dovolené je z jejího pohledu mnohem náročnější, než výkon 

placené práce: 

(…) A z mýho pohledu a i z pohledu mýho muže vím, že je to jednoznačně vyšší zátěž. Že si to umím 

představit, protože jsem to dělala i při dětech,33 co to znamená chodit do práce od rána do večera a 

večer si je užít hodinu a půl, dvě. Nebo opravdu všechny ty věci domýšlet, managerovat, plánovat, 

prožívat je, vychovávat je a do toho mít ještě svůj život a stíhat ještě doktory a třeba provoz 

domácnosti, že to je jako hodně velký managering. (Olina, str. 8)

Je zřejmé, že neohodnotí-li komunikační partnerky svou činnost v domácnosti a 

v péči o dítě jako relevantní a náročnou fyzickou i psychickou práci, zhoršují si tím 

vyjednávací pozici ve vztahu ke svému okolí, a to zejména ve smyslu práva na individuální 

trávení času. Z představ o mateřské péči jako ne-práci také může vycházet např. 

přesvědčení zaměstnavatelů o ztrátě pracovních kompetencí, neboť doba 

mateřské/rodičovské dovolené pak evokuje trávení času „nic-neděláním“. 

Tři komunikační partnerky explicitně popsaly dva základní již výše diskutované 

fenomény, tj. znevážení péče a mateřství z titulu biologie a přirozenosti, tj. co je přirozené 

nevyžaduje žádnou zvláštní kompetenci a zásluhu, tudíž ani obdiv. Péče je provozována 

zejména ženami v soukromé sféře, což sebou přináší automaticky nižší míru prestiže. 

Státní politika tento status qou utvrzuje relativně nízkým rodičovským příspěvkem, který 

lze interpretovat také jako ekonomické vyjádření hodnoty vykonávané práce.  

Jedna komunikační partnerka dokonce uvedla, že se cítí být „příživnicí“, která nemá 

právo na cokoliv kverulovat. Zároveň všechny komunikační partnerky uvedly, že vnímají, 
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Olina vychází ze své zkušenosti z minulosti, kdy neměla ještě vlastní děti, ale žila v partnerském vztahu, 
kde děti byly a podílela se na jejich výchově.
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že na ně je, či může být potencionálně nahlíženo jako na neperspektivní ve vztahu 

k pracovnímu trhu, a že mateřství je z tohoto pohledu znevýhodňuje vůči bezdětným 

ženám, o mužích nemluvě. Ze všech výše zmíněných důvodů pak některé komunikační 

partnerky subjektivně pociťovaly větší či menší pokles svého sebevědomí.34 Nicméně 

současně v sobě nacházely novou sílu a motivy jak tomuto stavu vzdorovat.

3.2.1.4 Vliv mateřství na partnerský vztah

Komunikační partnerky v souvislosti s narozením dítěte citlivě reflektovaly změnu, kterou 

prodělal jejich partnerský vztah obecně ve smyslu obohacení, ale také nedostatku času na 

budování partnerského vztahu. Také si ovšem zřetelně uvědomily rozdílnost dopadů na ně 

jako matky a na jejich muže jako otce. V tomto kontextu hovoří Eva o tom, co prožívala po 

narození druhého dítěte: 

(…) přišlo mi, tak já vím, že chodí do práce to je jasný, ale tak jako, že já jsem tady furt pořád v tom 

samým, výchova je na mně, protože já s nima trávím nejvíc času, já jsem tady uvázaná v podstatě a on 

mě má tady jistou a ví, že jsem doma, a co tady dělám. Zato co já vím, co může v práci dělat? Takže 

myslím, že mi hlavně přišlo, že já jsem usazená, uvázaná doma těma dětma, kdežto on v podstatě, 

pro něj se to tak dramaticky nezměnilo. (Eva, str. 4)

Zcela dramatickou změnou vztahu prošla v případě prvního dítěte Kamila, která je 

v současnosti na rodičovské dovolené s druhým dítětem. Její manželství se rozpadlo ještě 

před narozením očekávaného a plánovaného potomka:

(…) nedopadlo to dobře, přestože se ze začátku první manžel jevil jako ideální otec a velmi dítě 

očekával a chtěl, tak nakonec vycouval těsně před porodem a miminko se narodilo do téměř 

rozvedenýho stavu. (Kamila, str. 7)

Podobnou zkušeností si prošla i Linda35: 

(…) vzhledem k tomu, že ta situace byla v tý době hodně špatná, prostě rostl tak nějak mimochodem. 

Bylo to tak, že to prostě přežiju já a tím pádem to přežije i dítě nebo to nepřežiju a …  A pak jsem 

porodila a říkala jsem si ano mám dítě a začaly povinnosti, jaký měly být. Takže situace vlastně 

absolutně bych řekla, že absolutně nestandardní. Jak jsem si chtěla užít, že se budeme těšit na 
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Výše uvedená zjištění korespondují s daty výzkumu Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus 
(Höhne a kol., 2010: 32): 

„Zatímco pro většinu mužů se šance na získání zajímavé práce a možnosti pracovní kariéry po 
narození prvního dítěte nemění (kolem 80 %), pro zhruba polovinu jejich partnerek má narození 
dítěte nepříznivý vliv na obě tyto oblasti. Přitom jako velmi nepříznivý hodnotilo dopad na šance na 
postup v zaměstnání 16 % žen a dopad na možnost získat zajímavou práci pak 12 % žen. Po 
narození dítěte pociťují ženy častěji než muži také ztrátu společenských kontaktů (27 % vs. 16 %) a 
do určité míry i zhoršení svého společenského postavení (12 % vs. 5 %)“.

35
Lindin vztah se nedlouho po narození dítěte obnovil, nicméně z rozhovoru bylo patrné, že je to pro ni stále 

velmi bolestná životní etapa, o které nechtěla příliš hovořit. 
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miminko, že bude všechno v pohodě tak tím, že situace byla, jaká byla tak úplně jinak, a kdo se se 

mnou těšil tak holky v práci a to bylo zázemí, který jsem měla, dvě tři holky z práce a tím to haslo. 

(Linda, str. 4) 

V případě Lindy je viditelný aspekt vzájemné ženské podpory, který není vždy tak 

samozřejmý jak by se mohlo zdát. Kromě Renaty všechny ostatní komunikační partnerky 

prošly určitou partnerskou kolizí, která vycházela především ze změny rolí v rámci rodiny, 

spočívající ve stažení se do soukromé sféry. Komunikační partnerky významně 

nereflektovaly, že by podobnou dramatickou změnu zažíval jejich partner. Otcovská role 

byla a je z jejich pohledu, vykonávána jaksi samozřejmě a mimochodem, ovšem zejména 

v čase, který mužům vyhovuje, či který si zvolí. Povaha interakcí muže/otce a dítěte 

v rodinách komunikačních partnerek pak nese spíše znaky hry, což zpětně některé muže 

utvrzuje v předpokladu, že doba, kterou jejich partnerka tráví na mateřské/rodičovské 

dovolené není nijak náročná.36 Tento předpoklad je pak nepřímo podporován i ženou 

samotnou tam, kde péči o dítě ona sama nepovažuje za práci, jak bylo výše uvedeno. 

Z tohoto postoje se pak etabluje nejeden konflikt mezi partnery: 

(…) ty tátové přijdou, pohrajou si, a to vidím, když třeba bych je nechala, aby se o ně partner postaral 

celý den, tak to nemá problém, on není ten klasický chlap, který nezvládne nic, to on zvládne. Ale 

stejně je to pro něj jenom zábava. Zatímco já mám dítě plus musím uklidit plus uvařit plus udělat 

nákup, on to má tak, že jenom prostě táta a dítě, jedou na výlet, hrajou si nebo něco. (Eva, str. 5)

Naprosto odlišnou zkušenost ohledně změny, která nastala v jejich partnerském 

vztahu, vypověděla Renata, která cítí od svého partnera jako jediná ze všech žen, které 

rozhovor poskytly, maximální podporu, která reflektuje nejen potřeby dítěte, ale i potřeby 

její: „Je úplně úžasnej … ten hodně pomáhal a pomáhá.“ (Renata, str. 5)

3.2.1.5 Veřejná sféra matek – pískoviště?

Když se komunikační partnerky vyjadřovaly k tématu mateřství, co pro ně znamenalo a 

znamená, vždy se v jejich spontánním vypravování objevilo téma pískoviště, a to

v různých souvislostech i s různými významy. Z kontextu vyprávění komunikačních 

partnerek vyplynulo, že pískoviště je prvotní asociací při uvažování „kam jít s dítětem, kde 

se setkat s jinými lidmi“. Pískoviště, ačkoliv to žádná komunikační partnerka explicitně 

                                                            
36

Šmídová došla při výzkumu pečujících otců k závěru, že zatímco matky reflektovaly rodičovskou 
dovolenou jako stereotypní a nezřídka vysilující, otcové, kteří celodenně pečovali o dítě, toto období 
považovali za „pohodový životní styl“. Tento stav Šmídová připisuje mj. tomu, že pro otce je pečování 
volbou, nikoliv povinností a nejsou zatíženi společenským diskursem „správné matky a hospodyně“.(2008:
52)
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nevyřkla, představovalo dostupný veřejný prostor pro matky s dětmi v situaci, kdy z jim 

doposud oficiálně známé veřejné sféry odešly. Pískoviště však nefungovalo samo o sobě, 

ale pro komunikační partnerky prezentovalo určitý symbol jejich nového společenského 

statusu. „Kauza pískoviště“ se objevovala napříč rozhovory a stala se pro komunikační 

partnerky symbolem pro degradování matek zvenčí a následně i v jejich sebehodnocení, a 

to zejména v souvislosti s tím, že všechny komunikační partnerky dříve či později došly 

k závěru, že pro jejich psychickou pohodu je potřebné angažování se i v jiných činnostech, 

nežli výlučně v péči o dítě. Jinou činností se následně stal nějaký druh pracovní činnosti, 

což bude rozebráno níže. K tomuto poznání je jakoby dovedl právě prostor pískoviště, 

který je prostorem pro setkávání nově formované specifické komunity (sociálně 

izolovaných matek na mateřské/rodičovské dovolené) a místem k diskusím, kdy všechny 

komunikační partnerky identifikovaly obsah témat, která jsou zde přednostně diskutována, 

tj. „děti a vše o dětech“. Pískoviště a diskuse na něm tak pro většinu komunikačních 

partnerek znamenala eskalaci pocitu odtržení se od reality a poznatků vnějšího světa a 

utvrzení toho, že jejich současnou celodenně žitou realitu tvoří mikrosvět matka-dítě.  

„Problém pískoviště“ se stal ve výpovědích komunikačních partnerek velmi 

podstatným i v kontextu již výše diskutované otázky, zda je péče o dítě prací, či spíše 

„volnočasovou aktivitou“ i synonymem pro intelektuální degradaci matky vnímanou 

společností, či jí samou: „(…) jsem si říkala, že nechci skončit na tom dětským hřišti a 

probírat zda spinká, papá, kaká…“ (Renata, str. 6). „No ono se říká, to jsou prostě ty 

slepice, chodí na ten písek, tam jenom seděj a věnujou se jenom tomu“ (Marie, str. 5).

Renata svou argumentaci opřela ještě o osobní zkušenost s nepříznivou psychickou situací,

v období rodičovské dovolené jedné své známe, která byla dle jejího názoru vyvolána výše 

zmiňovanou sociální izolací: „Ona šla na pískoviště, tam tupě seděla a zírala …“(Renata, 

str. 6).

3.2.2 Rozhodování o typu rodičovské dovolené

Mateřství před všechny komunikační partnerky postavilo dilema, jak budou řešit otázku 

slaďování práce a rodiny, jakou strategii zvolí, přičemž odchod na rodičovskou dovolenou 

je jednou z možností (v kontextu ČR možností nejčastěji využívanou). Rodičovská 

dovolená, tak jak je koncipována v ČR je fenomén, který nemá celosvětově obdoby. 

Víceméně se zmiňují v duchu psychologického/medicínského diskursu pozitiva takto 

nastaveného systému. Nicméně jak uvádí Křížková, Vohlídalová (2009) je dlouhá 
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rodičovská dovolená jedním ze stavebních kamenů familialisticky orientované rodinné 

politiky ČR, která v důsledku znamená reprodukci představ o odlišném zaměření mužů a 

žen zejména v období, kdy je v rodině dítě do čtyř let věku. 

Odchod na rodičovskou dovolenou řadí např. Křížková (2007) mezi strategie 

slaďování práce a rodiny.37 Z výpovědí komunikačních partnerek vyplynulo, že rodičovská 

dovolená je pojímána jako přirozené pokračování dovolené mateřské. Často se také 

stávalo, že při hovoru o rodičovské dovolené bylo užíváno termínu „mateřská dovolená“ –

„mateřská“. Mateřská dovolená byla pro všechny komunikační partnerky synonymem pro 

dobu, kdy je jim vyplácen „jakýkoliv příspěvek“, bez rozlišení zda se jedná o peněžitou 

pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek. Všem komunikačním partnerkám vznikl nárok 

na rodičovskou dovolenou před 1. 1. 2012.

V systému rodičovské dovolené se komunikační partnerky dobře orientovaly. Tři 

komunikační partnerky (Kamila38, Pavlína a Linda) při volbě rodičovské dovolené věděly, 

že se po ukončení mateřské dovolené budou na částečný pracovní úvazek navracet ke 

svému původnímu zaměstnavateli. 

Volba typu rodičovské dovolené, byla z výpovědí komunikačních partnerek, 

ovlivněna spíše jejich preferencí, nežli např. konsensem v rodině či vlivem partnera. 

Nicméně volba typu rodičovské dovolené nebyla náhodná, či se nezakládala na skutečně 

svobodné volbě, nýbrž byla ovlivněna několika faktory. Důvody komunikačních partnerek 

souvisely zejména s finanční situací rodiny a (ne)možností zajistit péči o dítě.39

Náhodně se volby délky rodičovské dovolené u komunikačních partnerek rozdělily 

rovným dílem vždy po třech zpovídaných ženách pro volbu typu dvouleté, tříleté i čtyřleté 

rodičovské dovolené. 

Renata, Pavlína a Linda si zvolily dvouletou rodičovskou dovolenou, o důvodech 

vypovídají takto:

                                                            
37

Nejčastěji ženy v ČR volily tříletý typ rodičovské dovolené (Křížková, 2007).  Tříletá rodičovská dovolená 
byla/je nejvýhodnější volbou z hlediska ekonomického (celkově vyplacená částka rodičovského příspěvku), 
ochrany pracovního místa, péče o dítě (nedostatečná nabídka institucionální péče o děti mladší tří let)Od 1. 1. 
2012 došlo ke změně ve vyplácení rodičovského příspěvku, kdy došlo mj. ke sjednocení vyplácené celkové 
částky bez ohledu na výběr délky rodičovské dovolené. Nicméně ti rodiče, kteří začali čerpat rodičovský 
příspěvek před 1. 1. 2012, mají dvě možnosti, zůstat ve stávajícím systému či přejít na nový systém. Nový 
systém umožňuje flexibilní formu čerpání rodičovského příspěvku a možnost umístit dítě do jeslí/mateřské 
školy za dodržení stanovených podmínek bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek. U tříleté varianty 
rodičovské dovolené, ovšem přechod na nový systém znamená finanční ztrátu 16.000,- Kč, druhou variantou 
je tedy setrvat v již zvoleném režimu. Po dobu cca tří let, tak ještě budou vedle sebe fungovat v podstatě dva 
systémy rodičovské dovolené a spojeného rodičovského příspěvku. (MPSV, 2012b)
38

Kamila toto řešila u svého prvního dítěte, nyní čerpá rodičovskou dovolenou s druhým dítětem.
39

Faktory, které ovlivňují volbu typu rodičovské dovolené, jsou shodné s těmi, jež ovlivňují volbu životní 
strategie žen, tak jak ji popsala Ettlerová et al., 2006.
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(…) za prvé jako platíme vysokou hypotéku i když teď jsme měli příjem i z firmy, ale spoléhat se nato 

člověk nemůže, jednou ty obchody jsou, podruhé nejsou. Takže jakoby z finančního hlediska, protože 

jsem si říkala, aby to netáhnul manžel všechno sám. A dvouletá právě když jsem viděla některý 

maminky, právě což se týká i jedné mé příbuzné, tak to vím, jak prostě úplně trpěla. Takže jsem říkala, 

že uvidím, ale pak jsem si říkala, že po dvou letech se můžu vždycky rozhodnout zůstat doma ještě rok, 

sice zadarmo, ale jde to. (Renata, str. 2)

Renatin výběr dvouleté rodičovské dovolené byl ovlivněn také tím, že se domluvila se 

svým zaměstnavatelem, že se vrátí po dvouleté rodičovské dovolené do zaměstnání. Tuto 

její volbu výrazně ovlivnil i fakt, že dle jejího přesvědčení bude mít zajištěnou péči o dítě 

v rámci rodiny (babička, manžel, event. krátkodobá výpomoc ostatních příbuzných).

(…) u nás to bylo hlavně z finančních důvodů … (…)protože my splácíme hypotéku, tak proto jsem 

vybírala i tu dvouletou mateřskou, protože ze čtyřletý nebo tříletý to už by jsme měli problémy něco 

splácet, obzvláště když jsme dostavovali ten dům a vše kolem, tak to bylo taky i to co hrálo velkou roli. 

(…) a já jsem takovej ten typ, že nevydržím dlouho doma, nebo dělat jednu věc a tak já jsem věděla, že 

i když mám dvouletou, tak jsem byla po prvních šesti měsících dohodnutá, že se vrátím zpátky na půl 

úvazku do práce. (Pavlína, str. 1-2)

Pavlína stejně jako Renata při volbě dvouleté rodičovské dovolené již věděla, že péči 

o dítě budou v době její nepřítomnosti plně saturovat její rodiče. Obě zároveň shodně 

kromě finanční otázky zmínily volbu kratší rodičovské dovolené také z důvodu, že 

realizovaly či plánují časnější návrat k zaměstnavateli, pro kterého pracovaly před 

odchodem na mateřskou dovolenou.

Linda v době své volby věděla, že dříve než rodičovská dovolená uplyne, vrátí se ke 

svému původnímu zaměstnavateli a její pracovní doba bude uzpůsobena tak, že péči o dítě 

bude schopná zajistit nejprve díky výpomoci blízkých přátel, následně po rekonstrukci 

jejího vztahu i díky partnerovi. Důvod svého výběru charakterizuje takto:„Finance, 

jednoznačně finance, platíme prostě hypotéku“ (Linda, str. 5).

Z výše uvedeného vyplývá, že dvouletou rodičovskou dovolenou si zvolily ty 

komunikační partnerky, které kombinovaly tři elementy: řešení ekonomické situace rodiny 

ovlivněné zejména čerpáním a splácením hypotéky a zároveň vědomí, že péče o dítě 

v době jejich skutečného či předpokládaného pracovního zaangažování se, bude 

(bezplatně) řešena v rámci rodiny. Současně všechny komunikační partnerky již v době 

těhotenství plánovaly brzký návrat do zaměstnání. 

Marie, Martina a Kamila si zvolily tříletý typ rodičovské dovolené a svou volbu 

komentovaly takto: „Na co čtyřletou jako.“ (Martina, str. 8)
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Prostě jsem si vybrala tříletou rodičovskou s ohledem na to, že pak je teoretická šance, jak mít 

postaráno o dítě prostřednictvím mateřské školky. (Marie, str. 8) 

Tříletou, jednoznačně je to spojeno s tím, že ve třech letech můžu dát dítě do školky. (Kamila, 

str. 1)

V rozhodnutích komunikačních partnerek, při volbě tříleté rodičovské dovolené,

hrála rozhodující úlohu tématika péče o dítě. Komunikační partnerky v zásadě nebyly proti 

kratší rodičovské dovolené, ale zároveň neměly možnost jak celodenně zajistit péči o dítě 

před jeho třetím rokem věku. 

Evě, Olině a Ivaně čtyřletá rodičovská dovolená dle jejich slov „vyplynula ze 

situace“, když nesplnily podmínky pro možnost volby kratší rodičovské dovolené:

Čtyřletá rodičovská mi byla stanovena, protože u prvního dítěte jsem se vrátila z ciziny a tady jsem 

neměla splněny ty podmínky a teď pokračuju dalším dítětem a je to to samé. Preferovala bych asi 

tříletou rodičovskou, ale protože jsem si vybrat nemohla, tak jsem o tom nepřemýšlela. (Eva, 

str. 7-8)  

(…) protože jsem nikdy nebyla interně zaměstnaná, takže jsem měla nejmenší finanční limit, což byla 

ta základní sazba ani jsem neměla mateřskou, vždycky jsem měla jen rodičovský příspěvek, takže 

hodně špatný. (Olina, str. 1)

Do čtyř, protože jak jsem neplatila nemocenskou, tak automaticky. Podle nového zákona bych mohla 

přejít na jinou, ale mně se to nevyplatí, protože jako OSVČ platím minimum sociálku a zdravotko. 

Platím 124,- Kč oproti 3000,- něco, to se mi nevyplatí, abych šla na tříletou. A školka u nás není 

k dispozici, nemáme. (Iva, str. 4)

Z výše uvedeného je zřejmé, že část komunikačních partnerek neměla právo volby 

rodičovské dovolené a v podstatě se stala obětí diskriminačního formátu rodičovské 

dovolené. 

Ani u jedné z komunikačních partnerek nepadla zmínka o možnosti, že by 

rodičovskou dovolenou absolvoval, byť částečně, jejich partner. Martina k tomu 

poznamenala:

(...) Pokud nejde chlap na mateřskou40, což je výjimka, že by se dobrovolně omezil on, tak 

prostě jde ta matka, protože to dítě někoho potřebuje, někdo s ním být musí. (Martina, 

str. 4)

Ani jedna komunikační partnerka při diskusi ohledně rodičovské dovolené 

nezmínila, že určitou délku volila proto, že chtěla prostě jen zůstat doma s dítětem. Na 

straně jedné komunikační partnerky pociťují lásku a touhu s dítětem být na straně druhé 

                                                            
40

Martina termínem „mateřská“ myslela období spadající do čerpání rodičovské dovolené.
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ovšem cítí jak nedostupné je alternativní řešení. Z kontextu výpovědí bylo zřejmé, že 

nejideálnějším stavem by byla možnost čerpat rodičovskou dovolenou, ale bez 

automatického předpokladu celodenní plné zainteresovanosti matek čistě jen vůči svému 

dítěti. 

Rozhodování komunikačních partnerek o čerpání a délce rodičovské dovolené tak 

zejména ovlivňuje nedostatečná nabídka finančně dostupných služeb péče o dítě,

společenský diskurs, kdy existuje obecné povědomí a zkušenost o tom, že právě model 

matky na rodičovské dovolené je ten nejrozšířenější, přirozený (Šmídová, 2008) a 

ekonomická otázka. Na straně jedné jde o nutnost druhého příjmu, na straně druhé je 

uvozena přidělením čtyřleté rodičovské dovolené těm ženám, které nesplnily určitý 

odvodový cenzus. Není tedy možné konstatovat, že volba rodičovské dovolené je závislá 

čistě na individuálním rozhodnutí ženy či rodiny. Vlastní preference žen jsou z těchto 

důvodů upozaděny zejména ve prospěch vyhovění potřebám dítěte a společnosti.  

3.2.3 Pracovní participace žen na mateřské/rodičovské dovolené

Výše bylo popsáno, jak komunikační partnerky vnímaly změnu své životní situace 

v souvislosti s narozením dítěte a jak řešily volbu typu rodičovské dovolené. U všech 

komunikačních partnerek se dříve či později, objevila potřeba či touha vykonávat pracovní 

činnost, a to i s ohledem na to, že dle většiny z nich, péče o dítě, event. domácnost za 

pracovní činnost pokládána není. Touha pracovat se objevila i u těch z nich, které původně 

odchod na mateřskou/rodičovskou dovolenou považovaly za určitý benefit, který jim na 

čas umožní opustit pro ně stresové, vyčerpávající, stereotypní pracovní prostředí. 

Legislativa ČR žádným způsobem nezakazuje pracovní participaci žen na 

mateřské/rodičovské dovolené41. Bariéry pracovní účasti žen tvoří zejména společenské 

diskursy, které ovlivňuje myšlení žen/matek, jichž se to týká, jejich partnerů a stávajících 

či potencionálních zaměstnavatelů/ek. Vzhledem k tomu jak česká společnost vnímá 

funkci matky na rodičovské dovolené42 a k podmínkám, které (ne)jsou vytvořeny pro brzké 

zapojení se na pracovní trh, není pracovní angažovanost matek v období 

mateřské/rodičovské dovolené běžným jevem. Křížková, Vohlídalová (2009) připouští, že 

                                                            
41

Určitá omezení v souvislosti s právem na pobírání rodičovského příspěvku jsou navázána na docházku a 
délku pobytu dětí mladších tří let ve veřejných jeslích či mateřských školách. Tato pravidla jsou však po 1. 1. 
2012 rozvolněna, ovšem narážejí na výše diskutovaný nedostatek míst v těchto zařízeních pro děti starší tří
let, natož pro děti mladší.
42

Viz. např. Šmídová (2008:10) „A tak matka v očích českého veřejného mínění, medii i zákonů se 
nepřetržitě věnuje dítěti, její koníčky souvisí s potřebami dítěte (šiti, plaváni…), pokud mysli na sebe, musí 
se vyrovnávat s otázkou, zda nešidí své dítě.“
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určitá část matek projevuje zájem věnovat čas na rodičovské dovolené plně dítěti, bez 

současné participace na pracovním trhu, nicméně upozorňují, že institucionální nastavení

se příliš přizpůsobuje této části žen, čímž v podstatě povyšuje toto chování na „normu“ pro 

všechny ženy. Podobně to cítila i většina komunikačních partnerek.

3.2.3.1 Důvody proč pracovat při mateřské/rodičovské dovolené

K důvodům proč pracovat na mateřské/rodičovské dovolené se komunikační partnerky 

vyjadřovaly útržkovitě v průběhu celého rozhovoru. Z provedených rozhovorů bylo 

zřejmé, že jednoznačně nejsilnějším motivem úvah, proč se zapojit na trh práce bylo 

zejména: zažít pocit seberealizace, vymanit se ze sociální izolace/rutinního stereotypu, 

zachovat kontakt se svým „starým životem“. Zmíněno bylo i finanční hledisko, a to ve 

dvou úrovních, jednak ve smyslu přispění do celkového rodinného rozpočtu, jednak 

v kontextu uchovat či znovunabýt svou osobní finanční nezávislost. Otázka finančního 

prospěchu však netvořila u většiny komunikačních partnerek hlavní podstatu v uvažování. 

Jako logický se může jevit fakt, že finanční stránku jako rozhodující motiv pro zapojení se 

do pracovní činnosti konstatovaly dvě komunikační partnerky (Kamila a Linda), které se 

v konkrétním období těchto svých úvah ocitly v pozici samoživitelek.  

Konkrétní důvody komunikační partnerky definovaly takto:

(…)kvůli sobě, protože jako neumím si už…, je mi 32 takže si neumím představit, kdybych to všechno 

odsekla, uťala, tak prostě nevím, jestli do toho zase znova naskočím. (…) člověk si tak nějak po té 

pětadvacítce nastartoval aktivity, a abych si ten kontakt udržela. (Martina, str. 2-3)

Pro mě to je, je to hezký mít děti chtěla jsem mít děti, máme děti, ale nevidím to jako jediný naplnění 

svýho života, … dost mi chybí něco jinýho, prostě jen ty děti mě to nenaplňuje, jenom být doma 

s dětma a nedělat nic jinýho, než doma s dětma, ale mě ne, jen to ne. (Eva, str. 2)

(…) ale doma si teda neumím představit, že bych byla jenom doma, to by mi hráblo, protože jak jsem 

zvyklá v takovým tom, že pořád jedu jako, že jsem rozjetá, tak si to nedokážu představit být doma, no. 

(Iva, str. 1)

Já jakoby tohleto, právě si myslím, že kdybych tu práci neměla, kdybych to pro tu firmu nedělala tak si 

myslím, že bych právě měla, neříkám deprese, ale takový to, že člověk jakoby nic nedělá. Sice jasně 

vychovávám dítě, že jo, ale já mám takový ten pocit, že přesně jak jsem aktivní, že jsem pořád něco 

dělala, tak si myslím, že kdybych to nevykonávala tak neříkám, že bych se nudila, nenudila bych se, 

našla bych si něco jinýho. Ale mám jako pocit, že k něčemu jsem, že můžu pomoct, nevím, jak bych to 

řekla, takový ten vnitřní pocit, jakože jsem dobrá, zvládám ještě tohle. Když zvládnu tohle a tohle vím, 

že kdyby tohle nebylo tak mám čas zvládat ještě něco dalšího. I do budoucna vím, že ta možnost tam 

je.“ (Renata, str. 3)
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(…) já jsem byla nastavená vnitřně už od začátku, že prostě do práce brzo půjdu … (Pavlína, str. 1)

(…) ekonomické důvody jakoby na prvním místě ano, ale na druhém místě jsem se určitě chtěla udržet 

ještě pořád in, co se týkalo mojí profese, toho čemu jsem se věnovala dřív, že jsem z toho nechtěla 

úplně vypadnout. (…)dělat něco co mě baví… Myslím, že je to mým založením. (Olina, 

str. 2 a 6)

Z výše uvedených výpovědí i z emocí, které je v průběhu rozhovoru doprovázely, lze 

vyčíst rozpor mezi očekáváním a předpoklady o plné, zejména psychické saturaci matky 

v období péče o malé dítě a skutečně žitou realitou. Z průběhu rozhovorů byla zřejmá 

určitá rozpolcenost komunikačních partnerek. Na jedné straně zastávaly názor, že otevřená 

artikulace toho, že mají právo věnovat se i jiným aktivitám, nežli péči o dítě, event. 

domácnosti je oprávněná a nezpochybnitelná, ovšem na straně druhé bylo patrné, že se 

většina z nich vnitřně s tímto svým postojem vyrovnává a musí hledat neustále argumenty, 

kterými jej zdůvodní a obhájí. Soukromá i veřejná sféra jsou nedílnou součástí identity 

komunikačních partnerek, proto úplné odtržení od jedné či druhé sféry je přímým zásahem 

do osobnostní integrity. 

Z některých výpovědí o důvodech proč pracovat, lze také vyčíst, že ačkoliv všechny 

komunikační partnerky v průběhu rozhovorů konstatovaly explicitně či „mezi řádky“, že 

péče o dítě je náročnou činností, vyžadující neustálou koncentraci, předvídavost, time

management, adaptabilitu, přesto některé z nich tuto činnost v jiných částech rozhovoru 

degradovaly. Časté argumenty, které jsou slyšitelné „zvenčí“ o intelektuálním „krnění“ 

matek na mateřské/rodičovské dovolené, které mohou fungovat jako jedna z brzd při 

sebehodnocení či v uplatnění se na trhu práce, pak artikulovaly samy insiderky.43

(…) ano mě to baví ta práce, ale nejsem žádnej kariérista ani exhibicionista, abych se musela někde 

takhle ukazovat nebo něco takovýho řešit. A jako baví mě to myslím si, že je to výhoda, že člověk není 

jenom taková jakoby úplně pecka, jakože se začne vyvíjet ten mozek i jiným směrem, než… jako ty 

ženský se nuděj, ty žensky vymýšlej kraviny, jsou se vším nespokojený. Já dám všechno zato, abych 

byla doma šťastná, měla v pohodě byt, abychom měli to, co máme a člověk si to fakt strašně užívá, 

opravdu úplně neskutečně, je to strašně znát a strašně moc to člověku dá a pak si člověk uvědomí, že 

se nerozčiluje nad maličkostma. (Linda, str. 2)

Tak jako práce je seberealizace, že nezakrním, že si nepřipadám jako vykojená matka, i když 

taky samozřejmě občas ta hlava (smích) nestíhá už pobrat všechno. (Martina, str. 3)

Lindina výpověď obsahuje několik rovin. Na straně jedné se Linda zřetelně drží 

obrazu „správné matky“, když artikuluje svůj vztah k rodině, na straně druhé potvrzuje 

                                                            
43

Viz. P. Bourdieu (2000) a jeho teze o symbolickém násilí
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svou „správnou feminitu“ také tím, že odmítá označení kariérista. Být kariéristkou, sebou 

automaticky nese negativní konotace, také ve smyslu „nebýt dobrou matkou“ apod. Toto 

konstatuje také Potančoková (2009). Linda se také dopouští útoku do vlastních řad, kdy 

snižuje a hodnotí jiné ženy. Martinina výpověď obsahuje často používaný stereotyp 

spojený s kojením, tudíž výlučně se ženou a obdobím mateřské/rodičovské dovolené. 

Všechny komunikační partnerky postupně začaly nastalou situaci řešit a od úvah 

přešly k praktické realizaci záměru, tj. k hledání cest, jak se uplatnit na trhu práce. Zde je 

nutné podotknou, že všechny komunikační partnerky spojovalo jednak vyšší dosažené 

vzdělání, příznivá lokace v Praze či poblíž Prahy a zejména dobré komunikační a 

organizační schopnosti. Z provedených rozhovorů a setkání by se dalo konstatovat, že lze 

vysledovat řadu shodných povahových, osobnostních rysů a souhry okolností, které tyto 

ženy spojovaly a vedly je k rozhodnutí pracovat na mateřské/rodičovské dovolené.  

3.2.3.2 Proces hledání a získání pracovního uplatnění

Proces rozhodování, zda se zapojit do pracovního procesu, byl u všech komunikačních 

partnerek relativně rychlou záležitostí a všechny komunikační partnerky byly dle svých 

slov schopné si zartikulovat přínosy, které to pro ně bude mít. Rozhodnutí samo o sobě 

ovšem nestačí a komunikační partnerky musely řešit, jakou práci mohou vykonávat a za 

jakých finančních a časových podmínek. Jejich rozhodování a realizování záměru bylo 

silně ovlivněno společensko-kulturním kontextem. V této souvislosti lze kritizovat

„preferenční teorii“ Catherine Hakim (2000), která vychází z předpokladu, že současné 

ženy západního světa, kterým jsou přiřknuta rovná práva a svobody jaké čerpají muži, 

mohou svou životní strategii konstruovat zcela dle svých potřeb a priorit, neboť jak již 

bylo a bude uvedeno, všechny komunikační partnerky více či méně určité společenské 

tlaky a bariéry pociťovaly a své chování musely podřizovat těmto (genderovaným) 

okolnostem. Vize Hakim o čistě svobodné volbě je tak lichá, neboť nepočítá s principem 

moci a existujícím společenským uspořádáním postaveném na genderové nerovnosti a 

stereotypech.

Všechny komunikační partnerky vnímaly nepříznivou situaci na trhu práce ve vztahu 

k rodičům dětí do čtyř let:

(…) prostě co vím, kamarádky, který uvažují o nějaké práci při mateřský tak shání jí blbě. Zase na 

druhou stranu máme výhodu, že je nám dána možnost na tý mateřský bejt, ale jakoby ten výběr by měl 

být širší, měla by bejt i ta možnost na tý mateřský nebejt nebo bejt na půl úvazku. (…) chybí nabídka 

pracovních příležitostí pro ženský… (Martina, str. 6)
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Marie, která se v případě prvního dítěte navracela ke svému původnímu 

zaměstnavateli (návrat byl usnadněn, tím že pracovala pro rodinnou firmu), ovšem stejnou 

možnost nemohla využít v současné době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou se svým 

druhým dítětem, reflektovala svou zkušenost s hledáním práce takto:

(…) jinak takhle já jsem si hledala jako takovouhle práci (překládání) a pořád jsem koukala po 

inzerátech … a jako vůbec není, a to já právě mám praxi, maturitu a všechno a sehnat něco na nějakej 

částečný úvazek nebo práci z domova no to je jako, to je jako sci-fi prostě. Taky už jsem si říkala Ježíš 

Marja, kdybych fakt musela do práce, je fakt, že takhle jsem si vybírala, možná nějaký ten úklid bych 

našla. Odpovídala jsem na inzeráty, hledala jsem si něco takovýho jako částečný, zkrácený úvazek, 

něco takovýho, takže za prvý nebylo moc těch nabídek, a když už nějaká taková byla a odpověděla 

jsem na ní, tak mi většinou nepřišla žádná odezva. Hledala jsem administrativu, vím, že jsem jednou 

odpověděla i na inzerát na překládání, což je úplně bez šance nebo na účetnictví. (Marie, str. 8)

Všechny komunikační partnerky byly v situaci, kdy se chtěly a musely postarat o své 

dítě, event. děti, z čehož pramenila jejich strategie – hledání práce na částečný úvazek, či 

získání úvazku plného, ale s možností flexibilních pracovních podmínek. Toto jejich 

chování je pro matky malých dětí signifikantní a zejména rozšíření nabídky částečných 

úvazků, jako jedné z částí řešení problému (ne)zaměstnanosti matek malých dětí, je 

v odborné literatuře propagováno (Křížková, Vohlídalová, 2009). Je nutné podotknout, že 

toto řešení má působit po přechodnou dobu a částečné úvazky by neměly fungovat jako 

ghetta pro ženy/matky. 

To, proč je nabídka práce pro výše zmíněnou cílovou skupinu tak problematická,

artikulovala i Kamila:

(…) protože ten tlak je obrovskej, ta poptávka po pracovních místech veliká, ty maminky jsou dneska 

ochotný babičky si přivézt a jít do toho hlava nehlava jak chce zaměstnavatel… (Kamila, str. 2)

Kamila narazila na fakt, že v situaci kdy existuje převis nabídky práce ze strany 

potencionálních zaměstnanců/kyň nad poptávkou, nejsou zaměstnavatelé motivováni 

k přílišné senzitivitě. Zaměstnavatel tak může uplatňovat požadavek na své stávající či 

potencionální zaměstnance/kyně, aby to byli/y oni/y, kteří/ré se budou zcela přizpůsobovat 

jeho požadavkům a potřebám (viz. Kuchařová et al., 2006).

Eva konstatovala svou zkušenost ze zahraničí, přičemž se sama několikrát vyjádřila, 

že ČR je v tomto smyslu „zcela mimo“: 

V Anglii tam není problém sehnat práci na doma, na částečný úvazek, tam nebyl problém sehnat si 

něco flexibilního na pár hodin tejdně, tady myslim, že jo, že je to téměř nemožné. (Eva, str. 1)
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Při hledání práce může být uplatněn předpoklad, že pracují-li či budou-li ženy 

s malými dětmi pracovat, tak u zaměstnavatele, pro kterého pracovaly před odchodem na 

mateřskou/rodičovskou dovolenou. Tento předpoklad vychází z platné pracovně-právní 

legislativy. Některé komunikační partnerky nalezly pracovní uplatnění u svého 

zaměstnavatele, jiné ovšem volily odlišné strategie v případech, kdy návrat 

k zaměstnavateli nebyl možný či prakticky realizovatelný dle možností komunikačních 

partnerek.

Zkušeností s návratem ke svému původnímu zaměstnavateli v období po ukončení 

mateřské dovolené a čerpání dovolené rodičovské prošly čtyři komunikační partnerky. 

Linda a Pavlína se vrátily ke svému původnímu zaměstnavateli bezprostředně po ukončení 

mateřské dovolené. Kamila a Marie (obě se shodně začaly pracovně realizovat u svého 

původního zaměstnavatele v době, kdy jejich dítěti byl necelý rok) tuto zkušenost udělaly 

v případě prvního dítěte, přičemž není bez zajímavosti, že u druhého dítěte již volily 

strategii jinou (což bude níže rozvedeno). Renata nabídku zaměstnavatele odmítla a zvolila 

alternativu práce pro rodinnou firmu.  Eva, Martina, Olina a Iva, neměly možnost návratu 

či se neměly kam vrátit a zvolily cestu práce vykonávané jako osoby samostatně výdělečně 

činné (OSVČ). Z provedených rozhovorů je zřejmé jak náročné bylo pro komunikační 

partnerky získat pracovní uplatnění a jak se musely potýkat a vyrovnávat s procesem 

hledání, odmítnutí i s nutností zapojit vlastní kreativitu, díky níž si některé z nich práci 

vytvořily.

3.2.3.2.1 Práce pro původního zaměstnavatele

Komunikační partnerky, které se rozhodly pracovat pro své původní zaměstnavatele,

vypovídaly o své zkušenosti takto:

(…) tehdy jsem měla velký štěstí, protože oni opravdu přistoupili na variantu, že já jsem dostala celý 

rozsah té původní práce a celý úvazek, ale měla jsem jakoby flexibilní pracovní dobu, chodila jsem do 

kanceláře na dva dny v týdnu a tři dny jsem pracovala z domova, což bylo parádní, takže já jsem 

mohla s tím malým dítětem to nějakým způsobem zvládnout z domova…(Kamila, str. 1)

To jsme měli se šéfem dohodnutý, že to takhle bude. No vzhledem k tomu, že je to VŠ tak v pohodě, 

protože tam nemusíš být od ráno od 8 do 16hod. do odpoledne. (Pavlína, str. 1)

(…) v pohodě, s tím že mi musí držet místo a já jsem přišla v době, kdy nás bylo málo a předtím jsem 

se dobře zapsala, tak já jsem si mohla i různě snižovat úvazky, nebyl to velký problém, ale je pravda, 
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že holky který se chtěj vrátit po mateřský44 a nemají školku, tak zaměstnavatel neprodlouží, prostě buď 

nastoupí, nebo ne.  (Linda, str. 3)

Rozhodnutí komunikačních partnerek vrátit se v období rodičovské dovolené ke 

svému zaměstnavateli bylo přímo závislé na možnosti vyjednat si flexibilní pracovní 

podmínky. Iniciativa však vždy vycházela ze stran komunikačních partnerek, nikoliv 

zaměstnavatelů, což koresponduje se zjištěním Tomešové-Bartákové (2009), která 

konstatuje rezervovaný a zdrženlivý postoj většiny českých zaměstnavatelů k otázkám 

umožňování slaďování práce a rodiny. Tato pozice zaměstnavatelů vychází především 

z nedostatečného pochopení, že vstřícné jednání může být pro ně ekonomicky výhodné 

(mj. zisk a udržení kvalifikované pracovní síly) i ze stereotypu, který rodičovství řadí do 

soukromé sféry zaměstnance/kyně. V tomto kontextu je zřejmé, proč např. Kamila hovořila 

o štěstí, že jí zaměstnavatel vyšel vstříc. I ostatní dvě komunikační partnerky velmi své 

zaměstnavatele chválily, přičemž reflektovaly, že takovéto jednání zaměstnavatele je spíše 

výjimkou, než standardem.  

Dvě rozdílné zkušenosti ohledně komunikace zaměstnavatele vůči rodičům na 

mateřské/rodičovské dovolené uvedly Pavlína a Renata: 

Jako na oficiální bázi to ne to nic takového není, ale vzhledem k tomu že mi na pracovišti jsme 

kamarádi na té katedře, tak sem tam někdo zavolal, napsali jsme si email, tak to jsme v kontaktu byli, 

ale oficiálně vůbec nic. (Pavlína, str. 3)

(…) zaměstnavatel má hodně akcí kam zve i ty matky co jsou na mateřský dovolený, tak třeba teď 

začátkem června máme sportovní jakoby utkání celý firmy, že jsou jakoby různý sporty- fotbal, florbal, 

jóga, zaměstnavatel pozve i ty matky je tam cvičení pro děti, spousta her takže i to podporuje 

(…)vánoční večírky na všechno nás zvou, když jsou nějaký akce třeba divadla nebo podobně tak 

prostě se snažím toho využívat když tam jde ta firma. (…)Je to tak 3 – 4 roky zpátky co tohle funguje, 

což je pro mě dobrý. Je to i pro rodiny, je to i pro manžele a pro děti. To samý má teď manžel jak 

nastoupil do nové práce tak ho pozvali na team building do Rakouska na kolech a je to i pro manželky 

a pro děti. (Renata, str. 5)

Renata se zajímala o práci u svého původního zaměstnavatele. Nabídku práce 

nevyužila, neboť nebylo reálně možné vykonávat stejný druh práce jako před odchodem na 

mateřskou/rodičovskou dovolenou, vzhledem k tomu, že chtěla pracovat na částečný 

úvazek a částečně pracovat také v systému home office. Renata k tomu uvedla: 

Má původní práce se nedala dělat z domova, jedná se o práci s citlivými údaji, takže ty papíry 

nemůžou opustit firmu. (...) Chtěla jsem pro ně pracovat, ale to co tam oni nabízej, tak to je takový 

                                                            
44 Linda termínem „mateřská“ označuje návrat po tříleté rodičovské dovolené.
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prostě jenom bouchání dat do počítače, takže by mě to ani jako nebavilo. (…) já bych seděla nad tím a 

jet pořád dokolečka tak já tu práci prostě potřebuju jinou … (Renata, str. 2).

Renata je ovšem příkladem pro zaměstnavatele, že dobrá komunikace má svůj smysl.

Ačkoliv se nakonec se zaměstnavatelem na výkonu práce již v období její 

mateřské/rodičovské dovolené nedomluvila, nadále počítá se svým návratem po skončení 

její dvouleté rodičovské dovolené. V průběhu celého rozhovoru se o svém zaměstnavateli 

vyjadřovala extrémně kladně. Podotkla ovšem, že zaměstnavatelé, o kterých výše hovořila,

mají nadnárodní charakter, tudíž že přebírají tuto novou firemní kulturu a strategii od 

svých „zahraničních matek“. 

Kamila, Pavlína i Linda o svém pracovním angažování a záměrech hovořily se svým 

zaměstnavatelem již v období těhotenství, tedy ještě před odchodem na mateřskou 

dovolenou. Lze je navíc dle informací, které v průběhu rozhovorů vyplynuly, označit za 

„výborné pracovnice“, které podávaly stabilní výkony, a zaměstnavatel byl s nimi 

spokojen. Všechny tři, v době kdy jednaly o návratu do zaměstnání, měly vyřešenou péči o 

dítě. Ovšem i v tomto případě, získat zpět pozici u svého původního zaměstnavatele, 

nebylo tak jednoduché jak by se mohlo zdát. Kamila ve své výpovědi několikrát uvedla, že 

musela o svých kvalitách, o tom že to zvládne, několikrát svého zaměstnavatele 

přesvědčovat a cítila i v rámci pracovního kolektivu silný tlak na svou osobu:

(…) vždycky jsem přesvědčila zaměstnavatele, že vlastně jsem byla takovej příklad toho, jak jako lze 

efektivněji využít každou tu minutu. Já jsem jim vždycky říkala, že ta práce je na 8 hodin, ale ať mi 

dají 6, že já tu práci zvládnu za 6, že nepůjdu na oběd, že si vezmu něco sebou, a že prostě tak strašně 

potřebuju tu práci a tak strašně potřebuju být s tím dítětem. Tak myslím, že ty zaměstnavatelé vidí, že 

ty maminky, který musí s každou minutou hospodařit, tak jsou pro ně v tomhle efektivnější, protože co 

si budeme povídat, žena zaměstnaná 8,5 hod. nesedí 8,5hod. jako aktivně nevykonává tu práci,

minimálně půl hodiny brouzdá za ten den na internetu, nebo si povídá s kolegyní, co dělá k večeři, 

kdežto já jsem na tohle neměla čas. Já jsem do práce přišla pracovat. (…) takže si myslím, že je tam 

velký tlak na tu ženu, aby pracovala o to…, aby byla schopnější a výkonnější, solidnější v tý práci, 

protože ta její chyba jí může stát tu pracovní příležitost, protože každej čeká, až tu chybu udělá a 

budou jí moct říct, vy to nezvládáte. Takže tam je ten tlak na psychiku. (Kamila, str. 8-9) 

Výše zmíněná zkušenost Kamily (potažmo i Lindy a Pavlíny) koresponduje se zjištěním 

Machovcové (2006), která fakt, že ženy, chtějí-li získat práci, musí prokázat vyšší kvalitu,

také konstatuje.  

Téměř všechny komunikační partnerky (kromě Renaty), které projevily zájem 

pracovat pro své původní zaměstnavatele, svůj záměr naplnily víceméně dle svých 

představ, zejména co se týče umožnění flexibilního či částečného pracovního úvazku.  
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Iniciativa ovšem vzešla ze strany komunikačních partnerek, které musely projevit 

asertivitu, soustavný zájem i dokázat, že jsou schopny práci zvládnout. Zároveň se musely 

vyrovnat s intenzivnější kontrolou jejich pracovního výkonu. Mateřství tak vnáší nový 

prvek do pracovního procesu, se kterým se musely komunikační partnerky vyrovnávat, a to 

„osten nedůvěry a podceňování“ ze strany zaměstnavatelů i spolupracovníků/ic.

3.2.3.2.2 Osoba samostatně výdělečně činná – alternativní způsob jak získat práci 

Jelikož ne všechny komunikační partnerky se měly „kam vrátit“ ve smyslu návratu na 

určitou pracovní pozici ke konkrétnímu zaměstnavateli a zároveň (jak bylo výše uvedeno) 

zjistily, že získat práci je více než problematické, zvolila část z nich cestu vykonávat práci 

jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Dvě komunikační partnerky (Martina a 

Iva) již před narozením dítěte působily jako OSVČ a v této své činnosti po narození dítěte 

pokračovaly. Toto své postavení reflektovaly jako zřejmou výhodu, a to zejména proto, že 

určitou činnost mají zajištěnou a zároveň si ji mohou flexibilně organizovat, i když jak 

bude uvedeno níže, není tato výhoda, vždy absolutní: 

(…) Já jsem v podstatě svým způsobem vděčná, že jakoby mám takovou profesi, kterou můžu z toho 

domova dělat a dělat ji sama na sebe… (Martina, str. 4)

(…) No tak to bylo hned od začátku jasný, že doma nebudu, protože jsem pořád, i když hlavní moje 

činnost je mateřská dovolená, dle údajů úřednického, ale vedlejší jsem pořád fungující OSVČ, mám 

svůj malý obchod. (Iva, str. 1)45

Další komunikační partnerky ve snaze získat pracovní příležitost využily nikoliv 

svého primárního vzdělání či předchozích pracovních zkušeností, ale svou činnost založily 

na svých dalších znalostech či zájmech. Eva a Marie využily svých zahraničních pobytů a 

etablovaly se v překladatelské činnosti, nicméně i v této sféře pro ně bylo získání práce 

poměrně složité. Marie po mnoha marných pokusech konstatovala: „To jsem měla právě 

štěstí, že jsem to přes známý sehnala …“ (Marie, str. 8). Eva prošla podobnou zkušenosti, kdy 

se jí sice překladatelskou práci podařilo sehnat relativně rychle, ale o tom za jakou cenu 

vypovídá takto: 

(…) já jsem to hrozně chtěla dělat, takže mě to baví. Baví mě to, ty peníze tam jsou teda takový docela 

hodně malý, takže o těch to až tak není, ale samozřejmě každá troška se počítá, takže to taky … (…) 

tak jsem to chtěla dělat, protože mě to bavilo i za cenu toho, že bych to dělala zadarmo. (Eva, str. 4)46

                                                            
45

Iva si do portfolia svých činností přibrala také post místostarostky malé obce, ve které žije. Jak sama říká 
„nikdo to pořádně nechtěl dělat a jak mi říká starosta, nikdo to dosud nedělal tak poctivě“.
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Olina také své dřívější hobby transformovala do pracovní příležitosti, kterou si sama 

v podstatě vytvořila, nicméně i ona hovoří o podstatě svého „podnikání“ takto: 

(…) to bylo jako sponzoring, takže jsem to nebrala jako práci, která by výrazně zlepšila naší finanční 

situaci, ale jakoby něco co chci dělat já, abych byla v pohodě, abych nějakým způsobem nekrněla pro 

sebe a přitom, aby to dětem nějakým způsobem prospělo. Takže vlastně spíš jsem to dotovala, když to 

tak vezmu, spíše jsem to dotovala a dotuju.“ (Olina, str. 3)47

Kamila představuje změnu pracovní strategie v případě prvního a druhého dítěte. 

Zatímco v době rodičovské dovolené u prvního dítěte pracovala v zaměstnaneckém 

poměru, tak ještě před narozením druhého dítěte začala pracovat jako OSVČ, v čemž ve 

shodě zejména s Martinou a Ivou spatřuje určitou možnost svobody zejména ve vztahu ke 

kombinaci práce a mateřství:

(…) u toho druhýho dítěte dělám všechno proto, abych na plný úvazek do té práce, respektive do 

zaměstnaneckého poměru jít nemusela, protože tam mě samozřejmě nejvíc deprimovalo to, že jsem 

měla strašně málo dovolený a v momentě, když má dítě dva měsíce prázdnin a různý volna v průběhu 

roku, když už chodí do školy … (…) tak tam mě strašně omezovalo ty dny volna, že jsou přesně daný 

… čtyři týdny a když jsem třeba pak měla i zkrácený úvazek, tak v podstatě ještě míň, a to je ten důvod 

proč já bych se nechtěla teď od toho menšího vrátit aktivně do zaměstnaneckého poměru. (Kamila, 

str. 5)

Kamila naráží na velké téma ve slaďování práce a rodiny v zaměstnaneckém poměru 

(omezená dovolená, eventuální nemoc dětí) i na negativní stránku částečných úvazků 

(krácení dovolené), kdy se opět zejména od žen z titulu jejich „pečovatelské role“ 

především v období nemoci dětí očekává jejich pracovní absence. Z důvodu rozsahu této 

práce není možné detailněji tyto aspekty rozebrat.  

Všechny komunikační partnerky chtěly pracovat a práci našly, nicméně často za cenu 

extrémních ústupků, např. Eva a Olina vykonávají práci, která pro ně prakticky nemá 

výrazně pozitivní ekonomický přínos, nicméně jejich touha pracovat, pracovat flexibilně 

spolu s minimální nabídkou pracovních příležitostí je k takové činnosti motivuje. 

Z rozhovorů vyplynulo, že hledání práce pro ženy na mateřské/rodičovské dovolené 

je velmi obtížné. Strategie, které komunikační partnerky zvolily, pro získání práce byly: 

návrat k původnímu zaměstnavateli, kontinuální pokračování ve vlastní aktivitě ženy 

                                                                                                                                                                                        
46

Eva, o jejíž situaci se zaměstnavatelem, pro kterého jako OSVČ pracuje, jsem podrobně srozuměna, je 
explicitním příkladem toho, jak lze (zne)užít hladu matek na rodičovské dovolené po práci – kvalifikované 
práci. Evina douška o malých penězích je velmi eufeministická, reálně Eva překládá prakticky zdarma knihy 
pro malé nakladatelství navíc za přítomnosti dalších pro ni z hlediska získání finanční odměny nevýhodných 
podmínek. 
47

Olina (VŠ) nenašla flexibilní práci ve svém oboru a využila své dřívější hobby a je lektorkou dětských 
pohybových aktivit.
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(OSVČ), práce pro rodinnou firmu, získání práce díky sociálním kontaktům („přes 

známé“), takřka bezplatný výkon práce. 

3.2.4 Slaďování práce a rodiny aneb mezi prací a rodinou

Pro všechny komunikační partnerky, jak již bylo výše uvedeno, bylo nesmírně důležité 

pracovat, ale tak, aby mohly fakticky skloubit práci a péči o dítě/děti. Slaďování práce a 

rodiny strategií „práce a péče“ je i s ohledem na změny v rodičovské dovolené od r. 2012 

tematizováno. Nicméně konstatování, že ženy čerpající mateřskou/rodičovskou dovolenou, 

pracují a zároveň pečují, může vytvářet velmi idealistický dojem určité snadnosti a 

bezproblémovosti takovéhoto konání. V tomto kontextu pak může zůstat skryto úsilí žen i 

velmi tvrdé požadavky na jejich organizační schopnosti, pracovní morálku a vůli. 

Flexibilní formy práce mají jistě své výhody, ale v situaci žen na mateřské/rodičovské 

dovolené a takřka neexistující síti zařízení péče o dítě v inkriminovaném věku (zejména do 

tří let) pak ženy musí den, který pro ně stejně jako pro všechny ostatní, má pouhých 

24hodin maximálně využívat.  

V rozhovorech jsem sledovala, jak komunikační partnerky v momentě, kdy začaly na 

mateřské/rodičovské dovolené pracovat, organizovaly svůj čas, kdy práci vykonávaly a 

jaké to na ně kladlo nároky. Důležité je také poznání s jakým očekáváním do souběhu 

činností komunikační partnerky přicházely a s jakou realitou se střetly. 

3.2.4.1 Představy a realita 

Touha pracovat vycházela u většiny komunikačních partnerek z jejich osobní potřeby 

vymanit se ze stereotypu péče o dítě/domácnost a udržet si své pracovní kompetence.

Většina komunikačních partnerek, zejména těch, které nebyly vedeny ekonomickými 

důvody, si dopředu nepřipouštěla stinné stránky svého konání, naopak očekávala spíše 

pozitiva (ve smyslu větší osobní spokojenosti apod.). Pro všechny komunikační partnerky 

bylo jejich dlouhodobou přirozeností „pracovat“ a při plánování práce odhlédly (či někdy 

podcenily) skutečnost, jak náročné je sladění práce a rodiny a jak se může obecně i jimi 

samými podceňovaná náročnost péče o dítě, projevit v jejich pracovní angažovanosti. 

K tomu přispěl i fakt, že všechny komunikační partnerky před narozením dítěte pracovaly 

velmi intenzivně v rámci plných pracovních úvazků. Strategii částečných či flexibilních 

pracovních úvazků v kombinaci s péčí o dítě volily jako kompromis, který z jejich pohledu 

bude stejně náročný i stejně zvládnutelný, jako dřívější práce na plný úvazek. 
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Marie je jednou z těch komunikačních partnerek, u kterých došlo ke střetu mezi 

očekáváním a realitou vzhledem k (ne)náročnosti slaďování práce a rodiny při jejím 

pracovním angažmá: 

(…) že mi to přišlo, že i já pořád budu hodně doma, že budu jenom tři dopoledne v týdnu ani ne celý 

dopoledne, že pojedu na 9-10 hod. a ve 13 hod. už budu doma, takže mi to přišlo takový, jakože to nic 

nebude.48…pak už jsem zvětšila ten svůj úvazek49. No, ale já nevím, je fakt, že byla prostě malá, a že 

mně to pak zase vadilo, když už těch hodin bylo hodně. Já jsem pak dělala tři celé dny v týdnu, takže 

jsem kolikrát přišla domů večer. (…) a že mi to přišlo, že se jí takhle nevěnuju, jak bych zase chtěla. 

(Marie, str. 2)

Určité „citové zaváhání“ překvapilo i Pavlínu, která si byla jistá svou volbou, zapojit 

se velmi rychle na částečný úvazek do pracovního procesu:

(…) na začátku to bylo takový těžký to odloučení, že jsem nevěděla, jestli to rodiče zvládnou, jestli 

prcek nebrečí a jestli jedl a jestli vnímají ty signály, co dává. Vím, že první dny co jsem byla v práci,

mě šéf po dvou hodinách poslal domů, protože mu bylo jasný, že jsem myšlenkama jinde. (Pavlína, 

str. 1) 

Náběh pracovní činnosti matek na mateřské/rodičovské dovolené není tak plynulý 

jak by se mohlo zdát a jak si i samy komunikační partnerky představovaly. Otázka 

citového dilematu se táhla všemi rozhovory a prostupovala všechna témata od úvah nad 

pracovní angažovaností, realizací tohoto záměru, zajištění péče o dítě atd. Všechny 

komunikační partnerky nějakým způsobem, ať již vědomě, či nevědomě posuzovaly své 

chování skrze fakt, že práce matek na mateřské/rodičovské dovolené není běžnou 

záležitostí (srovnej Kuchařová et al., 2006b). 

3.2.4.2 Organizace práce 

S výše uvedenou podkapitolou, která krátce nastínila fakt, že představy se vždy nemusí 

zcela krýt se skutečnou realitou, souvisí také sdělení komunikačních partnerek o tom, jak 

organizovaly a kdy vykonávaly svou pracovní činnosti. Z výpovědí komunikačních 

partnerek je zřejmé, že ačkoliv jim práce přinášela v zásadě pocit uspokojení, eventuálně 

zdroj finančních příjmů, přesto se v kontextu skutečnosti, že všechny komunikační 

partnerky zároveň internalizovaly vzor chování odpovídající imperativu dobré matky, byla 

a je jejich aktivita velmi náročná po stránce psychické i fyzické. Přítomnost dítěte v rodině 

a péče o něj navíc přináší prvek nejistoty, kdy pracovní úkoly nelze tak jednoduše plánovat 

a očekávat, že eventuální pracovní harmonogram nebude narušen. 
                                                            
48

Marie takto začala pracovat v době, kdy měla první dítě, kterému bylo 10 měsíců. 
49 Dítěti byli 2 roky (Marie čerpala tříletou rodičovskou dovolenou).



92

Jak již bylo uvedeno, všechny komunikační partnerky kombinovaly práci a péči, 

čemuž odpovídala i forma jejich pracovního úvazku. Menšina z nich musela svou pracovní 

činnost konat vždy mimo domov. Linda50 a Pavlína51 patří k těm komunikačním 

partnerkám, jejichž práce musí být vykonávána jednoznačně mimo domov. Svou zkušenost 

s tím, jak se k organizaci práce postavily, prezentovaly takto:

Já musím říct, že mě se vždycky podařilo zorganizovat čas natolik, abych mohla být s dětma, což je 

výhoda, pracovat od 7 do 16 já bych takhle pracovat nemohla. Pro mě denní zaměstnání není, já to 

nezvládám psychicky, sice má práce je náročná, ale jde to nějakým způsobem zvládnout. (…) Moje 

švagrová, která nikdy taky jakoby se neobětovala, nechci říci obětovat, mě to přijde blbý slovo 

obětovat se jakoby dětem, ale která to jakoby neřešila prostě dopoledne je doma a odpoledne odejde 

do práce. Ano má práci, která se takhle dá uzpůsobit, já bych hledala asi jinou, tak ona mi řekla, ty 

máš tu výhodu, že můžeš pracovat v noci. Což nevím co je za výhodu, když člověk v noci nespí a přes 

den pak taky nespí. Já mezi nočníma minimálně chodím spát max. na hoďku, minimálně zůstával 

starší syn spát ve školce, až jako předškolák jinak ne, když já jsem byla doma a neměla jsem denní, tak 

jsem ho brala po obědě, takže skloubit se dá všechno. (Linda, str. 1-2)

(…) Tak já jsem tam chodila na dva dny v týdnu v pondělí a ve čtvrtek. Přišla jsem na 10 a odešla 

jsem ve 14-15 a teď mám celý úvazek52 a jsem tam tři dny v týdnu někdy čtyři, když musím, ale zas je 

to v poho. Je to, ale i o tom, že se připravuješ na výuku doma po večerech, po ránu děláš, takže ono 

hodinama se to vyváží. (Pavlína, str. 1)

Pavlína narazila na práci z domova, také tzv. home office. Většina komunikačních 

partnerek volila práci, kterou lze plně či alespoň z převážné většiny vykonávat v rámci tzv. 

home officu. Ačkoliv se např. Křížková, Vohlídalová (2009) zmiňují, že šance pracovat 

z domova je dána pouze minimu rodičů, všechny komunikační partnerky, které o tuto 

možnost stály, jí v podstatě získaly. Nicméně je nutné podotknou, že některé z nich si 

práci, kterou takto mohou vykonávat, prakticky samy vytvořily také tím, že se zaměřily na 

jiný druh činností, než které by odpovídaly např. jejich vzdělání. Konkrétně se jedná o 

případ Evy a Marie, které zahájily překladatelskou kariéru. Kamila začala podnikat, 

přičemž část svého podnikání může obstarávat z domova. Nicméně lze souhlasit 

s Křížkovou, Vohlídalovou (2009), že obecně nejsou tyto formy práce rozšířeny, jak 

ostatně konstatovaly i komunikační partnerky výše v tématu hledání práce.

Home office bývá často označován jako nejvhodnější forma práce pro ženy na 

mateřské/rodičovské dovolené zejména z toho důvodu, že je tím vyřešena otázka 

                                                            
50

Linda pracuje ve zdravotnictví.
51 Pavlína učí na VŠ.
52

Pavlína přešla na celý úvazek v době, kdy jí vypršela její dvouletá rodičovská dovolená. Pavlína tedy 
pracuje na plný úvazek a zároveň pečuje o dvouletého syna. 
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nedostatečné nabídky služeb péče o dítě a matka nemusí řešit dilema opuštění dítěte. I 

komunikační partnerky deklarovaly, že vždy měly zájem o práci, kterou lze vykonávat 

z domova. Z výpovědí komunikačních partnerek bylo ovšem zřejmé, že home office by si 

zasloužil redefinování své vhodnosti pro slaďování práce a rodiny, neboť jak se ukázalo, 

tento druh práce klade velmi extrémní nároky na ty, jež jej praktikují. Komunikační 

partnerky se díky práci v rámci home offic ocitly v určité časové pasti, kdy zjistily, že 

vykonávat práci v době kdy jejich dítě bdí, je takřka nemožnou záležitostí: 

(…) s ní dokumenty dělat nejde, protože to bych měla všechno přeházený a ještě napůl. Takže 

když ona nespí venku, tak doma spí tak hodinu a půl, tak to jsem potom ten den, když to tak 

bylo, tak to jsem nechávala na večer, kdy ona ve 20hod. usne a dělám potom večer od těch 

20 do těch 22 hod. 53 (Renata, str. 3)

(…) pracovala jsem v době, kdy malej spal, tj. přes obědy a potom večer. To, že jsem musela pracovat 

v každé volné chvíli, když malej spal to už samozřejmě takové plus nebylo, ale teď když se nato 

koukám zpětně tak s tím jedním to byla ještě paráda. (…)chystám se zase nato překládání, které mě 

v podstatě baví, je to flexibilní můžu to dělat ve svém volném čase, který teďko nemám, ale večer to 

snad už brzo zase půjde.54 (Eva, str. 1-2)

(…) od 20 hod. sedám k počítači do 23 – 24 hod. jak je potřeba. (…) Já jsem v podstatě svým 

způsobem vděčná, že jakoby mám takovou profesi, kterou můžu z toho domova dělat i když 

samozřejmě kolikrát si člověk říká, že by se na to vykašlal, že by radši dělal něco úplně jinýho, podíval 

se na film, šel dřív spát, ale musí to prostě udělat, ale je to buď anebo, prostě buď bych to musela 

všechno odstřihnout anebo je to málokdy, že jde práce vyregulovat a kdy si řeknu tak teď budu dva 

večery dělat a tři dny ne. (Martina str. 1 a 4)

(…) mám minimálně dvě hodiny na přípravu na ten jeden předmět a s malým to moc nejde. Malej 

vyžaduje pozornost, takže já vstávám ráno kolem 4.30 – 5,00 a dělám to předtím, než vstane prcek 

někdy kolem tý 7 hod. (…) Tam to bylo možná trošku na začátku komplikovaný, než si člověk navyknul 

na nějaký režim, než zjistil, že se nedá dělat víc věcí najednou, že když prostě budu vařit, starat se o 

malýho a u toho dělat přípravu, tak to prostě nejde. Že buď budu dělat jedno a to ostatní počká, nebo 

nebudu dělat nic, ale to jsem tohle pochopila celkem rychle. (Pavlína, 

str. 1 a 3) 

Všechny výše uvedené výpovědi dokládají, jaké nároky si žádá práce z domova. 

Všechny komunikační partnerky, jichž se tento systém práce týkal, konstatovaly, že to 

dělaly také proto, že je práce bavila a baví. V opačném případě, si obdobný postup, který 

jde především na úkor jejich spánku, představit příliš nedovedly. Tématem do diskuse je 
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Renata pracuje pro rodinnou firmu, z domova zpracovává podklady pro účetní a jinou drobnou 
administrativu.
54 Evinu druhému dítěti bylo v době konání rozhovoru 6 měsíců. 
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také otázka jak dlouho může být uspokojivě takovýto životní styl praktikován. 

Komunikační partnerky v tomto modelu postrádají volný čas, který by mohly věnovat také 

jiným aktivitám či odpočinku. 

Kamila55 a Marie56 také sdělily, jak musely „výhody“ home offic přehodnotit a nalézt 

jiný způsob řešení pro udržení možnosti pracovat a zároveň „být matkou na rodičovské 

dovolené“:

(…)Nejdřív jsem si říkala, že to budu dělat po večerech, tak jsem si myslela, že to půjde zvládnout, ale 

pak jsem zjistila, že to nepůjde a právě chodí malá 2x týdně do školky,57 a to vlastně mám nato, abych 

dělala tu práci. Nic jinýho nedělám, jakože k tomu budu dávat ještě do pračky a vyluxuju prostě ne,

přijdu z tý školky, prostě jako kdybych přišla do kanceláře, protože je to těžký, doma tě to láká, že bys 

dělala spoustu věcí, tak ne prostě zapnu počítač a dělám. Mám nato 3-3,5 hodiny tak to se dá. A po 

večerech někdy pár hodin tak to není tak hrozný. (…) Něco jinýho, ale je, že se vydržím dívat do 23 

hod. na televizi a něco jinýho něco tou hlavou dělat, to mě to pak vždycky začne brát a nemůžu nic 

dělat. Kolem 20 hod. jako jak kdy někdy dřív někdy později, přijde domů manžel a teďko taky chce 

nějaký jídlo, chce si se mnou chvilku povídat, já se s ním taky chci chvilku bavit a to je tak 21.15, já to

uklidím a pak si mám teprve sednout k tomu všemu … (Marie, str. 3)

(…) ale samozřejmě pak se ukázalo, jak už byl větší a větší, že to není ideální způsob, protože v tý 

práci jsem toho udělala samozřejmě mnohem víc a byla jsem víc v klidu. To dítě prostě když jsem ho 

musela jakoby někde odkládat a na chvíli ho zabavit, něco poslat, poslat e-mail, zatelefonovat, tak mě 

přišlo, že samozřejmě i to dítě to zvládá líp, když má ten režim nenarušenej tady tím a začalo mi to 

jakoby vadit i v ten moment, že jsem byla limitovaná, že jdeme na hřiště a já jsem věděla, že se musím 

vrátit, protože jim ještě musím odpovědět na ten e-mail a ještě musím udělat tohle a tohle. Zpočátku ta 

výhoda se ukázala jako děsná otrava, protože to prostě pak už moc skloubit nešlo… (Kamila, str. 1)

Ve výpovědích Kamily a Marie je zřejmé, že pro ně se stalo jednoznačně lepším řešením 

věnovat čas práci v tzv. sociální době58 a bez přítomnosti dětí. Marie také nepřímo ve své 

výpovědi dokládá, že celodenní péče o dítě a domácnost je „prací na plný úvazek“, ke 

kterému má být v nočních hodinách přidán úvazek další, nicméně takovouto zátěž nelze 

praktikovat vždy. Všechny komunikační partnerky nicméně své minimálně „dva úvazky“ 

zvládly a zvládají, z čehož pramení i slova Oliny, která konstatovala že: „žena se stává 

lepším managerem v tomhle časovém období.“ (Olina, str. 7)

                                                            
55 V období kdy pracovala a pečovala o své první dítě.
56 V období kdy pracovala a čerpala rodičovskou dovolenou na své druhé dítě.
57 Školkou Marie myslela placenou soukromou hlídací službu.
58 Prací v nesociálním čase je např. myšlena práce v noci, o víkendech (Dudová, et al., 2007).
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3.2.5 Reakce na pracovní angažovanost matek na mateřské/rodičovské dovolené

Výše uvedené kapitoly se věnovaly subjektivnímu vnímání, co obnáší mateřství, úvahám o 

pracovní angažovanosti i realizaci tohoto záměru. To co ovšem velkou měrou vstupuje a je 

součástí životů a rozhodování komunikačních partnerek je kromě nich samých a již 

diskutovaných společenských diskursů, také postoj jejich blízkého i vzdálenějšího okolí. 

Jakých reakcí se jim (ne)přímo dostává, pak zcela jistě může ovlivňovat jejich životní 

strategii, na straně jedné v případě pozitivních reakcí mohou být motivovány, v případě 

negativních reakcí demotivovány k určitému chování.  

3.2.5.1 Postoj partnera 

Všechny komunikační partnerky žily v době svého rozhodování zda, kde a jak pracovat při 

rodičovské dovolené v partnerském vztahu (výjimkou v případě svého prvního mateřství 

byla pouze Kamila a krátce také Linda). Všechny výpovědi se shodovaly v jednom 

momentu: role partnera v procesu rozhodování o tom zda pracovat či nikoliv nebyla 

primárně zvýznamněna. Rozhodnutí, zajištění a organizace práce tak z výpovědí většiny 

komunikačních partnerek bylo zcela v jejich rukou, ale také na jejich odpovědnost. U 

většiny komunikačních partnerek projevil partner o jejich pracovní angažování zájem až 

v momentě, kdy „hrozilo“, že práce ženy ovlivní chod rodiny:

Tomu to bylo upřímně jedno, nevím, že by ho to nějakým způsobem nějak ovlivňovalo tohle 

rozhodnutí. On ví, že jsem taková hyperaktivní, tak že i kdyby mě držel doma tak nevydržím a naopak, 

že budu naštvaná. Nikdy neříkal, že by to bylo špatně to ne, hele dostane teplý jídlo, takže je 

spokojenej. (Pavlína, str. 2)

No jemu je to jedno, protože ví, že prostě jako je postaráno o syna. On ráno vypadne, teď tak ve 4, v 5 

normálně teda v půl sedmý, vrací se domů, když je dobře tak v půl pátý, když je hůř tak devátá desátá 

…(…) živí takže já nic neříkám. (povzdech, smích). Nosí domů peníze, no tak jako zase bychom jako

bez peněz no… no a to jako někdo živit musí tu rodinu, takže já jako proti tomu nebojuju. (Iva, str. 1)

Většina komunikačních partnerek také sdělila, že partner se o jejich práci nezajímal, 

pokud jejich práce byla „neviditelná“ a „neobtěžovala“. Neviditelná v tom smyslu, že 

partner nebyl výrazně angažován do pomoci za účelem usnadnění či umožnění práce své 

partnerce. Neobtěžování některé komunikační partnerky definovaly jako „zákaz“ 

komunikace s partnerem o tom, že je práce vyčerpává, že ji nestíhají, že je náročné 

pracovat a pečovat. V tomto momentu některé komunikační partnerky upozornily na 

paradox, že ačkoliv jejich muž s nimi automaticky řeší své pracovní záležitosti a zážitky,
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ony to stejné činit nemohou. Proč se tak děje přikládaly některé z nich zejména tomu, že 

jejich práce je jejich partnery považována za „volnočasovou aktivitu“. 

Toto zjištění se ukázalo jako významné, neboť v podstatě skrývalo genderový 

stereotyp postavený na předpokladu muže živitele, a ženy, která pečuje. Nedošlo-li

k partnerskému konsensu, že pracovní angažmá ženy je nezbytné pro ekonomické přežití 

rodiny, pak je tato její činnost jen její „vlastní misí“, ze které může brát benefity, ale také 

sklízet důsledky. Z podstaty věci pak u některých komunikačních partnerek jejich partneři 

necítili potřebu „vycházet vstříc“ a svým partnerkám slaďování práce a rodiny usnadnit, 

čímž dochází k potvrzení v teoretické části uvedeného předpokladu, že slaďování práce a 

rodiny je záležitostí žen. Pracovní aktivita komunikačních partnerek pak byla naopak 

považována za zbytnou v případě, že by pro komunikační partnerky znamenala problém 

při zvládání péče o rodinu, zejména o dítě:

No vlastně jako na jednu stranu, když o tom přemýšlím, on má pravdu v tom, když mi řekne, buď 

nepracuj, nebo mi řekne tak to nedělej, když prostě …(…) tak to nedělej tak nepracuj a je to. On to má 

prostě vyřešený hned. Když to chceš dělat, tak si to děláš jako pro svůj pocit, něco co chceš, tak se 

musíš i sama postarat i o to co je k tomu potřeba. Na jednu stranu to má třeba i nějakou logiku tak si

říkám, co mám nato říct, že nemůžu říkat, já chci tak ty musíš pracovat59 (…) Takže to je to co říkám, 

že je to těžký, že můžeš mít představy, jaký chceš, ale když ten partner má taky svoje představy tak co 

z toho. (…) Ale určitě je to tak braný, že ten chlap pracovat má a když pracuje tak ty podmínky mu 

musíš udělat. Protože on je chlap a chlap musí pracovat a živit tu rodinu. (Marie, str. 2 a 4)

(…) většinou ty moje aktivity, který byly mimo tak vždycky přinášely finance, takže si myslím že jako to 

respektoval. (…) měli jsme ale třenice, protože když studoval a byl doma a studoval, tzn. že byl fyzicky 

v domě a já jsem třeba potřebovala něco jenom na chvíli, tak on aby mě z jeho pohledu „nezvykal“ 

nato, že je po ruce, tak prostě zásadně bojkotoval třeba jenom na deset minut jít něco udělat, což mě 

hodně vadilo a připadalo mi to úplně jako úchylný, že jako ví kolik toho mám a prostě to neudělá no, 

ale nedá se nic dělat, každej máme něco to jako s tím jsem nic neudělala, to mi vadilo a všimlo si toho 

dost lidí jako třeba naše rodina, že to dělá schválně částečně. (…) já jsem musela ustoupit. Já jsem 

prostě přestala mu okatě dávat najevo, že jsem unavená a že toho mám hodně a že v podstatě si 

myslím, že on ty věci začal víc vidět. (…) občas se začal zapojovat… Já si myslím, že teď ani jeden už 

nemůžeme dělat víc, ani on už nemůže dělat víc, takže jeho spolupráce jakoby na domácnosti a na 

výchově dětí mě vyhovuje tak jak je to teď.(Olina, str. 5 a 6)

Proměnou postojů partnera prošla Martina v momentě, kdy k (neviditelné) práci 

vykonávané výlučně doma v době spánku jejího dítěte „přibrala“ práci (viditelnou), která 

si vyžadovala odchod z domova na ¼ dne jedenkrát týdně, přičemž se jednalo o takovou 
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Pracovat ve smyslu vypomáhat v péči o děti či v domácnosti v době pracovní aktivity komunikační 
partnerky.
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práci, která ji posunula v její pracovní kariéře a jednalo se o nabídku unikátní, vzhledem 

k možnostem uplatnit se i v budoucnosti v oboru, který Martina vystudovala, a kterým žije: 

Tak spíš to bylo jakoby na mě, že jakoby …. je pravda, že nebyl moc rád, že jsem vzala to místo na tý 

univerzitě to jako něco brblal, že jsem to s ním nediskutovala, ale on se mnou taky určitý věci 

nediskutoval, takže tak nějak.  (…) Tak jako, že jsem se s nim tzv. o tom neporadila, přičemž vím, že 

on by byl proti a tak nějak že měl obavu, aby tím syn neutrpěl. (…) Já jsem mu řekla, že prostě v tuhle 

chvíli to jinak nevidím a že do toho půjdu … Tak jako přemýšlela jsem  o tom, ale zase na druhou 

stranu je to takový komplikovaný z toho hlediska, že v podstatě, že to vlastně byla šance, která se 

nemusí opakovat (…) On měl obavu, abych ho někam prostě neodložila. To se vlastně řešilo, když mu 

bylo sedm měsíců, tak že je prostě malinkej. Tak měl obavu, abych ho někam nešoupla od rána do 

včera. V tomhle jako měl asi nějaký zkreslený představy, takže to tak nějak vyplynulo, že to není nic 

strašnýho, že žádná razantní změna nenastala. (Martina, str. 2 a 7)

Martina ovšem uvedla ve vztahu k roli partnera další zajímavý postoj, který osvětluje 

situaci již také výše zmiňovanou, která v ČR je, a to že není běžným standardem práce žen 

na mateřské/rodičovské dovolené. Ženy internalizují tento stav do svého chování i do 

postojů svých partnerů. Na straně jedné si komunikační partnerky stěžovaly na 

(ne)zapojení svých partnerů do chodu rodiny a subjektivně většinou pociťovaly, že „vše 

leží na nich“. Na straně druhé pak ovšem vykazovaly velkou míru „vděčnosti“ vůči svým 

partnerům za jakoukoliv, byť minimální pomoc. Ale také například zato, že jim práci 

„umožňují“, tolerují ji, ve smyslu nevyslovení přímého zákazu, kdy i toto téma v podstatě 

nevyřčené jaksi „viselo ve vzduchu“. Tyto pocity komunikačních partnerek vyplývají i 

z podstaty rodinného uspořádání, kdy žena zejména na rodičovské dovolené je kromě 

jiného, také zpravidla významně ekonomicky odkázána (díky výši rodičovského 

příspěvku) na svého partnera a „za oplátku“ by měla plnit „povinnosti“ vůči domácnosti a 

dětem. 

Martina, ačkoliv prošla velkou nepohodou v partnerském vztahu ohledně svého 

pracovního angažmá, nakonec konstatovala: 

Jsem ráda za tu podporu, kterou mám, protože si uvědomuju, že by mohla být i mnohem menší, ale 

samozřejmě je vždy co zlepšovat to si myslím, že je normální. Neznám nikoho kdo by řekl, mám to 

úplně vyladěný, ale prostě v rámci daných možností a mezí.(Martina, str. 7)

V kontrastu s výše uvedeným ovšem Marie i některé další komunikační partnerky 

vnímaly, že v momentě kdy „zvládnou“ skloubit a vykonávat práci, péči o domácnost a 

dítě (aniž by „obtěžovaly“) v očích svých partnerů tím nabývají na atraktivitě:

Mě to přijde, že on jakoby, to jakože každej je nějak sobeckej, a že i on to bere asi to bere jako přesně,

že to že něco dokážeš v práci je takový víc jako prestižní, než že jsi taková ta dobrá máma to pro něj 
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zase je taky důležitý to on se taky rád pochlubí, když se baví někde s kamarádama tam něco  … to on 

jako to Marie ta se starala o děti a ještě i chodila do práce a všechno to jako zvládla… (Marie, str. 6)

Pozitivní zkušenosti s pomocí partnerů sdělily Renata60 a Linda:

On se plně stará já nechám malého61 a kompletně se stará o všechno. Mají teda navaříno, ale musím 

říct, že zaplať pánubohu, na ty katastrofy co jsou tak je schopen postarat se o dvě děti. On teda 

nechtěl, abych šla k tomu zaměstnavateli, věděl ale, že doma nemůžu zůstat z důvodů financí. (Linda, 

str. 3)

Postoj partnerů k pracovní angažovanosti jejich protějšků byl ve výpovědích většiny 

komunikačních partnerek problematický, ať to již bylo řečeno či to zřejmě vyplynulo při 

osobním kontaktu či z kontextu. Všechny komunikační partnerky si své životní rozhodnutí 

prosadily, nicméně i to činí další bariéru, která je může v dlouhodobém horizontu od jejich 

počínání odradit natolik, že se stáhnou do soukromé sféry, čímž dle slov jedné z nich také 

potvrdí, že pracovat a pečovat prostě nejde a rodičovská dovolená má svůj reálný smysl. 

Téměř u všech komunikačních partnerek bylo také patrné, jak protichůdné postoje zažívají,

kdy na jednu stranu hájily práva svých partnerů na jejich chování, které ovšem bylo často 

v rozporu s tím, co samy považovaly za jednání správné. Některé komunikační partnerky 

v průběhu rozhovoru nabyly obavu, aby jejich výpověď nebyla reflektována veskrze 

negativně, když v podstatě žijí ve spokojeném partnerském vztahu. Na druhou stranu je 

ovšem nutné dodat, že část komunikačních partnerek očekávala, že se partner „dovtípí“, že 

pomoc potřebují, aniž by došlo k přímé artikulaci požadavku z jejich strany. 

Poslední věcí, kterou je na tomto místě důležité zmínit je fakt, že jakkoliv 

komunikační partnerky rozebíraly, na co ve vztahu ke svému muži (ne)mají právo ani 

jedna z nich svou argumentaci neopřela o fakt, že díky „domácímu servisu“, tj. péči o dítě, 

péči o domácnost, mohou jejich muži svobodně vykonávat své zaměstnání. Tento fakt 

může vycházet také z toho, že v podstatě všechny komunikační partnerky v průběhu 

rozhovoru více či méně (ne)vědomě korigovaly své postoje v souladu s modelem muž-

živitel, žena-pečovatelka.

                                                            
60

Významným zjištěním pro mě konkrétně bylo, že nejspokojeněji ze všech komunikačních partnerek se 
v průběhu celého vyprávění jevila právě Renata, která měla ujasněno, že má právo pracovat i pečovat, má 
právo požádat o pomoc i o trávení volného času sama se sebou a současně se jí dostávalo velké podpory ze 
strany jejího partnera i nejbližšího okolí. Všechny ostatní komunikační partnerky jakkoliv své role zvládaly,
vždy se dostaly do konfliktní situace, kterou musely řešit obhajobou před sebou samými či před svým 
okolím. Toto se samozřejmě projevilo na pocitu jejich životní spokojenosti či (ne)vyčerpanosti.
61 Roční dítě
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3.2.5.2 Postoj okolí k pracovní angažovanosti komunikačních partnerek

Jakkoliv byly komunikační partnerky zdrženlivé ohledně postojů svých partnerů, tak 

naproti tomu všechny komunikační partnerky v rozhovorech spontánně vypovídaly o 

reakcích okolí na jejich pracovní angažovanost. To, že okolí (z výpovědí komunikačních 

partnerek se jedná o širší rodinu, známé a blízké přátele) mělo potřebu komentovat chování

komunikačních partnerek, poukazuje na fakt, že se jedná o „nestandardní“ způsob volby 

životní strategie v tomto konkrétním období. 

Komunikační partnerky se rovným dílem rozdělily po pěti ke dvěma typům 

nejčastějších reakcí, jejichž obsah může být ve zjednodušené formě definován jako reakce 

pozitivní a negativní. Komunikační partnerky, které pocítily negativní reakce svého okolí,

sdělily, že tyto záporné reakce nejčastěji pocházely od jiných žen/matek, známých, 

spolupracovnic i blízkých kamarádek. Nejednalo se přitom z pohledu komunikačních 

partnerek o „ledajaké ženy“, ale o ty, jež se subjektivně cítily být příklady tzv. dobrých 

matek, tj. také zejména těch, které plně čerpaly rodičovskou dovolenou bez dalších aktivit. 

Komunikační partnerky zároveň reflektovaly, jakým způsobem je reakce jejich okolí 

(ne)ovlivnily: 

No tak určitě od tohohle typu žen62, který to neumí pochopit. Já je respektuju a umím si představit, že 

to někoho baví a naplňuje. (…) je hodně těžký udržet si přitom ten osobní růst, když jsi jen doma. Ten 

tam jako pro mě nevidím u těch žen, který respektuju, ale proto to nedělám, protože u nich přesně 

vidím, že nerostou. Přesně u nich vidím, z čeho pak pramení jejich problémy. (Olina, str. 7)

(…) samozřejmě myslím, že ty předsudky jsou jako obrovský, protože nejvíc to komentujou právě ty 

matky, co nemají vůbec žádný ambice a vlastně schovají zato takový ty svoje vlastní mindráky ze svý 

vlastní neúspěšný seberealizace nebo nerealizace spíš. Takže mi to přišlo jako hrozně líto, ale pak 

jsem o tom přemýšlela a zjistila jsem, že je to vlastně tímhletím, že když jsem zjistila kdo o tom takhle 

mluví, že se nestarám, že dítě šoupnu cizí paní nebo babičce a že se mu nevěnuju a takovýhle ty řeči,

tak jsem přemýšlela kdo to vlastně dělá a proč to dělá a když jsem tak jako o tom přemýšlela, že jsem 

došla k závěru, že to jsou osoby, který nemají na tom trhu práce co nabídnout, s dětma i bez dětí, že to 

nesouvisí s tou rolí tý matky.  (Kamila, str. 4)

(…) jsou to asi kamarádky starší paní, mají takovej ten pocit, jakože máma okrádá dítě o něco.“ (…) 

Jsem si v tomhle rozhodnutí jistá.“ (Renata, str. 4)

„Většinou negativní, ale vůbec to je syndrom místa kde pracuju, že všichni pomlouvají všichni se diví 

co je a co není, ale to mi přišlo jako zcela normální, že to tak bude a všichni se divili. (…)já jsem 

dostala výčitky ve chvíli kdy mě holky v práci začaly říkat, co jsem to za mámu, že dítěti není ani rok a 
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Olina navazuje na předešlý průběh rozhovoru a myslí tím, ženy, které jsou na mateřské/rodičovské 
dovolené a v tomto období zcela přerušily svou pracovní kariéru. 
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já už jdu do práce, jakože: „všichni chtěj děti a pak je nechaj doma… ale musím říct, že kamarádka 

moje je tak skvělá, že mi to vyvrátila a říkala ať si trhnou nohou, že oni kdyby byli v situaci tak… 

prostě to jsou ty lidi který by kňučeli ….“ (Linda, str. 3)

(…) právě jsem narazila nejdřív u těch rodičů, kteří z toho byli takový … jako máma má být do dvou 

let doma, pro dítě je nejlepší ta máma a docela jsem z toho byla najednou v šoku. (Marie, str. 1)

Komunikační partnerky tak prakticky potvrdily tezi Fafejty (2002) i Křížkové (2007) 

o negativních reakcích okolí v momentě kdy žena nečerpá plně rodičovskou dovolenou 

nejméně po dobu dvou let, a že ženy jsou zpětně dohlížitelkami nad zachováním statu quo 

ve smyslu nepostradatelnosti celodenní mateřské péče o dítě. 

Z toho, že polovina komunikačních partnerek subjektivně nepocítila žádnou 

negativní reakci od svého okolí, by se mohlo zdát, že české prostředí je v tomto smyslu 

liberálnější nežli se může na první pohled jevit. Nicméně v rozhovorech je nutné všímat si 

kontextu, kdy dvě komunikační partnerky sice negativní reakci okolí nepocítily, nicméně u 

jedné se jednalo o období jejího pobytu v zahraničí, kde je rané zapojení se do pracovního 

procesu běžnou záležitostí, druhá komunikační partnerka zase dodala, že o její pracovní 

angažovanosti v podstatě zase tolik lidí neví:

„Tam je to běžný, protože tam ta mateřská je mnohem kratší, tam je 9 měsíců a normálně se člověk 

vrací do práce a dítě dá běžně do jeslí, školky. (…) Tady z rodiny to nikdo neřešil, věděli, že to dělám 

v době, kdy syn spí, a když to zvládám tak to zvládám.“  (Eva, str. 1)

Martina na přímou otázku zda se setkala i s nějakou negativní reakcí okolí 

odpověděla takto:

„Ne, ne …. tak. Tak ono je to vlastně taková práce, kterou většina lidí nevidí, byse dalo říct já to 

vlastně dělám v čase kdy syn spí, takže že bych třeba běhala někde po nějakých mítincích a vláčela 

sebou dítě, tak to se neodehrává.“ (Martina, str. 4)

Iva také popsala svou zkušenost, ze které lze mezi řádky vyčíst, že okolí se může 

k situaci postavit také tak, že nabude dojmu, že žena zvyklá efektivně zvládat péči o dítě, 

rodinu, práci a v případě Ivy dokonce i studium na VŠ a angažovanost v činnosti obce, kde 

žije, zvládne vše:

„Ne to ne to vůbec to spíš kamarádky obdivujou, ale třeba mě štve mamka ta vždycky ještě tohle 

udělej ještě tohle třeba jde o blbost okopíruj, vytiskni, pošly a toho je pak tolik takových maličkostí 

jenom udělej tohle udělej tohle. Nebo ségra taky synovec něco nezvládá povysvětli mu to no spíš 

jenom takový maličkosti a já si pak říkám, no to už nemůžu …“(Iva, str. 4)
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3.2.5.3 Reakce matky a dítěte

Diskutuje-li se téma pracovní angažovanosti matek na mateřské, ale zejména rodičovské 

dovolené, téměř vždy je vyzdvihován zájem dítěte a možná negativní ovlivnění jeho 

psychického, potažmo fyzického vývoje v případě „nedostatečné rodinné péče“, kterou je 

z podstaty věci míněna v prvních letech jeho života především péče mateřská.  Ve 

výpovědích komunikačních partnerek jsem sledovala, jak ony samy reflektovaly dle svých 

zkušeností, dopady své pracovní angažovanosti na ně samé, potažmo na jejich dítě/děti. 

Jelikož děti komunikačních partnerek jsou ve věku, kdy buď nemohou či jen velmi obtížně 

mohou artikulovat své názory, jsou interpretovány skrze pohled a cítění matek. 

Pavlína, Kamila a Linda, které prošly zkušeností odloučení od svého dítěte 

vzhledem k tomu, že musely, alespoň část pracovního úvazku vykonávat mimo domov, a 

to již před prvním rokem věku jejich dítěte vypovídaly takto:

(…)A bylo to vlastně i pro mě lepší, že když jsem byla s prckem, tak jsem se víc soustředila na něj, 

takže jakoby mám pocit, že to jako neublížilo ani mě ani prckovi, že spíš opravdu jsem v práci, věnuju 

se práci, myslím na něco jiného. Když jsem s prckem, věnuju se prckovi a nemyslím na práci. Takže 

opravdu škatulkuju a rozděluju ty činnosti. Takže fakt nemám pocit, že by to nějak ublížilo vůbec.“  

(Pavlína, str. 1-2)

(…) Když budu pracovat tak musím další část toho dne věnovat tomu dítěti, což si taky spoustu lidí 

myslí, že když odloží, tak si s ni někdo pohraje a oni až přijdou z práce budou mít klid.(…) je pravda 

že od začátku, tam kde to šlo jsem neodkládala malého63, všechno se mnou dělal, že jsem to zvládala 

s nim, ale taky asi na to musí být nátura to dítě si zvykne, že to dítě si zvykne, je pravda že malej se 

nebojí lidí od malinka, protože prostě byl zvyklej na lidi byl zvyklej na to, že se pořád někde pohybuje. 

(…) starší syn obrovská deviza byl zvyklej máma jde do práce, nikdy nebyly žádný scény. Ve chvíli kdy 

se naučil ovládat mobile naučil se číslo a věděl, že mě sežene, když bude potřeba a věděl, že jednou je 

v práci máma a jednou táta a má to tak nastavený, nediví se tomu. (Linda, 

str. 3, 4 - 5)

(…) asi záleží na tom postoji té maminky, některý maminky jsou hodně ambiciózní a vědí, že to dítě to 

zvládne, to dítě to zvládne v každým případě myslím si, že to spíš záleží jak moc to zvládne psychicky 

ta maminka. Já jsem to vždycky jakoby nezvládala, já jsem měla pocit, že mě to vadí víc než tomu 

dítěti, jo, to dítě si prostě zvykne všude (…)zvládlo by to myslím všechno skvěle, ale takový ten deficit, 

že s tím dítětem nejsem fyzicky, nebo že je někde odložený příliš dlouho, mi přišlo že 

nevykompenzovala tu radost s tý práce, takže ta maminka je natolik ambiciózní, že ta práce je úplná 

euforie co zažívá a řekne si jo tak je do 17 hod. ve školce to 3letý dítě, ale jako stojí to zato protože má 

spokojenou maminku. A jak se říká spokojená maminka, spokojený dítě. Ale já to jako takhle nemám, 

takže záleží spíš na těch limitech té maminky. (Kamila, str. 2-3)

                                                            
63 Linda vypráví o své aktuální zkušenosti se svým druhým dítětem.
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Výrok Kamily o tom, že důležité je jak situaci zvládne matka, když z jejího pohledu 

je vliv na dítě ve své podstatě spíše přeceňován podpořila i výpověď Marie, která uvedla: 

„(…) prostě mi vadilo, že je malá a že mi to přišlo, že se jí takhle nevěnuju, jak bych zase 

chtěla…“ (Marie, str. 2). Objektivně ovšem Marie nepociťovala negativní dopady na její 

dítě. A ačkoliv se rozhodla, že u druhého dítěte využije plného čerpání rodičovské 

dovolené, bez pracovní činnosti „vydržela“ pouze jeden rok. Podobnou zkušenost učinila i 

Iva, výčitky pociťovala subjektivně ona sama: „Měla jsem takový ten pocit, že odcházím od něj 

…(…) No jako ze začátku mě to hrozně žralo, že se mu jako nevěnuju.64“ (Iva, str. 6)

Žádná z komunikačních partnerek nepocítila, že by jejich práce negativně ovlivnila 

jejich dítě/děti. Jak Kamila, tak Linda mají dvě děti a ačkoliv např. Kamila změnila svou 

strategii od zaměstnaneckého poměru u prvního dítěte k podnikání u dítěte druhého, u 

obou dvou vykonávala pracovní činnosti takřka bezprostředně po skončení mateřské 

dovolené. Linda obdobný model praktikovala také u obou dvou svých dětí. Obě sice 

zdůrazňovaly v průběhu rozhovoru, že k tomuto konání byly motivovány výrazně důvody 

ekonomickými, ale bylo zřejmé, že cítí i pozitiva tohoto svého konání, která na 

ekonomickou stránku nejsou přímo napojena, jednalo se zejména o udržení sociálních 

kontaktů, krátkodobého „odpočinku“ od dítěte, což přináší nejen dle Kamily a Lindy do 

vztahu matka a dítě novou dynamiku.

Olina, která se pracovně angažovala při obou svých dětech, vidí v tom, že pracuje 

především pozitiva pro sebe i pro děti, kterým svou pracovní aktivitu také přizpůsobila co 

do obsahu i možnosti jak s nimi trávit čas. Negativní stránky této situace pak dopadají 

konkrétně na ni (únava, náročnost časové organizace) nikoliv na její děti:

(…) Myslím si, že děti v každým případě jsou obohacený tím a rostou mnohem víc, než kdybych s nima 

byla jenom doma protože si myslím, že základ toho jak se vyvíjejí děti je jak se vyvíjejí ty rodiče. 

Jednak ve vztahu k sobě navzájem, tzn. chování partnerů mezi sebou a na tom se podepisuje 

samozřejmě i to, zda ta žena se cítí být šťastná doma, nebo necítí být šťastná, protože s tím souvisí 

samozřejmě i to, že pokud se necítí být plně šťastná tím, že si vybrala, že bude jenom doma, tak to 

potom tomu manželovi dává sežrat a podepisuje se to jak na vztahu, tak i na dětech. (Olina, str. 7) 

Jak již bylo několikrát uvedeno, komunikační partnerky svoje chování posuzovaly 

více či méně (ne)vědomě skrze „normu“, tj. představu o matce na rodičovské dovolené a 

způsobu jak by se měla věnovat dítěti. Martina několikrát v rozhovoru uvedla, že své dítě 

někdy díky práci šidí:

                                                            
64

Iva „odcházela“ 2xtýdně na 3-4 hod.
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No pak jako je jasný, že jeho občas taky trochu šidím, on je naštěstí docela samostatnej, když 

potřebuju např. dopoledne, teď chodíme ven tak trochu míň, ale když byla zima, tak jsem třeba musela 

něco nutně dodělat, tak prostě musel počkat. Samozřejmě, že ne třeba jako přebalit, ale nehrála jsem 

si s ním tolik. Je to takový něco za něco. (Martina, str. 2)

Slovo šidit, použilo i několik dalších komunikačních partnerek, a to vždy v tom momentě, 

kdy hovořily o jakékoliv aktivitě, která zároveň vylučovala intenzivní, soustředěný kontakt 

s dítětem. Toto zcela jistě souvisí s pochybami žen, zda mají či nemají právo na „svůj 

vlastní čas“ bez dítěte. Nutno podotknout, že v případě nepřítomnosti partnerů, kteří se 

věnovali práci, komunikační partnerky nedefinovaly, že by se mohlo jednat z jejich strany 

o šizení. Nepřímo tak komunikační partnerky opět potvrzovaly určitou vztahovou 

genderovanou konstantu, o které již byla výše řeč tedy, že „muž pracovat musí, tudíž mu to 

nemůže být žádným způsobem vyčítáno, zatímco žena může“. 

Na čem se všechny komunikační partnerky shodly, bylo, že při výchově dítěte jde o 

kvalitu stráveného času nikoliv o kvantitu, i když reflektovaly, že právě skrze hledisko 

kvantity okolí měří, zda je či není žena „dobrou matkou“. Téměř všechny komunikační 

partnerky vnímaly, že díky jejich pracovnímu angažování se roste kvalita a intenzita 

prožitého času s dítětem:

Já protože vím, že s ním trávím celej den a aktivně ho trávím. A i když pracuju, tak pro něj to je 

obohacení velký, tak to beru pozitivně a vlastně mě jakoby z hlediska výchovy, nebo mého věnování se 

procentuálně jemu, tak žádný výčitky rozhodně nemám, myslím, že tyhle věci ho rozhodně obohacují. 

(Kamila, str. 4)

V tomto kontextu docházelo také k vymezování se proti „dobrým matkám“, na čemž 

část komunikačních partnerek vystavěla pro sebe i své okolí určitou obranu svého jednání 

a toto se stalo útočištěm pro nezpochybňování jejich identity jako ženy a matky:

(…) Takže vůbec si nemyslím, že matka která je čtyři roky doma nonstop je nějaká ikona, ke který 

bychom se mohly modlit. Je pokud prostě ten čas tráví opravdu tak, že na prvním místě je to dítě, a že 

jsou maminky, který jsou kreativní, vymýšlej všechno možný s těma dětma, neskutečně je podporujou, 

motivujou a prostě posouvaj v tom vývoji tím, co jako jsou schopný vymyslet. Tak tam vůbec 

neopovrhuju, že jsou doma třeba celou dobu, než třeba to dítě vystuduje do 3. třídy a přijde mi to, že 

je to skoro povolání a tam teda klobouk dolů, ale není prostě každýmu určený, protože si myslím, že 

takhle jako s takovouhle pečlivostí k tomu přistupovat každý neumí. A ty co prostě si choděj do 

nákupního centra sednout do dětskýho koutku se bavit o nesmyslech a tam se ty děti plácaj a druhej 

den jdou zase někam jinam, tak to zase není žádný nasazení.“ (Kamila, str. 5)

(…) je to takový, jakože bys měla tu aktivitu věnovat jemu… ale třeba když si srovnám, že některý 

mámy jsou doma a vím, že dítěti pustí televizi a nechaj ho třeba tři hod. nebo x hodin dívat na televizi 
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a dělaj si svoje, třeba já když vařím tak s malým, sedne si a kouká na mě, všechno děláme spolu. 

Televize jako by nebyla, ale jakože tak co je výčitka, nebo jako, jakej je ten, že jo, že tamhle dítě je tři 

hodiny a ta máma je doma, ale nevěnuje se mu, ale ty se mu deset hodin věnuješ na 100 % pak si pět 

hodiny pryč, pak spíš. Tak kde je ta hranice, co je dobře, tak to je spíš takový uvědomění. (Iva, str. 7)

Z výše uvedeného je patrné, jak komunikační partnerky jednotně cítí společenskou 

normu, která diktuje obsah a formu mateřské péče. Důležitým zjištěním však 

z provedených rozhovorů zůstává, že byl prakticky vyvrácen argument nepostradatelnosti 

matky a její nutné celodenní intenzivní péče, a to jak vůči dopadům na dítě tak i na matku. 

Komunikační partnerky hodnotily pozitivně situaci ve vztahu ke svému dítěti i k sobě, 

negativa vnímaly jen zcela minimálně.

3.2.6 Způsoby zajištění péče o dítě (v době nepřítomnosti matky)

Proces rozhodování zda vykonávat v období mateřské/rodičovské dovolené nějakou 

pracovní činnost byl u všech komunikačních partnerek úzce navázán na schopnost zajistit 

si péči o dítě v době jejich nepřítomnosti či nutnosti věnovat se pracovní aktivitě. Některé 

komunikační partnerky, jak bylo výše uvedeno, situaci vyřešily tím, že pracovaly/pracují 

v systému home office, ovšem také bylo diskutováno, že toto řešení není vždy ideální a 

vychází spíše z dlouhodobé nemožnosti zajistit péči o dítě jiným způsobem, jinou osobou. 

Právě na destabilizovanou a v současné době již téměř neexistující síť institucionálních 

zařízení poskytujících péči o dítě do tří let věku i na značné problémy, které se vyskytují 

s kapacitou institucionálních zařízení (mateřských škol) pro děti od tří let upozorňuje řada 

autorů/ek (např. Křížková, Vohlídalová 2009). Právě komplikace při zajišťování péče o 

dítě, „ženou“ matky na rodičovskou dovolenou a výrazně stěžují rodinám alternativní 

uspořádání péče. 

Téma zajištění péče o dítě bylo u komunikačních partnerek spontánně 

komunikováno, čímž se potvrdilo, že právě tato otázka je tou nejpalčivější, jež je vždy 

primárně řešena ještě před úvahou, zda vykonávat pracovní činnost. Nepodaří-li se péči o 

dítě zajistit je nasnadě jak (ne)svobodné jsou volby rodin, potažmo žen. Všechny 

komunikační partnerky se shodly na tristní situaci ohledně poskytovaných služeb péče o 

dítě ve věku do tří respektive čtyř let. Všechny komunikační partnerky při absenci 

dostupných zařízení typu jesle či obdobných, určených pro nejmenší děti do dvou let věku, 

hledaly individuálně způsoby jak péči o své dítě zajistit. 
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3.2.6.1 Mezigenerační pomoc

Primární myšlenka jak zajistit péči o dítě byla u všech komunikačních partnerek spojena 

s osobami prarodičů – zejména babiček, častěji matek komunikačních partnerek. S osobou 

prarodiče byla v rozhovorech spojována zejména otázka důvěry, jistoty, citové vazby 

k dítěti, otázka naplnění života prarodiče i aspekt výhodnosti takovéto „rodinné pomoci –

služby“ pro finanční rozpočet rodin komunikačních partnerek. Při snaze o praktickou 

realizaci tohoto záměru ovšem část komunikačních partnerek zjistila, že jej nelze z 

rozličných důvodů realizovat. Zmíněné důvody lze rozdělit do tří hlavních dilemat 

komunikačních partnerek: překážky na straně prarodičů (zejména stálá pracovní 

angažovanost či vzdálenost prarodičů), překážky na straně komunikační partnerky (pocity 

osobního selhání, přílišného zatížení prarodičů), neočekávané problémy: 

(…) tak jsem měla pocit, že já to po ní nemůžu chtít, že to není správný i jakoby očekávat automaticky, 

že protože já jsem v potížích, takže ona musí nastoupit, protože ta její generace a ta generace její 

matky to tak měla, že prostě dítě hlídaly babičky. Dneska si myslím, že ten trend už je jinej, že ty 

babičky jsou rádi s dětma, ale už nechtěj mít ty závazky jako pravidelně a pevně (…) Myslím, že jí to 

ani nezazlívám, já jsem tehdy byla samozřejmě zklamaná, ale pak mi došlo, že to nemůžu chtít, že to 

není automatický, a že ten její postoj je správej, že dítě má maminku a má tatínka a měli by se 

postarat a tohleto až v nějakých situacích když to nejde. A zrovna tak já nejsem přívržencem, aby děti 

trávily moc času s prarodičema, já si myslím, že oni mají jinej přístup k nim, ty děti to vědí a měly by 

si je užít nějaký vymezený čas, ale jako pravidelně být vychováván babičkou a dědou je prostě si 

myslím … z mýho pohledu, že to není šťastný řešení. (Kamila, str. 3)

(…) jedna babička je Jižní Čechy a jedna babička pracuje tak tam nemáme hlídací babičky. (Olina, 

str. 2)

Jeden z důvodů, proč jsme se vrátili do Čech bylo, aby nám někdo pohlídal, všechno to bylo jenom na 

nás. Ale moji rodiče pořád pracují a nejsou k mání, jak by bylo potřeba, tak to moje očekávání se 

nesplnilo.(Eva, str. 2)

(…) právě že moje máma, že bude hlídat, ta byla už v důchodu a i to bylo pořád, jakože nemá co 

dělat, že se nudí. Tak nám to přišlo, jako to bude dobrý a právě jsem narazila…(…) A pak jsme začali 

řešit, že ty vztahy s těma rodičema nebyly jako ono. Ta máma tam přijela, aby hlídala a pak už nás 

nechtěla vidět jako mimo, víš už byla ráda, třikrát v týdnu to už pro ni bylo dost…tak jsem přemýšlela 

jak to udělat. (…)Já si myslím že to vidím u hodně, to nejsou jenom jako rodiče, ale strašně jako lidi 

mají, že něco říkaj jinýho, když se jich to tak nějak úplně netýká, tak je to ve všech oblastech, ale i 

tady co se týče těch dětí, že o tom když mají teoretizovat tak to by každej dělal něco jinýho, ale když 

pak má ten člověk to dítě hlídat a má to dělat on a pak je to úplně jiný. A pak pořád děti jsou 

nejdůležitější, děti, děti, ale pak je každej rád, že může ty děti mámě předat, a že ty děti má ta máma. 

(Marie, str. 1)
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My máme aktivní pracující babičky nebo respektive jednu a druhá babička je naopak taková 

nepracující no …. A je to doteď jako nato, že by si měly vážit svých vnoučat, tak bych řekla, že nato 

pěkně prděj. Prostě je důležitější něco jinýho.(…) To funguje prostě jinak než by to fungovat mělo. 

(Linda, str. 1)

Z rozhovorů bylo zřejmé, že vyřešení otázky pomoci při péči o děti představuje pro 

komunikační partnerky prioritu, a to nejen ve vztahu k možnému pracovnímu uplatnění, 

ale i v návaznosti na náročnost změny životního stylu po příchodu dítěte do rodiny. Jak je 

patrné z výše uvedených ukázek i z odkazů na čísla stránek přepsaných rozhovorů, otázka 

pomoci ve vztahu k prarodičům byla diskutována zpravidla bezprostředně po zahájení 

rozhovoru. Souviselo to také s tím, že komunikační partnerky po eliminování možnosti 

pomoci ze strany partnera, neviděly příliš mnoho dalších dostupných alternativ. 

Dvě komunikační partnerky dokázaly úspěšně zrealizovat péči o své dítě 

prostřednictvím prarodičů – jedná se opět o jejich vlastní rodiče. Z kontextu rozhovorů 

s nimi lze dovodit, že k úspěšnosti tohoto uspořádání dopomohly některé faktory shodné 

pro obě komunikační partnerky, a to faktická blízkost prarodičů (v jednom případě 

společné bydlení, ve druhém „docházková vzdálenost“), jejich pracovní neangažovanost (v 

jednom případě oba prarodiče „v důchodu“ ve druhém časově flexibilní práce prarodičů), 

flexibilní práce komunikačních partnerek (hlídání dítěte prarodiči v rozsahu 2-3 dní/týdně):

(…) já už jsem chtěla bydlet někde poblíž, aby byla možnost toho hlídání já jsem nad tím přemýšlela 

už těch pár let dopředu co bude potom až bude nějaký prcek. (…)Když byl úplně malinkatej tak moji 

rodiče hlídali, to bylo v pohodě, že prostě kočárkem jsem ho tam přivezla, oni jsou na druhým konci 

vesnice, v pohodě on se u nich vyspal a já jsem si ho pak zase vzala a díky tomu, že byl na nutrilonu, 

že jsem ho nekojila tak starosti de facto žádný.  (Pavlína, str. 1-2)  

V úterý a ve středu má táta volno z práce, takže hlídá děda. Děda je největší chůva, jinak je to na prd, 

a prababička hodně, když jdu v pátek do školy tak prababička. (Iva, str. 1) 

Mezi dvěma póly komunikačních partnerek, které realizují a nerealizují péči o své 

dítě prostřednictvím prarodičů, se dočasně ocitla Renata a Martina. Renata zatím zvládá 

pracovat pro firmu svého manžela, jak je výše uvedeno, v době kdy její dítě spí či večer, 

nebo s občasnou výpomocí. Renata, ale plánuje návrat ke svému původnímu 

zaměstnavateli po skončení její dvouleté rodičovské dovolené, kdy předpokládá,

s přesvědčením pro ni momentálně hraničícím s jistotou, že péči o její dítě bude v tomto 

období zajišťovat babička, její matka:

Šla bych na plný úvazek s tím, že o malou se bude starat babička, ten rok určitě, a pak bychom řešili 

školku. (…) a pak děda ten už nastupuje asi čtyři dny předtím, než já půjdu na plný úvazek do práce 
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do řádného důchodu, takže jakoby tam je i ta varianta, že by vlastně byly oba dva s ní a zase výhoda 

toho, že oni jsou od nás 500 m. (Renata, str. 2-3)

Vzhledem k tomu, že Renatiny prarodiče splňují všechny faktory, které napomohly 

úspěšnému realizování péče prarodiči u Pavlíny a Ivy (prarodiče „blízko a v důchodu“), lze 

považovat optimismus Renaty za opodstatněný.

Martina také v brzké době očekává pomoc ze strany babičky: 

(…) od podzimka máma jde do důchodu, takže bude hlídat víc, takže už jsme se domlouvali, že si chce 

sehnat něco na dva dny v týdnu a dva dny v týdnu by byla k dispozici pro malého, že by s ním byla a já 

si můžu naplánovat na tu dobu nějaký pracovní aktivity. (…) Takhle nějak to má naplánovaný a jsem 

ráda. (Martina, str. 3)

Z rozhovorů vyplynulo, že komunikační partnerky při uplatnění péče v rámci rodiny 

vždy přednostně inklinovaly k pomoci ze strany svých vlastních rodičů, nikoliv tchána či 

tchýně. Pozici tchána či tchýně ani neměly potřebu komentovat či ji komentovat nechtěly. 

Spíše z rozhovoru vedeného mimo záznam ovšem vzešly dva velmi zajímavé postřehy, 

které by samy o sobě mohly být tématem k dalšímu samostatnému výzkumu. Pozice 

tchýně byla dvěma komunikačními partnerkami reflektována ve smyslu „strážkyně 

tradičních hodnot“, tj. té, která primárně prosazuje tezi: „matka patří v období rodičovské 

dovolené k dítěti a rodině, nikoliv do práce“. Což vychází z přesvědčení, že prací matky 

trpí děti, ale i partner, tj. jejich syn. Paradoxně tento postoj zastávaly a žádnou pomoc 

nepraktikovaly i ty ženy, jež se octly v pozici tchýní, které samy velmi angažovaně 

vykonávaly náročnou pracovní kariéru i v období, kdy měly velmi malé děti a čerpaly 

pomoc prarodičů. Některé komunikační partnerky potvrzovaly, že častokrát slyšely z úst 

tchýní i svých vlastních matek stesk nad tím, že v období kdy vychovávaly malé dítě/děti 

neměly pomoc svých prarodičů, a co to znamenalo pro jejich osobní rozvoj, nicméně tuto 

situaci i vůči svým dcerám a snachám replikovaly. Z výše uvedených rozhovorů také 

jednoznačně vyplynulo, že péče o dítě je spojována přednostně s vizí ženy – matky či 

babičky, ačkoliv např. zkušenost Ivy boří tento mýtus. 

Ani jedna komunikační partnerka nevzdala svou pracovní angažovanost v momentě, 

kdy byla eliminována možnost péče o dítě prostřednictvím prarodičů a každá z těchto 

komunikačních partnerek hledala a našla pro sebe jinou přijatelnou alternativu. Jak budu 

níže uvedeno, toto hledání ovšem není v kontextu ČR jednoduché a vyžaduje enormní úsilí 

a v neposlední řadě také finanční prostředky, což tvoří další bariéru při uplatnění žen na 

mateřské/rodičovské dovolené na pracovním trhu i vlastním důvodem, proč tak mnoho žen 

volí relativně dlouhou rodičovskou dovolenou. 
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3.2.6.2 Chůva, jesle, mateřská a firemní škola 

V případě péče o nejmladší děti komunikační partnerky spatřovaly východisko či 

tematizovaly způsoby, jak lze zajistit péči o dítě krom prarodičů také prostřednictvím 

placeného hlídání – chův, jeslí, mateřských škol, eventuálně firemních škol. 

Z provedených rozhovorů byla zřejmá rozpolcenost komunikačních partnerek při volbě 

alternativy při péči o dítě, zejména v těch případech, kdy nebylo možné využít péči 

prarodičů či zorganizovat práci tak, aby péče prostřednictvím jiné (cizí) osoby či institucí 

nebyla potřebná. Ačkoliv komunikační partnerky byly rozhodnuty vykonávat určitou 

pracovní činnost a cítily, že je to z důvodů ekonomických či osobních jejich nezbytnou 

potřebou, přesto lze z jejich výpovědí dedukovat zvnitřnělý ideál nepřetržité mateřské 

péče. 

V případě úvah o využívání placeného hlídání (chův) komunikační partnerky braly 

v potaz zejména obavu z odcizení se dítěti, pocit (ne)jistoty a (ne)důvěry vůči osobě chůvy. 

Jako podstatné se ukázaly také ekonomické faktory, vliv okolí – zejména ve smyslu 

negativního zhodnocení kompetencí a chování ženy jako matky. Všechny komunikační 

partnerky se snažily placenému hlídání v podobě stálé chůvy vyhnout. Tam kde tento 

způsob péče byl nakonec praktikován, je nutné podotknout, že se stal strategií „poslední 

volby“ v případě, že nebylo možné reorganizovat práci, zapojit partnera či prarodiče, 

eventuálně využít služby institucí:

(…) potom jsme si nakonec našli paní na hlídání to bylo malé asi dva roky, když jsme si našli paní na 

hlídání a ta nám vyloženě jezdila domů a taky to už jsem dělala dýl, celý dopoledne každý den v týdnu, 

už jsem si zvětšila ten svůj úvazek.(Marie, str. 2)

(…) já jsem to potom vyřešila tak, že jsem si našla zdravotní sestřičku, která sama měla stejně starýho 

chlapečka a toho chlapečka jí hlídala maminka. Ona, protože si přivydělávala na mateřský, chodila 

z části na noční do nemocnice a protože si chtěla přivydělat tak hlídala děti. Byla to zdravotní sestra, 

tak jsem jí důvěřovala, byla tady i přes středisko doporučená, tak tam byla i jakoby taková ta určitá 

záruka nějaký solidnosti. Tak ona začala chodit, tuším na dvě dopoledne třeba, a já jsem si víc 

rozvrhla, že víc jsem jezdila do tý práce, protože já jsem je nechala doma, oni měli režim jakoby 

s miminkem, anebo s tím už začal chodit a tak dále, takže už měly takový ten dětský program. Já jsem 

jim nachystala jídlo a všechny tyhle věci dopředu a odjela jsem do tý práce.(…) ale udělala jsem to 

tak abych tam byla ½ den ne celý den a převzala jsem si to dítě, aby to dítě bylo třeba s tou cizí 

osobou max 5- 6 hodin, a pak zbytek dne, abych pak zas já. Protože jsem měla pocit, že nějaký deficit 

citový tam je, že se na něj těším …(Kamila, str. 1)

Jako spíše rezervovaný se u části komunikačních partnerek ukázal postoj k jeslím, 

nicméně tato pozice vycházela především ze stereotypních předpokladů o fungování jeslí, 
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představě celodenní „internace“ dítěte v takovémto zařízení. Nedůvěru k jeslím, lze přičíst 

zejména nedostatku těchto zařízení z čehož pramení nedostatečný přísun informací a 

referování „dobrých praxí“, např. z bezprostředního okolí komunikačních partnerek. 

Vzhledem k tomu, že ani jedna komunikační partnerka neměla reálně jesle v přijatelné 

vzdálenosti, jejich úvahy byly tímto značně ovlivněny a nad umístěním dítěte do jeslí tak 

jen teoretizovaly:

(…) ale že bych si dala inzerát na chůvu tak to ne, protože pak se koukneš na nějaký, že někde něco 

nebo si přečteš,tak to bych si radši udělala klokaní kapsu a byl by se mnou všude. Tak to bych 

neudělala. A do jeslí bych ho taky nedala, já jsem hrozná, já bych nedala. To třeba u nás taky je, že 

chodí malá do jeslí a to já bych nedala. To jak tam maj ten režim mě přijde, že to nemůžou zvládnout, 

aby se těm dětem věnovali, i když jsou tam dvě učitelky. To já nevím to bychom se radši museli 

uskromnit, kdyby to bylo z finančních důvodů, to bychom radši nějak přežili. (Iva, str. 8)

Razantní názor Ivy vychází z faktu, že má zajištěnu péči o dítě prostřednictvím svých 

rodičů, nicméně podobná prohlášení je třeba vztáhnout do kontextu jejích dalších tvrzení o 

tom, že si nedovede absolutně představit, že by byla čistě jen na rodičovské dovolené, bez 

dalších pracovních aktivit. Její současná pracovní aktivita nemá pro rodinu významný 

finanční přínos a vykonává ji zejména z důvodů své osobní potřeby. Pavlína, která shodně 

s Ivou má zajištěno hlídání prostřednictvím péče svých rodičů se k otázce využívání chůvy 

vyjádřila takto:

(…) Chůvu nevím to bych jí musela dobře poznat, ale to ti dneska vychází jako soukromá školka, když 

jsem koukala na inzeráty a počítala jsem to, tak to je šílený i dobrá kamarádka mi řekla, že by mi 

hlídala ale za 50,- Kč na hodinu tak to jsem řekla „děkuju“. (Pavlína, str. 4)

Problematičnost zajištění důvěry a výběru chůvy tematizovala také Renata, a to 

v kontrastu ke svému mínění o jeslích, ke kterým se staví spíše pozitivně:

No vůbec to nezavrhuju, myslím, že oni tam třeba tomu dítěti můžou dát víc než já, protože já si s ní 

třeba hraju, ale když si s ní hraju tak nějaký takovýhle ty hry ale oni mají nato vzdělání, takže vědí jak 

to tomu dítěti podat apod. (…) u chůvy bych asi měla ten pocit, že bych našla někoho cizího, jako 

učitelka je taky cizí, ale je to o něčem jiným, asi ta důvěra k těm lidem nebo nevím asi i to by 

rozhodovalo. (Renata, str. 4-5) 

Olina se stavěla spíše negativně k jeselskému zařízení a rezervovaně ke službě 

placeného hlídání:

V období jeslí si myslím, že ještě dítě má být s maminkou a řešila jsem to tak, že jsem je do jeslí 

nedávala. Jo vlastně jsem k tomu chtěla říct, že jsem nedala přednost jeslím, protože jsem z mého 

pohledu, považovala za lepší v tu dobu stejně rozplánovat tu práci tak, abych to zvládla a doplnit jí 

třeba hlídáním za peníze. To mě pořád přišlo pro to dítě lepší varianta než jesle, ale to je můj pohled. 
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(…)Ale umím si představit, že kdybych měla nějakou zcela ohlušující a omračující nabídku, tak bych 

to řešila třeba těma jeslema, ale zase určitě bych to kombinovala, kdyby to šlo víc babičkovskou péčí, 

takže jakoby vlastně náhradu za mě nebo s tatínkem, protože kdyby to bylo něco omračujícího, tak by 

to muselo být i finančně, tzn. bychom se třeba domluvili, že by půlku mých povinností převzal manžel. 

Nebo opravdu s hodně prověřenou a hodně maminkovskou chůvou, ale vadilo by mi to asi. Pořád 

bych asi radši přijala babičku nebo částečně placenou chůvu než full time chůvu, která by i emočně 

suplovala moje postavení u toho dítěte to by mi asi jako vadilo, to bych si pak nemohla vychutnat ty 

ostatní věci, tak jak bych chtěla.(Olina, str. 8)

Olinina výpověď zdá se koresponduje s žitou realitou matek, které preferují výhradní 

péči o dítě, svou vlastní aktivitu mohou nad partnerovou povýšit jen v případě, je-li vyšší i 

momentální ekonomický přínos. Zdrženlivý postoj Oliny k chůvě dává napovědět, že 

velmi ostře zvažuje emoční hledisko, které je ve vztahu matka-dítě velmi silně 

tematizováno. Výše uvedené výpovědi lze ovšem dekonstruovat také jako typický 

výsledek existujících genderových stereotypů, socializace žen/matek a převládajícího 

společenského diskursu, což ovšem již Olina nemusí být schopná reflektovat. 

Z rozhovoru s Olinou vyplynulo, že občasného placeného hlídání využila, nicméně 

dodává k tomu, že takovéto řešení je ekonomicky velmi nevýhodné. Na straně jedné sice 

díky tomu získává možnost pracovat, ovšem v důsledku bez osobního finančního 

prospěchu: 

(…)To se nevyplatí, to se rozhodně nevyplatí, řekla bych, že se nevyplatí v dnešní době nic tohohle 

směru, protože jsem si vlastně zjišťovala různý standardy kolik na hodinu kdo, jak, jakým způsobem a 

vlastně když člověk pracuje na OSVČ a dostává odměnu za hodinu a tu daní ještě, tak se mu to 

nevyplatí v žádném případě. Sice jakoby daně mi vrátí, pokud dosáhnu nějakého toho limitu, kterýho 

dosáhnout jako matka, která si přivydělává, můžu, ale stejně ti to odečítaj každý měsíc a přijde ti to až 

jednou za rok najednou. Takže se to nevyplatí, každopádně je to třeba polovina hodinový mzdy. Je to 

tak kolem 100 Kč a víc.(Olina, str. 3)

Kamila shodně jako některé další komunikační partnerky reflektovala také 

ekonomickou stránku placeného hlídání: 

(…)Ona si brala tehdy 80-100 Kč na hodinu, takže to hlídání bylo hodně drahý a u nás to bylo, že ona 

přijela, měla jsem to všechno nachystaný a už jsem byla skoro ve dveřích, takže žádný kafíčko a 

popovídat si, ale opravdu jsem jí dala instrukce a protože ona sama měla dvě děti tak byla taková 

disciplinovaná, šli ven, pohráli si, i mi řekla, co mu nejde a co mu jde.(Kamila, str. 3)

Toto řešení pak zcela logicky není dlouhodobě udržitelné, neboť podstatným 

argumentem, který komunikační partnerky převážně uplatňovaly při aktivní participaci na 

pracovním trhu v době mateřské/rodičovské dovolené, byl ekonomický přínos pro rodinný 
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rozpočet. Vize materiálního přínosu se stává akceptovatelnou znatelně více, nežli 

argumentace osobním rozvojem, potřebou. I v tomto ohledu je nutné poukázat na to, že 

ženy musí volit speciální strategii vůči partnerovi a společnosti k prosazení si možnosti 

pracovat na mateřské/rodičovské dovolené. Současně se ukazuje, jak je pro ženy zásadní 

nabídka veřejných služeb péče o dítě.

3.2.6.2.1 Mateřské a firemní školy

Jakákoliv prožívaly komunikační partnerky dilemata ohledně zajištění péče o dítě, zejména 

do tří let věku, volba mateřské školy jako instituce zajišťující péči o dítě, byla přijímána 

jednoznačně pozitivně a samozřejmě. S docházkou do mateřské školy si ani jedna 

komunikační partnerka nespojila obavu z odcizení, ztráty svých mateřských kompetencí.  

Všechny komunikační partnerky počítaly/jí s celodenním umístěním dítěte v mateřské 

škole, což je v kontrastu s dilematem zajištění péče chůvou, která by byla praktikována jen 

pár dní či hodin v týdnu. V uvažování o mateřské školy jistě hraje svou úlohu zejména 

tradice, pocit jistoty – vzhledem k proškolenému personálu, ekonomická dostupnost, 

obecný diskurs propagující, že tříleté dítě již potřebuje zapojení do vrstevnického kolektivu 

a matka má nastoupit do pracovního procesu. Tyto argumenty pak vedou tuto volbu spolu 

s tím, že takovéto jednání je podporováno a není napadána pozice ženy jako matky, což 

jistě hraje zcela zásadní roli při rozhodování. V rozhovorech se objevila reflexe 

současného stavu, který je charakteristický zejména nedostatkem míst v mateřských 

školách, což vyúsťuje v přísnější (často diskriminační) podmínky umožňující přijetí dítěte:

Školky okolo neberou naše děti, řeklo se všem dětem, že ať si zaplatí soukromou, kterou máme v obci, 

ale to je 12.000 měsíčně, takže to je jedna věc. Obec žádala už 3x o dotaci na školku, a nedostala jí, 

takže čekáme co a jak. My ještě máme čas, vlastně skoro dva roky, čas na školku, ale bylo by to dobrý, 

protože to by hodně pomohlo. A kdyby byla ta školka byla by v rámci školy, a tu máme 300 m od 

domu. Ty školky to bude problém. Okolní školky mají plno, protože se okolo buduje hodně satelitů. 

(Renata, str. 8)

Tento rok se hlásí 120 dětí, berou 20 loni to stejný. U nás je spousta výstavby. Už asi čtyři roky se 

obec snaží o dotaci, aby mohla postavit další školku a pořád ji nedostala. (Pavlína, str. 4)

My nemáme ve vesnici, takže když povinnost je umístit předškoláka, takže místního předškoláka 

umístit, tak to je zázrak.(…) Oni říkají, že je míň dětí, že ta vlna už přešla, ale to co je kolem, tak tam 

už teď ví, že mají nadstav. A co máme spádovou školku, tak to je úplně pasé. Každá vesnice chce 

umístit ty svoje děti.(Iva, str. 4)

Mě to právě přesně i vychází, že já mám do tří let mateřskou, kterou jsem si zvolila, což jí bude 

v květnu, takže jsem měla jít teoreticky k zápisu do MŠ už loni v únoru, ale to byl prostě stop stav 
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s tím, že ty děti, který nedosáhnou tří let v tom roce toho zápisu, nemůžou k tomu zápisu ani jít. Jo 

takže mě teď skončí v květnu mateřská a mám jako smůlu, kam mám teda jít?(…) já jí tady dávám do 

tý soukromý školičky na ty dvě dopoledne týdně a vlastně teď tam byla v lednu a stálo mě to asi 2,5 

tisíce a to je tam jen po 3,5 hodinách a kdyby tam chodila na plný na celý měsíc tak je to 

12.000.(Marie, str. 8)

Komunikační partnerky se také vyjadřovaly k firemním školkám. Z rozhovorů 

vyplynulo, že propagace firemních školek ve vztahu k rodičovské obci byla úspěšná, neboť 

všechny komunikační partnerky nějakým způsobem alternativu firemní školky zmínily, 

čímž potvrdily, že vědí o této možnosti a kvitovaly by jí. Nicméně mj. také konstatovaly, 

že zaměstnavatelé nemají o zakládání takovýchto zařízení příliš zájem:

(…) já jsem zastánce těch školek ve firmách, to byse mi prostě líbilo já vím, že to asi pro tu firmu není 

jednoduchý, ale když to funguje v jinejch státech, v jinejch zemích a je pravda, že i tahle firma65 je 

zahraniční, tak jako to bych já byla pro, kdyby tohleto bylo… (Renata, str.7)

(…) my jsme u našeho zaměstnavatele strašně říkali, že by ušetřil ředitel náš, kdyby udělal jesle-

školku, kdyby se přijala jedna paní na hlídání, takže ta maminka tam přijde, odloží tam dítě a večer si 

ho vezme, tak kdyby zaplatil … tak ty maminky budou v pohodě, vezmou si pauzu, půjdou si s dítětem 

pohrát, jako to bývá v těch špitálech. To samý jako když se budu bavit o zdravotnictví, tak se vyplácí 

školka nemocnicím.  Krčská nemocnice má svou školku a ví, že se jí to prostě vyplatí. U nás ovšem bez 

odezvy. (…) Vůbec jakoby mi to bereme i v našem oboru66,  jakože dítě je tam jako“ protistresová 

hračka“, vezmeme si dítě, pomazlíme se a můžeme zase jet dál a výkon roste. (Linda, str. 5)

Na univerzitě z nějakého projektu vybudovali dětský koutek. Je to fajn, že je kam zajít je to tam 

prostorný, hezký, ale není možné si tam domluvit hlídání, to tam není. Jako když já ho tam vezmu, 

potřebuju něco vyřídit, tak tam pak můžeme zajít, můžu ho tam nakrmit, přebalit on si tam chvilku 

pohraje. Nebo jsem tam šla na nějakou schůzku, tak mi ho tam kamarádka pohlídala, takže je dobrý, 

že tam je. Je to dobrý první krok, ale kdyby se tam dalo domluvit předem hlídání, tak by to zase bylo 

dovedeno k dokonalosti. (Martina, str. 6)

Pouze jedna komunikační partnerka měla reálně možnost využívat firemní školku, 

ovšem díky této zkušenosti změnila svůj dříve jednoznačně pozitivní názor:

Tam jsem byla tlačena do firemní školky, jenže to je zase takový, že ta firemní školka je v nějakým 

sídle kde se Vám to vůbec nemusí hodit, takže já když jsem zvážila že to dítě budu hodně brzo ránot

budit a vozit ho přes celou Prahu, kde zase bude muset bejt do těch 17hod. v tý školce, protože to už 

není potom argument, proč já bych měla mít jinak rozvrženou pracovní dobu, tak by tam musel bejt do 

17. My bysme třeba teprve v 18, 18.30 se dostali domů s tím 3letým dítětem, nehledě nato že by mi ho 

nevyzvedla babička, kamarádky protože to je na druhým konci Prahy. Oni to nechápali, protože říkali 

                                                            
65

Renata hovoří o svém zaměstnavateli, ke kterému se chce vrátit po ukončení dvouleté rodičovské 
dovolené. Jedná se o bankovní instituci. 
66

Linda je zdravotnice, pracuje mj. v extrémně psychicky náročné oblasti zdravotnictví.
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my Vám nabízíme firemní školku to je supr. (…) takže to byly takový rozpaky, proč nevyužiju firemní 

školku, když je to tak skvělý, ale firemní školka je skvělá možná za určitých okolnosti a pro mě se ty 

okolnosti nezdály lepší, než školka v místě kdy jsem se snažila vyzvednout ho třeba v 15 hod. (Kamila, 

str. 2)

Zprostředkovanou rozporuplnou zkušenost sdělila i Martina: 

(…) Takový ty jakoby firemní školky, je toho málo, anebo když jsou, tak to jsem slyšela, že ve 

Vodafonu jí mají, ale platí 15.000 měsíčně, takže je to pouze pro ty, co vydělávají alespoň 50.000, že 

se jim to vyplatí. (Martina, str. 6)

Z provedených rozhovorů vyplynulo, že téma zajištění péče o dítě je v rodině 

tématem zejména ženy/matky, komunikační partnerky zároveň poukázaly na tristní situaci 

ohledně nabídky veřejných služeb péče o dítě. Tento stav pak tvoří zřejmé bariéry při 

snahách o slaďování práce a rodiny. Zároveň se jednoznačně ukázalo, že české rodiny 

nejsou emočně, ale zejména ekonomicky připraveny masivně využívat soukromých služeb 

poskytujících péči o dítě. 

3.2.7 Shrnutí analýzy rozhovorů

Primárním tématem rozhovorů bylo zjištění, jaké zkušenosti mají matky na 

mateřské/rodičovské dovolené se slaďováním práce a rodiny při uplatňování strategie 

„práce a péče“. Uskutečňování rozhovorů předcházel předpoklad, že volba strategie 

slaďování práce a rodiny úzce souvisí se třemi hlavními aspekty:  1. Jak je vnímán obsah 

mateřství. 2. Jaká je situace na trhu práce. 3. Jaké jsou možnosti zajištění péče o dítě.  Tyto 

faktory pak tvoří jádro otázek při rozhovorech položených. 

První část rozhovorů se týkala tématu mateřství, přičemž z odpovědí komunikačních 

partnerek vyplynula zejména nepřipravenost na fyzickou a psychickou zátěž, kterou 

narození dítěte přináší, a na změny společenského statusu, které souvisí se stažením se do 

soukromé sféry. Mateřství pak krom pozitivních změn a pocitů přináší do života žen reálný 

prožitek sociální izolace, degradaci vážnosti práce vykonávané v soukromé sféře jak 

zvenčí, tak ženami samotnými, i konfrontaci s imperativem dobré matky. Mateřství 

ovlivňuje také partnerský život. Z pohledu žen má mateřství hlubší dopady na ně samé, 

nežli na jejich partnery, což je spojováno především s tím, že pro muže z pohledu žen se 

situace takřka nemění, neboť mohou dále vykonávat své dosavadní činnosti, zatímco žena 

veškerý svůj čas věnuje péči o rodinu a je tak v podstatě svázána s bydlištěm.

Navazující téma úzce s mateřstvím souvisí, jedná se o rozhodování o typu rodičovské 

dovolené, přičemž bylo zjištěno, že toto rozhodování ovlivňují zejména ekonomické 



114

faktory a (ne)schopnost zajistit péči o dítě. Ukázalo se, že není možné konstatovat, že 

volba rodičovské dovolené je svobodnou volbou rodiny/ženy, ale naopak ženy podřizují 

svou volbu okolnostem a v některých případech jsou volby dokonce zbaveny. Ve vnímání 

rodičovské dovolené hraje významnou roli socio-kulturní kontext, kdy je za „žádoucí 

normu“ považovaná tříletá rodičovská dovolená a plná péče rodiče, rozuměno především 

matky. Podstatné bylo také zjištění, že u žádné z komunikačních partnerek nebylo 

uvažováno o čerpání rodičovské dovolené jejich partnerem/otcem dítěte. 

Další část rozhovorů se věnovala tématu pracovní angažovanosti žen na 

mateřské/rodičovské dovolené, kdy všechny komunikační partnerky v relativně krátké 

době po narození dítěte došly k závěru, že nejčastěji z ekonomických či osobních důvodů, 

musí či chtějí pracovat. Prací je rozuměna placená činnost konaná v rámci veřejné sféry. 

Z rozhovorů vyplynulo, že mezi osobní důvody, které vedly ženy k úvahám i k praktické 

realizaci záměru sladit práci a péči, patří snaha: udržet si pracovní kompetence, vybočit ze 

stereotypu a sociální izolace, zachovat si finanční nezávislost. Část komunikačních 

partnerek volila při hledání a získávání práce strategii návratu ke svému zaměstnavateli. 

Ty, které tuto možnost neměly, si de facto práci vytvořily, nicméně některé i za cenu, že 

vykonaná práce pro ně má z hlediska ekonomického nulový či minimální přínos. U obou 

těchto skupin však proces získání práce byl relativně složitý a všechny komunikační 

partnerky potvrdily, že situace na trhu práce je pro matky na mateřské/rodičovské dovolené 

nepříznivá. Hlavním požadavkem komunikačních partnerek bylo získání flexibilní formy 

práce. Flexibilní forma práce se z jejich pohledu jevila jako nejsnazší řešení, neboť žádná 

z nich nechtěla rezignovat nato, že bude současně trávit podstatnou část svého času s 

dítětem. 

Všechny komunikační partnerky práci získaly a mohly tak realizovat strategii 

slaďování práce a péče. Tento moment uvozuje další téma, a to s jakou představou 

komunikační partnerky v tomto směru operovaly, jaká byla realita a zároveň jakým 

způsobem organizovaly práci a kdy jí vykonávaly. Všechny komunikační partnerky 

zahájily svou pracovní činnost s nadšením a očekáváním převážně pozitivních přínosů, což 

se do značné míry naplnilo, nicméně ukázaly se i negativní aspekty flexibilních forem 

práce. Práci komunikační partnerky často vykonávaly v tzv. nesociální pracovní době a 

většinou na úkor času, který by měl být věnován odpočinku, tj. zejména v noci. Všechny 

komunikační partnerky si práci musely zorganizovat tak, aby jí vykonávaly v době, kdy 

nemusí pečovat o dítě, neboť se ukázalo fakticky nerealizovatelné vykonávat práci v době, 

kdy dítě bdí, či je závislé na péči matky. Z podobného důvodu se ukázalo, že i často 
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vyzdvihovaný „home office“ není až takovou výhodou a ty komunikační partnerky, které 

měly možnost pracovat v rámci home office posléze zjistily, že to pro ně není nejšťastnější 

řešení. 

Další sledovou oblastí byly reakce na pracovní angažovanost matek na 

mateřské/rodičovské dovolené, a to jednak ze strany partnera, blízkého okolí, tak i reakce 

samotných komunikačních partnerek a jejich dětí, neboť právě možné důsledky tohoto 

jednání směrem k dítěti se často diskutují. Vliv partnera a okolí na (ne)úspěšné 

praktikování slaďování práce a rodiny je zřejmý. Již výše bylo uvedeno, že realizovat 

strategii práce a péče není nijak jednoduché a na ženu tato snaha klade velké nároky 

ohledně jejího psychického i fyzického nasazení, vůle, organizace apod. Negativní postoj 

zejména partnera, ale i okolí pak může být bariérou zcela zásadní. Z provedených 

rozhovorů se ukázalo, že ženy si o své pracovní angažovanosti většinou rozhodovaly samy 

v návaznosti nato, zda jsou schopné zařídit vše tak, aby toto jejich snažení rodina žádným 

způsobem nepocítila. Tento aspekt byl důležitý zejména tam, kde primárním důvodem 

nebyla nutnost dvojího příjmu v rodině. Postoj partnera byl u většiny komunikačních 

partnerek spíše zdrženlivý či nevšímavý zejména po tu dobu, kdy byl ze strany žen zajištěn 

relativně bezproblémový chod rodiny. Jako zásadní se ukázalo zjištění, které artikulovala 

většina komunikačních partnerek, že jejich práce je považována ze strany jejich partnera za 

„hobby“, tudíž na ní není nutné ani žádoucí brát větší zřetel. Je-li práce „neviditelnou“ je 

akceptovatelnou.  

Co se týče reakcí okolí, byly zvýznamněny zejména reakce ostatních žen, které se 

etablovaly nejčastěji ze skupiny „správných matek“ a poskytovaly komunikačním 

partnerkám zejména negativní zpětnou vazbu. Pracující matka na mateřské/rodičovské 

dovolené se z jejich úhlu pohledu často zpronevěřuje své roli, za což může být kárána a 

označena za matku špatnou i bez znalostí dalšího kontextu. 

Zásadní je pohled na reakce samotných žen a zejména dětí. Komunikační partnerky 

většinou velmi citlivě reagovaly na relativně delší odloučení od svého dítěte, ačkoliv toto 

odloučení bylo nejdéle v řádech hodin. Rozhovory se táhl pocit viny a matky měly často 

potřebu své jednání vysvětlovat a obhajovat, ačkoliv stále „visela ve vzduchu“ zřetelná 

otázka: „Má matka na mateřské/rodičovské dovolené vůbec právo trávit čas (byť nepatrnou 

část) jiným způsobem než péčí o dítě, rodinu či nočním spánkem?“ Komunikační 

partnerky vědomy si existence imperativu dobré matky (jakkoliv by nepsaná pravidla 

neoznačily tímto pojmem) váhaly jak na tuto otázku odpovědět, z čehož často pramenily 

jejich vnitřní nejistoty. Práce u všech komunikačních partnerek byla hodnocena jako přínos 
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pro ně samotné, ale byla stále posuzována skrze optiku (ne)prospěšnosti vůči jejich dítěti. 

Objektivně ovšem všechny komunikační partnerky konstatovaly, že nezaznamenávají 

žádné negativní dopady jejich pracovní angažovanosti směrem k jejich dítěti. Spíše naopak 

bylo konstatováno, že lépe (vy)užívají čas, který s dítětem tráví, tráví jej aktivně, což jim 

umožňuje i to, že si mohou pracovní aktivitou od činností spojených s rodinou odpočinout 

a neustále čerpat pocity „těšení se na“… dítě/práci. Všechny komunikační partnerky 

konstatovaly, že dítě nepocítí negativní vliv, nevysílá-li jej sama matka, tedy že záleží 

zejména na psychice matky, jak slaďování práce a rodiny (ne)zvládne. 

Jak bylo výše konstatováno celý proces slaďování práce a rodiny je neodmyslitelně 

spojen s vyřešením otázky, jak bude postaráno o dítě v době, kdy matka pracuje. Ačkoliv 

část komunikačních partnerek toto vyřešila tím, že svou práci vykonává v čase spánku 

dítěte, bylo konstatováno výše, že tuto strategii nelze uplatňovat vždy a zejména 

dlouhodobě či s trvale vysokým efektem. Právě nemožnost zajistit péči o dítě je často 

pokládána za hlavní příčinu toho, proč ženy volí relativně dlouhou rodičovskou dovolenou. 

V rozhovorech proto bylo sledováno, jak ženy které zvládly praktikovat strategii „práce a 

péče“ péči o své dítě/děti zajistily. 

Z rozhovorů vyplynulo, že primární volba v myšlenkách komunikačních partnerek 

padá na prarodiče, zejména matky komunikačních partnerek. Mezigenerační pomoc však 

není či nemůže být vždy řešením, což se v rozhovorech potvrdilo, když jen menšina 

komunikačních partnerek měla péči o své dítě/děti zajištěnou právě na této bázi. Zároveň 

se daly vysledovat shodné znaky u těch komunikačních partnerek, o jejichž děti prarodiče 

v době jejich nepřítomnosti skutečně pečovaly. Jednalo se zejména o tři faktory, a to 

blízkost bydlišti prarodičů, pracovní neangažovanost prarodičů a potřeba hlídání po značně 

omezenou dobu (nikoliv 5xtýdně). Všechny komunikační partnerky konstatovaly, že péče 

prarodičů není nic samozřejmého, s čím by se dalo počítat, a to zejména z důvodů stále se 

prodlužujícího věku odchodu do důchodu, kdy v době mateřské/rodičovské dovolené 

komunikačních partnerek drtivá většina prarodičů byla/je v pracovně aktivním věku. 

Další variantou v zajištění péče o dítě jsou služby chův, jeslí, mateřských či 

firemních škol. Chůva byla většinou komunikačních partnerek přijímána jako nepříliš 

preferované řešení, ačkoliv malá část z nich tuto službu využila, nicméně s důrazem na 

pečlivý výběr chůvy a na nezbytnost takového řešení. Stejně většinou negativně byla 

hodnocena možnost jeslí, ačkoliv odpovědi byly zkresleny tím, že ani jedna komunikační 

partnerka neměla s tímto typem zařízení reálnou zkušenost, ani neměly praktickou možnost 

jesle využít. Zde se tedy jedná spíše o fenomén „negativní propagandy“, kdy je 
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preferovaná individuální péče o dítě do tří let věku. Zároveň však komunikační partnerky 

konstatovaly, že nabídka finančně dostupných možností péče o dítě do tří let věku je tristní.  

Pozitivního hodnocení se dostalo mateřským školám, což konvenuje s diskursem, 

který docházku do mateřských škol velmi podporuje, neboť mateřská škola je etablovaná 

jako zařízení vzdělávací, ve kterém dochází k socializaci dítěte v rámci vrstevnické 

skupiny. Jedná se o určitý fenomén věkového paradoxu, kdy kolektivní péče pro děti 

mladší tří let věku (např. děti 2,5leté) je takřka striktně odmítána, zatímco od tří let věku je 

celodenní docházka do zařízení na stejném kolektivním principu bez výhrad přijímána. 

Veřejná mateřská škola je zařízením finančně dostupným. Z rozhovorů ovšem vyplynulo 

jak složitá je dnešní situace ohledně možnosti umístit dítě do tohoto zařízení ve věku tří let. 

Jako zcela nereálná se ukázala alternativa umístit i dítě mladší. Rozhovory potvrdily, že 

institucionální péče o dítě do tří eventuálně i čtyř let věku absentuje či selhává, čímž je 

odpovědnost přenášena na rodiny, potažmo na ženy. 

Rozhovory poukázaly na mnoho aspektů, se kterými se musí ženy/matky při 

slaďování práce a rodiny potýkat. Zároveň daly odpověď na primární otázky: Jak ženy 

v období mateřské/rodičovské dovolené konstruují svou identitu? S čím se setkávají při 

snahách o slaďování práce a rodiny? Jakou strategii a z jakých důvodů zvolily? Jaké 

odezvy se jim dostává od jejich okolí? 
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4. ZÁVĚR

Cílem této diplomové práce byl širší pohled na problematiku slaďování práce a rodiny 

z pohledu a zkušeností matek na mateřské/rodičovské dovolené. Téma slaďování práce a 

rodiny je poměrně často řešeno, nicméně zejména v kontextu návratů matek po rodičovské 

dovolené na pracovní trh a úskalími s tím spojenými. U žen/matek, které čerpají 

mateřskou/rodičovskou dovolenou je pracovní angažovanost v ČR velmi nízká a prakticky 

se nepředpokládá. Mou snahou bylo nechat zaznít prožitky konkrétních aktérek a mj. se 

pokusit nalézt odpovědi na otázky: Jak ženy v období mateřské/rodičovské dovolené 

konstruují svou identitu? S čím se setkávají při snahách o slaďování práce a rodiny? Jakou 

strategii a z jakých důvodů zvolily? Jaké odezvy se jim dostává od jejich okolí?  

V teoretické části jsem se zabývala třemi hlavními aspekty, které uvozují 

problematiku slaďování práce a rodiny. K pochopení současné situace je nezbytně nutné 

znát alespoň částečně historické pozadí, proto se tématy trhu práce, mateřství či 

institucionálního zabezpečení péče o dítě toto prolíná. Zároveň je představen současný 

stav. 

Těžiště práce spočívá v její empirické části a v devíti provedených rozhovorech. 

Témata rozhovorů do značné míry kopírují problematikou předestřenou v teoretické části, 

nicméně vzhledem k tomu, že komunikačním partnerkám byl dán prostor svobodně hovořit

k dané tématice, vynořila se i témata nová. Z rozhovorů byl patrný vliv socio-kulturního 

prostřední na rozhodování žen. Existence imperativu dobré matky, a to že ženy vnímají 

tlak na to, aby tomuto imperativu dostály, se také potvrdila. Tyto skutečnosti spolu 

s bariérami na trhu práce a „možnostmi“ zajistit péči o dítě, ženám/matkám na 

mateřské/rodičovské dovolené výrazně znesnadňují snahu nezůstávat dlouhodobě 

v soukromé sféře a dříve, než po skončení rodičovské dovolené se zapojovat do sféry 

veřejné. 

Identita žen na mateřské/rodičovské dovolené prochází značnou proměnou spojenou 

zejména s odchodem z veřejné sféry a zpochybněním jejich budoucích pracovních 

kompetencí, především s ohledem na to, že práce v soukromé sféře jako „skutečná práce“ 

není často hodnocena. Radost z dítěte a touha o něj pečovat se stává normou, povinností, 

přirozeností ženy/matky. Tento předpoklad výrazně omezuje možnosti žen artikulovat 

pocit, že jim „jen“ péče o dítě nestačí, a že mají právo na trávení času i jiným způsobem a 

očekávají participaci partnera či blízkého okolí. Všechny komunikační partnerky potvrdily, 

že jakkoliv velká byla a je láska k dítěti, stejně tak velký byl zejména prvotní atak na jejich 
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osobní integritu a kontinuální pokračování jejich životní cesty. Z provedených rozhovorů 

se zdá být patrné, že mateřství přináší do života žen proces neustálého vyjednávání a 

obhajoby svých činů před okolím i sebou samou, a to intenzivně právě v době, kdy se 

předpokládá plné zaměření matky na dítě, tedy v době mateřské/rodičovské dovolené. 

Slaďování práce a rodiny je také podmíněno situací na trhu práce, kterou 

komunikační partnerky vnímaly jako nepříznivou. Setkávaly se s nezájmem ze strany 

potencionálních zaměstnavatelů, podceňováním jejich kompetencí, či v případě získání 

práce, ostřejším sledováním jejich výkonů. Chtějí-li pracovat, musí tak činit mnohdy i za 

cenu ekonomické nerentability. Přesto touha pracovat se ukázala jako velmi silná, ať již 

z důvodů osobních, tj. udržení si pracovní kompetence, rozvoje, odpoutání se od rodinných 

stereotypů a nezpřetrhání sociálních vazeb. Nemarginální byly také důvody ekonomické, 

ačkoliv i v tomto případě se ihned v závěsu diskutovaly i pozitivní efekty výše 

zmiňovaného osobního charakteru. 

Houževnatost komunikačních partnerek se projevila také při konkrétní realizaci 

slaďování práce a rodiny a volbě strategií jak tuto situaci zvládnout. Žádná 

z komunikačních partnerek nerezignovala na svou „úlohu v rodině“ a nato, že většinu času 

chtějí věnovat svému dítěti/či dětem. Většina komunikačních partnerek, proto volila 

způsob práce v tzv. nesociálním čase, kdy jejich dítě/děti spí. Tato strategie přirozeně jde 

na úkor času, který by mohly ženy věnovat odpočinku. Ať již byla zvolená strategie 

jakákoliv, slaďování bylo zcela na bedrech komunikačních partnerek. Je to tzv. ženský 

problém, nikoliv problém rodinný. Z pohledu jejich partnerů je výkon práce jejich 

„volnočasovou/zájmovou“ aktivitou a jako takový je také zbytný v případě, že ohrožuje 

plynulý chod rodiny. 

Se shora uvedeným také souvisí reakce okolí, kdy se prokázalo, že odpovědnost za 

úspěšnou realizaci slaďování práce a rodiny je závislá na psychické odolnosti 

komunikačních partnerek, neboť většina reakcí má negativní nádech. Naopak se 

nepotvrdilo, že by pracovní angažovanost matky měla z jejího pohledu negativní vliv na 

dítě, spíše naopak. 

V rozhovorech zaznělo také téma institucionálního zabezpečení péče o dítě a vůbec 

jaké jsou možnosti péče a jaké strategie ženy v tomto ohledu volily. Jako nejlepší varianta 

v myšlenkách všech komunikačních partnerek a zároveň relativně nejméně dostupná 

alternativa k péči matky se ukázala mezigenerační pomoc. Rezervovaný až negativní 

postoj byl zaujat k využívání služeb chův a jeslí. Naopak veskrze pozitivní ohlasy 

zaznamenaly mateřské školy, jakkoliv se diskutovala současná obtížná dostupnost. Tyto 
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reakce nejsou náhodné a korespondují se společenským diskursem, který určité způsoby 

péče od určitého věku (ne)preferuje. 

Materiál získaný z rozhovorů se ukázal být takřka nevyčerpatelnou studnicí 

informací a témat, nicméně vzhledem k rozsahu této práce a mým možnostem nebylo 

možné téma pojmout více do hloubky a zaměřit se například specificky jen na určité části 

tohoto tématu. Za velmi zajímavou považuji např. nastíněnou otázku, kdy se pracovně 

úspěšné matky partnerů stávají vůči svým snachám strážkyněmi „tradičního uspořádání“.  

Téma by také bylo zajímavé konfrontovat se zkušeností mužů, jak oni vnímají pracovní 

angažovanost svých partnerek a svou vlastní participaci na slaďování práce a rodiny.  

Jakkoliv byl proces psaní této práce radostný i náročný a vnímám určité nedostatky, 

nelituji volby tohoto tématu. Domnívám se, že popsaná situace a zkušenosti matek na 

mateřské/rodičovské dovolené poukazují na přetrvávající genderovou nerovnost naší 

společnosti a neustálou recyklaci genderových stereotypů, které jsou (zne)užívány 

k ospravedlnění tohoto stavu. Jakkoliv může být tento stav věci nevýhodný také pro muže, 

stále citelněji zasahuje do životních drah a strategií žen. 
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