
Abstrakt

Problematika zaměstnávání žen v dnešní společnosti a jejich postavení 

v pracovněprávních vztazích je mně jako ženě a matce velmi blízká.  Získat náležité 

povědomí o oprávněních, které současná právní úprava pracovních podmínek 

zaměstnankyním nabízí, je v zájmu každé ženy. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla svou 

rigorózní práci zpracovat na téma Zvláštní pracovní podmínky žen. 

Cílem předkládané práce bylo zmapovat a zhodnotit současnou platnou úpravu 

zvláštních pracovních podmínek žen, která je těžištěm celé práce. Problematiku 

zvláštních pracovních podmínek však nelze pojmout izolovaně. Úvodem tak je 

pojednáno o postavení ženy ve společnosti a v pracovněprávních vztazích a též o otázce 

rovného postavení mužů a žen. Těžiště práce spočívá v pojednání o současné platné 

právní úpravě a rovněž v nutném zohlednění požadavků mezinárodněprávních a 

závazků plynoucích pro naši republiku z členství v Evropské unii včetně některých 

významných rozsudků ESD. S tématem zvláštních pracovních podmínek žen, jejichž 

obsahem je i nárok na čerpání mateřské a rodičovské dovolené za účelem zajištění 

náležité péče o děti, úzce souvisí také právní úprava sociální zabezpečení zaměstnanců 

v tomto období a rovněž možnosti zajištění péče o děti v době opětovného výkonu 

pracovní činnosti.

Z uvedeného je patrné, že Česká republika ve svém ochranném zákonodárství 

učinila zadost nejen požadavkům mezinárodním, ale i požadavkům Evropské unie. 

Úroveň právní úpravy zvláštních pracovních podmínek, jakož i navazujících sociálního 

zabezpečení zaměstnanců, je jedna z nejvyšších v Evropě. Bohužel však ne vždy je 

právní úprava v praxi beze zbytku realizována. V soudobých poměrech se ženy stále 

potýkají s nerovným zacházením ze strany zaměstnavatelů zejména v oblasti přístupu 

k zaměstnání, řídícím funkcím a odměňování. Faktorů je hned několik. V české 

společnosti ještě stále přetrvává stereotypní nahlížení na rozdělení mužských a 

ženských rolí, zaměstnankyně pro obavu ze ztráty pracovního místa nevyužívají zdaleka 

všechna oprávnění a navíc se potýkají s problémem zajištění vhodné péče o děti 

předškolního věku, což je významná bariéra při návratu na pracovní trh. Převážná 



většina žen pracuje na plný pracovní úvazek, což ztěžuje sladění ekonomického a 

společenského poslání ženy. Řešením by byla podpora flexibilních forem zaměstnávání, 

které ale prozatím nejsou zaměstnavatelé zpravidla příliš nakloněni Ačkoli si vláda ČR 

vzala za cíl podporu harmonizace pracovního a rodinného života, daří se uskutečňovat 

systémové změny a ovlivňovat povědomí české veřejnosti jen velmi pomalu.




