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Úvod 
 

 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem dlouhodobé nezaměstnanosti u jedné ze 

sociálních kategorií, které jsou tímto fenoménem ohroženy nejvíce. Jedná se o ženy, konkrétně 

matky malých dětí.  

Po ukončení rodičovské dovolené se mnohé ženy nevrací k zaměstnavateli, u kterého 

pracovaly před mateřstvím, anebo vrací, ale jen na krátkou dobu.1 Důvody, proč se toto děje, 

jsou různé – podle výzkumu E-deti052 26 % dotázaných matek nemělo možnost návratu, protože 

podnik byl zrušen nebo se přestěhoval, 22 % matek nemělo zájem pracovat, jelikož se chtělo 

ještě plně věnovat péči o dítě, a 20 % matek dostalo lepší pracovní nabídku. Mezi další důvody 

patřil negativní náhled zaměstnavatele na práci matky či přímo na její osobu  

(14 % matek), nespokojenost s prací už před nástupem na mateřskou dovolenou (10 % matek) 

nebo záhy po návratu (4 % matek).  

Pro ženu znamená mateřství velký zlom v jejím životě. Poté, co se stane matkou, změní 

se její životní priority a hodnoty. Profesní život je třeba efektivně zkombinovat s rodinnými 

potřebami. Cílem mé práce bylo zjistit, jaké hlavní problémy provázejí matky malých dětí při 

hledání zaměstnání, jaké strategie volí, když se jim na trhu práce uplatnit dlouhodobě nedaří,  

a jaké jsou hlavní i vedlejší faktory, které tyto strategie ovlivňují. Ve své práci se opírám  

o závěry některých dříve provedených výzkumů na téma nezaměstnanost obecně či konkrétněji 

některé ze sociálních skupin. Mým záměrem bylo navázat na výsledky těchto výzkumů a rozšířit 

poznatky o takto úzce specifikované sociální kategorii. 

Svou práci jsem rozčlenila do tří hlavních kapitol. V první kapitole se věnuji tématu 

nezaměstnanost v obecnější rovině. Blíže se zabývám nezaměstnaností dlouhodobou, jejími 

sociálními, psychologickými a ekonomickými dopady na člověka a strategiemi jednání, které 

volí nezaměstnané osoby v souvislosti se svými životními podmínkami. Zmiňuji zde také 

hmotnou i nehmotnou podporu, které se dostává nezaměstnanému ze strany státu. V kapitole 

druhé se zaměřuji již konkrétně na dlouhodobě nezaměstnané ženy, jejich postavení ve 

společnosti v historickém a kulturním kontextu i na společenskou situaci, v jaké se nacházejí  

v současné době. Popisuji zde konflikt slaďování zaměstnání s péčí o dítě a domácnost, který je  

                                                 
1 KUCHAŘOVÁ, V., ETTLEROVÁ, S., NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, K.: Zaměstnání a péče o malé děti  
z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. 
2 E-deti05 – Zaměstnání a péče o děti  
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v dnešní moderní době velmi intenzivně řešen. Ve výzkumné části – kapitole třetí – prezentuji 

kvalitativní výzkum provedený metodou rozhovorů s ženami-matkami, které pečují o malé dítě.  

Důvodem, proč jsem se zaměřila právě na toto téma, je v médiích v současné době 

poměrně často diskutovaná problematika nezaměstnanosti žen pečujících o malé dítě a také to, 

že je mi osobně velmi blízká – sama jsem matkou dvou malých dětí v současné době čerpající 

rodičovský příspěvek s druhým z nich, a tudíž v blízké budoucnosti, až se rozhodnu na trh práce 

opět vrátit, budu možná řešit podobné problémy jako mé informátorky.  
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1. Obecný úvod do problematiky nezaměstnanosti 
 

 

 Ve své bakalářské práci se zabývám dlouhodobou nezaměstnaností se zaměřením na 

poměrně úzkou sociální skupinu žen-matek malých dětí. Pro uvedení do problematiky jsem 

zvolila cestu od širšího uchopení tématu práce a nezaměstnanosti, přes popis nezaměstnanosti 

dlouhodobé včetně jejích průvodních jevů a příčin jejího vzniku. V této kapitole se rovněž věnuji 

strategiím jednání, které nezaměstnaní jedinci mohou volit, i faktorům, které volbu těchto 

strategií ovlivňují.   

 

1.1 Význam práce a zaměstnání pro člověka 
  

 Pojem práce3 můžeme chápat ve dvou rovinách. Zaprvé za práci považujeme jakoukoliv 

aktivní činnost člověka konanou za účelem uspokojení jeho fyzické, duševní či např. sociální 

potřeby, nikoliv však s cílem finančního obohacení. Do výčtu takových činností můžeme 

zahrnout práci v domácnosti, přátelskou výpomoc, koníčky či např. dobrovolnou charitativní 

práci. Zadruhé chápeme práci jako aktivitu vykonávanou na základě smluvního (ať už 

písemného či ústního) podkladu, za kterou jedinec dostává materiální odměnu, tedy práce ve 

smyslu placeného zaměstnání.  

 

V moderní společnosti hraje zaměstnání pro člověka velmi důležitou roli. Prací tráví 

většina z nás mnohem více času než jakoukoliv jinou činností. Mívá pro náš život zásadní vliv, 

při čemž se uplatňují následující faktory4: 

- peníze – jsou většinou hlavním zdrojem obživy a ten, kdo jej ztratí, ztrácí zároveň 

životní jistoty, 

- míra aktivity – při práci dochází k osvojování a používání určitých znalostí  

a schopností, při její ztrátě člověk nemá možnost je uplatnit, 

- změna – i přesto, že mnozí nevykonávají příliš zajímavé zaměstnání, je poznání jiného 

než domácího prostředí důležité, 

                                                 
3 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém, str. 16 
4 GIDDENS, A.: Sociologie, str. 308 
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- strukturovaný čas – čas je strukturován dle rytmu práce, nezaměstnaným chybí řád  

a trápí je nuda, 

- sociální kontakty – při práci jsou lidé součástí kolektivu, který se při ztrátě zaměstnání 

rozpadá a okruh přátel a známých se zmenšuje, 

- osobní identita – zaměstnání dodává člověku pevnou sociální identitu, s jejíž ztrátou je 

spojena ztráta sebeúcty. 

 

„Práci obecně, ať placenou či neplacenou, můžeme definovat jako vykonávání úkolů 

vyžadujících mentální a fyzické úsilí, jehož cílem je výroba zboží a služeb k uspokojení lidských 

potřeb. Za zaměstnání považujeme takovou práci, která se děje výměnou za pravidelnou mzdu či 

plat. Práce je ve všech kulturách základem ekonomiky. Instituce, které zajišťují výrobu a směnu 

zboží a služeb, vytvářejí ekonomický systém.“5 

 

1.2 Nezaměstnanost 
 

Nemít placené zaměstnání (a nějaké hledat) znamená být nezaměstnaným. Ač se  

v přesném vymezení pojmu nezaměstnanost autoři úplně neshodují, přece jen se v jejich 

definicích dá nalézt shoda „alespoň v tom, že jde o aproximaci aktuálního počtu osob současně: 

 - schopných práce (věkem, zdravotním stavem, ale i osobní situací), 

 - chtějících zaměstnání (často se ještě specifikuje nyní, aktuálně), ale 

- jsoucích přes tuto snahu v daný okamžik bez zaměstnání (tedy i přes svou snahu, která 

je různě vymezována jako přiměřená, nenalézajících přiměřené zaměstnání)“6. 

 

Nezaměstnanost vzniká v důsledku nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu 

práce, pokud dojde k převaze na straně její nabídky. K tomu může dojít z různých důvodů:  

1. sníží se poptávka po práci v důsledku hospodářské recese či technologického pokroku,  

2. na druhé straně se zvýší nabídka práce v důsledku příchodu nových skupin na trh práce (ženy, 

silný absolventský ročník, cizinci atd.), 3. nevyvážeností mezi nabídkou a poptávkou.7  

Mezi jevy ovlivňující zaměstnanost, respektive nezaměstnanost v průmyslově vyspělých 

zemích Evropy i na jiných kontinentech v 90. letech patří:  

                                                 
5 GIDDENS, A.: Sociologie, str. 309 
6 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém, str. 16 
7 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém, str. 12  
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- přechod od sekundárního (průmyslového) ekonomického sektoru k terciárnímu 

(postindustriálnímu), tzn. upadá průmyslová výroba na úkor služeb,  

- zavádění moderních technologií ve všech oblastech, 

- expanze světového trhu a s tím spojený rostoucí význam mezinárodní konkurence,  

- rozdělování zdrojů z globálního hlediska, 

- nasycení místního trhu zbožím dlouhodobé spotřeby (televizory, auta atd.) natolik, že 

pouze vytvoření nových potřeb může vzbudit další vlnu zájmu spotřebitelů.8 

Za vážný ekonomický a sociální problém je nezaměstnanost považována ve chvíli, kdy se 

stává masovou. „...samotná existence nezaměstnanosti je vlastně přirozeným fenoménem  

a atributem svobodné společnosti, založené na tržním mechanismu a demokracii.“9 Pokud 

nezaměstnanost dojde masového rozměru, začínají se tímto tématem zabývat nejen ti, kteří jsou 

jí přímo postiženi, ale celá společnost a její státní a politické instituce. Nezaměstnanost musíme 

však kromě její míry posuzovat také podle délky jejího trvání.  

Masová nezaměstnanost postihuje převážně pouze určité sociální kategorie populace. 

Tyto také nejvíce participují na dlouhodobé nezaměstnanosti, která – ač celková nezaměstnanost 

klesá – stále roste. Zároveň roste průměrná délka evidence jednotlivce jako nezaměstnaného  

a tím se i značně ztěžuje jeho nové umístění na trh práce (podle MPSV v roce 1992 byl podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných na celkové nezaměstnanosti 17 %, v roce 1997 to bylo 22 %). 

 

1.2.1 Dlouhodobá nezaměstnanost 
 

Tato podkapitola se zabývá konkrétněji tématem dlouhodobé nezaměstnanosti, jejími 

dopady na jedince všech sociálních kategorií a tím, jaké strategie jednání ve své situaci různí 

jedinci volí. Není mi známo, že by bylo v minulosti provedeno výzkumné šetření, které by se 

věnovalo strategiím a faktorům ovlivňujícím volbu těchto strategií u specifické skupiny 

dlouhodobě nezaměstnaných, a to ženám-matkám. Ve své práci vycházím pouze z informací 

obecných, ke konkrétním bych se ráda dopracovala vlastním výzkumem. 

Dlouhodobá nezaměstnanost je skutečným problémem. Má vážné ekonomické, sociální  

i psychologické dopady na život samotného nezaměstnaného i jeho blízkého okolí  

a v masové míře i na celou společnost. Její příčinou může být dlouhotrvající hospodářská recese, 

dlouhodobé mzdové strnulosti či štědré podpory v nezaměstnanosti.  

                                                 
8 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. 
9 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. 
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Jak píše ve své práci Mareš10, informace o délce trvání nezaměstnanosti11 je důležitá pro 

vytipování problémových oblastí a sociálních kategorií a na jejím základě je možné hledat nějaké 

řešení. V poslední době se délka trvání nezaměstnanosti u jednotlivců prodlužuje  

a zároveň se zvyšuje podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných.  

U dlouhodobé nezaměstnanosti se často stává, že postihuje stejné jedince opakovaně a tito jsou 

součástí určitých sociálních kategorií. Nejvíce postihuje tento fenomén nedostatečně flexibilní, 

dosud dlouhodobě zaměstnané jedince, dále pak nekvalifikovanou pracovní sílu, osoby s nízkým 

vzděláním, osoby se zdravotním či sociálním handicapem, příslušníky etnických menšin, 

imigranty, osoby mladistvé a právě ženy, na které se ve své práci zaměřuji. 

Dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (§ 33) se při zprostředkování zaměstnání má 

zvýšená péče ze strany státu věnovat zejména těmto uchazečům: 

 - fyzickým osobám se zdravotním postižením, 

 - fyzickým osobám do 20 let věku, 

 - těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do devátého měsíce po porodu,  

 - fyzickým osobám pečujícím o dítě do 15 let věku, 

 - fyzickým osobám vedeným v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců, 

- fyzickým osobám, které potřebují zvláštní pomoc (např. společensky nepřizpůsobiví, po 

ukončení výkonu trestu odnětí svobody). 

Čím trvá nezaměstnanost déle, tím jsou dopady na život postižených závažnější. Někteří 

autoři (Halliday 1935, Eisenberg a Lazarsfeld 1938)12 se snažili popsat obvyklé životní strategie 

samotných nezaměstnaných, jaké zaujímají od chvíle, kdy přijdou o zaměstnání, přes marné 

snahy najít nějaké nové, až po rezignaci na novou situaci. Je těžké však vnímání tohoto nastalého 

a (dlouho) trvajícího stavu zobecnit, velmi záleží na povaze daného jedince, sociálním prostředí, 

ze kterého pochází a které jej obklopuje, a na mnoha dalších faktorech (viz. kapitola 1.2.1.2 této 

práce).  

S prodlužujícím se trváním nezaměstnanosti se zmenšují šance na opětovné zařazení 

jedince do pracovního procesu. Nezaměstnaný postupem času ztrácí motivaci nadále hledat své 

místo na trhu práce, jeho kvalifikace se devastuje, dochází ke ztrátě jeho identity  

                                                 
10 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém, str. 25 – 26 
11 Existují dvě možnosti výpočtu dlouhodobé nezaměstnanosti: 1. počínaje dnem registrace nezaměstnané osoby na 
ÚP a konče dnem provedení výpočtu, 2. počínaje dnem registrace nezaměstnané osoby na ÚP a konče dnem jejího 
vyřazení z registrace. Druhá metoda dle Mareše poskytne relevantnější údaj. Ve své práci budu rovněž určovat 
dlouhodobou nezaměstnanost druhým uvedeným způsobem.  
12 In: MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. 
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v rámci společnosti a z pohledu potenciálních zaměstnavatelů se stává nedůvěryhodnou 

osobou.13 

 

1.2.1.1 Sociální, ekonomické a psychologické dopady nezaměstnanosti  
 

V této podkapitole se věnuji dopadům ztráty zaměstnání na jedince i společnost, která jej 

obklopuje. Čím trvá období nezaměstnanosti déle, tím bývají tyto dopady intenzivnější. 

„Placená práce, projevující se jako zaměstnání, je jádrem sociální organizace společnosti 

i identity jednotlivců.“14 Stát se nezaměstnaným neznamená jen přijít o účast na konzumu, ale 

skrze práci (resp. zaměstnání) je člověk zařazen do společnosti a její ztrátu tak velmi těžce nese. 

Zaměstnání nám dává povinnosti směřující k určitým cílům, udává rytmus našemu životu, 

udržuje nás ve stálém kontaktu s naším sociálním okolím. S jeho ztrátou přichází 

„nestrukturovaná sociální a morální prázdnota“15. Dochází tak nejen k poklesu příjmů, ale 

naprosté změně života daného jedince. Postupem času se redukují jeho sociální vztahy a zhoršují 

poměry v rodině, ničí se jeho sociální status a s tím klesá jeho sebevědomí, mění se jeho hodnoty 

a nedostatek příjmů je stále tíživější – tyto všechny aspekty vylučují jedince z účasti na 

společenském a politickém životě. Pokud tato situace trvá dlouho, mohou se objevit až sociálně 

patologické jevy jako jsou alkoholismus, kriminalita, drogová závislost, prostituce či naprostý 

odklon od hodnot většinové populace a s tím spojený vznik tzv. „underclass“ neboli „třídy 

nezaměstnaných“.16 

 

1.2.1.2 Strategie jednání dlouhodobě nezaměstnaných a faktory, které tyto strategie 
ovlivňují 

 

Pro strategie jednání nezaměstnaných ve své práci použiji Horovu17 definici: „Strategie 

nezaměstnaných zde chápeme jako takové soubory aktivit (a souvisejících postojů 

nezaměstnaných), které jsou využívány při řešení problémů spojených s dlouhodobou 

nezaměstnaností.“ Při tvorbě strategií lidé zvažují různé faktory, mezi něž patří celková situace 

na trhu práce, jejich časové možnosti, schopnosti, finanční zázemí, zajištění péče  

                                                 
13 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém, str. 75 
14 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém, str. 13 
15 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém, str. 69 
16 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém.  
17 HORA, O.: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných.  
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o děti, podpora ze strany státu, kulturní a společenské aspekty atd. U každého jedince záleží na 

jeho konkrétní situaci – v jaké společnosti žije, v jaké rodině, jaký je zde zavedený hodnotový 

systém, jak se na situaci dívá on sám, jeho blízké okolí i celá společnost.18 

Ke strategii využívání pomoci rodiny a sociálních sítí se nezaměstnaný uchyluje  

v případě, že potřebuje hmotnou pomoc, ale zároveň mu tento okruh blízkých může pomoci  

k nalezení zaměstnání. Při hledání zaměstnání (strategie zaměstnání) každý využívá různých cest 

– okruh známých, inzeráty, úřad práce, personální agentury. Strategie využití vlastních zdrojů 

znamená čerpat prostředky k zajištění příjmu a domácnosti skrze zdroje jednotlivých členů 

domácnosti (péče o jejího člena, vlastní pěstování plodin či chov zvířat, domácí výroba).  

V případech, kdy je nezaměstnanými preferována ekonomická neaktivita či není jiná možnost 

obstarání příjmu, můžeme hovořit o strategii zajištění sociálních dávek. Ve svém výzkumu se 

zabývám ženami pečujícími o malé děti, které žijí v manželském či partnerském svazku, tudíž 

při volbě jejich strategií bude pravděpodobně důležité rozhodování kolektivní (přímo společná 

rozhodnutí osob v domácnosti či rozhodnutí individuální, ale zohledňující společné podmínky), 

což je však rovina, kterou někteří autoři staví až za rovinu rozhodování individuálního.19 

Elderova typologie strategií nezaměstnaných při získávání životních prostředků20 

rozlišuje následující modely adaptace:  

1. změna v potřebách či nárocích rodin – snížení jejich výdajů snížením spotřeby,  

2. změna ve způsobu spotřeby – přerozdělování zdrojů,  

3. změna ve zdroji ekonomických prostředků – volba mezi místem na formálním trhu 

práce, prací v neformální ekonomice, využitím podpory státu, charity apod., využitím 

podpory sociálních sítí, 

4. změna podmínek (zvyšování šancí) – zvyšování vzdělání, kvalifikace, mobility. 

 

Za zásadní faktor, který ovlivňuje rozhodování a volbu strategií jednání nezaměstnaných 

jsou považovány jejich individuální charakteristiky. Velmi důležitá je „také jejich životní 

situace, strukturální a kulturní faktory a způsob, jakým využívají své zdroje“21.  

K dosažení svých cílů mají nezaměstnaní možnost využít svého finančního (materiálního) 

kapitálu, svých znalostí a dovedností a svých sociálních kontaktů.22  

                                                 
18 HORA, O.: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných.  
19 HORA, O.: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. 
20 HORA, O.: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. 
21 HORA, O.: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. 
22 HORA, O.: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. 
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Sirovátka23 popisuje dvě různé strategie marginalizovaných24 osob. Jednak hovoří  

o strategii zaměřené na formální trh práce, kdy se lidé snaží uplatnit na primárním trhu práce, 

případně najít výhodné pracovní místo na trhu sekundárním, nebo je pro ně výhodnější 

kombinace místa na neformálním pracovním trhu a sociálních dávek. Druhá strategie směřující 

mimo trh práce znamená, že jedinec rezignuje a přijme status klienta sociálního státu nebo zvolí 

jinou cestu odmítnutí participace na trhu práce (bezdomovectví, kriminální aktivity apod.). 

Mareš uvádí tři základní typy životních strategií nezaměstnaných25: 1. strategie hledání 

zaměstnání, 2. strategie spojené s přežitím za nových podmínek a 3. strategie překonávání 

stigmatu nezaměstnanosti. Životní strategie dlouhodobě nezaměstnaných mohou podle něj 

spočívat ve zdržování se spotřeby, postupné adaptaci na situaci, hledání aktivního východiska  

z této situace, neustálém pokoušení se o nalezení zaměstnání či v rezignaci a upadání do sociální 

izolace, což bývá často spojeno s problémy v rodině.  

 

1.2.2 Hmotná a nehmotná podpora ze strany státu 
 

 V této podkapitole stručně shrnuji sociální dávky i nehmotnou podporu státu, na niž 

mohou mít nárok také matky malých dětí, na které se ve své práci zaměřuji, nebo jejich rodiny.  

1.2.2.1 Státní politika zaměstnanosti 

 

Státní politika zaměstnanosti26 zahrnuje zejména zabezpečování práva na zaměstnání, 

sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti  

a rozvoje lidských zdrojů, uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, hospodaření s prostředky 

na politiku zaměstnanosti, poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských 

služeb, poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci a další činnosti. 

Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a úřady práce. 

Aktivní politika zam ěstnanosti je v Zákoně o zaměstnanosti27 popsána jako „souhrn 

opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti“. K jejím nástrojům 

                                                 
23 SIROVÁTKA (1997) in: MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém.  
24 Marginalizace v tomto kontextu znamená vytlačení jedinců s určitými sociálními charakteristikami (ženy, etnické 
menšiny, mladiství, staré osoby atd.) z trhu práce do nevýhodných pozic (nejčastěji na sekundárním trhu práce).  
25 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém, str. 104 
26 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004, § 2  
27 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004, § 104 
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patří zejména rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná 

pracovní místa, příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program. Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti je také poradenství prováděné ÚP, 

podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením či cílené programy k řešení zaměstnanosti.  

Pasivní politika zaměstnanosti zahrnuje především vyplácení podpory  

v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. Podmínky pro splnění nároku na získání jedné  

z těchto podpor a její výše jsou stanoveny Zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004, §39 – 57. 

 

1.2.2.2 Státní sociální podpora 
 

Skrze systém státní sociální podpory stát poskytuje základní podporu dětem, rodinám  

i v některých dalších sociálních situacích.  

V Zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jsou dávky státní sociální podpory 

definovány jako: 

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu (přídavek na dítě, příspěvek na 

bydlení, porodné), 

b) ostatní dávky (rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné). 

Do posouzení nároku na dávky závislých na výši příjmu rodiny se zahrnují všechny 

příjmy všech členů rodiny. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře podrobně vymezuje 

podmínky pro přiznání nároku a stanovení výše těchto dávek.  
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2. Ženy pečující o malé děti 
  

„Fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku“ jsou jednou z rizikových kategorií, jimž 

má být dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (§ 33) při zprostředkování zaměstnání 

úřadem práce (dále jen ÚP) věnována zvýšená pozornost. Zvláštní podmínky vymezuje 

zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší 15 let také Zákoník práce č. 262/2006 Sb. V § 240 je 

uvedeno, že pokud se jedná o osamělou matku (též osamělého otce), nesmí být zaměstnanec bez 

svého souhlasu vyslán na pracovní cestu mimo obec svého pracoviště či bydliště. Dále je v § 241 

udělena zaměstnavateli povinnost vyhovět zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší 15 let v žádosti 

o zkrácení či úpravu pracovní doby. V drtivé většině případů to jsou ženy, které „investují“ do 

péče o děti mnohem více času než muži, a tudíž na ně jsem se zaměřila i ve své práci. 

 V této kapitole se podrobně věnuji statusu ženy v historickém a kulturním kontextu  

a jejímu současnému postavení ve společnosti a na trhu práce. Dále v této kapitole popisuji 

aktuální situaci konfliktu péče o dítě a zaměstnání.  

  

2.1 Postavení žen v historickém a kulturním kontextu 
  

 Jedním ze základních faktorů, podle kterých je charakterizován člověk, je jeho příslušnost 

k mužskému či ženskému pohlaví. Od pohlaví jako biologické danosti se odvíjí společenská 

kategorie zvaná gender – maskulinita či femininita. Na základě genderové příslušnosti jsou  

u daného jedince očekávány jisté charakteristické vlastnosti, určité způsoby chování a vzorce 

vzájemné interakce. V závislosti na pohlaví je ve společnosti rozdělována i práce. Většina 

společností na světě byla a stále je patriarchální, tzn. muži zaujímají nadřazené postavení vůči 

ženám. Z této skutečnosti se odvíjí i fakt, že ačkoliv v posledních desetiletích vstoupilo na 

pracovní trh obrovské množství žen, jejich mzdy ve stejných odvětvích a na srovnatelných 

pozicích stále výrazně zaostávají za platy mužů a ženy jsou stále spíše spojovány s péčí  

o domácnost.28 

 Abychom dobře pochopili kulturní kontext související s postavením ženy v rodině  

i celé společnosti, bude vhodné nahlédnout alespoň stručně do historie. Dülmen29 popisuje raně 

                                                 
28 RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J.: Ženy, muži a společnost, str. 20 – 22 
29 DÜLMEN, R. van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století).; HORSKÝ, J., SELIGOVÁ, 
M.: Rodina našich předků.  
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novověkou30 rodinu jako „společenství domu“, tedy skupinu vymezenou osobami žijícími  

v jednom domě, pod jednou střechou, nikoliv jen osobami spřízněnými pokrevně. Rodina byla 

uspořádána patriarchálně, odpovědnost za celé hospodářství i osoby na něm žijící měl pán domu. 

Žena se starala především o domácnost. Role muže a ženy se vzájemně doplňovaly v péči o chod 

celé rodiny. V této době neexistovalo oddělení soukromé a pracovní sféry. Péče o děti  

a domácnost byla ženiným zaměstnáním. 

 V době průmyslové revoluce, spolu se vznikem placeného zaměstnání, došlo k zesílení 

rozdělení pracovní (mužské) a domácí (ženské) sféry. Patriarchální model rodiny zůstal 

zachován, ale pomalu se měnil. Na ženě sice zůstala péče o děti a domácnost, ale vnímání jejího 

postavení se zlepšilo, i když takového ohodnocení jako placené práci mužů se jí zdaleka 

nedostávalo.31 Placené zaměstnání měly ženy pouze z ekonomických důvodů, jakmile se 

provdaly a existenčně je zabezpečil manžel, začaly se starat výhradně o domácnost. Stálé 

zaměstnání měly pouze ženy v nejchudších vrstvách společnosti, pro jejichž děti byly zřizovány 

opatrovny.32  

 Za první republiky k výrazným změnám ve fungování rodiny nedošlo, stále přetrvával 

tradiční typ s mužem v čele. Až během světových válek vyvstala nutnost, aby ženy nahradily 

mužskou pracovní sílu. V poválečném období však došlo k návratu k tradičnímu rodinnému 

modelu. Ženy sice začínaly vykonávat placené zaměstnání, ale péče o děti byla svěřována 

výhradně matkám, které po narození potomků zůstávaly v domácnosti.33 

 Komunistická ideologie přinesla zrovnoprávnění obou pohlaví v důsledku zrušení 

soukromého vlastnictví a potřeby ženské pracovní síly. V rámci rodiny byl příjem ženy nutný 

vzhledem ke snižujícím se platům mužů. Avšak ani nástup vysokého procenta žen do placeného 

zaměstnání postavení obou pohlaví nevyrovnal. „Ve společnosti převažovala představa o ženě 

jako pracující matce, která nemá profesní ambice a bez velkých problémů nese dvojí zátěž 

výdělečné práce i práce v domácnosti.“34 V 60. a 70. letech rodina postupně ztrácela 

patriarchální charakter. Postavení ženy se díky finanční nezávislosti na manželovi zlepšilo. 

Poprvé se naplno projevil konflikt péče o dítě a placeného zaměstnání – matky pečovaly o své 

                                                 
30 Za raný novověk je označováno období 16. – 18. století. 
31 DÜLMEN, R. van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století).  
32 BALÁŽOVÁ, K., KALOUSKOVÁ, P., KRÁLOVÁ, Z.: Konflikt péče o dítě a zaměstnání v ČR.  
33 BALÁŽOVÁ, K., KALOUSKOVÁ, P., KRÁLOVÁ, Z.: Konflikt péče o dítě a zaměstnání v ČR.  
34 BALÁŽOVÁ, K., KALOUSKOVÁ, P., KRÁLOVÁ, Z.: Konflikt péče o dítě a zaměstnání v ČR.  
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dětí až do věku dvou (pak i tří) let v domácnosti a teprve potom měly možnost je umístit do 

předškolního zařízení a mohly se opět vrátit do pracovního procesu. 

 Vnímání rodinných rolí se v posledních desetiletích změnilo – u starší generace sice ještě 

převládá pohled tradiční, ale generace mladší (a především vzdělanější jedinci) již vnímá značný 

posun k genderové rovnosti, což se projevuje např. vydatnějším zapojením mužů do domácích 

prací nebo dokonce jejich nástupem na rodičovskou dovolenou. Vysokoškolsky vzdělané ženy 

využívají rodičovské dovolené jen ve zkrácené podobě a poté dítě svěří do péče předškolního 

zařízení či placené chůvy. Přesto však u mladých a vzdělaných žen přetrvává větší důraz na 

rodinu než u mužů a i nadále se spousta z nich věnuje automaticky péči o děti osobně. Tradiční 

způsob založený na muži-živiteli a ženě-pečovatelce přetrvává u nižších (dělnických) vrstev.35 

Současné společnosti dominují převážně muži, zatímco ženy mají sklony k podřízenému 

chování. Základním původcem nerovnosti je tak z minulosti přetrvávající pohled na ženu jako 

pomocnici muže-živitele. Postavení ženy v moderní a postmoderní české společnosti se 

podrobněji věnuji v následující podkapitole.  

 

2.1.1 Postavení současné české ženy ve společnosti a v rodině  
  

 Podle Možného36 je pro vystižení naší současné rodiny typické spojení nukleární rodiny  

s rodinou ženy. Naprostá většina městských rodin žije ve dvougeneračních nukleárních rodinách. 

Děti ve velkoměstských rodinách mají volnější vztah k otci než k matce. Otec se méně než matka 

zajímá o školu a také méně zasahuje dítěti do volby povolání. Otec častěji rozkazuje, matka spíše 

prosí a žádá. „Současná česká rodina je rodinou zaměstnané ženy. Zaměstnání ženy je pro 

většinu rodin stále ještě ekonomickou nutností; málokterá rodina by dnes vystačila s jedním 

platem. Žena je u nás přetížena souběžnými požadavky práce a domácnosti. Je v rodině častěji 

nespokojena než muž a častěji také dává podnět k rozvodu. Muž je v práci více angažován než 

žena, má v práci větší odpovědnost, má v průměru více podřízených, je za svou práci výrazně 

lépe placen, je v ní spokojenější a čeká od ženy, že ona jeho pracovní zaujetí bude chápat  

a podporovat. Žena očekává od muže kromě hmotného zajišťování rodiny a pomoci  

v domácnosti především citový souzvuk, vztahové porozumění. Muži, ale ani ženy u nás zatím 

neočekávají, že by se žena měla výrazněji nebo stejně jako muž angažovat v mimorodinných 

sférách – v zaměstnání a v politice. Přesto, že se některé ženy úspěšně věnují podnikání a veřejné 

                                                 
35 BALÁŽOVÁ, K., KALOUSKOVÁ, P., KRÁLOVÁ, Z.: Konflikt péče o dítě a zaměstnání v ČR.  
36 In: MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 40 – 41 
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činnosti, není jich mnoho a očekávání mužů zůstávají podle posledních průzkumů 

Sociologického ústavu Akademie věd tradiční, konzervativní.“37  

  V moderní společnosti je žena nositelkou plodnosti – mateřství a rodina se staly, díky 

snadné dostupnosti antikoncepčních přípravků, předmětem její volby. Vzdělání obyvatel se 

obecně zvyšuje – vzdělaná žena na prahu profesní kariéry velmi důkladně zvažuje „správný čas“ 

založení rodiny. Skutečně emancipované ženy vidí v mateřství dokonce brzdu profesního růstu.38  

Podle Mareše39 se za významný jev druhé poloviny 20. století považuje přechod od 

rodiny jednopříjmové k rodině dvoupříjmové. Tedy že materiální zajištění rodiny neleží jen na 

muži, ale svým příjmem do rodinného rozpočtu přispívá i žena. I nadále však zůstává hlavní 

zodpovědnost za péči o děti a domácnost na ženě. 

Znevýhodněné postavení žen na trhu práce Buchtová40 vysvětluje tím, že žena pro 

zaměstnavatele oproti muži představuje pracovní sílu zatíženou starostmi o domácnost a děti  

a s menší územní mobilitou. Matky s malými dětmi se potřebují z práce častěji uvolňovat  

a nejsou schopné přizpůsobit se vícesměnnému provozu. Skloubit mateřské a pracovní 

povinnosti je značně složité. Ekonomicky ohrožené jsou zejména neúplné rodiny, tedy v tomto 

případě osamělé matky s jedním či více dětmi. Zaměstnanost žen je celosvětovým problémem, 

který v řadě zemí vede k rozšiřování nabídky zkrácených pracovních úvazků, k zavádění pružné 

pracovní doby a dostupné péče o děti. Česká republika však v tomto vývoji značně zaostává. 

S rostoucí zaměstnaností žen vyvstala potřeba skloubit dříve výhradně jejich rodinnou 

angažovanost v péči o děti a domácnost s jejich angažovaností profesní. Avšak „pro to, aby si 

pečující i rodiče, ženy i muži mohli rovnocenně zvolit míru svého zapojení do placené  

a neplacené práce i péče, je nutný mix politik týkajících se času (pracovní doby, času na práci, 

času na péči), peněz (pro nákup péče a na podporu těch, co osobně pečují) a služeb (pro děti  

a pro staré a nemocné).“41 

Podle Čermákové42 se v posledních desetiletích postavení žen zlepšilo, přičemž  

v současnosti je možné zachytit v chování a jednání ženy tyto procesy: 

- „ženy využívají možnosti proniknout a udržet se v lépe statusově postavených pozicích; 

                                                 
37 MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 41 
38 RABUŠIC, L.: Kde ty všechny děti jsou?  
39 In: SIROVÁTKA, T. a kol.: Rodina, zaměstnání a sociální politika.  
40 BUCHTOVÁ, B. a kol.: Nezaměstnanost, Psychologický, ekonomický a sociální problém, str. 113 
41 LEITNER 2003, PFAU-EFFINGER 2005, BETTIO, PLANTENGA 2004, LEWIS 2006 in: KŘÍŽKOVÁ,  
A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  
42 ČERMÁKOVÁ, M.: Postavení žen na trhu práce.  
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- není zcela marginální skupina žen, které vydělávají stejně nebo i mnohonásobně více 

než jejich partneři; 

- ženy zvládají rozhodnutí o svých reprodukčních funkcích jako nikdy předtím; 

- ženy přestávají pokládat sňatek za nutný atribut životní dráhy; 

- ani ženy s nízkými platy a nízkým sociálním statusem se nevzdávají placené práce, 

zrovna tak se nevzdávají práce ženy materiálně zajištěné, které si většinou ponechávají  

placenou práci; 

- ženy nepociťují potřebu definovat své zájmy s ohledem na ženskou populaci, nemají 

potřebu se sdružovat k prosazení svých zájmů či se profilovat politicky“43. 

 

2.1.2 Diskriminační jednání zaměstnavatele z důvodu pohlaví 
  

 Postup harmonizace českého práva týkajícího se rovných příležitostí mužů a žen  

v zaměstnání s právními normami Evropského společenství započal v roce 1999. Podle zákoníku 

práce jsou zaměstnavatelé „povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde 

o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění 

peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu  

v zaměstnání“44. Povinnost zajišťovat rovné zacházení ukládá také Zákon č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, § 4 a § 12. Genderové stereotypy v české rodinné politice jsou však nadále 

zřejmé – např. mateřská dovolená může být čerpána výhradně matkou a rodičovský příspěvek 

(rovněž čerpaný většinou matkou) vede k finanční závislosti pečujícího rodiče na partnerovi, 

který je zaměstnaný (většinou otci).45 

 V drtivé většině případů dochází k diskriminačnímu jednání z důvodu pohlaví (byť třeba 

neúmyslnému) ze strany zaměstnavatele již při podání inzerátu nabízejícího práci. Nabídky ÚP 

nevyjímaje. Požadavky stanovené způsobem „přijmeme asistentku“, „přijmeme skladníka“ je již 

možno považovat za jsoucí v rozporu se zákonem. Výjimku tvoří případy, kdy je pohlaví 

podstatným a nezbytným požadavkem pro výkon nabízené práce. Například pokud se jedná  

o fyzicky hodně náročnou práci, může zaměstnavatel v inzerátu požadovat fyzicky zdatnějšího 

muže, ale měl by tento svůj požadavek zdůvodnit.46 

                                                 
43 ČERMÁKOVÁ, M.: Postavení žen na trhu práce.  
44 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 85/2001 Sb. a předch., § 1 
45 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  
46 HUBÁLEK, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, M., ZAMBOJ, L.: Trh práce a diskriminace, str. 33 
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Při pohovoru klade často zaměstnavatel uchazeči nejen patřičné otázky, pomocí nichž se 

snaží zjistit jeho kvalifikaci, vzdělání, dovednosti a jiné nezbytné informace, ale i otázky 

nepatřičné. Zejména pokud se jedná o ženu, ptá se na její rodinnou situaci, snaží se zjistit, kolik 

má dětí a jak o ně v případě jejich nemoci bude postaráno, což jsou informace, jejichž 

vyžadování je v zákoně o zaměstnanosti zakázáno47. Odpovědi je možné se sice vyhnout  

s odkazem na příslušné ustanovení zákona, ale takový přístup zaměstnavatel může vnímat velmi 

negativně.48 

Ve výzkumu Rodiče 2005 vypověděla polovina (52 %) matek nezaopatřených dětí, že se 

někdy setkala při pohovoru o zaměstnání s otázkami na jejich rodinný život (týkajícími se dětí, 

péče o ně, partnerského soužití apod.), zatímco přes 80 % otců se s podobnými dotazy nesetkalo 

nikdy. Podle různých sociologických výzkumů se ukazuje, že diskriminační otázky se stávají 

běžnou součástí přijímacích pohovorů a diskriminace žen roste – v roce 1995 diskriminaci  

v zaměstnání potvrdilo 27 % žen a v roce 2003 to bylo již 40 %. Zaměstnavatel často považuje 

mateřství a péči o děti a domácnost za neslučitelnou s podáním kvalitního pracovního výkonu.49  

Dle zákoníku práce50 má zaměstnavatel povinnost dodržovat zásadu rovného zacházení 

se všemi zaměstnanci, co se týče: 

- pracovních podmínek, 

 - odměňování za práci, 

 - odborné přípravy, 

 - příležitosti dosáhnout postupu v zaměstnání. 

Pokud se jedná o diskriminaci žen na pracovišti, mezi obvyklé projevy patří nerovné 

odměňování, sexuální obtěžování či porušení zásady rovného zacházení v odborné přípravě 

zaměstnanců.51 Vzhledem k tomu, že se ve své práci zaměřuji primárně na dlouhodobě 

nezaměstnané ženy, které nejsou schopné vhodné zaměstnání vůbec nalézt, problematiku 

podmínek na pracovišti zde podrobněji rozebírat nebudu.  

  Diskriminační praktiky zaměstnavatelů vůči matkám malých dětí pravděpodobně 

nevycházejí jen z toho, že se u nich předpokládá častá absence kvůli pečování o nemocné dítě, 

                                                 
47 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 4 
48 HUBÁLEK, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, M., ZAMBOJ, L.: Trh práce a diskriminace, str. 20 – 21 
49 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  
50 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 16 
51 HUBÁLEK, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, M., ZAMBOJ, L.: Trh práce a diskriminace, str. 26 
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spíše zde budou svou roli hrát i další zkušenosti a předsudky o pracovním nasazení, nemožnosti 

pracovat přesčas či se flexibilně přizpůsobit požadavkům zaměstnavatele.52 

 

2.2 Kombinace péče o dítě a zaměstnání žen v České republice 

 

Přes poměrně vysokou ženskou zaměstnanost v České republice53 zde stále převládají 

jisté genderové stereotypy (muž-živitel, žena-pečovatelka) jak na úrovni postojů společnosti, tak 

při rozdělování práce v domácnosti i v zaměstnání. „Český sociální stát funguje na principu 

oddělených světů, kdy svět práce a svět péče a rodiny jsou pro ženy a pro muže, kteří chtějí na 

péči participovat, definovány jako v zásadě neslučitelné.“54 Vzhledem k tomu, že v drtivé většině 

případů na sebe odpovědnost za péči o rodinu bere žena, je ona tím, kdo je v očích potenciálních 

zaměstnavatelů při přijímání do zaměstnání handicapována. Mladá žena bývá diskriminována ať 

už jako matka stávající či potenciální. Podle Křížkové a Vohlídalové55 je problémem pro 

zaměstnavatele v první řadě její možný výpadek způsobený čerpáním rodičovské dovolené, který 

může s jedním dítětem trvat až tři roky (a vzhledem k nedostatečnému zajištění předškolní péče 

o děti tak dlouho skutečně většinou trvá), přičemž po uplynutí této doby je zaměstnavatel 

povinen ji znovu zaměstnat. Druhým negativem v očích zaměstnavatele je to, že osoba pečující  

o dítě mladší 10 let má nárok na zákonné ošetřovné v délce trvání 9 (případně 16) dnů, a to, byť 

není vypláceno zaměstnavatelem, ale ze zákonného pojištění, způsobí zaměstnavateli újmu  

v podobě absencí zaměstnance. Pečující osoba má v naší zemi, na rozdíl od zemí západní 

Evropy, jen málo možností přizpůsobit zaměstnání svým povinnostem vůči rodině – nastavení 

vhodné pracovní doby, práce na částečný úvazek či práce z domova jsou možné jen ve velmi 

ojedinělých případech. 

„A čkoliv je podpora kombinace placené práce a péče o děti v současnosti již integrální 

součástí evropské strategie zaměstnanosti, v České republice jsou sociální politiky založeny na 

dlouhodobé plošné exkluzi žen-matek z trhu práce v rámci institutu rodičovské dovolené.“56 

Nedostatečně zajištěná institucionální péče o děti mladší tří let ze strany státu určuje volbu 

čerpání rodičovské dovolené v její plné délce. Ale ani péče o děti starší tří let není automaticky 

                                                 
52 KUCHAŘOVÁ, V., ETTLEROVÁ, S., NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, K.: Zaměstnání a péče o malé děti  
z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. 
53 V roce 2009 byla její míra podle Eurostatu 56,7 %. 
54 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  
55 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  
56 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí. 
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dostupná všem vzhledem ke zvyšující se porodnosti a snižujícím se počtu mateřských škol 

(zajištění péče o předškolní děti se blíže věnuji v podkapitole 2.2.2). V české populaci převládá 

zájem o skloubení rodinné a profesní sféry, avšak s ohledem na rodinný stav, fázi rodinného 

cyklu (přítomnost a věk dětí v rodině), vzdělání a gender.57  

Křížková a Vohlídalová58 předkládají ke zvážení zkrácení doby rodičovské dovolené  

(ČR drží v Evropě prvenství), navýšení rodičovského příspěvku (aby tak bylo zamezeno finanční 

závislosti pečujícího rodiče na pracujícím partnerovi) a zároveň vytvoření dostatečných kapacit  

v zařízeních pro nejmenší děti. Dalším faktorem, který je v ČR využíván jen ve velmi omezené 

míře, jsou flexibilní pracovní úvazky, avšak zavedené plošně pro všechny, ne genderově 

specifikovány pro ženy-matky, jak o tom diskutuje Evropská komise. „Vzájemně provázané  

a rodině přátelské nastavení rodinné politiky a politiky zaměstnanosti, nediskriminace mateřství 

na pracovním trhu, možnost věnovat se péči i placené práci zároveň a flexibilní zaměstnání 

přizpůsobitelné rodinným závazkům jsou důležité aspekty, na něž by se měla soustředit 

pozornost veřejných politik v ČR.“59 

 

2.2.1 Politika zaměřená na rodiny s nejmenšími dětmi 
 

Na mateřskou dovolenou nastupuje v České republice žena 6 až 8 týdnů před porodem. 

Od té doby jí náleží tzv. peněžitá pomoc v mateřství po dobu 28 týdnů (resp. 37 týdnů, pokud 

porodila zároveň dvě a více dětí). Tato dávka je vyplácena Českou správou sociálního 

zabezpečení, aktuálně ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní 

den60. Po uplynutí tohoto období je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnankyni čerpání 

rodičovské dovolené. Dávka, kterou stanovuje Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

(§ 30 – 32), je stanovena ve čtyřech výměrách, které se odvíjejí od způsobu čerpání. V současné 

době je možné čerpat rodičovský příspěvek do dvou, tří nebo čtyř let dítěte.61 

Zaměstnavatel je povinen držet zaměstnanci pracovní místo do tří let věku dítěte, pokud 

se ten rozhodne pro čtyřleté čerpání rodičovského příspěvku, musí spolu řešit na další postup. 

Buď se spolu domluví na pracovní variantě, která je pro obě strany výhodná (čerpání pracovního 

volna, zkrácený úvazek, práce z domova atd.), anebo je pracovní poměr ukončen.  

                                                 
57 KUCHAŘOVÁ, V. a kol.: Péče o děti předškolního a raného školního věku.  
58 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  
59 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  
60 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 37 
61 Více o možnostech čerpání a podmínkách pro splnění nároku na zvolený způsob čerpání zmíněný Zákon  
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
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Rodiči nárok na pobírání rodičovského příspěvku nezaniká ani ve chvíli, kdy je 

výdělečně činný, pokud ovšem zajistí dítěti osobní celodenní péči jinou osobou (§31). Podle 

výzkumu HRZ0562 souběžně s rodičovskou dovolenou pracovalo pouze 15 % dotázaných žen 

(nejvíce v Praze – 30 %, nejméně na jihovýchodě Čech – 5 %). Výdělečná činnost v době 

rodičovské dovolené není v ČR příliš obvyklá, a když je prováděna, jedná se pouze o určité 

profese a úzce souvisí se situací v rodině matky a s tím, zda zaměstnavatel vychází takové 

zaměstnankyni vstříc (zda jí umožní flexibilní pracovní dobu, zkrácený úvazek apod.). 

Personální politiku zaměstnavatelů uvedly matky malých dětí (20 % dotázaných) jako hlavní 

zdroj potíží při návratu do zaměstnání. Jako další problém byla jmenována nedostatečně 

zajištěná péče o nejmenší děti (16 %) a špatná dopravní dostupnost místa zaměstnání (16 %).  

 V případě, že doprovází zaměstnanec své dítě (stejně jako manžela, druha, rodiče či 

prarodiče) k vyšetření do zdravotnického zařízení, přísluší mu po dobu nezbytně nutnou od 

zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy či platu. Pokud se jedná o dítě zdravotně 

postižené, náleží mu rovněž pracovní volno s náhradou mzdy k doprovodu dítěte do zařízení 

sociálních služeb či speciálních školních zařízení, nejvýše 6 pracovních dnů v kalendářním roce. 

Bez náhrady mzdy má zaměstnavatel povinnost umožnit doprovodit dítě do školského 

poradenského zařízení.63 

 Zaměstnanec pečující o dítě mladší 10 let má dle Zákona č. 187/2006 Sb.,  

o nemocenském pojištění (§39), nárok na ošetřovné, pokud dítě onemocní či utrpí úraz, pokud 

nemůže navštěvovat školní či jiné dětské zařízení či fyzická osoba, která se jinak o dítě stará, 

toho v současné chvíli není schopná (podrobně podmínky definuje zmíněný zákon), a to v délce 

trvání 9 kalendářních dnů, případně 16 kalendářních dnů, „jde-li o osamělého zaměstnance, který 

má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní 

docházku“64. Ošetřovné za kalendářní den je stanoveno na 60 % denního vyměřovacího základu. 

Z výzkumu E-deti0565 vyplynulo, že o nemocné dítě pečuje (téměř) vždy žena v 56,9 % případů  

a v 29,7 % případů většinou žena a pouze někdy muž či jiná osoba. Zde opět narážíme na velmi 

řídký výskyt upravené pracovní doby, která by zaměstnanci pečujícímu o nemocné dítě umožnila 

alespoň částečně pracovat i po tuto dobu. 

 

                                                 
62 HRZ05 – Harmonizace rodiny a zaměstnání  
63 Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práci. Bod 8. 
64 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 40 
65 E-deti05 – Zaměstnání a péče o děti  
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2.2.2 Zajištění péče o předškolní děti 
 

Jesle patří mezi zdravotnická zařízení, která spadají do kompetence Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Mají zajišťovat všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let a navazovat tak na 

péči v rodině. V celé České republice se nachází v současné době již jen zhruba padesát jeslí 

(viz. tabulka č. 1). Současná vláda tato zařízení pro děti mladší tří let nepodporuje a spíše se 

přiklání k péči soukromé, individuální.66 Rodiče mohou své děti umístit do jeslí či podobných 

zařízení soukromých, ale náklad s tímto spojený je natolik vysoký, že se většině rodin nevyplatí 

více než to, že jeden z rodičů zůstane s dítětem doma. Matky samoživitelky a rodiny s nízkými 

příjmy se mohou pokusit o umístění dítěte do mateřské školy (dále jen MŠ) i před dosažením 

věku tří let, ale vzhledem k tomu, že i MŠ výrazně ubylo (viz. dále), je jim toto umožněno jen ve 

velmi výjimečných případech. Naopak bývá problém získat místo i pro děti starší tří let.  

 

Tabulka č. 1: Vývoj počtu jeslí v České republice v letech 1990 až 2009 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Počet jeslí 1043 486 381 247 235 207 151 101 79 67 

Počet míst v jeslích 39829 / 13196 9265 8565 7574 5551 2965 2191 1913 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet jeslí 65 59 58 60 58 54 48 49 48 46 

Počet míst v jeslích 1867 1717 1674 1770 1708 1671 1567 1587 1498 1419 
   

Pozn.: Od roku 2000 jsou zde zahrnuty kromě jeslí a mikrojeslí i další dětská zařízení. 
Zdroj: ÚZIS. Zpracováno autorem. 

 

Sociologické výzkumy posledních let potvrzují v České republice převládající rodinný 

model, podle něhož s narozeným dítětem zůstane doma jeden rodič (většinou matka), který 

zajistí domácí péči většinou až do tří let věku dítěte. Tento model vyplývá z malé dostupnosti 

jeslí a v ČR převažujícímu názoru, že nejmenším dětem má být obstarána domácí péče. Podle dat 

zjištěných výzkumem RZV0667 preferují rodiče pro děti mladší tří let celodenní domácí péči  

(73 % matek z neúplných rodin, 63 % matek a 75 % otců z úplných rodin). Jen 4 % dotázaných 

respondentů se přiklánějí k jejich umístění do MŠ. U dětí ve věku 3 až 4 let upřednostňuje MŠ 

asi třetina rodičů. 

Mateřská škola by měla zajišťovat všestrannou péči pro děti převážně ve věku tří až 

šesti let. Dítě by zde mělo získávat první zkušenosti s kolektivem a připravovat se na následné 

                                                 
66 Kateřina Příhodová, MPSV http://rovnesance.cz/teleworking/zajimavosti-ze-sveta-prace/rovne-prilezitosti-a-trh-
prace/item-72-gender-studies-bez-jesli-nebude-reforma (online, staženo 10. 6. 2011) 
67 RZV06: Rodina a zaměstnání I – V 
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vzdělávání ve škole základní. Ve školním roce 1989/90 bylo v České republice 7 328 mateřských 

škol, o deset let později 5 901 a v roce 2009/10 byly MŠ v počtu 4 714 schopny pojmout jen  

310 741 dětí.68 Obce pro přijetí do MŠ vypisují přijímací řízení s jasně stanovenými kritérii, 

která musí dítě, potažmo rodiče splňovat69. Avšak ani děti, které tato kritéria bezvýhradně 

naplňují, nebývají kvůli nízké kapacitě přijaty. Navíc se dá předpokládat, že se počet 

nevyhověných žádostí o přijetí dítěte do MŠ vzhledem k vysoké porodnosti v posledních letech 

(viz. graf č. 1) bude nadále zvyšovat.70 

 

 
Tabulka č. 2: Vývoj počtu mateřských škol v České republice 

Školní rok 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96

Počet mateřských škol 7328 7335 6972 6827 6600 6526 6475

Školní rok 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03

Počet mateřských škol 6344 6152 6028 5901 5776 5642 5558

Školní rok 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10  
 
Pozn.: Zahrnuty jsou jen klasické MŠ, ne MŠ speciální a MŠ při zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu 
Zdroj: ÚIV. Zpracováno autorem. 
 

                                                 
68 ÚIV – Ústav pro informace ve vzdělávání: Statistická ročenka – předškolní vzdělávání. 
http://www.uiv.cz/rubrika/98 
69 Podle tiskové zprávy ombudsmana některá tato kritéria „lze používat naprosto legitimně, jiná je třeba zvažovat 
spolu s dalšími okolnostmi a některá podle ochránce zavádějí nepřípustné rozlišování“. Dostupné z www: 
http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/kriteria-pro-prijeti-do-materske-skolky-se-maji-tykat-
deti-nikoli-posuzovat-jejich-rodic (online, staženo dne 17. 5. 2011) 
70 KUCHAŘOVÁ, V., SVOBODOVÁ, K.: Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR.  
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Graf č. 1: Počet narozených dětí v České republice v letech 1993 až 2010 
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Zdroj: ÚZIS. Zpracováno autorem. 
 
 

 Kuchařová71 ve své práci poukázala na možnou souvislost mezi mírou nezaměstnanosti, 

výší porodnosti a počtem dětí umístěných v předškolních zařízeních se znatelnými regionálními 

rozdíly v České republice. V regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti – kraje Ústecký, 

Karlovarský a Moravskoslezský – je zajímavá kombinace s nízkým počtem dětí umístěných  

v mateřských školách (vyjádřeno podílem počtu dětí umístěných v mateřských školách na 

celkovém počtu dětí ve věku 3 až 6 let). Ústecký kraj je navíc oblastí s vysokou plodností. 

Středočeský kraj, na který se zaměřuji ve své práci, se projevuje jako region s vysokou plodností 

a malým podílem dětí umístěných v mateřských školách (porovnání místních statistických údajů 

s celorepublikovými viz. tabulka č. 3). „Ve jmenovaných regionech jsou zřejmě větší počty 

matek pečujících celodenně o své děti příslušného věku, ať už z důvodu většího počtu (malých) 

dětí v rodině nebo z důvodů nezaměstnanosti (příp. nezájmu matek o výdělečnou aktivitu).“72  

 

                                                 
71 KUCHAŘOVÁ, V., SVOBODOVÁ, K.: Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR.  
72 KUCHAŘOVÁ, V., SVOBODOVÁ, K.: Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. 
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Tabulka č. 3: Podíl počtu dětí umístěných v MŠ (školní rok 2009/10) na celkovém počtu dětí  

ve věku 3 – 6 let, míra nezaměstnanosti (k 31. 12. 2009), úhrnná plodnost (2009) 

Oblast Podíl dětí v MŠ Míra 
nezaměstnanosti Úhrnná plodnost 

Středočeský kraj 69,68%* 7,01%** 1,58*** 

Česká republika 77,68%* 9,24%** 1,49*** 

** Podíl počtu dětí ve věku 3 – 6 let umístěných v MŠ ve školním roce 2009/10 na 
celkovém počtu dětí v uvedeném věku k 31. 12. 2009. 

** Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2009.  

*** Úhrnná plodnost k 31. 12. 2009. 

Zdroj: ČSÚ, ÚIV. Zpracováno autorem. 

 

2.2.3 Možnosti upravení podmínek práce pro lepší kombinaci práce a rodiny a současná 
situace v České republice 
 

 Mezi flexibilní opatření umožňující lepší kombinaci rodinného života s pracovním patří: 

zaměstnání na částečný úvazek, pružná pracovní doba, možnost pracovat alespoň částečně  

z domova, sdílení pracovního místa, stlačený pracovní týden, teleworking, další vzdělávání 

rodičů na mateřské dovolené, zřizování firemních školek a jeslí.73 

 Pružná pracovní doba je věcí dohody zaměstnavatele a zaměstnance. V České republice 

má možnost spoluurčovat svou pracovní dobu jen 22,1 % zaměstnanců, doba 19,7 % 

zaměstnanců je přizpůsobena potřebám zaměstnavatele a 58,2 % zaměstnanců má pracovní dobu 

naprosto „neflexibilní“, pevně stanovenou.74 Podle všeho počet dětí ani jejich věk nesouvisí  

s pracovní flexibilitou. Jinými slovy není to tak, že by matky, případně otcové, s malými dětmi 

nebo s více dětmi využívali častěji flexibilní pracovní dobu než ostatní. Spíše tento jev souvisí  

s kvalifikací a vykonávanou profesí – jedinci s vyšší kvalifikací, vykonávající vyšší řídící pozice, 

a těmi jsou častěji muži než ženy (na druhé straně tito pak tráví prací více hodin než „nepružně“ 

pracující ženy).75 

 Práce na částečný úvazek se v České republice vyskytuje velmi zřídka. V 1. čtvrtletí 

2010 dosahoval počet lidí pracujících na částečný úvazek 6,2 %, přičemž evropský průměr byl 

19,3 %. V Nizozemsku takto pracuje 75,8 % žen a například v Belgii 42,3 % žen – v obou 

                                                 
73 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  
74 Proměny 2005 
75 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  
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zemích je také výrazně vyšší fertilita než v České republice.76 „Jako příčiny malého rozšíření 

práce na částečný úvazek v ČR je přitom možno označit zejména nízkou úroveň příjmů (rodina 

obvykle potřebuje dva příjmy z plného úvazku, aby si zabezpečila dostatečný životní standard), 

tradici zaměstnání na plný úvazek a v neposlední řadě také nedostatečnou nabídku pracovních 

pozic na zkrácený úvazek ze strany zaměstnavatelů.“77 Tato forma zaměstnávání matek malých 

dětí je jednou z cest, jak zvýšit jejich participaci na pracovním trhu.  

 Práce vykonávaná z domova plně nebo alespoň částečně je rovněž v České republice 

rozšířena minimálně. Většina rodičů dětí ve věku do 18 let (více než 75 %) pracuje na jednom 

místě mimo svůj domov.78  

 Trh práce v České republice je celkově značně neflexibilní k upravení podmínek práce 

pro lepší kombinaci práce a rodiny. Stále převažuje „tradiční“ plný pracovní úvazek s pevně 

daným začátkem a koncem pracovní doby, vykonávaný plně mimo domov. Časová i místní 

flexibilita pracovního úvazku, která by se dala přizpůsobit potřebám zaměstnance, existuje jen ve 

velmi výjimečných případech. Pokud využita je, tak především otci, tudíž nikoliv ve prospěch 

kombinace placeného zaměstnání s péčí o rodinu.79 

                                                 
76 Portál Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/9408 (online, staženo dne 10. 4. 2011) 
77 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  
78 Proměny 2005  
79 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  
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3. Výzkumné šetření 
 

Obecně problematice nezaměstnanosti byla věnována již řada výzkumů a odborných 

prací, ze kterých jsem také čerpala v teoretické části této práce. Ve svém výzkumu jsem  

se zaměřila na značně specifickou cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných žen starajících 

se o malé dítě. Mým záměrem bylo zjistit, zda jsou odborné poznatky zjištěné v předchozích 

obecnějších výzkumech nezaměstnanosti aplikovatelné také pro tuto sociální kategorii  

a samozřejmě odhalit poznatky další, nové, které je možné u této skupiny zaznamenat.  

Faktory ovlivňujícími chování žen-matek ve vztahu k návratu/vstupu na trh práce se 

zabývá například práce Tomešové Bartákové80, ovšem návratem/vstupem hned po ukončení 

rodičovské dovolené. Můj projekt je zaměřen na ženy-matky, které s nezaměstnaností po 

ukončení rodičovské dovolené mají dlouhodobou zkušenost, a to v délce trvání minimálně 

jednoho roku.81  

Středočeský region, se zaměřením na okres Mělník, jsem vybrala proto, že je mi dobře 

známý a má jisté charakteristické rysy, které mohou být z určitého pohledu pro výzkum 

zajímavé. Jak jsem již uvedla v předchozím textu, Středočeský kraj se vyznačuje poměrně 

vysokou zaměstnaností, ale v plodnosti a počtu dětí umístěných v mateřských školách se nachází 

celorepublikově na hodnotách podprůměrných.  

 

3.1 Metodologie výzkumu 

 

3.1.1 Výzkumný problém, výzkumné otázky 
 

Výzkumný problém: Problémy dlouhodobě nezaměstnaných žen pečujících o malé děti  

s uplatněním se na trhu práce a strategie jejich jednání. 

 

Výzkumné otázky:  1. Jaké problémy vnímají matky malých dětí při hledání 

zaměstnání?  

                                                 
80 TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, H.: Cesta zpátky. Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České 
republice. Brno: Masarykova univerzita, 2009 
81 Vzorek je přesně specifikován v kapitole 3.1.3 této práce. 
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2. Jaké životní strategie volí matky malých dětí, pokud se jim 

uplatnit se na trhu práce dlouhodobě nedaří? 

3. Jaké faktory ovlivňují strategie jednání dlouhodobě 

nezaměstnaných matek malých dětí? 

 

3.1.2 Výzkumná strategie, technika sběru dat 
 

Vzhledem k tomu, že jsem se ve svém výzkumu snažila o detailní porozumění názorům, 

myšlenkám a postojům skupiny jedinců, zvolila jsem kvalitativní výzkumnou strategii. Jak uvádí 

Hendl82, mezi základní charakteristiky kvalitativního výzkumu patří snaha o porozumění na 

základě dlouhodobějšího a intenzivnějšího kontaktu s terénem či situací jedince nebo skupiny 

jedinců a detailní vhled do zkoumaného prostoru, přičemž tato situace bývá obvykle banální, 

odrážející každodennost jedinců, skupin jedinců, společností či organizací. „Hlavním úkolem je 

objasnit, jak se lidé v daném prostředí a situaci dobírají pochopení toho, co se děje, proč jednají 

určitým způsobem a jak organizují své všednodenní aktivity a interakce.“83 

K výzkumu jsem použila techniku polostrukturovaného rozhovoru. Hendl tuto metodu 

popisuje jako rozhovor pomocí návodu,84 v němž si výzkumník předem připraví tématické 

okruhy či přímo otázky, kterými se chce zabývat. Toto schéma jednak pomůže nezapomenout se 

na něco důležitého zeptat a jednak díky dané struktuře umožňuje při pozdější analýze jednotlivé 

rozhovory srovnávat. Návod, který jsem si předem připravila, obsahoval tématické okruhy,  

v rámci nichž jsem si nachystala i konkrétnější otázky nebo body, na které bych se neměla 

zapomenout zeptat.85 Otázky měly logický sled, nejdůležitější a citlivé byly ponechány spíše na 

konec. Toto pořadí jsem však nepovažovala za závazné, jelikož jsem nechtěla plynulost 

rozhovoru narušovat kladením otázek, které v danou chvíli nevycházely volně z kontextu. 

Doplňující otázky jsem si předem pouze promyslela, ale konstruovala je až operativně v průběhu 

rozhovoru.  

K výhodám techniky rozhovoru s návodem podle Vaňkové86 patří to, že umožňuje 

výzkumníkovi hlubinné zkoumání daného tématu, může odkrýt nějaké nové předem 

nepředpokládané skutečnosti, umožňuje se v průběhu kdykoliv na cokoliv přeptat a zmenšuje 

                                                 
82 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum, str. 51 – 52 
83 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum, str. 52 
84 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum, str. 174 – 175 
85 Návod k rozhovoru je přílohou č. 1 této práce.  
86VAŇKOVÁ, M., Verbální techniky dotazování.  
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riziko neporozumění. K nevýhodám naopak patří obtížná analýza, časová náročnost a nutnost 

určité kvality výzkumníka (schopnost se ptát, poslouchat, vzbudit důvěru atd.). 

 

3.1.3 Výběr vzorku 
 

Výzkum jsem prováděla v okrese Mělník, jehož charakteristické rysy popisuji  

v podkapitole 3.1.3.2.  

 

Cílovou skupinu jsem specifikovala jako ženy-matky, které: 

a) nejsou starší 50 let - u žen starších 50 let totiž přibývá další negativní faktor 

věkový, který ve svém výzkumu nemám v úmyslu zahrnout; 

b) mají středoškolské vzdělání;  

c) mají alespoň jedno zdravé dítě ve věku od 3 do 10 let - tzn. nepečují o dítě  

s vážným zdravotním postižením, protože tomu je zapotřebí poskytnout péči 

speciální; horní věkovou hranici dětí jsem snížila (oproti vymezení rizikové 

skupiny Zákonem o zaměstnanosti) na 10 let, jelikož se chci zabývat matkami 

jen opravdu malých dětí, tedy těch, které vyžadují péči celodenní – to 

znamená péči nějaké předškolní nebo školní instituce v kombinaci s péčí 

matky, případně pouze matky u dětí předškolního věku, které se do jeslí či 

mateřské školy nepodařilo vzhledem k omezené kapacitě umístit; u dětí 

starších 10 let se dá již předpokládat, že jsou samostatnější a jsou schopné být 

(alespoň několik hodin) bez přímého dozoru; 

d) žijí v manželském či partnerském svazku – do svého výzkumu jsem osamělé 

matky-samoživitelky nezahrnula; 

e) nečerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou; 

f) jsou v evidenci ÚP déle než 12 měsíců, případně které řeší problém 

nezaměstnanosti v posledním roce opakovaně; 

g) jejich problémy s nalezením zaměstnání začaly až po ukončení mateřské, 

resp. rodičovské dovolené; 

h) nepatří k žádné etnické či náboženské menšině a nemají vážné zdravotní 

postižení - tímto omezením jsem měla v úmyslu eliminovat další faktory, které 

jsou na pracovním trhu handicapující samy o sobě. 
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 Při výběru a kontaktování vhodných informátorek mi výrazně pomohly dvě vedoucí 

pracovnice ÚP Mělník, které zde zastávaly roli tzv. gatekeepers87. V příslušné databázi 

vyhledaly uchazečky o zaměstnání, které vyhovovaly stanoveným kritériím, a pomohly mi je 

oslovit. Telefonicky je kontaktovaly s prosbou o poskytnutí rozhovoru a teprve poté, co 

uchazečky souhlasily s poskytnutím kontaktních údajů mé osobě, předaly mi spolu se jménem 

jejich telefonní číslo. Jak se v průběhu výzkumu ukázalo, bez jejich podpory bych měla velmi 

obtížnou práci s vyhledáním vyhovujících informátorek. Původně jsem měla v úmyslu užít 

paralelně tzv. snowball technique, tedy snažila jsem se přes osoby zkontaktované ÚP doptat na 

další jejich kamarádku či známou, která by pro výzkum byla taktéž, z pohledu zadaných kritérií, 

vyhovující. Avšak tímto způsobem se mi žádný další kontakt získat nepodařilo. Ačkoliv se 

informátorky aktivně snažily někoho doporučit, vždy se ukázalo, že všechna kritéria 

výzkumného vzorku ani jedna doporučená osoba nesplňuje.   

 Výběr vzorku byl tedy účelový88, tzn. účelově jsme vybraly charakteristické osoby, které 

by o daném problému mohly vypovědět nejvíce. 

 Velikost vzorku byla šest informátorek. Pokusila jsem se zajistit bohatá data, aby i přes 

poměrně malý vzorek mohl být výzkum zajímavý a přínosný. O každé informátorce jsem  

se snažila získat velmi podrobné, komplexní údaje, pomocí nichž by bylo možné co nejlépe 

odpovědět na stanovenou výzkumnou otázku. 

 

3.1.3.1 Základní údaje o informátorkách 
 

Díky spolupráci s úřednicemi ÚP se mi podařilo zkontaktovat těchto šest informátorek89: 

 

 Paní Alena: 41 let, vdaná, jedno dítě (chlapec, 6 let), vzdělání úplné střední odborné 

(cestovní ruch), bydliště Neratovice, nezaměstnaná, v evidenci úřadu práce téměř  

2 roky.  

 

 Paní Božena: 35 let, vdaná, jedno dítě (chlapec, 5 let), vzdělání úplné střední 

odborné (chemik), bydliště Neratovice, nezaměstnaná, v evidenci úřadu práce  

1 a půl roku.  

                                                 
87 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.  
88 DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost.  
89 Informátorkám byla přidělena smyšlená jména. 



34 

 

 Paní Cecílie: 33 let, vdaná, jedno dítě (dcera, 9 let), vzdělání středoškolské 

(obchodní akademie), bydliště Neratovice, zaměstnaná 2 týdny, v evidenci úřadu 

práce byla 1 rok a 8 měsíců s tříměsíční přestávkou, kdy byla zaměstnaná.  

 

 Paní Dagmar: 34 let, vdaná, dvě děti (chlapci-dvojčata, 5 let), vzdělání 

středoškolské (rodinná škola), bydliště /vesnice 1/, nezaměstnaná, v evidenci úřadu 

práce 5 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou a 1 a půl roku po ukončení 

rodičovské dovolené. 

 

 Paní Eva: 35 let, vdaná, dvě děti (dcery, 3 a 7 let), vzdělání středoškolské (textilní 

průmyslová), bydliště /vesnice 2/, nezaměstnaná, v evidenci úřadu práce 1 rok  

a 2 měsíce.  

 

 Paní Františka: 31 let, vdaná, dvě děti (dcery, 5 a 9 let), vzdělání středoškolské 

(obchodní akademie), bydliště /vesnice 3/, nezaměstnaná, v evidenci úřadu práce  

2 roky. 

 

Pozn.: S ohledem na zajištění anonymity informátorek jsem neuváděla názvy vesnic, v nichž 

bydlí, protože se jedná o obce velmi malé a na základě výpovědí informátorek by mohlo dojít  

k jejich identifikaci. U města Neratovice, kde žijí tři z informátorek, jsem tento problém neřešila 

vzhledem k vysokému počtu obyvatel zde žijících, tudíž šance na odkrytí identity je velmi malá  

a také bych těžko mohla město popsat, aniž by čtenář zjistil, o které se jedná. 

Vesnice 1 – vesnice nacházející se přibližně uprostřed cesty mezi Neratovicemi a Mělníkem. 

Vesnice 2 – vesnice vzdálená asi 10 km od Mělníka přibližně směrem na Roudnici nad Labem. 

Vesnice 3 – vesnice vzdálená asi 3 km od Neratovic. 
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3.1.3.2 Okres Mělník 90 
 

Okres Mělník se nachází v severní části středních Čech. Svou rozlohou 701 km2 zaujímá 

10. místo ve Středočeském kraji. K 31. 12. 2010 k okresu Mělník patřilo 69 obcí s celkovým 

počtem obyvatel 102 436, z toho 51 634 žen a 50 802 mužů. Podíl obyvatelstva žijícího ve 

městech (v okrese se nachází celkem sedm měst a jeden městys) činí 62,9 %, přičemž tři 

nejlidnatější města jsou okresní město Mělník (19 173 obyvatel) a dále Kralupy nad Vltavou  

a Neratovice.  

Mnoho obyvatel dojíždí za prací do Hlavního města Prahy, avšak některé profesní 

skupiny mají i tak problém nalézt uplatnění na trhu práce. K 31. 12. 2010 bylo v okrese Mělník  

v registru ekonomických subjektů 23 270 subjektů, z nichž 15,1 % tvoří činnost stavební,  

12,9 % průmyslová, 6,7 % zemědělská a necelých 15,3 % maloobchodní.  

Mezi silné stránky okresu Mělník patří poměrně nízká nezaměstnanost v poměru  

k ostatním regionům ČR, možnosti pracovních příležitostí spojené se snadnou dostupností Prahy, 

příhodné zemědělské podmínky, rovnoměrná koncentrace průmyslu (kromě oblasti Mšenska), 

poměrně dobré dopravní možnosti. Na druhé straně ke slabým stránkám patří vysoký podíl 

dlouhodobé nezaměstnanosti, existence některých lokalit s limitovaným počtem pracovních 

příležitostí v místě a zároveň omezenými možnostmi dopravy za prací jinam či silný útlum 

místních tradičních odvětví zemědělství a lesnictví. 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel v okrese Mělník v závěru roku 2010 byl 57 081,  

z toho 23 436 žen.  

Úřadem práce je v okrese Mělník evidováno 13 zaměstnavatelů s více než  

200 zaměstnanci (viz. tabulka č. 4), přičemž tyto největší firmy jsou rozmístěny ve třech 

oblastech: Mělnicko, Kralupsko a Neratovicko.  

K dalším významným zaměstnavatelům okresu patří Česká pošta s.p. (332 zaměstnanců) 

a České dráhy, a. s. V oblasti Neratovicka se nacházejí ještě následující firmy zaměstnávající  

100 – 200 osob: ALMEDA, a. s. (provozovatel nemocnice), Město Neratovice, Styrotrade, a. s., 

THIMM Obaly, k. s., UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o. a Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-

Remontowe „RemWil“ spółka z organiczoną odpowiedzialnością, organizační složka. 

 

 

                                                 
90 Údaje čerpány z Roční zprávy o situaci na trhu práce v roce 2010 vypracovanou Úřadem práce v Mělníku. 
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Tabulka č. 4: Seznam zaměstnavatelů v okrese Mělník k 31. 12. 2010 

Oblast Firma Podnikatelská činnost 
Počet zaměstnanců  

k 31. 12. 2010 

Městská zdravotní, a.s. provoz oblastní nemocnice  558 

DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA s.r.o. výroba nábytkářské dýhy 422 

VITANA, a.s. výroba a vývoj potravin 420 

ČEZ, a.s. výroba elektrické energie 238 

Mělnicko 

Erwin Junker Grinding Technology a.s. výroba brousících strojů a zařízení 217 

SYNTHOS Kralupy a.s. výroba plastů v primární formě 687 

Tesco Stores ČR a.s.   508 

NOWACO Czech Republic s.r.o. 
zpracování a distribuce mražených 
potravin 

380 

Česká rafinérská a.s. 
výroba pohonných hmot, paliva  
a maziva 

253 

Kralupsko 

K-PROTOS, a.s. 
provádění údržby pro firmy SYNTHOS 
Kralupy a.s. a Spolana a.s. 

238 

SPOLANA a.s. 
výroba chemických výrobků 
průmyslovým způsobem 

781 
Neratovicko 

WAVIN Ekoplastik s.r.o. výroba plastových výrobků 208 

 

Zdroj: Roční zpráva o situaci na trhu práce v roce 2010 vypracovaná ÚP Mělník. Zpracováno autorem. 

 

Ke dni 31. 12. 2010 bylo v okrese Mělník evidováno 5 251 uchazečů o zaměstnání  

(z toho 5 109 dosažitelných), což při počtu 57 081 práceschopného obyvatelstva činí míru 

nezaměstnanosti 9 % - z toho muži 7,3 % a ženy 11,3 %. Místní trh práce je výrazně rozšířen  

o možnost dojíždět za prací do hlavního města Prahy (samotné město Mělník leží 38 km od 

Prahy). I tak je zde ale míra nezaměstnanosti výrazně vyšší než v obou okresech hlavnímu městu 

bližších – Praha-východ eviduje 4,2 % a Praha-západ 4,1 %. 

Vývoj podílu dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu evidovaných uchazečů  

o zaměstnání v posledním desetiletí vystihuje graf č. 2. 
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Graf č. 2: Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných v okrese Mělník 
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zdroj: ÚP Mělník. Zpracováno autorem. 

 

Graf č. 3: Struktura dlouhodobě nezaměstnaných podle sociálních kategorií v okrese Mělník      
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Zdroj: ÚP Mělník. Zpracováno autorem. 
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3.1.3.2.1 Porovnání charakteristických rysů okresu Mělník s ostatními regiony  
České republiky 
 
 V této podkapitole bych ráda porovnala charakteristické rysy okresu Mělník  

s charakteristikami ostatních regionů České republiky. To z toho důvodu, aby mohly být 

případně poznatky z mého výzkumu použitelné jako srovnání pro jiné lokality. 

 Pokud se budeme zabývat mírou nezaměstnanosti v jednotlivých krajích České republiky, 

Středočeský kraj, jehož je sledovaný region součástí, zaujímá druhou pozici s mírou 7,7 % hned 

za hlavním městem s 4,1 %. Tabulka č. 5 dokládá nejen celkovou míru nezaměstnanosti ve všech 

krajích, ale i míru nezaměstnanosti ženské a mužské.  

 

Tabulka č. 5: Míra nezaměstnanosti v krajích České republiky k 31. 12. 2010 

Uchazeči o zaměstnání 
Volná 

pracovní 
místa 

Míra nezaměstnanosti 
[%] 

Kraje 
Pracovní 

síla 
Ke konci 

sledovaného 
měsíce 

Z toho 
dosažitelní 

Stav ke 
konci sled. 

měsíce 
celkem 

Celkem Ženy Muži 

Praha 788 978 33 433 32 123 5 743 4,1 4,7 3,6 
Středočeský kraj 695 520 54 716 53 764 3 599 7,7 9,1 6,8 
Jihočeský kraj 335 824 29 545 28 548 1 850 8,5 9,4 7,8 
Plzeňský kraj 322 126 27 267 26 561 2 161 8,2 9,3 7,5 

Karlovarský kraj 171 260 19 922 19 515 748 11,4 12,0 10,9 
Ústecký kraj 435 240 61 947 60 502 2 238 13,9 16,5 12,1 

Liberecký kraj 236 369 25 653 24 913 1 417 10,5 12,5 9,1 
Královéhradecký kraj 287 166 24 678 24 048 1 365 8,4 9,2 7,8 

Pardubický kraj 271 735 27 359 26 815 2 165 9,9 10,3 9,6 
Vysočina 270 347 29 410 29 011 916 10,7 11,6 10,1 

Jihomoravský kraj 626 672 69 342 68 099 2 955 10,9 11,6 10,3 
Olomoucký kraj 326 258 42 117 40 732 1 210 12,5 13,8 11,5 

Zlínský kraj 303 564 33 386 32 596 1 245 10,7 11,6 10,1 
Moravskoslezský kraj 641 438 82 776 79 257 3 191 12,4 13,6 11,4 

Celkem ČR 5 712 497 561 551 546 484 30 803 9,6 10,7 8,8 

Zdroj: Portál MPSV. Upraveno autorem.  

 

 Na následujícím grafu č. 4 můžeme srovnat křivky vývoje průměrné míry 

nezaměstnanosti v celé České republice v období let 2001 až 2010 s vývojem ve sledovaném 

okrese Mělník. Jak je z grafu patrné, okres Mělník se nachází po celou dobu v hodnotách 

celorepublikově podprůměrných. Mezi středočeskými okresy se mělnický se svou mírou 

nezaměstnanosti nachází zhruba na prostřední příčce (viz. tabulka č. 6). 
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Graf č. 4: Míra nezaměstnanosti v České republice a v okrese Mělník v letech 2001 až 2010 
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Zdroj: Integrovaný portál MPSV ČR. Zpracováno autorem.  

 

 

Tabulka č. 6: Míra nezaměstnanosti ve středočeských okresech k 31.12.2010 

Okres 
Celkem 

nezaměstnaných 
Volná místa 

Míra 
nezaměstnanosti 

Praha-západ 2665 326 4,10% 

Praha-východ 3409 752 4,20% 

Mladá Boleslav 4076 395 5% 

Benešov 3217 246 6,10% 

Beroun 3494 238 7,70% 

Mělník 5251 373 9% 

Kladno 8286 281 9,20% 

Rakovník 2739 86 9,30% 

Kutná hora 4025 351 9,90% 

Kolín 5537 173 10,40% 

Nymburk 5238 172 10,70% 

Příbram 6779 206 11% 
 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV ČR. Zpracováno autorem.  

 

3.1.3.2.2 Ženy pečující o malé dítě v okrese Mělník 
 

Ženy pečující o malé dítě do 10 let věku, na které jsem se ve svém výzkumu zaměřila, 

jsou součástí kategorie ÚP evidované jako „fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku“, tzn. 

tato kategorie zahrnuje i osoby (včetně mužů) pečující o dítě starší. Jiné statistické údaje však 

nemám možnost získat, proto pro představu situace na místním trhu práce uvedu tyto dostupné. 
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K 31. 12. 2010 čítala tato skupina v okrese Mělník 584 uchazečů o zaměstnání, což je přibližně 

11 % z celkového počtu uchazečů – z toho 571 byly ženy (viz. tabulka č. 7). Z celkového počtu 

je jich dlouhodobě (tedy déle než 1 rok) nezaměstnaných 273 – věkovou i pohlavní strukturu je 

možno vyčíst z tabulky č. 8. 

Na osoby pečující o dítě, které se chtějí vrátit na trh práce po ukončení rodičovské 

dovolené, byly zaměřeny speciální projekty hrazené z Evropského sociálního fondu (ESF)  

v České republice. Byly to například projekty „Ženy ve středočeském kraji“ či „Mámo, táto, 

najdi si práci“. První z jmenovaných byl zacílen na ženy evidované úřadem práce, především 

ženy končící mateřskou dovolenou. Nejnižší požadované vzdělání bylo SOU s vyučením. Ženy, 

delší dobu vyřazené z pracovního procesu, si v tomto zhruba dvacetidenním kurzu měly rozšířit 

znalosti a dovednosti v administrativních činnostech požadované současným trhem práce. Měly 

se naučit uživatelsky ovládat výpočetní techniku, osvojit si principy efektivní komunikace, zvýšit 

si své sociální kompetence v oblasti poznání a adekvátního jednání s různými typy lidí či získat 

dovednosti vedoucí k lepší organizaci své pracovní činnosti a řízení času. Projekt „Mámo, táto, 

najdi si práci“ byl určený rodičům, kteří jsou na mateřské dovolené a chystají se na návrat do 

zaměstnání. Téměř pětiměsíční kurz zahrnoval výuku anglického jazyka, práci na počítači, 

rozvoj psychologicko-motivačních schopností a dovedností a právní minimum. 

 

 

Tabulka č. 7: Uchazeči o zaměstnání pečující o dítě do 15 let věku k 31. 12. 2010 

UOZ evidovaní Muži Ženy Celkem
do 3 měsíců 0 16 16
3 – 6 měsíců 4 98 102
6 – 9 měsíců 2 109 111
9 – 12 měsíců 1 81 82
1 – 2 roky 6 132 138
2 – 3 roky 0 65 65
3 – 4 roky 0 27 27
4 – 5 let 0 15 15
5 – 10 let 0 8 8
nad 10 let 0 20 20

Celkem 13 571 584  
Zdroj: ÚP Mělník. Upraveno autorem.  
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Tabulka č. 8: Věková struktura uchazečů pečujících o dítě do 15 let věku 

nezaměstnaných déle než 1 rok k 31. 12. 2010 

Věková struktura Muži Ženy Celkem
do 19 let 0 0 0
20 – 24 let 0 4 4
25 – 29 let 0 19 19
30 – 34 let 1 76 77
35 – 39 let 1 79 80
40 – 44 let 4 61 65
45 – 49 let 0 23 23
50 – 54 let 0 4 4
55 – 59 let 0 1 1
60 – 64 let 0 0 0
65 a více let 0 0 0
Celkem 6 267 273  

Zdroj: ÚP Mělník. Upraveno autorem. 

 

3.1.4 Průběh výzkumu, sběr dat 
 

Terénní práci jsem prováděla v období dubna až května roku 2011. Rozhovory jsem 

nahrávala pomocí kvalitního diktafonu, vždy vybavena záznamovým blokem a tužkou. 

Výzkumu se zúčastnilo celkem šest žen, které splňují kritéria specifikovaná v předchozí kapitole  

o vzorku. Všechny velice ochotně spolupracovaly a otevřeně sdělovaly své názory i prožitky. 

Rozhovory trvaly v rozmezí od 30 do 55 minut. Místo setkání jsme s informátorkou vybíraly po 

dohodě tak, aby pro ni dostupnost byla co nejsnazší. Většinou to byla nějaká klidná restaurace či 

cukrárna, jednou také lavička v parku. U rozhovoru jsem byla přítomna většinou jen já  

a informátorka, v jednom případě přišla informátorka se svou malou dcerkou. 

 Samotné setkání s informátorkou jsem zahájila krátkým neformálním rozhovorem 

většinou na téma děti (její i mé), čímž se atmosféra příjemně uvolnila. Poté jsem informátorce 

vysvětlila, za jakým účelem výzkum provádím, a ujistila ji o etických zásadách, které budu 

dodržovat v jeho průběhu i po jeho ukončení (viz. kapitola 3.1.7). Vzhledem k tomu, že jsem 

celý rozhovor nahrávala na diktafon, požádala jsem ji předem o svolení s prováděním 

audiozáznamu.  

 V úvodu formální části rozhovoru jsem se zeptala informátorky na některé základní 

osobní údaje – věk, vzdělání, rodinný stav a počet a věk jejích dětí. Potom jsem začala klást 

otázky, opírajíc se přitom o připravené schéma neboli návod.  
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V průběhu rozhovoru jsem si občas udělala nějakou poznámku, popisující chování 

informátorky, její neverbální projevy, gesta, grimasy a další údaje, které není možné zaznamenat 

audionahrávkou. Spíše jsem ale poznámky – všechny postřehy, které jsem uznala za hodné 

zapamatování – sepsala až bezprostředně po ukončení rozhovoru. Mezi jiným jsem písemně 

zaznamenala informace, které mi informátorka sdělila mimo dobu nahrávání na diktafon.  

 Během následujících dní nebo někdy dokonce jen hodin po dokončení jednotlivých 

rozhovorů jsem převedla audionahrávky do písemné podoby, doslovného transkriptu. Součástí 

transkriptu byly poznámky popisující způsob verbálního projevu, emoční zabarvení hlasu 

(smích, ironie, rozčílení atd.) a všechny další postřehy, které jsou nezbytné při následné  

analýze dat. 

 Rozhovory jsem označila čísly odpovídajícími jejich časovému sledu, informátorky jsem 

nazvala anonymními jmény, jejichž počáteční písmeno vždy abecedně odpovídalo pořadí 

rozhovoru: Alena, Božena, Cecílie, Dagmar, Eva a Františka. V rámci anonymizace jsem  

u informátorek, které bydlí v malé vesnici, neuváděla název této obce, ale pouze popsala její 

geografickou polohu – směr a přibližnou vzdálenost od nejbližšího většího města. 

 V závěru jsem se informátorky vždy zeptala na možnost dalšího kontaktování v případě 

potřeby dopřesnění některých informací. Všechny ochotně souhlasily.  

 

3.1.5 Analytické postupy 
 

 Analýzu jsem prováděla od samého počátku sběru dat. 91 Již v průběhu výzkumu jsem 

tvořila předběžné závěry na základě objevených pravidelností. V kvalitativním výzkumu není 

důležitá četnost, ale význam výskytu daného jevu, tudíž jsem se jej kvantifikovat ani 

nepokoušela. Tyto významy bylo zapotřebí kombinovat, zařadit do kontextu životních událostí  

a postojů daného jedince s cílem vysvětlit sociální fenomény.  

V rámci sociálněvědní tradice posloužil v mém výzkumu text jako prostředek  

k nahlédnutí do zkušeností a myšlenek jedinců.  

K analýze dat jsem použila postup založený na segmentaci92, tedy přepsaný rozhovor 

jsem rozdělila na segmenty, jednotky analýzy. Tyto jsem posléze označila kódy – jmény či 

krátkými frázemi vystihujícími jejich obsah. Způsob vytváření kódů jsem zvolila typický pro 

kvalitativní výzkum, a sice induktivní, při němž jsou kódy vytvářeny až v průběhu analýzy z dat. 

                                                 
91 HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza dat. 
92 HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza dat. 
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Použila jsem kódy trojího typu93: 1. popisné, které popisují, o čem je daná pasáž,  

2. interpretativní, které interpretují obsah dané pasáže a 3. strukturní (vzorové), které identifikují 

opakující se témata, vzorce, motivy atd. Seznam všech použitých kódů společně s jejich 

podrobným popisem (vysvětlením jejich obsahu) jsem uvedla v kódovací knize.  

Posléze jsem seskupovala kódy do kategorií na základě významové podobnosti a snažila 

se odhalit vztahy mezi nimi.94 Kategorie a vztahy mezi nimi jsem popsala a vytvořila kostru 

analytického příběhu.95 Poté jsem začala psát vlastní výzkumný text, který jsem rozdělila do tří 

kapitol odpovídajících třem hlavním výzkumným otázkám práce. Tyto jsou pro přehlednost dále 

členěny na podkapitoly, z nichž každá dílče zodpovídá danou výzkumnou otázku. 

 

3.1.6 Hodnocení kvality výzkumu 
 
  

 U kvalitativního výzkumu obecně bývá validita vysoká, na druhé straně reliabilita nízká. 

Validitu jsem se snažila zajistit skutečně podrobným zjišťováním informací jak od informátorek 

(alespoň jak jejich otevřenost a vstřícnost dovolily), tak z dalších zdrojů (odborná literatura, 

dříve provedené výzkumy). Musíme mít neustále na paměti, že rozhovorem nezjišťujeme 

objektivní realitu, ale pouze názory a postoje informátora.  

 V kvalitativním výzkumu je nutné odlišit velké množství dat, která pro výsledné výstupy 

nemají hodnotu, od těch, která jsou pro výzkum důležitá. V rozhovoru nezjistíme věci, které nám 

informátor říci nechce. Rozhovor je subjektivní a navíc informátor má tendenci některé věci 

zatajit nebo naopak některé záležitosti trochu „přibarvit“. Dále nám informátor nesdělí věci, 

které si vzhledem k jejich rutinnímu výkonu ani neuvědomuje anebo si je již kvůli časovému 

odstupu nepamatuje. 96 

Lincoln a Guba97 považují v rámci kvalitativního výzkumu za důležité koncepty: 

důvěryhodnosti, přenositelnosti, hodnověrnosti a potvrditelnosti. Důvěryhodnost jsem se snažila 

zajistit tak, že jsem vždy před položením první otázky, týkající se výzkumu, vedla neformální 

rozhovor většinou o dětech (mých i informátorčiných), který uvolnil atmosféru. Myslím si, že  

v důsledku toho informátorky možná otevřeněji hovořily o svých problémech, názorech  

i prožitcích mnohdy nelehké situace. Proces sbírání dat i jejich analýzu jsem konzultovala se 

                                                 
93 HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza dat. 
94 HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza dat 
95 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.  
96 VAŇKOVÁ, M., Verbální techniky dotazování.  
97 LINCOLN a GUBA (1985) in: HENDL, J.: Kvalitativní výzkum, str. 338 – 340 
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svou vedoucí práce, čímž byla zároveň posilována hodnověrnost výzkumu. Otázky jsem se 

snažila klást co nejjasněji a nejsrozumitelněji, aby informátorka přesně rozuměla, na co se jí 

ptám. Na druhou stranu jsem dělala vše pro co nejlepší pochopení jejích odpovědí. Pokud 

odpověděla tak, že jsem si nebyla jistá, co svou odpovědí přesně myslí, ptala jsem se jí, dokud 

mi její výpověď nebyla zcela jasná. Kritérium přenositelnosti jsem naplňovala podrobným 

popisem jednotlivých kroků při provádění výzkumu tak, aby mohly být závěry z něj využity pro 

jiný podobný případ. V rámci potvrditelnosti „je nutné zkontrolovat, zda zpráva obsahuje dost 

informací, aby bylo možno posoudit nejenom adekvátnost vlastního procesu zkoumání, ale  

i získané poznatky“98. 

 

3.1.7 Etické otázky společenskovědního výzkumu 
 
 Etika je nedílnou součástí vědecké a výzkumné praxe, tudíž musí být dodržována  

v průběhu celého výzkumného procesu99 – od sběru dat po jejich vyhodnocování a archivaci. 

 O všech krocích vedoucích k ochraně informátorek, jejich identity a soukromí jsem je 

informovala na začátku rozhovoru. Obeznámila jsem je se záměrem svého výzkumu a získala 

informovaný souhlas100 se zpracováním jejich osobních údajů. Udělala jsem dohodu o nakládání 

s daty v průběhu i po skončení výzkumu, podle které jsem se po celou dobu řídila. Zdůraznila 

jsem, že rozhovor je dobrovolný a že jej mohou kdykoliv ukončit, případně nemusí odpovídat na 

otázky, které jim budou nepříjemné. Ujistila jsem informátorky, že získané údaje použiji 

skutečně výhradně pro svou bakalářskou práci a nikoliv jako výzkum sloužící například pro 

potřeby ÚP (což je pravděpodobně mohlo napadnout vzhledem k využití pracovnic ÚP jako 

zprostředkovatelek prvního kontaktu).  

 Po zveřejnění výzkumu nesmí dojít k odhalení identity informátorek. V případě tohoto 

výzkumu to znamenalo, že jsem úřednicím ÚP zpětně nesdělila, se kterými kontaktovanými 

osobami se skutečně podařilo navázat spolupráci, jelikož ty by se mohly skrze zveřejněné údaje 

potom snadno dopátrat jejich identity. Uvedená jména informátorek, stejně jako další údaje, 

které by mohly vést k jejich identifikaci, jsou smyšlené.  

 V průběhu rozhovoru jsem se snažila klást otázky citlivě, s ohledem na zajištění 

emočního bezpečí informátorky a neodhalovat její soukromí více než je nezbytné pro zjištění 

                                                 
98 LINCOLN a GUBA (1985) in: HENDL, J.: Kvalitativní výzkum, str. 340 
99 EZZEDDINE, P., HEŘMANSKÝ, M., NOVOTNÁ, H., SEIDLOVÁ, G., ŠŤOVÍČKOVÁ, M., VAŇKOVÁ, M.: 
Etika výzkumu.  
100 Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., § 5 
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potřebných podkladů pro zodpovězení výzkumných otázek. Vyhodnocení dat jsem provedla na 

základě pravdivých podkladů s maximální pečlivostí.  

 

3.2 Vyhodnocení výzkumu 

 

I. Jaké problémy vnímají matky malých dětí při hledání zaměstnání 

 

Co předcházelo problému s hledáním zaměstnání 
 

Téměř všechny informátorky v mém výzkumu začaly problém spojený s hledáním 

zaměstnání řešit ihned po ukončení mateřské, resp. rodičovské dovolené (dále budu používat pro 

označení celého období výpadku informátorky z trhu práce v důsledku péče o dítě jen zkratku 

„MD“), již čerpaly nejčastěji v délce trvání 4 roky (kromě Evy, která čerpala tříletou MD  

s každou ze svých dvou dcer). Jejich zaměstnanecký poměr zanikl buď ještě krátce před MD,  

v jejím průběhu či hned po jejím ukončení. Pouze Cecílie se po čtyřleté MD vrátila ke svému 

původnímu zaměstnavateli, kde pracovala až do jeho bankrotu o tři roky později. Před MD 

neměla ani jedna z informátorek s delším (a až na jednu výjimku ani kratším) výpadkem  

z pracovního trhu zkušenost. 

Když se měla Alena rozhodnout, zda se po třech letech čerpání MD vrátí k původnímu 

zaměstnavateli, rozhodla se pro setrvání doma ještě další rok, jelikož nevěřila, že by bylo možné 

zkombinovat toto zaměstnání s péčí o jejího syna: „...po třech letech já jsem věděla, že z důvodu 

toho dojíždění si to nebudu moct dovolit a zůstávat do šesti v práci někde na Smíchově a vracet 

se zpátky prostě večer...“  Zaměstnavatel jí zkrácený úvazek neumožnil, ač spolu tuto variantu 

řešili. Chtěl někoho na plný úvazek, časově naprosto flexibilního. 

Za Boženu, která rovněž čerpala čtyřletou MD, vyřešil stejné dilema zaměstnavatel sám, 

když při dovršení tří let věku jejího syna přišel s návrhem ukončení pracovního poměru z důvodu 

finančních problémů a údajného zániku jejího pracovního místa. Na jeho návrh byla nucena 

přistoupit. 

Cecílie se po ukončení MD vrátila do svého zaměstnání, které bylo díky flexibilní 

pracovní době velmi dobře kombinovatelné s péčí o dítě. K ukončení zaměstnaneckého poměru 

došlo z důvodu bankrotu zaměstnavatele v době, kdy bylo její dceři 7 let. 



46 

Dagmar dostala výpověď od zaměstnavatele (z osm let trvajícího pracovního poměru)  

z důvodu nutnosti snižování stavu již pět měsíců před zahájením MD (respektive před zahájením 

pracovní neschopnosti kvůli rizikovému těhotenství), ale v tu dobu problémy s nalezením 

zaměstnání neřešila, protože svou pozornost věnovala záchraně jejího povodněmi zničeného 

domu. Skutečně začala zaměstnání hledat až po MD. 

Eva po tříleté MD s první dcerou plynule navázala rovněž tříletou MD s dcerou druhou. 

Původní zaměstnání bylo oboustrannou dohodou ukončeno již v průběhu první MD, jak 

popisuje: „...on (zaměstnavatel) se mě vlastně ptal, jestli se chci ještě vrátit, ale já jsem věděla, 

že to prostě neni reálný pro mě jakoby jezdit do Prahy, když pak budu mít ty malý děti,  

a prakticky jakože vztahy jsme tam měli dobrý, ale ani ta práce tam jakoby mě nenaplňovala 

nebo nevim...prostě jsem chtěla víc.“ 

U Františky  byla situace před MD zkomplikována dlouhodobým vážným zdravotním 

stavem, který zapříčinil ukončení zaměstnaneckého poměru a její dočasný nástup do invalidního 

důchodu; ten byl ukončen současně s druhou MD. S každou z dcer čerpala Františka MD v délce 

trvání čtyř let s tím, že na sebe plynule navazovaly. 

Z údajů zjištěných v rozhovorech vyplývá, že informátorky do chvíle, než se na 

pracovním trhu chtěly uplatnit jako matky malých dětí, problém s hledáním zaměstnání 

nemusely řešit. Jako bezdětné tento problém neměly. Zaměstnanecký poměr, který předcházel 

MD, byl často ukončen proto, že sama informátorka došla k závěru, že při původním plném 

úvazku a časově náročném dojíždění není možné skloubit původní práci s péčí o dítě, v jednom 

případě takto usoudil zaměstnavatel. Jediná Cecílie se vrátila k původnímu zaměstnavateli, ale to 

jen díky tomu, že jí poskytl takové podmínky práce, že mohla bez obtíží souběžně intenzivně 

pečovat i o dceru. Z výpovědí aktérek je zřejmé, že s ukončením původního zaměstnání neměly 

větší problém, ani u jedné z nich se nejednalo o přerušení významné profesní kariéry, tudíž 

opuštění své pracovní pozice nenesly nijak těžce. Naopak je zde zřejmá jejich preference role 

matky před rolí pracovnice, obzvláště u matek, které ukončení zaměstnaneckého poměru zvolily 

dobrovolně kvůli prodloužení péče o dítě.  

 

 

Požadavky aktérek týkající se zaměstnání 
 

Nejdůležitější požadavek, který ženy-matky malých dětí v rozhovorech zmiňují, je mít 

možnost zkombinovat zaměstnání s péčí o dítě. Od toho se odvíjí požadavek týkající se pracovní 
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doby – hledají buď zaměstnání na zkrácený úvazek, anebo s pracovní dobou, která je 

zvládnutelná vzhledem k otevírací době institucí, jež péči o dítě zajišťují (MŠ, školní družina). 

Pro některé matky však péče o dítě neznamená jen pouhé jeho hlídání, mají například pocit, že je 

třeba dětem zajistit možnost navštěvovat několik zájmových kroužků. Eva vypovídá: 

„...chodíme na kroužky a dneska jsme měly tenis a přecházely jsme na flétnu, tenis má od jedný, 

flétnu od dvou hodin...takže opravdu...a ono je to pokaždý jinak, každej den je to trošku jinak, ale 

většinou ty kroužky prostě opravdu jsou tak do těch tří hodin maximálně, pak už jako pozdějc 

kroužky fakt nejsou.“ Podobně Františka dbá na to, aby její dcery měly pestrou náplň volného 

času: „...starší teda...dvakrát nebo třikrát tejdně chodí (ze školní družiny) po obědě, protože má 

kroužky...se věnuje závodnímu tancování, takže jsou to docela náročný kroužky, to je takový 

časově náročnější, když chce, aby to dítě dělalo pořádně...“  

Všechny měly zpočátku jasnou představu o oboru, v němž by chtěly pracovat, ale 

vzhledem k údajně nedostatečné nabídce práce v daném oboru (u všech informátorek se jedná  

o administrativní práci) ve zkoumaném regionu z tohoto požadavku postupně slevovaly a hledaly 

i v jiných oborech, než původně chtěly. Některé své představy dokázaly změnit více, jiné méně. 

Cecílie postupnými ústupky došla až do situace, kdy jí bylo vcelku jedno, jaké zaměstnání 

sežene, hlavně když bude opět pracovat: „...už jsem koukala i jako prodavačka, ...v Bille sháněli 

baličku masa...opravdu ty nároky šly měsíc od měsíce dolu a dolu a člověk koukal vlastně už i na 

to, co by normálně nikdy nedělal. Takže jsem koukala potom na všechno, už i jakoby dělat 

normálně ke kase a tak.“ To Alena až na tuto úroveň neustoupila: „...jít prodávat do Penny, do 

Billy, tak to ještě furt mam čas...Asi bych prostě, nejsem na to ten typ dělat někde 

takovouhle...tohleto místo...“ Důvodem, kdy by byla donucena vzít jakoukoliv nabídku práce, by 

pro ni byla zásadní ztráta příjmu manžela či výrazné zvýšení výdajů rodiny: „Tak jako kdyby 

nebyly (peníze), tak asi člověk by to taky musel...může se manželovi něco stát nebo prostě 

nevyjdeme nějak tak jak to...tak taky budu muset nějak rychle zareagovat a vzít asi v podstatě 

cokoliv... Práci prodavačky, uklízečky nebo jít někam po večerech prostě něco dělat, aby nějaká 

ta koruna byla.“ Eva má jistou hranici, kterou by nepřekročila: „...rozhodně bych nemohla dělat 

někde za pokladnou v Tescu...“ 

Dalším požadavkem, který ženy uvádějí, je lokalita blízká jejich bydlišti, aby jim 

doprava na pracoviště trvala co nejkratší dobu a náklad spojený s dopravou byl co nejnižší.  

Žádná z informátorek nemá přehnané finanční nároky, spíše by byly schopny ustoupit  

z tohoto požadavku než z jiných výše jmenovaných. Božena: „Tu finanční stránku jsem schopná 

obětovat..., ale abych tu práci měla tady prostě někde co nejblíž a rozumnej čas nějakej, no.“ 
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Eva: „...momentálně je pro mě flexibilita tý pracovní doby důležitá a možná ani ne to 

ohodnocení tolik, jako stačí mně průměrnej jakoby výdělek...“ 

U Evy a Františky  se objevil dokonce požadavek na náročnost a uspokojení z výkonu 

práce. Kromě již zmíněného osobního rozvážení dětí po různých institucích a zájmových 

kroužcích hledí navíc na to, aby je práce bavila a příliš nevyčerpávala. Eva, dle svých slov, hledá 

práci, „která by mě jakoby naplňovala spíš a aby člověk opravdu nechodil do práce s takovym 

odporem“. Františka: „...nechci jako zatim práci takovou, aby mě to nějak jako vyčerpávalo 

nebo namáhalo...já prostě bych chtěla nastoupit do práce, která by mě bavila. Že bych tam 

neměla...že bych chodila prostě s velkou hlavou plnou prostě nějakejch starostí, tak to nemam 

jako zapotřebí... (smích)“ 

 Hlavním zmiňovaným požadavkem žen-matek, od kterého se odvíjí i všechny ostatní, je 

zachovat při výkonu zaměstnání možnost zajištění osobní péče o dítě, a to v různém rozsahu. Pro 

aktérky je důležitá pracovní doba nepřekračující provozní dobu institucí, které v průběhu dne 

zabezpečují jejich dítě. Nejlépe by jim vyhovoval zkrácený pracovní úvazek, aby mohly  

v odpoledních hodinách dětem umožnit návštěvu zájmových kroužků. Dále uvádějí jako 

důležitou lokalitu blízkou bydlišti. Z požadavku oboru jsou ochotné do jisté míry ustoupit. Na 

materiální ohodnocení velké nároky nekladou. 

 

Uskutečněné ústupky z požadavků týkajících se zaměstnání 
 

Některým aktérkám se podařilo, byť dočasně, do práce nastoupit, ovšem za předpokladu, 

že dokázaly ze svých požadavků alespoň částečně slevit. 

Cecílie našla zaměstnání po čtyřech měsících evidence na úřadu práce. Musela však 

ustoupit z požadavku oboru (jednalo se o telemarketing, o kterém hovoří jako o pro ni ne příliš 

atraktivním z hlediska vykonávané činnosti), na druhé straně lokalita zaměstnání byla velmi 

blízká bydlišti, tudíž měla možnost pracovat na plný úvazek a zároveň zajistit péči o dceru. Po 

třech měsících však Cecílie tuto činnost ukončila. Jako důvod uvádí nedůstojné, stresující 

pracovní podmínky vytvořené zaměstnavatelem: „...tady nejseš od toho, abys tady pila kafe, 

pokud jsme šli víc jak třikrát za den na záchod, tak už to bylo podezřelý, když vlastně jsem šla na 

oběd, tak jsem měla přesně 30 minut, přijdeš o minutu pozdějc, máš pokutu...to bylo psychicky 

hodně náročný...“ Zároveň s náplní i „posláním“ práce nebyla ztotožněná: „V podstatě jsem 

lidem nutila něco, o čem jsem ani já nebyla přesvědčená, že bych tu službu využila.“ Poslední 

dva týdny je Cecílie zaměstnaná, respektive chodí na brigádu údajně s vyhlídkou zahájení 
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trvalého pracovního poměru, a zatím je s prací i podmínkami zde spokojená. Obor vykonávané 

práce jí vyhovuje, avšak jedná se o práci na plný osmihodinový úvazek v Praze, tudíž aby ji 

mohla vykonávat, musela odpolední zajištění dcery delegovat na manžela. 

Dagmar vyzkoušela dvě pracovní příležitosti. První byla časově omezená brigáda, která 

trvala tři měsíce. Druhou bylo zaměstnání, při jehož přijetí musela ustoupit z požadavku 

týkajícího se pracovní doby (jednalo se o plný pracovní úvazek) i lokality (musela za prací 

poměrně složitě dojíždět). Pokusila se tyto nedostatky akceptovat, ale přibližně po dvou měsících 

zjistila, že toto zaměstnání je pro ni z výše zmíněných důvodů nezvládnutelné, a poměr ukončila.  

Eva v průběhu první MD dostala nabídku od svého zaměstnavatele pracovat pro něj 

externě, ale v jiné pozici, než byla původní. Přestože se Evě nabídka z hlediska náplně práce 

příliš nelíbila (jednalo se o telefonické shánění klientů), rozhodla se ji přijmout. Po třech 

měsících však byla tato spolupráce ukončena, jelikož Evu práce, jak hned zpočátku 

předpokládala, nebavila a ani zaměstnavatel nebyl s jejím výkonem příliš spokojen. Po ukončení 

druhé MD pracovala nějakou chvíli v realitní kanceláři svého manžela, ale v této oblasti se také 

nedokázala realizovat, tato pracovní činnost ji nebavila, tudíž byla ukončena. 

 Informátorkám se do zaměstnání podařilo nastoupit pouze za podmínky, že dokázaly více 

či méně slevit ze svých původních požadavků, a jak se ukázalo, tyto ústupky nebyly dlouhodobě 

schopné či ochotné akceptovat. Ať už to byl ústupek v požadavku oboru, lokality či uspokojení  

z práce, aktérky se po krátké zkušební době rozhodly pracovní poměr ukončit a vrátily se zpět do 

domácnosti. Cecílie, která nyní pracuje, dojíždí na plnou, osmihodinovou pracovní dobu do 

Prahy s tím, že odpoledne zajišťuje péči o dceru manžel, který tuto povinnost dosud neměl, tudíž 

se teprve časem ukáže, zda je pro něj dlouhodobě zvládnutelná.  

 

 

Hlavní překážky pro vstup na trh práce 
 
 Jedním z nejčastěji zmiňovaných problémů je malá nabídka práce v oboru, v němž 

všechny informátorky hledají uplatnění primárně (administrativní práce), a rovněž nabídka 

práce v blízkém okolí bydliště vůbec. Alena se, co se týče oboru, dosti vyhraňuje – cestovní ruch 

je to, co vystudovala a v čem nyní hledá uplatnění: „No a ten problém trvá, protože v tom oboru 

to neni jednoduchý...“ Zároveň, jak sama říká, v tomto oboru má problém sehnat práci přímo  

v místě bydliště: „...takže to buď někde do recepce, provozní nebo cestovní nějaká kancelář... 

a tady v Neratovicích není nic...“ Božena shodně tvrdí: „...ta nabídka je malá prostě.“  



50 

A Dagmar potvrzuje: „Tady je celkově...tady je strašně málo míst...“ Mnohem více pracovních 

možností skýtá nedaleká Praha, která zároveň nabízí větší časovou flexibilitu práce  

a v neposlední řadě lepší finanční podmínky. Avšak dojíždět do Prahy za prací na plný úvazek je 

dle aktérek nemyslitelné vzhledem ke krátké provozní době MŠ v místě bydliště. Alena: „Praha, 

to je minimálně ta hodina a půl ta jedna cesta. S tim, že teda v kolik musim vyjet, když tam se 

začíná dělat v osm, v devět, takže to bych školku stíhala, ale tam je pátá, šestá normální pracovní 

den, že jo, do pěti, do šesti se dělá, takže přijedu domu v devět večer...“ Dagmar: „...jako tady 

by se vyloženě muselo do Prahy a to máte do večera zase jo... To se nedostanete domu dřív jak  

v šest hodin, takže to pro vás s malejma dětma vůbec neni, no.“ A na druhou stranu úvazek 

zkrácený se finančně ani časově nevyplatí. Božena: „...když se na to podíváte finančně, tak na 

ten půl úvazek jet do Prahy, tak se vám to finančně nevyplatí.“ Františka: „To ježdění do Prahy 

asi ne, tim člověk ztratí spoustu času...a tim, že bych chtěla zkrácenej úvazek, tak abych si tam 

ještě připočetla nějaký tři hodiny na cestování, tak to jako nejde.“  

 Nabídek práce na částečný úvazek je, obzvláště ve zkoumaném regionu, dle výpovědí, 

velmi málo. Jak tvrdí Alena, zkrácené úvazky téměř neexistují: „Ne, vůbec. Jako z úřadu práce 

vůbec ne, tak tam asi tohle by neto...a na tom internetu to je podvod na podvod.“ Božena: 

„Nooo, moc jich neni právě no.“ Božena: „...když se podíváte na nabídku práce, tak vždycky 

jako tam máte, že potřebujou flexibilního člověka, aby tam byl od nevidim, do nevidim... Těch 

prostě možností pracovních pro ty maminky je málo.“ Dagmar: „A na částečnej úvazek nikde 

nevezmou, protože je to, to zase dávaj přednost, to maj pro invalidy.“ O nabídkách práce 

vykonávané z domova se některé aktérky vyjádřily jako o značně nedůvěryhodných. Alena: „Ty 

nabídky jsou takový, že to je samej podvod... Nikomu bych nevěřila, že budu něco psát na 

počítači a vydělala něco doma...“ Cecílie: „...jsou to samý podvody, že po vás chtěj akorát 

posílat peníze, takže tomuhle jsem moc nevěřila, no...“  

Ani jedna z matek ve výzkumu neměla větší problém umístit dítě do MŠ. Jako velkou 

komplikaci však uvádějí téměř nemožné sladění otvírací doby mateřských škol s pracovní 

dobou v zaměstnání na plný úvazek. Stejně tak je tomu se školní družinou (více viz. kapitola 

Alternativní zajištění péče o dítě). 

Všechny aktérky zmiňují jako problém nedostatečnou nabídku práce v požadovaném 

oboru a zároveň malou nabídku práce ve zkoumaném regionu vůbec. Na druhé straně odmítají 

dojíždět za prací do vzdálenější lokality. Dále jmenují problémy při slaďování provozní doby 

institucionálních zařízení s pracovní dobou a téměř neexistující nabídku práce na zkrácený 

úvazek v blízké lokalitě či práce vykonávané z domova. Překážky uvedené některými aktérkami 
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ovlivňují jejich vnímání situace a jejich chování, což může bránit úspěšnému vstupu na pracovní 

trh. 

 

II. Jaké faktory ovliv ňují strategie jednání dlouhodobě nezaměstnaných matek malých dětí 

Postoj k zajištění péče o dítě kontra profesní ambice – priority a možnosti aktérek 

 

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících strategie jednání žen-matek ve výzkumu je 

jejich osobní názor na zajištění péče o dítě.  

 

Osobní zajištění péče o dítě kontra profesní ambice  

 

Postoje aktérek lze vyčíst nejen z přímých odpovědí v rozhovorech, ale i z délky MD, 

kterou s dítětem strávily, aniž by se v průběhu této doby pokusily o vyvinutí nějaké vnější 

pracovní aktivity.  

Ani jedna z informátorek nezvažovala nástup do zaměstnání před třetím rokem věku 

dítěte. Naopak všechny kromě jedné zvolily čerpání čtyřleté MD. Z jejich výpovědí je patrné, že 

mateřství staví nad své profesní ambice – buď jen v tuto chvíli, kdy jsou děti opravdu malé, nebo 

dokonce v intenzivní osobní péči o dítě chtějí cíleně ještě nějakou dobu pokračovat.  

Když byly synovi tři roky a Alena se musela se zaměstnavatelem dohodnout, zda 

nastoupí zpět do práce či ne, rozhodla se zůstat doma a osobně pečovat o syna, který pro ni byl 

jednoznačně důležitější: „Tak priorita byla pro mě to dítě, takže jako když si můžu vybrat, tak 

jako od toho to dítě mám, abych se o něj starala a ne, že ho porodim a budu si ho tahat do práce, 

jako to tam dělaly kolegyně některý... Takže jsem zůstala doma čtyři roky. ... Někdo prostě to 

neřeší, dá děti...já nevim, kdyby byly jesle, tak by je někdo dal už do jeslí. Ale tak já jako jim to 

taky nezazlívám, jsou různý ty maminy, každá to má nějak a záleží, co je taky tlačí...“   

S dlouhodobou péčí o dítě v rodině vysloveně souhlasí i Dagmar: „...bylo dobrý, že jsem si 

nemusela určovat dýlku mateřský, že jsem to automaticky měla do čtyř let, to bylo fajn, 

protože...nevim no, mně se jako zdá dát dítě ve dvou letech do školky jako brzo, to bych 

neudělala. (rozhodně) Ještě tak v těch třech, ale člověk si jich má užít. Bejt s nima.“ Božena by 

ve svém nástupu do zaměstnání ochuzení syna o její pozornost neviděla, ale jelikož je často 

nemocný, nemůže jej dávat do MŠ a je třeba pro něj zajistit péči doma: „...já s péčí o malýho  
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a časem na něj problém nemam, jenže já ho mam opravdu hodně nemocnýho...mam problém ve 

školce, jakmile ho začne trochu bolet hlava nebo to, tak musim letět do školky.“  

Eva čerpala s každou ze svých dvou dcer tříletou MD. V průběhu MD dvakrát zkoušela 

pracovat (byť v obou případech jen krátkodobě) s tím, že využila služeb paní na hlídání, což 

dokazuje, že jako jediná na rozdíl od ostatních matek na vyloženě osobní péči o dítě nelpí. 

Ostatní informátorky tento způsob zajištění dítěte odsuzují jako nevhodný pro jejich dítě,  

a zároveň jako finančně příliš nákladný. 

Alena v současné době preferuje osobní péči o dítě před budováním kariéry: „Teď mi 

přijde, že je malej prostě, je mu pět a půl, je to školka a jako prostě... Ty priority jsou někde 

jinde... Takže jako pokud to jde a ten manžel nějak funguje, že jo, ta rodina běží, tak si myslim, že 

ta máma má bejt s tim dítětem.“  

Františka nalezení zaměstnání, kde by její ambice došly plnému naplnění, staví taktéž až 

za péči o děti a své osobní potřeby týkající se budování kariéry odsouvá do budoucna: „Si řikám, 

jako to má všechno svůj čas, až děti jako opravdu odrostou, ta malá je ještě taková, že je pořád 

na mně závislá...“ Nynější odsun osobních profesních ambicí do budoucna dokládá také její 

výpověď týkající se pohovoru v personální agentuře: „...tohlento všechno budu absolvovat, až 

opravdu jako budu vědět, že si chci najít nějaký pořádný místo, kde se chci tak nějak jako 

realizovat, ale zatim teďko chci práci, která by mi vyplnila vlastně ten dopolední čas, že bych 

teda měla nějakej aspoň jako příjem a tak...“  

Některé aktérky vyloženě preferují osobní péči o své dítě a návrat na trh práce cíleně 

odsouvají, jiné nemají větší problém svěřit jej jiné osobě či instituci, ovšem všechny si nad ním 

chtějí udržet velmi intenzivní dohled. Všechny upřednostnily osobní celodenní péči o dítě 

minimálně do tří let jeho věku (jediná Eva se pokoušela pracovat již v průběhu MD, ovšem 

pouze krátkodobě). Tříleté dítě byly ochotny svěřit do institucionální péče (MŠ), ovšem i poté 

uznaly za vhodné setrvat v domácnosti a být mu tak nadále plně k dispozici. Svůj postoj aktérky 

obhajují jako vhodnější jak pro dítě, tak pro jeho vztah k matce, naopak zazněly negativní názory 

na umístění dětí do institucionálního zařízení dříve. Faktor preference osobního zajištění péče  

o dítě hodnotím jako velmi vlivný při rozhodování o strategiích jednání aktérek. 

 

Alternativní možnosti zajištění péče o dítě 

 
 Další možnosti zajištění péče o dítě, které aktérky v rozhovorech uvedly, jsou kromě nich 

samotných jejich manželé, prarodiče, institucionální zařízení či placené chůvy.  
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 Manželé, dle výpovědí informátorek, vesměs nejsou schopni na péči o dítě a domácnost 

příliš participovat. Ať už jim to nedovolí časově náročné zaměstnání (Alena, Božena, 

Františka), nebo k tomu mají jiné důvody (Eva: „On jako začal podnikat, takže neni to tak, že 

by tam byl až do večera, to ne... jako on muž je o deset let starší než já, tak jako ho to trochu, 

když má ty děti celej den, jakoby když se stane, že je má celej den hlídat, tak ho to už jako potom 

vyčerpává... (smích) Nó, takže takhle, klasika, že neví, kde co maj a kde co jim má dát najíst a co 

jim má oblíct a... (smích)“ ). Cecílie a Dagmar mají manžely, kteří jsou schopni i ochotni převzít 

část péče o děti (už ne tak domácnost, vaření atd.), což je jim pracovními podmínkami v jejich 

zaměstnání umožněno. 

Prarodiče – většinou byly zmiňovány babičky – jako pomoc s hlídáním dětí nemají téměř 

vůbec k dispozici Dagmar, Eva a Františka. Alena, Božena a Cecílie sice mají babičky, které 

by byly ochotné děti hlídat, ale jejich podpory využívají jen do určité míry, protože je nechtějí 

přetěžovat nebo zkrátka péči o dítě chtějí, dle svých slov, zajistit osobně. Alena má babičku 

ochotnou s hlídáním dětí pomoci, ale nechce jí využívat příliš často, jak vysvětluje: „...babička 

by byla k dispozici, ale tak taky to neni její povinnost pořád, že jo, nebo jako čtyřiadvacet hodin 

denně fungovat...“ Hlavním důvodem, proč se obává svěřit syna do péče někomu dalšímu, 

zatímco by se sama věnovala výkonu zaměstnání, je ztráta kontaktu se synem: „Ale já bych ho 

vůbec třeba neviděla. Protože ty večery...to už ten táta ho nevidí, jezdí pozdě, takže už ani ta 

máma by jako nefungovala, jak by měla...“ 

S institucionálním zajištěním dětí aktérky nemají problém. Všechny děti jsou v průběhu 

dne zaopatřeny mateřskou či základní školou v kombinaci se školní družinou. Matky si na jedné 

straně stěžují na krátkou otvírací dobu těchto zařízení, avšak je zarážející, že ji samy příliš 

brzkým vyzvedáváním dětí ještě zkracují, jak vypovídá Alena: „...prostě do čtyř hodin a to už je 

tam pár dětí, a když chcete do pěti, tak žádat a vlastně potvrzení od zaměstnavatele, že...teda 

opravdu pracujete do pěti...A to už tam dítě bude samo, to tam budou tak tři, čtyři děti. Takže 

začínaj v šest ráno, což já v šest nemusim dávat, ale prostě do toho odpoledne ty školky jedou tak 

do půl třetí, do tří je taková normální doba.“ Stejnou zkušenost popisuje Eva i se školní 

družinou: „...a družina je maximálně do půl pátý. Ale ono prostě o půl pátý jsou tam dvě děti!  

A ono je to stresující pro ty děti, prostě nevim, já bych to třeba neudělala.“  A Cecílie rovněž 

tvrdí: „...družina je do půl pátý a my zase jí tam nechceme nechávat úplně tak jako dlouho, takže 

je lepší, když bude doma sama a bude si...je doma sama za podmínek toho, že je zamčená, 

nikomu neotvírat, kontrolujeme jí telefonem a je furt na příjmu no...“  



54 

 O osobní zkušenosti s využitím služeb chůvy hovořila pouze Eva, ale vždy šlo jen  

o výjimečnou situaci a jednalo se jen o pár hodin. Františka variantu častějšího zajištění dětí 

tímto způsobem odmítá s tím, že by to bylo jednak finančně nevýhodné (náklad s tím spojený je 

poměrně vysoký a ona je údajně jen stěží schopna pokrýt jej svým potenciálním příjmem) a také 

nechce, aby tato „důležitá“ léta života jejích dětí s nimi trávil někdo cizí.  

 Informátorky vesměs shodně tvrdily, že jiné než osobní zajištění péče o dítě je možné jen 

velmi obtížně. Z jejich výpovědí však spíše vyplývá, že alternativy jsou, ale ony je odmítají 

využít. Podporu ze strany širší rodiny by některé k dispozici měly, ale snaží se jí spíše 

nevyužívat. Institucionální zajištění dětí využívají pouze do určité míry. Nepříliš přesvědčivé 

argumenty, kterými některé aktérky obhajují nezbytnost svého setrvávání v domácnosti, vedou  

k závěru, že se tímto způsobem snaží pouze legitimizovat svou situaci nezaměstnané. 

 

Materiální zajišt ění rodiny a názory aktérek na tuto skutečnost 
 

Materiální zajištění rodiny je jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje rozhodování 

aktérek o jejich jednání101. Některé tento faktor motivuje k hledání zaměstnání, jiným 

ekonomická situace rodiny umožňuje volbu mezi hledání zaměstnání a setrváním v domácnosti. 

Všechny informátorky shodně vypověděly, že materiální zabezpečení rodiny závisí na 

manželovi (výjimkou je Cecílie, která má v současnosti zaměstnání na plný úvazek). Aktérky se 

trochu různily pouze v názoru na tuto skutečnost – některé berou finanční závislost rodiny pouze 

na manželovi jako samozřejmost, jiným je tato situace nepříjemná. 

Žádná z informátorek již v tuto chvíli nemá nárok na jakoukoliv hmotnou podporu ze 

strany státu. Všechny jsou registrované na úřadu práce (tedy kromě Cecílie) a je jim pouze 

hrazeno povinné zdravotní pojištění. Pro přiznání nároku na jakoukoliv sociální dávku nesplňuje 

ani jedna informátorka, potažmo její rodina, podmínky.  

Alena obecně považuje za přirozené (pokud je to ekonomicky možné), že manžel 

zabezpečuje rodinu po stránce materiální a žena se stará o dítě. Jejich rodina je finančně zajištěná 

dobře a ona je s touto situací spokojená. Uvědomuje si však nejistotu spojenou se spoléháním 

pouze na výdělek manžela: „...samozřejmě manžel, na něm to je, to určitý vypětí, jo, a že asi to 

taky nemá rád, nebo si říká, kdyby cokoliv, že jo, tak asi bych musela nějak mu to, tak jde to, ale 

nejde to do nekonečna že jo určitě...“ 

                                                 
101 HORA, O.: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných.  
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Ekonomická situace rodiny Boženy tak příznivá není. Jako jeden z motivů hledání 

zaměstnání uvádí právě absenci jejího příjmu v rodinném rozpočtu.  

Cecílii byly situace, kdy musela o peníze žádat manžela, velmi nepříjemné: „...nejvíc mi 

chyběl příjem, to je potom samozřejmě ponižující, když vám na tom účtu nepřibývá a furt musíte 

chodit za manželem „dej mi peníze na nákup, dej mi peníze na tohleto“, tak to člověka, to mu 

nedělá dobře.“  Navíc finanční situace rodiny nebyla s pouze jedním příjmem úplně příznivá. 

V rodině Dagmar zajišťuje příjem také výhradně manžel a jejich finanční situace rovněž 

není moc dobrá. Do konce loňského roku řešili velké finanční potíže: „...do konce toho roku to 

bylo hrozný...já jsem byla vlastně doma bez peněz, teď do toho jsme platili úvěr, což teda dobrý 

je, že manželovi rodiče jakoby ho vyplatili z jejich baráku a ten úvěr nám jako doplatili. Takže se 

nám o to teď aspoň trochu ulevilo.“ Finanční situaci rodiny je možné přiblížit také odpovědí 

týkající se sociálních dávek: „Tady jak má chlap víc jak patnáct čistýho, tak nemáte na nic 

nárok. A nezajímá je, že dvanáct z toho vám jde pryč a s tim musíte vyžít, z těch třech tisíců, to 

nikoho nezajímá.“ 

Eva si přivydělává jako kosmetický poradce a prodejce, ale její zisk z této činnosti je 

zatím jen velmi malý. Nyní dostane hmotnou státní podporu po dobu průběhu rekvalifikačního 

kurzu, který potrvá asi měsíc. Do rodiny tím však přinese příjem pouze zanedbatelný, materiální 

zajištění tak závisí na manželovi. Finanční situaci rodiny prozrazuje Eva nepřímo svou výpovědí 

ohledně jejích plánů začít podnikat: „...k tomu (podnikání) podmínky celkem mně jako manžel 

vytvoří, takže ne každej si to jakoby opravdu může dovolit, protože jako investice do podnikání 

jsou, že jo...“ Momentálně tedy finance nejsou motivací k aktivnějšímu hledání práce: „...jako 

motor u mě nejsou ty finance“. Avšak ekonomickou závislost na manželovi hodnotí jako do 

budoucna nevhodnou z důvodu nedostatečných materiálních jistot pro ni a její děti: „toho chlapa 

nikdy nemáte jistýho...nevim, ty děti jak bych asi uživila, když bych opravdu jenom si myslela, že 

mě bude celej život živit.“  

Rodinu Františky  materiálně také plně zabezpečuje manžel: „Řikám, já mam teda velkou 

výhodu, že nás manžel uživí jakoby sám, jó, že prostě jakoby vyjdeme z jednoho platu, tudíž 

prostě neni potřeba za každou cenu shánět jako práci.“ Manželův příjem je dostatečný, 

významné uskromňování není nutné. Františka popisuje, že jí někdy připadá hloupé, že finanční 

zabezpečení plně leží pouze na manželovi a ona v tomto směru nijak nepřispívá, ale uklidňuje se 

tím, že ona zastává veškerou práci doma a on má zase funkci zajišťovatele příjmu.  

Pro rodiny většiny informátorek není jejich zaměstnání vyloženě ekonomickou nutností, 

vystačí s platem manžela. Finanční závislost na manželovi některé sice vnímají jako značně 
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nejistou, avšak řešení odkládají do budoucna. Poměrně silný vliv ekonomického faktoru jsem 

zaznamenala u Boženy a Cecílie. Obě vypovídají o materiálním nedostatku a tento důvod také 

uvádějí jako jeden z hlavních motivů hledání zaměstnání, který je také vede k větší intenzitě, než 

je patrná u ostatních aktérek. Ekonomický faktor hodnotím, vedle preferencí matek týkajících se 

osobní péče o dítě, jako nejvýznamnější při rozhodování o strategiích jejich jednání. 

 

Dopady nezaměstnanosti na život aktérky 

 

 Jedním z dalších faktorů ovlivňujících strategie jednání může být vnímání situace 

nezaměstnanosti aktérkami samotnými. Každá posuzuje svou situaci jinak, každá vnímá jiné 

dopady na svůj osobní a rodinný život. V rozhovorech jsem s aktérkami probrala negativa  

i pozitiva jejich situace. 

 Dle výpovědi Aleny není její situace nijak ojedinělá, o problému nezaměstnanosti hovoří 

jako o celostátním a podle ní ti, kteří zaměstnání mají, jsou stejně nespokojení: „...vesměs bych 

řekla, že všichni nadávaj. Že těch, co jsou spokojený nebo že jsou v pohodě, tak je hodně málo.“ 

Jako nepříznivý dopad svého dlouhodobého setrvávání doma uvádí devastaci své kvalifikace. 

Konkrétně se jedná o její dříve velmi dobrou jazykovou vybavenost, která se při dlouhodobé 

absenci praxe zhoršuje: „...ty jazyky, no, že jsem uměla mluvit a že teď si chci vzpomenout a...že 

to už jako nevim.“ Jako pozitivum své situace vidí Alena jednoznačně možnost plně se věnovat 

synovi: „Péče o malýho a tak jako užívám si to, jdeme kamkoliv jako, učí se spoustu 

věcí...nelituju určitě...“  

 Božena situaci naopak vnímá velmi těžce: „...je to nepříjemné, cítíte se jako nějaká 

méněcenná...“ Důsledkem hledání zaměstnání je kolísání jejího sebevědomí: „Když jakoby máte, 

já nevim, během třech neděl čtyři pohovory a nevezmou vás nikde, tak potom jako jo, to 

sebevědomí máte dole. Ale zase přijde další nabídka a zkusíte to znova. Jednou to vyjít musí. 

(hořký smích)“  

 Velmi těžce svou situaci nesla i Cecílie. Její sebevědomí se po mnoha neúspěšných 

pokusech o získání zaměstnání velmi snížilo a její celkový psychický stav byl špatný: „...už jsem 

propadala i depresím a už jsem měla pocit, jakože pro tuhle společnost nic nepřinášim...člověk 

má pocit, že prostě nemůže mít žádnou radost...pak jsem měla pocit, že to o mně každej ví, že 

když jdu po tý ulici, tak že každej vidí, že do tý práce nechodim...“ Nuda a chybějící struktura 

času ji dovedly k přehnaně pečlivé, až zbytečné práci v domácnosti: „... člověk pak už blbne, že je 
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doma, pak stokrát přerovnaný skříně a všechno vydrhnutý tisíckrát. Já už jsem pak byla opravdu 

otravná...“ A jak říká, nemohla doma najít žádnou činnost, která by ji bavila: „...nic mě 

nebavilo, ani na počítač, ani číst, člověk má tak nějak pocit, že si tyhlety věci, který si normálně 

jako dopřává, si nemůže jakoby dovolit.“  

 Dagmar své nynější rozpoložení popisuje jako velký stres a pocit zbytečnosti. Do 

nedávné doby navíc s manželem řešili opravdu špatnou finanční situaci, která se nyní trochu 

zlepšila, nicméně stále není moc příznivá.  

Eva vypovídá, že s prodlužováním doby nezaměstnanosti se u ní objevily lehce ponuré 

stavy, ale jinak svou situaci po celou dobu vnímá vyrovnaně, považuje ji za přirozenou.  

V současné chvíli se těší na rekvalifikaci, která ji čeká, a vidí svůj nový cíl v podnikání  

v oblasti kosmetiky, takže je celkově naladěná pozitivně.  

Františka říká, že už je v domácnosti tak dlouho, že si na svou situaci zvykla a nedovede 

si představit svůj nástup do zaměstnání. Uvědomuje si navíc svůj handicap spojený s dlouho 

trvajícím výpadkem z trhu práce a to, že po tak dlouhé době se bude do společnosti začleňovat 

poměrně těžko: „Hlavně co si budeme povídat, mně se asi do toho pracovního procesu po těch 

devíti letech bude začleňovat jakoby těžko, tak já se do toho jakoby nehrnu za každou cenu, že 

jo...(smích)“  Žádný stres nemá, je naprosto v klidu.  

 Při dlouhodobém trvání nezaměstnanosti dochází podle Mareše102 k redukci sociálních 

vztahů. Tento fakt potvrzují i ženy-matky v mém výzkumu. Období nezaměstnanosti u nich 

navázalo většinou na dobu čerpání MD, v jejímž průběhu se intenzivně scházely převážně  

s matkami stejně či podobně starých dětí. Jejich sociální okolí se časem omezilo právě na 

kamarádky s malými dětmi a úzký rodinný kruh. Absenci četnějších sociálních vztahů uvádějí 

aktérky také jako jeden z hlavních důvodů hledání zaměstnání.  

Alena vypovídá: „...jak je člověk dlouho doma, tak se strašně omezí na určitej okruh 

věcí...domácnost, to dítě a takový ty věci kolem dětí a hlavně i ten okruh známejch, ty maminy, co 

jsou s dětma na hřišti a furt...jdu i jako do krámu a úplně mam pocit, že popovídat si  

s prodavačkou je úplně jako zážitek toho dne (smích).“  Chybějící kontakt s lidmi a pocit 

sounáležitosti s „normální“ společností je pro ni hlavní motivací k hledání zaměstnání: „...chtěla 

bych už...mezi lidi i jako pracovat i mít nějakej ten smysl, že jako dělám to, co jsem chtěla, že 

prostě chodim do práce jako každej normální.“ Božena hovoří o své potřebě komunikace také  

s někým jiným než s dětmi: „...s těma dětma, že ten mozek se potřebuje zapojit taky trochu jinym 

směrem...“ Dále jí chybí pocit užitečnosti pro společnost. Františka vnímá situaci podobně: 

                                                 
102 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém.  
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„No, ale jako do práce bych ráda, protože jako i mi chybí ten kontakt s lidma a tohlento, už jsem 

přece jenom doma nějakejch devět let, když se to tak sečte, takže to bych ráda...“ Dokonce naše 

setkání hodnotila jako velmi příjemné a litovala, že už končí. Cecílie jako hlavní motiv hledání 

zaměstnání uvádí potřebu pracovat jako takovou a potřebu komunikace se širším sociálním 

okolím než je pouze její rodina: „...určitě pracovat, já prostě potřebuju pracovat a bejt mezi 

lidma. Takhle jsem byla vlastně v okruhu manžela a dcery a...ač je mam oba moc ráda, ale 

člověku to nestačí, člověk se potřebuje dostat i z kruhu rodiny a to mi hrozně moc chybělo.“  

Rovněž Dagmar si stěžuje na chybějící kontakt s lidmi, který se snaží nahradit pobýváním  

u kamarádek se stejně starými dětmi, pro něž se společně snaží vymýšlet pestrý program. 

Dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na život aktérek jsou různé. Ve výzkumu jsem 

zaznamenala, že ty informátorky, které zaměstnání shánějí z důvodu chybějících finančních 

prostředků a dle mého zjištění intenzivněji než ostatní, popisují své stavy jako více stresové. 

 Často zmiňovaným negativním dopadem na život aktérek je redukce sociálních kontaktů. 

Ať se aktérky sebevíce snaží chybějící kontakty nahradit, stejně jsou stále „uvězněné“  

v omezeném okruhu lidí, většinou právě kamarádek s malými dětmi. Některé se snaží situaci 

(většinou marně) řešit, jiné si na ni zvykly.  

 

Sociální okolí – postoje vůči situaci aktérky 
 
 Postoje sociálního okolí mohou být podle Mareše103 jedním z faktorů, který nutí 

nezaměstnaného ke změně svého jednání. U žen-matek ve výzkumu je situace jiná. Informátorky 

ze strany svých kamarádů a známých nezaznamenaly negativní reakce na svou situaci. Spíše 

vnímají snahu o pomoc – jak psychickou podporou, tak přímo s hledáním zaměstnání, pokud 

mají takovou možnost. 

Cecílie popisuje reakci kamarádů tak, že jí, v dobrém slova smyslu, záviděli absenci 

pracovních povinností. Výrazné psychické podpory v těžce prožívané situaci se jí dostalo od 

manžela. 

Dagmar zaznamenala jednu negativní reakci na svou situaci, a to ze strany své sestry: 

„Takový to rejpání prostě, jo, že já jsem ta neschopná, která si nedokáže najít práci (skoro pláč). 

...No a teďka ona je prostě pani účetní, že jo, já jsem ta blbá nezaměstnaná.“ 

Eva vypověděla, že jediný, kdo se její situaci snaží nějak řešit, je její tatínek, který 

zastává tradiční názor, že každý spořádaný člověk by měl mít zaměstnání, a trochu trpí tím, že 

                                                 
103 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém.  



59 

jeho dcera jej nemá. Manžel je s nynější situací spokojen, protože děti a domácnost jsou zajištěné 

a on se víceméně o nic z toho starat nemusí. 

 Reakce okolí buď skutečně negativní nejsou, anebo je aktérky ve svém sociálním okolí 

ignorují. V pozadí rozhovorů jsem cítila vnímání důležitosti jejich role matky. K ničení 

sociálního statusu104zde tedy nedochází, a není proto důvod, alespoň v očích aktérek,  

k negativním postojům okolí.  

 

Ucházení se o zaměstnání – chování zaměstnavatele při pohovoru, vnímání pohovoru 
aktérkami 
  

 Informátorky v průběhu období jejich nezaměstnanosti absolvovaly pohovory  

o zaměstnání s větší či menší frekvencí. Vnímání pohovorů jimi samotnými, resp. jejich vlastní 

pozitivní či negativní zkušenosti s jednáním s potenciálním zaměstnavatelem, může být také 

jedním z faktorů ovlivňujících intenzitu navštěvování pohovorů, potažmo způsob hledání 

zaměstnání. Alena své zkušenosti popisuje jako vcelku pozitivní, při pohovorech se cítí 

vyrovnaně, poměrně sebevědomě, byť se jí chování zaměstnavatele zdá být někdy nepříjemné: 

„...někdy jsou takový otázky, i hloupý mi přijdou...taková hra s tim zaměstnancem...psychickej 

nátlak na něj.“  Božena rovněž nemá s absolvováním pohovorů problém, zvládá je s nadhledem: 

„...když to zvládáte, jste v pohodě, a když to neumíte, tak se cítíte trošku tak... (smích)“ 

Nepříjemné jí byly dotazy některých zaměstnavatelů týkající se dlouhého trvání její 

nezaměstnanosti: „...se vás zeptaj: „A to jste teda celou tu dobu nepracovala?“...že jim to přijde 

zvláštní, že jste nějaká jako zvláštní...“ Františka dokonce popsala pohovor jako záležitost, která 

ji obohacuje, a zároveň je ráda, že se při této příležitosti dostane do kontaktu s lidmi. 

 Naopak velmi stresujícím zážitkem byly pohovory pro Cecílii: „...když jsem měla jít na 

pohovor, tak jsem byla ve stresu, protože půjdu tam, člověk neví, co má očekávat, každej ten 

pohovor je úplně jinej...já jsem si připadala jak u maturity, když mi dali něco napsat, já jsem 

pomalu ani nevěděla jak, protože člověk je nervózní...“ 

 Aktérky se shodují na faktu, že zaměstnavatel často při jednání o pracovním místě 

zjišťuje jejich rodinnou situaci. Alena odpověděla: „...někdy jako určitě, anebo jako už v tom 

telefonu se zeptali, jak to jako mam, a jak je to s hlídáním...ta sonda je a já nebudu lhát zase že 

jo...já jsem ráda, že to dítě mam, takže jako mně je to jedno.“ Božena tuto skutečnost potvrzuje: 

„...sice řeknou, že „z diskriminačního hlediska se vás nemůžeme zeptat, ale přesto se vás ptáme: 

                                                 
104 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém.  
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Je hodně nemocný malý? Máte hlídání? Neuvažujete o druhém dítěti?““  Dagmar se dokonce 

jeden zaměstnavatel na rodinnou situaci, počet a věk dětí ptal naprosto nepokrytě v písemném 

dotazníku. Vypovídá: „...mi to přijde jako diskriminační, jasná diskriminace, prostě mam děti  

a okamžitě mě hoděj támhle do koše a už se se mnou nehodlaj dál bavit“ . Alena také v tomto 

zájmu zaměstnavatele o rodinnou situaci vidí jisté diskriminační praktiky, které však skrývá za 

jinými důvody nepřijetí: „...„velice děkujeme za váš ten, ale my ještě bysme to, ale to tam  

(v životopise) asi nebylo tak úplně...“ Jo, takový, aby vám neřekli rovnou „máte dítě“...“  

 Cecílie ani Františka osobní zkušenost s takovým postupem potenciálního 

zaměstnavatele nemají, ale k podobným dotazům mu ani nedávají prostor, jelikož obě hned na 

začátku pohovoru samy říkají, že jsou matkami malých dětí, o které je třeba se postarat. Cecílie: 

„...tak jsem hned, když jsem byla na pohovoru, tak jsem řekla, že teda mam dceru, který je devět, 

a že má oční vadu a že s ní jezdim pravidelně (cca 1x za 2 měsíce) cvičit oči...“  Františka: „...to 

všude hlásim a hledám práci s tim, že prostě jako chci práci takovou, aby mi to umožňovalo 

tohleto všechno jako zvládnout a postarat se o to, o co se postarat doma musim.“ Eva se s tímto 

přístupem nesetkala, jelikož neměla moc příležitostí – celkem byla jen na dvou pohovorech. 

  Informátorky popisují, až na jednu výjimku, svůj přístup k pohovorům o zaměstnání jako 

vcelku vyrovnaný, nemají s jejich absolvováním větší problémy. Výjimkou je Cecílie, jejíž 

horlivost a nervozita při pohovorech pramenila pravděpodobně z její skutečně velké snahy  

o získání pracovního místa. Většina informátorek vypověděla, že se zaměstnavatel dotazuje na 

jejich rodinnou situaci, což vnímají jako nesprávné, a je jim zřejmé, že zjištěné údaje jsou pro ně 

v očích zaměstnavatele znevýhodňující.  

     

III. Jaké životní strategie volí matky malých dětí, pokud se jim uplatnit se na trhu práce 

dlouhodobě nedaří 

 

Současné strategie aneb jak ženy řeší svou nezaměstnanost 
 

Strategie hledání zaměstnání 

 
 Přestože z četnosti pohovorů není objektivně možné posoudit intenzitu hledání 

zaměstnání, pro srovnání ji uvedu. Informátorky hovoří o zhruba deseti pracovních pohovorech 
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absolvovaných za celé období jejich nezaměstnanosti. Výjimkou je Eva, která byla pouze na 

dvou pohovorech, a na druhé straně Božena, která absolvovala údajně třicet pohovorů.  

 Aleniny snahy v současné době značně polevily, intenzitu hledání zaměstnání v průběhu 

času popisuje jako kolísající: „...někdy jsou stavy takový, že už mě to nebaví...tak taky někdy 

mám jako období, kdy mě to nebaví nebo teď nic hledat nebudu, pak mě to štve, pak zas vidim 

něco, co se mi líbí, tak jako, tak samozřejmě, že jo, že se hledá...“ Na otázku, na kolik nabídek 

práce reagovala v posledním měsíci, odpověděla, že na žádnou, respektive: „Spíš tak dvě věci 

skončily takový jako, co byly na dlouho, co se čekalo vždycky první kolo, druhý kolo...“  

 U Boženy a Cecílie jsem zaznamenala nejvýraznější a hlavně nepomíjející aktivitu při 

hledání vhodného zaměstnání. 

 Boženě připadá varianta, že by zůstala nadále doma, nemyslitelná: „No, prostě nechci 

sedět doma, chci jít prostě do práce. (rozhodně)“ Za rok a půl absolvovala nejvíce pohovorů ze 

všech informátorek, a sice celkem třicet. Neúnavně sleduje nabídky práce a dle vlastních slov se 

její aktivita hledání zaměstnání v průběhu času určitě nesnižuje. Za celou dobu se jí však 

nepodařilo do žádného zaměstnání, ani na krátkou dobu, nastoupit. 

Cecílie byla po celou dobu hledání zaměstnání, dle svých slov, velmi aktivní, ba dokonce 

intenzitu svého hledání popisuje jako vzrůstající: „...ke konci jsem byla na třech pohovorech za 

sebou...takže mně jako přijde, že ke konci už jsem do toho šlapala ještě víc, že jsem to tlačila jako 

hodně, no. Už mi bylo jedno co, ale hlavně něco...“. Na tři měsíce se jí podařilo nastoupit do 

zaměstnání, kde jí ale zásadně nevyhovovaly pracovní podmínky a prostředí. Nyní je druhým 

týdnem zaměstnaná a zatím spokojená. 

Dagmar uvádí, že vzhledem k tomu, že v posledních asi třech měsících se starala  

o nemocné syny, neměla čas na absolvování pohovorů: „Prostě teď abych se přiznala, teď jsem 

opravdu neměla čas něco shánět, opravdu jsme se točili jenom po doktorech...“ Avšak ani v tuto 

chvíli nehledá zaměstnání příliš intenzivně: „...za chvilku máte prázdniny a tady se prostě školky 

na prázdniny zavřou a nemáte kam dát děti...jenže to pak (po letních prázdninách) zase je právě 

problém, protože pak vylezou absolventi ze škol a že zase ty místa skvělý...oni uměj jazyky, že jo, 

uměj s počítačema...“ 

  Eva popisuje, že u nabídek, které ji při prvním posouzení zaujmou, většinou nedojde ani 

na pohovor, protože zjistí, že práce pro ni z nějakých důvodů není vhodná. Zároveň otevřeně 

přiznává, že v současné době zaměstnání již intenzivně nehledá: „...už teda, asi bych to neměla 

vykřikovat, ale ono jako musim říct, že já už teda moc jako aktivně zas tak nehledám tu práci.“  



62 

Františka popisuje intenzitu svého hledání jako zpočátku větší, nyní spíše pozvolnou: 

„...ze začátku jsem se dívala, že to bylo takový, jako že jsem i chtěla...ale prostě člověk tak nějak 

jako zlaxní a opravdu je to takový volnější teď.“  V průběhu rozhovoru přiznává, že spíše už práci 

ani příliš nehledá, a když už by byla ochotná do zaměstnání nastoupit, pak do takového, které by 

jí nadmíru vyhovovalo: „...tolik hodně prostě jako nehledám a nepotřebuju to tak vyloženě...“  

 Všemi aktérkami je jako nejvyužívanější zdroj informací o volných pracovních místech 

uváděn internet. Existuje mnoho internetových portálů, na nichž mohou dle požadovaných 

kritérií vyfiltrovat nejvhodnější nabídky zaměstnání. Na druhou stranu je možné sem vložit  

i vlastní poptávku a čekat, jestli na ni potenciální zaměstnavatel sám zareaguje.  

Dalším zdrojem nabídek práce jsou sociální sítě. Často jsem v rozhovorech vyslechla 

názory týkající se důležitosti konexí při hledání zaměstnání. Božena dokonce vypověděla, že 

dobrou práci je možné najít pouze přes konexe, ale žádnou nabídku od známých zatím nedostala. 

Stejný názor zastává Cecílie: „pokud opravdu nemáte známý, tak se nikam nedostanete.“   

A rovněž Dagmar: „...je to hodně o známých...Že vás někdo prostě někam doporučí...“  Stejně 

jako Františka: „...přes známý, protože to je jako lepší tím, že je to vlastně na ten zkrácenej, tak 

třeba na spoustu míst prostě jako...co si budeme povídat, prostě bez známejch to prostě jako 

nejde...“ Téměř všem informátorkám se alespoň jednou podařilo najít zaměstnání přes známého. 

Dále pak informátorky zmiňují úřad práce, se kterým většinou komunikují spíše 

elektronicky, než že by jej navštěvovaly osobně. Dagmar se o aktivitě ze strany úřadu práce 

najít jí nějaké vhodné zaměstnání vyjadřuje značně rozpačitě: „Ú řad práce nic moc, že by se 

nějak moc snažil, že by mě někam tlačili...žádná moc pomoc z týhlentý strany...“ Eva jednu 

nabídku zprostředkovanou úřadem práce řešila, ale byla to práce, dle jejího názoru, pro matku  

s malými dětmi nevhodná (jednalo se o práci na denní/noční směny).  

Cecílie dokonce obcházela obchody kolem místa bydliště a ptala se na volné  

pracovní místo. 

U některých aktérek je zřejmá velká a nepomíjející snaha skutečně zaměstnání sehnat. 

Převažují však matky, které v současné chvíli, dle svých výpovědí, hledají zaměstnání  

s intenzitou o poznání menší. Jak se ve výzkumu projevilo, při vyhledávání zaměstnání spoléhají 

aktérky hlavně na iniciativu svou a pak také svého sociálního okolí.  
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Sebevzdělávání 
 

Informátorky jako jeden z hlavních problémů při hledání zaměstnání zmiňují nedostatek 

nabídek práce v jejich oboru. Rozšířením vzdělání by mohly, jak některé přímo říkají, své pole 

působnosti na trhu práce zvětšit. Dotazy týkajícími se vzdělání jsem chtěla zjistit, zda se aktérky 

nějak cílevědomě strategicky snaží o zvýšení svých šancí při uplatnění na trhu práce.   

Alena žádnou žádost o rekvalifikaci organizovanou úřadem práce nepodala, protože  

v oborech týkajících se kosmetiky či masáží nevidí své naplnění: „...ty rekvalifikace, takový ty 

toho stylu kadeřnice, manikúra, pedikúra, masáže...to mě jako opravdu moc neoslovuje...koho 

tady budu masírovat někde v Neratovicích? (smích)“ Rekvalifikace na účetnictví jí, dle jejího 

názoru, jako taková stejně počet nabídek nezvýší, jelikož pro výkon této činnosti zaměstnavatel 

vyžaduje zároveň několikaletou praxi. Ve studiu angličtiny, jejíž neznalost vysloveně uvádí jako 

jeden z handicapů při hledání zaměstnání, nepokračuje. 

 Božena před pár týdny dokončila rekvalifikaci na podvojné účetnictví, o kterou si úřad 

práce sama zažádala. Zastává však stejný názor jako Alena, tedy že v tomto oboru je pro získání 

zaměstnání nezbytná praxe, a tímto kurzem se její problém s nalezením zaměstnání nezmenšil. 

Projevila na úřadu práce zájem ještě o kurz účetnictví mzdového, ale bylo jí řečeno, že každý 

uchazeč o zaměstnání má nárok jen na jednu rekvalifikaci. Svou znalost angličtiny nemá v plánu 

prohlubovat, i přestože ví, že na lépe platově ohodnocených pozicích je třeba její aktivní znalost.  

 Cecílie dosud žádnou nabídku rekvalifikace z úřadu práce nevyužila. Na studium jazyků, 

dle vlastních slov, „nemá bednu“, ačkoliv jak sama říká, jí jejich neznalost nabídku práce značně 

zredukovala: „...tam právě většinou, kde byl jazyk, tak na to už jsem ani nekoukala, na to jsem 

nereagovala a potom vlastně každý druhý je jazyk.“ 

 Dagmar absolvovala dva kurzy. První byl „Od kolébky do práce“ organizovaný ESF  

a zaměřený na maminky vracející se z MD na trh práce. Druhým byla počítačová rekvalifikace 

od úřadu práce. Ačkoliv uvažovala o tom stát se učitelkou v MŠ či pečovatelkou o postižené,  

k rozhodnému kroku doplnit si chybějící vzdělání z různých důvodů nedošlo. Buď měla časový 

problém: „...vlastně tim, že jsme to jaro promarodili, tak veškerý ty kurzy jsem prošvihla už, 

no...“ Nebo jí chybělo požadované vzdělání: „I jako mě to lákalo do tý mateřský školy, tak jsem 

se ptala na místo tam, ale jelikož nemam pedagogický minimum, mám v hlavičce „rodinná 

škola“, tak jako si řikám, že si nepudu dělat maturitu druhou, abych měla druhou maturitu  

z pedagogiky a z psychologie...“ Anebo jí na školu chyběly finanční prostředky: „Pořád jsem 

jako nastartovaná, pořád mam jakoby do něčeho chuť, ale nemam jakoby finance na to, abych 
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mohla jít a dát za nějakou školu, že jo, protože ty školy jsou hodně soukromý, anebo se  

hodně platěj.“  

Eva zažádala úřad práce o rekvalifikační kurz na kosmetičku, který jí nyní začíná. Jak 

říká, zajímá ji všechno kolem kosmetiky, zkrášlování a moderních procedur a technologií s tím 

souvisejících. S kamarádkou v době těhotenství navštěvovala začátečnický kurz angličtiny, ale 

když skončil, nenavázala dalším. Manžel, který studoval vysokou školu před nedávnem, ji 

inspiroval, že by mohla své vzdělání doplnit taktéž. Ale zatím jí v zahájení studia bránila 

nerozhodnost ve výběru školy: „...já jsem přemejšlela, co bych já vůbec mohla dělat za vysokou 

školu...jako takže mě vůbec nenapadlo...“ Když už si školu vyhlédla, problémem se staly 

finance: „...vyhlídla jsem si školu..., jenomže ona je to soukromá škola...ona to ani neni vysoká 

škola...trvá nějaký snad dva roky...asi něco jako DiS... Je to něco vyššího, ale neni to typická 

nějaká vysoká škola, ale má to nějaký lejstro, že prostě můžete, že jste nějakej návrhář bytovej 

nebo něco takovýho a je to vcelku uznávaná jako škola...ale nezačla jsem jí dělat proto, že je 

celkem i jakoby drahá...“ 

Zhruba po roce evidence na úřadu práce dostala Františka od úřadu práce nabídku  

k absolvování kurzu pro maminky s dětmi, které se po dlouhé době vracejí na trh práce. Měla se 

zde formou hry učit, jak správně napsat životopis, jak se chovat při pohovoru atd. Takový kurz jí 

připadal jako zbytečný, dle svých slov se raději bude tyto věci učit v praxi. Zájem by měla 

například o rekvalifikační kurz na účetnictví, protože to jí při pohovorech často chybí, ale takový 

jí úřad práce nenabídl. V současné chvíli uvažuje o studiu angličtiny, protože ji v tom inspiruje 

kamarádka.  

Aktivita aktérek ve směru vzdělávání není příliš velká. Ačkoliv jsou si vědomy toho, že 

by jim rozšíření vzdělání mohlo v uplatnění na trhu práce pomoci, většina z nich tento fakt příliš 

iniciativně neřeší. Jako důvody, proč u nich k tomuto kroku dosud nedošlo, uvádějí nevhodnou 

nabídku rekvalifikačních kurzů, nedostatek času či peněz a další. Rekvalifikační kurzy, o které 

buď žádají samy, nebo jsou jim doporučeny úřadem práce, jsou voleny bez větší koncepční 

promyšlenosti. Buď jsou to kurzy obecné, bez specifického oborového zaměření, které jejich 

kvalifikaci příliš nezvýší, nebo jim v rámci vzdělávání nebo návazně na něj není umožněno 

získat nezbytnou praxi, bez níž se jejich „hodnota“ na trhu práce nezvětší, jelikož zaměstnavatel 

praxi vyžaduje, a to zpravidla poměrně dlouhou.  
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Volba alternativního uplatnění aktérek mimo trh práce 

 
 Z výpovědí všech matek ve výzkumu je zřejmá jejich stylizace do role matky-

pečovatelky, což je pravděpodobně z velké míry dáno tím, že u většiny z nich období 

nezaměstnanosti navázalo na čerpání MD. V rodinách informátorek má práci v domácnosti  

a péči o děti na starosti zpravidla výhradně žena. Manžel je na druhé straně tím, kdo zajišťuje 

materiální potřeby rodiny a bývá zaměstnáním většinou plně vytížen. 

Rodiny Aleny, Boženy a Dagmar fungují velmi podobně. Matky jsou v domácnosti, 

starají se o děti a manželé zajišťují rodinu materiálně. Pouze Dagmar zmiňuje participaci 

manžela na péči o děti spočívající v jejich dopravení do a z MŠ. Božena a Dagmar shodně 

upozorňují na častou nemocnost svých dětí, a tudíž nutnost obstarat jim domácí péči; obě si tak 

jen těžko dovedou představit, jak by toto fungovalo, pokud by byly zaměstnané. 

 Cecílie se v době, kdy byla nezaměstnaná, plně věnovala dceři a její důsledné přípravě do 

školy. Když pak na tři měsíce nastoupila do zaměstnání, zjistila, že dceři její péče výrazně chybí: 

„...tak se i holka rapidně zhoršila ve škole, jo, začla mi nosit trojky, takže jsem si řikala „tam asi 

neni něco dobře“, takže když jsem pak zase dala výpověď, zase se nám to vrátilo do starejch 

kolejí, zase se ve škole zlepšila...“ Starala se nejen o dceru, ale i o domácnost a manžela, kterému 

taková péče rovněž vyhovovala: „Co si budeme vykládat, i manželovi tohleto vyhovovalo, 

protože měl každej den uvařeno teplý jídlo, teplou večeři, jo, bylo postaráno o něj, takže jak byli 

spokojeni oni, tak jsem byla spokojená i já, tohlecto mě uspokojovalo.“ V současné chvíli 

pracuje, takže jsou povinnosti mezi ni a manžela rozděleny rovnoměrně: „Máme to tak nějak 

napůl. Já obstarám nákupy a odvedu holku do školy a on vlastně jí přivede, udělá s ní úkoly...“ 

 Eva se plně vžila do role pečovatelky o děti a organizátorky chodu celé domácnosti. Od 

jisté doby „jsem byla taxikář a vozila, teda děti jsem dávala do školky a vyzvedávala jsem  

a chodíme na kroužky...“. Zastává veškerou péči o domácnost a manžela, který je s touto situací 

spokojen, „protože věděl, že kdybych někam nastoupila, tak to budou jakoby problémy pro něj... 

a starosti.“ Situaci, kdy by se o dcery nemohla starat ona a péči by měl převzít manžel, popsala 

poměrně dramaticky: „Nó, jako kdyby se mně něco stalo, tak já jsem řikala, že to nevim, jak by 

to udělal...“ Na otázku, zda by přežili, po chvilce váhání odpověděla kladně: „Já si myslim, že 

jo...asi přežili...tak jako musel by, no. Ale vařit umí tak špagety... (zcela vážně) Zase jestli by 

jedli jenom špagety... (smích) Jo, možná pak hranolky...“ 

 Františka má se svým manželem role rozdělené velmi přímočaře: „...on se vlastně 

postará o to financování a já se zase kompletně postarám o dům, o děti prostě, o domácnost  



66 

a tohlento všechno s tim, že on vlastně jako tyhlenty...v tomhletom nedělá nic... (rozvážně) Jo, že 

to máme prostě takhle rozdělený.“ 

 Nezaměstnané ženy-matky v mém výzkumu volí při dlouhodobém řešení problému  

s uplatněním na trhu práce většinou alternativní uplatnění v podobě role pečovatelky o děti  

a domácnost. Naproti tomu manžel v rodině plní úlohu živitele. V některých domácnostech jsou 

role genderově striktně rozděleny, v jiných se více či méně prolínají. Toto rozdělení rolí vnímají 

informátorky jako přirozené a správné, ani u jedné z nich jsem nezaznamenala jakýkoliv protest 

či náznak nespokojenosti s touto skutečností. Matky zdůrazňují svou důležitost pro dítě (byť  

v některých případech již značně odrostlé a tak intenzivní péči nepotřebující), kterému se 

většinou velmi aktivně věnují a ospravedlňují tak svou pozici spočívající v setrvávání mimo trh 

práce. 

 

Budoucí strategie aneb jak chtějí ženy řešit svou nezaměstnanost v budoucnu  
 
 Všechny informátorky, včetně těch, které jako hlavní motivaci k hledání zaměstnání 

uvedly finanční problémy, se shodují na tom, že ekonomická situace rodiny je i bez jejich příjmu 

v budoucnu zvládnutelná.  

 Alena v současné chvíli považuje za vhodné pro jejího syna, aby s ním zůstala  

v domácnosti. Na otázku, do kdy si myslí, že by bylo dobře s ním zůstat doma, odpověděla: „Tak 

ta první třída. Já si myslim, že říkali, že je taková náročnější, takže vidět tu první třídu a potom 

asi...už pak řešit jiný věci. Nó, pak už určitě lepší to zaměstnání a tak nějak...ta první třída je 

logická, že asi když ta ženská jenom trochu může, tak se tomu dítěti má věnovat, než ten start do 

tý školy, než se to zajede...“ Vlastní seberealizaci v zaměstnání tak odkládá do budoucna: „Je 

třeba čas, až to dítě bude trošičku větší, že se můžu vrátit dělat vyloženě, co by se mně líbilo...“  

 Variantu, že by cíleně zůstaly v domácnosti i nadále, odmítají Božena a Cecílie. Ačkoliv 

rodiny obou aktérek jsou schopny vyžít i s jedním příjmem, ony z různých důvodů (popsaných  

v předchozích kapitolách) tuto situaci nehodlají do budoucna přijmout, aniž by nevynaložily úsilí 

ji změnit.  

 Dagmar má sice jisté pochybnosti o zvládnutelnosti situace: „Ale takhle asi ne no, ta 

finanční stránka je dost silná.“ Na druhou stranu při určitém uskromnění by to i pro její rodinu 

možné bylo: „Ale musí se člověk opravdu uskromnit, ale neni to zase o tom, že bysme prostě 

nejeli na dovolenou, to zase ne no. My teda máme známý z Moravy, se kterýma jezdíme tady po 

Čechách, takže si pronajmem chatu společně, což se dá jako finančně unést.“ 
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 Eva si hodně slibuje od rekvalifikace na kosmetičku, na kterou nyní nastupuje. Jedna 

varianta pro ni je otevřít si vlastní salon krásy, začít podnikat (za počáteční finanční pomoci 

manžela), nebo se v druhém případě může nechat na částečný úvazek zaměstnat v některém 

kosmetickém studiu v okolí bydliště.  

 Františka na otázku, kdy si myslí, že přijde čas na to, aby se soustředila více na sebe, na 

svou kariéru, odpověděla: „N ějak asi až budou trošku samostatnější, co se týče toho 

dopravování. Já nevim, starší až bude 11 třeba. Že vlastně budou třeba chodit na stejnou školu, 

že bude moct vyzvedávat tu menší.“ 

 Současná situace je pro rodiny informátorek za těchto okolností po stránce ekonomické 

zvládnutelná a dle názoru většiny z nich pro dítě nanejvýš vhodná. Liší se pouze v představách  

o délce období, po které by s ním rády zůstaly doma, a v rozsahu uskromnění. Většina z nich volí 

strategii alternativního uplatnění v roli matky-pečovatelky, a to plánovitě i pro budoucí období. 

Pouze ty aktérky, u nichž je finanční situace příznivá méně, uvádějí buď nutnost snížení jejich 

výdajů snížením spotřeby (dle Elderovy typologie105 strategií nezaměstnaných při získávání 

životních prostředků se jedná o změnu v potřebách či nárocích rodin), anebo pokračování ve 

strategii zaměstnání106 s tím, že jsou si vědomy nutnosti ústupků v požadavcích. 

                                                 
105 HORA, O.: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných.  
106 HORA, O.: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných.  
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SHRNUTÍ A ZÁV ĚR 

 

Cílem této bakalářské práce byl výzkum dlouhodobé nezaměstnanosti u jedné úzce 

specifikované sociální kategorie, a to žen-matek malých dětí v regionu Mělnicko. Mým záměrem 

bylo zjistit, jaké problémy vnímají nezaměstnané matky malých dětí při hledání zaměstnání, jaké 

strategie jednání volí, když se jim uplatnění na trhu práce dlouhodobě nedaří nalézt a jaké 

faktory volbu těchto strategií ovlivňují.  

 Z výpovědí aktérek, jež se účastnily výzkumu, vyplývá, že hlavními problémy, které řeší 

při hledání svého uplatnění na trhu práce, jsou nedostatečná nabídka práce v požadovaném 

oboru, malá nabídka práce ve zkoumaném regionu vůbec, časově i finančně náročné dojíždění do 

lokality s lepšími pracovními možnostmi a v neposlední řadě téměř nemožné sladění péče o dítě 

a zaměstnání.  

Možnosti na místním trhu práce popisují aktérky jako značně omezené, na druhé straně se 

však brání dojíždění za prací do vzdálenější lokality – například do často zmiňované Prahy –  

z důvodu časové i finanční náročnosti, přestože by zde, dle vlastních výpovědí, měly lepší 

pracovní příležitosti, jak co se týče rozmanitosti oborů, tak finančních podmínek i flexibility 

pracovních úvazků.  

Aby si „pečující rodiče, ženy i muži mohli rovnocenně zvolit míru svého zapojení do 

placené a neplacené práce i péče, je nutný mix politik týkajících se času (pracovní doby, času na 

práci, času na péči), peněz (pro nákup péče a na podporu těch, co osobně pečují) a služeb (pro 

děti a pro staré a nemocné).“107 Informátorky uvádějí, že na trhu práce je nedostatek míst na 

zkrácený úvazek a práce není natolik finančně ohodnocena, aby si za ni mohly koupit péči o dítě. 

Institucionální zajištění dětí popisují jako relativně dostatečné, avšak provozní doba zařízení 

pečující o děti nekoresponduje s jejich potřebami tak, aby se mohly na trhu práce plně uplatnit.  

Z těchto skutečností vyplývá, že většina faktorů, které jsou pro uplatnění žen-matek na trhu 

práce důležité, nejsou splněny. Avšak některé aktérky výzkumu na jedné straně uvádějí jako 

bariéru pro vstup na trh práce problém se zajištěním dětí mimo provozní dobu vzdělávacích 

institucí a na straně druhé odmítají pomoc s hlídáním dětí ze strany širší rodiny a institucionální 

zajištění dětí využívají pouze částečně. V případě těchto žen se tudíž můžeme domnívat, že se 

takto pouze snaží o legitimizaci svého současného stavu. 

                                                 
107 LEITNER 2003, PFAU-EFFINGER 2005, BETTIO, PLANTENGA 2004, LEWIS 2006 in: KŘÍŽKOVÁ, A., 
VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí. 
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Dále mě zajímalo, jaké faktory ovlivňují nezaměstnané matky při volbě strategií jejich 

jednání na trhu práce. Aktérky hovoří o svých preferencích týkajících se zajištění péče o dítě, 

materiálním zabezpečení rodiny, dopadech nezaměstnanosti na svůj život, vnímání procesu 

ucházení se o zaměstnání a postojích svého sociálního okolí.   

Významným faktorem ovlivňujícím jednání aktérek jsou jejich preference týkající se 

zajištění péče o dítě. Jak je patrné již z volby čerpání mateřské dovolené v maximální možné 

délce a dále pak z postojů sdělených v rozhovorech, upřednostňují skutečně dlouhodobou osobní 

péči o dítě a některé svůj návrat na trh práce cíleně odsouvaly. Křížková a Vohlídalová108 ve své 

práci uvádějí jako jednu z bariér pro uplatnění matek na současném trhu práce nedostatečné 

institucionální zajištění dětí mladších a dokonce i starších tří let. U aktérek ve výzkumu se tento 

faktor neprojevuje, jelikož žádná z nich neměla zájem o svěření dítěte do institucionální péče 

před třetím rokem jeho věku (naopak se v rozhovorech objevily názory odsuzující umístění dětí 

do jeslí) a od tří let s jeho umístěním v předškolním vzdělávacím zařízení (mateřské škole) 

neměly problém.  

Dalším faktorem, který aktérky zvažují při tvorbě svých strategií, je faktor ekonomický. 

Informátorky, jejichž rodiny se nacházejí ve špatné finanční situaci, hovoří o intenzitě hledání 

zaměstnání o poznání vyšší než ty, které tento problém řešit nemusí a jsou po stránce materiální 

dostatečně zajištěny příjmem manžela. 

Při zjišťování vlivu faktoru vnímání nezaměstnanosti aktérkami samotnými jsem došla  

k závěru, že většina z nich situaci zvládá velmi vyrovnaně. Stres je patrný právě u těch 

informátorek, které uvádějí, že zaměstnání hledají velmi intenzivně. Negativním dopadem 

dlouhodobého setrvávání v domácnosti, uváděným téměř všemi informátorkami, je redukce 

sociální vztahů. 

Ze strany sociálního okolí nevnímají informátorky žádné negativní názory na svou 

situaci, naopak hovoří spíše o snaze ze strany kamarádů a známých aktivně pomoci. Navíc je  

v podtextu patrný pocit důležitosti a nezbytnosti jejich role matky, kterou vnímají jako 

plnohodnotné „zaměstnání“, tudíž spíše ani nevidí důvod, proč by měla jejich situace připadat 

někomu jako nesprávná. Na druhou stranu tento faktor může mít i vliv pasivní, tzn. aktérky 

mohou absenci negativních reakcí okolí vnímat tak, že jejich situace je, oproti jiným 

nezaměstnaným, schvalována.  

Pohovory o zaměstnání popisují aktérky většinou jako záležitost, která jim není nijak 

nepříjemná, jejich absolvování berou s nadhledem a vyrovnaně.  

                                                 
108 KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí. 
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Z výpovědí aktérek vyplývá, že nejprve všechny zvolily strategii zaměstnání109. Zpočátku 

hledaly na trhu práce uplatnění vyhovující jimi stanoveným požadavkům. Postupem času však 

zjistily, že nabídka na místním trhu práce není natolik široká, aby si v ní mohly vybírat, ba 

dokonce pokud skutečně chtěly nějaké pracovní místo sehnat, musely ze svých původních 

požadavků (někdy i značně) slevit. Některé aktérky přizpůsobily své požadavky podmínkám na 

trhu práce více, jiné je příliš přizpůsobit nehodlají. Z toho můžeme usuzovat, že buď ústupků 

objektivně nejsou schopny nebo hledání práce není jejich nynější prioritou.  

Aktérky si jsou vědomy důležitosti dalšího vzdělávání, avšak příliš aktivní v tomto směru 

nejsou. Zvyšování své kvalifikace se věnují pouze okrajově, pomocí rekvalifikačních kurzů 

zprostředkovaných úřadem práce. Studium cizích jazyků sice považují za potřebné, ale z vlastní 

iniciativy s ním nezačínají.  

Některé z aktérek vysloveně přiznávají (u jiných to vyplývá z jejich postojů), že 

zaměstnání již v současné chvíli příliš aktivně nehledají a volí alternativní strategii setrvávání 

mimo pracovní trh v pozici pečovatelky o děti a domácnost. Na druhé straně některé aktérky se 

stále intenzivně snaží uplatnění na trhu práce najít. Jsou to ty, které jako hlavní důvod hledání 

zaměstnání uvádějí nedostačující materiální zajištění rodiny pouze příjmem manžela a které jsou 

v zájmu nalezení pracovního místa ochotné z některých svých požadavků týkajících se 

zaměstnání slevit (možné ústupky uvádějí u oboru, jedna z aktérek i lokality).  

 Co se týče strategií budoucích, některé matky plánují setrvat v roli pečovatelky cíleně 

dokonce po několik příštích let. Délka tohoto období se odvíjí od jejich názoru na to, v jakém 

věku se již jejich dítě bude schopno obejít bez takto intenzivní péče matky. Jiné svou strategii 

deklarují jako hledání zaměstnání, nicméně trvají na svých požadavcích, které úspěšnému 

nalezení zaměstnání příliš nenapomáhají. Matky, u nichž se projevila nepomíjející snaha  

v současnosti, se zdají být odhodlané pokračovat ve strategii zaměstnání i v budoucnu. 

 Dle Giddense110 má práce na život člověka zásadní vliv a to skrze následující faktory: 

peníze, míru aktivity, změnu, strukturovaný čas, sociální kontakty a osobní identitu. Spolu se 

ztrátou zaměstnání dochází ke ztrátě těchto životních potřeb, kterou nezaměstnaní jedinci 

obvykle těžce nesou. U žen-matek ve výzkumu je situace odlišná. Jejich čas je strukturován péčí 

o dítě, tudíž řád jim nechybí a nuda je netrápí. Zároveň při této činnosti uplatňují určité své 

znalosti a dovednosti, byť poněkud jiné než v původním zaměstnání. Ať bylo předchozí 

zaměstnání aktérek jakkoliv atraktivní, umožňovalo ženám změnu prostředí oproti prostředí 

                                                 
109 HORA, O.: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných.  
110 GIDDENS, A.: Sociologie, str. 308 (více viz. kapitola 1.1 této práce) 
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domácímu. Nyní ženy tuto možnost změny nemají, tudíž se jí snaží nahradit navštěvováním 

různých míst za účelem zajištění zábavy jejich děti – ať už se jedná o zájmové kroužky, 

domácnosti kamarádek se stejně starými dětmi atd. Téměř všechny aktérky vnímají jako 

negativní dopad své nezaměstnanosti redukci sociálních kontaktů. Nestojí však úplně mimo 

kolektiv, pouze se okruh jejich známých zúžil na určitou skupinu lidí, většinou právě další matky 

malých dětí. Ztráta osobní identity u aktérek patrná není, všechny se plně ztotožňují se svou rolí 

matky a tu považují v rámci společnosti za velmi významnou. Jediným zásadním faktorem, jehož 

ztrátu ženy-matky vnímají negativně, podobně jako ostatní nezaměstnaní, jsou peníze. A to  

i přesto, že žádnou z aktérek vyloženě existenční potíže netrápí díky materiálnímu zajištění 

manželem. Aktérky, jejichž rodiny jsou v horší finanční situaci, se zdají být v hledání zaměstnání 

výrazně aktivnější než ty, které jsou materiálně zabezpečeny dobře. Avšak i ženy, které finanční 

tíseň netrápí, si stěžují na absenci vlastního příjmu. Jednak proto, že chtějí také samy do rodiny 

materiálně přispívat a jednak si uvědomují citlivost situace, kdy zabezpečení rodiny závisí pouze 

na jednom jejím členovi.  

 Mareš111 popisuje různé důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. Hovoří o naprosté změně 

života jedince, redukci sociálních vztahů, nedostatku příjmů, ničení sociálního statusu a dalších 

nepříznivých dopadech až po, při dlouhodobém trvání nezaměstnanosti, sociálně patologické 

jevy. U informátorek se žádné patologické jevy neprojevily, což je pravděpodobně dáno tím, že 

období jejich nezaměstnanosti díky návaznosti na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou,  

s sebou neneslo zásadní životní změnu, redukce sociálních vazeb u nich není natolik významná, 

k ničení sociálního statusu díky jejich stylizaci do role matky nedochází a vyloženě  

v existenčním ohrožení nejsou díky příjmu manžela. Proto může být dlouhodobá nezaměstnanost 

jako životní strategie pro ženy přijatelná a udržitelná. 

  

 

  

 

 

                                                 
111 MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém.  



72 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 

 

SEZNAM LITERATURY 

 

BALÁŽOVÁ, K., KALOUSKOVÁ, P., KRÁLOVÁ, Z.: Konflikt péče o dítě a zaměstnání v ČR. 

http://veda.fsv.cuni.cz/doc/balazova.doc (online, staženo dne 7. 4. 2011) 

 

BUCHTOVÁ, B. a kol.: Nezaměstnanost: Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: 

Grada Publishing, 2002. Psychologie nezaměstnanosti, str. 75 – 122 

 

ČERMÁKOVÁ, M.: Postavení žen na trhu práce. In: Sociologický časopis č. 33 (4), 1997,  

str. 389 – 404.  

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/1815c8033438c841b2dca524e33aa4e7dfa234bd_248_389CER

MA.pdf (online, staženo 10. 4. 2011) 

 

DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993 

 

DÜLMEN, R. van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století). Praha: Argo, 

1999 

 

EZZEDDINE, P., HEŘMANSKÝ, M., NOVOTNÁ, H., SEIDLOVÁ, G., ŠŤOVÍČKOVÁ,  

M., VAŇKOVÁ, M.: Etika výzkumu.  

http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=11018 (online, staženo 24. 3. 2011) 

 

GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo, 1999 

 

HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005 

 

HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza dat.  

http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=8388 (online, staženo 14. 2. 2011) 

 

HORA, O.: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV, 2008 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_261.pdf (online, staženo 18. 3. 2011) 



73 

 

HORSKÝ, J., SELIGOVÁ, M.: Rodina našich předků. Praha: Lidové noviny, 1997 

 

HUBÁLEK, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, M., ZAMBOJ, L.: Trh práce a diskriminace. Praha: Poradna 

pro občanství/občanská a lidská práva, 2008 

 

KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M.: Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.  

In: Sociologický časopis č. 45 (1), 2009, str. 31 – 60 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/4250f4d7e678506ceff71acceed1d7e6caae95b8_513_Krizkova

VohlidalovaSC2009.pdf (online, staženo 15. 3. 2011) 

 

KUCHAŘOVÁ, V. a kol.: Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 

2009   http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_299.pdf (online, staženo 12. 3. 2011) 

 

KUCHAŘOVÁ, V., ETTLEROVÁ, S., NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, K.: Zaměstnání  

a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Praha: VÚPSV, 2006 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_195.pdf (online, staženo 12. 3. 2011) 

 

KUCHAŘOVÁ, V., SVOBODOVÁ, K.: Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. 

Praha: VÚPSV, 2006 http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_225.pdf (online, staženo 12. 3. 2011) 

 

MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON, 2002 

 

MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003 

 

RABUŠIC, L.: Kde ty všechny děti jsou? Praha: SLON, 2001, 7. kapitola Proč se rodí málo dětí 

(str. 215 – 238) 

 

RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J.: Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003,  

1. kapitola (str. 20 – 35), 3. kapitola (str. 93 – 123)  

 

SIROVÁTKA, T. a kol.: Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: Fakulta sociálních studií 

Masarykovy univerzity v Brně, Albert, 2006 



74 

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: 

Portál, 2007 

 

TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, H.: Cesta zpátky. Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce 

v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2009 

 

VAŇKOVÁ, M., Verbální techniky dotazování.  

http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=8839 (online, staženo 17. 2. 2011) 

 

 

SEZNAM DATOVÝCH ZDROJ Ů 

 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky: Síť zdravotnických zařízení. 

http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/sit-zdravotnickych-zarizeni 

 

ÚIV – Ústav pro informace ve vzdělávání: Statistická ročenka – předškolní vzdělávání. 

http://www.uiv.cz/rubrika/98  

 

Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Employment_rates_for

_selected_population_groups_(%25).png&filetimestamp=20110118163652 (online, staženo  

13. 3. 2011) 

 

Proměny 2005 http://www.soc.cas.cz/promeny/info/cz/25017/Kvantitativni-vyzkum.html 

 

HRZ05 – Harmonizace rodiny a zaměstnání: Výzkum realizovaný VÚPSV v roce 2005, 

odpovídalo 1219 respondentů (338 mužů, 881 žen), jimiž byli ekonomicky aktivní lidé  

a rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, přičemž věk nejstaršího dítěte byl 1 až 10 let. 

 

E-deti05 – Zaměstnání a péče o děti: Výzkum provedený VÚPSV na přelomu let 2005/6, cílovou 

skupinou byly matky ve věku 20 až 50 let žijící s partnerem a mající alespoň jedno dítě ve věku 

3 až 10 let, respondetek v celé ČR bylo celkem 829. 

 



75 

Rodiče 2005: Výzkum podmínek práce českých rodičů. 

 

RZV06 – Rodina a zaměstnání: Výzkum provedený VÚPSV v roce 2006. Série 5 sond 

věnovaných vybraným typům rodin podle rodinného cyklu, každá má cca 500 respondentů. 

 

 

INTERNET 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz 

 

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/ 

 

Ombudsman – veřejný ochránce práv 

 http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/kriteria-pro-prijeti-do-materske-

skolky-se-maji-tykat-deti-nikoli-posuzovat-jejich-rodic (online, staženo dne 17. 5. 2011)  

 

 

ZÁKONY 

 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (ve znění: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon  

č. 85/2001 Sb., zákoník práce) 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých překážek  

v práci 



76 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

 

ESF   Evropský sociální fond 

MD Mateřská dovolená (v analytické části zkratka použita pro celé období 

výpadku ženy z trhu práce v důsledku péče o dítě, tzn. mateřská  

i rodičovská dovolená) 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí  

MŠ   Mateřská škola 

RD   Rodičovská dovolená, resp. období čerpání rodičovského příspěvku 

VÚPSV  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

ÚIV   Ústav pro informace ve vzdělávání  

ÚP   Úřad práce 

ÚZIS   Ústav zdravotnických informací a statistiky 

 

 

 



77 

SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha č. 1 – Návod k rozhovoru 
 



78 

Příloha č. 1  
 
Návod k rozhovoru 
 
Jméno: 
Rok narození: 
Počet dětí: 
Věk dětí: 
Ukončené vzdělání: 
 
Bydliště (popis obce): 
Rodinný stav (vč. partnerského soužití): 
 Manžel/ partner – věk, vzdělání, povolání: 
Obor nejdéle vykonávaného povolání: 
 
 
I. Problémy s hledáním zaměstnání 
 
Jak dlouho jste nezaměstnaná?  
Jak to začalo?  
Jaké zaměstnání jste měla před mateřskou dovolenou?  
Proč jste se do něj nevrátila? / Pokud jste se do něj vrátila, proč byl zaměstnanecký poměr 
ukončen? 
 
Jaké bylo nejdéle trvající zaměstnání od ukončení rodičovské dovolené?  
Jaký byl důvod ukončení tohoto zaměstnaneckého poměru? 
 
Jak byste popsala své nynější požadavky (tedy již po zkušenosti s dlouhodobou nezaměstnaností) 
na vhodné zaměstnání? (obor, plný/částečný úvazek, platové podmínky, dojíždění/stěhování za 
prací, pracovní podmínky vůbec)  
Na kterých z těchto požadavků trváte a ze kterých jste ochotna ustoupit? Jinými slovy: popsat 
ideální zaměstnání a minimální schůdné. 
 
Jak vnímáte chování potenciálního zaměstnavatele vůči vám při pohovoru o zaměstnání?  
Cítila jste se být někdy diskriminována? (pokud ano, podrobněji rozebrat)  
Ptal se vás na otázky týkající se vaší rodinné situace (rodinný stav, počet a věk dětí, jejich 
zajištění)?  
 
Máte nyní nebo nejpozději od chvíle získání zaměstnání zajištěnou péči o dítě? (konkrétně 
popsat – MŠ, ZŠ + družina, pomoc prarodičů, baby-sitting atd.)  
Pokud máte děti předškolní – svěřila byste je do celodenní péče někoho jiného/nějaké instituce 
nebo nad nimi chcete mít přímou kontrolu a vychovávat je sama osobně? 
 Jaký je váš názor na zajištění péče o děti ze strany státu? 
 
S jakým problémem se osobně při hledání zaměstnání nejčastěji setkáváte? (nedostatek nabídek 
práce obecně, nabídky, které dostáváte, jsou nepřijatelné (proč), nízká nabízená mzda, 
nedostatek nabídek práce na zkrácený úvazek či nabídek práce z domova, nedostatek 
předškolních zařízení a nemožnost jiného obstarání péče o dítě, diskriminace ze strany 
zaměstnavatele, atd.)  
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II. Faktory, které ovlivňují strategie jednání  
 
Jak vnímáte svou nezaměstnanost?  
Co je pro vás na vaší situaci nejhorší? (finanční tíseň, ztráta sebeúcty, ztráta sebevědomí, pocit 
závislosti na státu/partnerovi, chybějící struktura času, nuda, ztráta kontaktu s lidmi, postupné 
zapomínání znalostí a dovedností, ztráta spojení s reálným světem, strach z budoucnosti, pocit 
hanby před okolím, psychické či fyzické problémy)  
Uměla byste vyjmenovat nějaká pozitiva vaší stávající situace? (více času na děti, málo stresu 
oproti pracovnímu prostředí, čas na zpracování agendy manžela-podnikatele) 
 
Jak se na vaší nezaměstnanost dívají přátelé, známí, rodina?  
Řešil nebo řeší také někdo další v okruhu nejbližších problém s nezaměstnaností?  
 
Můžete popsat jak je to s dělbou práce a péčí o děti ve vaší domácnosti? (jak je to nyní a jak by 
se to nejspíše změnilo v případě nalezení zaměstnání) 
 
Jak je to s materiálním zajištěním vaší rodiny? (manžel/partner,rodiče či jiní rodinní příslušníci, 
dědictví, renta)  
Co si myslíte o podpoře ze strany státu – máte nárok na nějaké sociální dávky? 
 
Jakým způsobem vaše nezaměstnanost ovlivnila fungování vaší rodiny? (finanční uskromnění, 
dluhy, časté hádky...)  
 
Co vás motivuje k tomu ucházet se o práci znovu a znovu, ačkoliv neúspěšně? (potřeba 
seberealizace, finanční tíseň, nabádání partnera/manžela, pocit závislosti na státu/partnerovi, 
zvýšení sebevědomí, potřeba struktury času, nuda, potřeba kontaktu s lidmi, udržení znalostí  
a dovedností, ztráta spojení s reálným světem, strach z budoucnosti, pocit studu před okolím) 
 
 
III. Strategie jednání  
 
Jakým způsobem se snažíte o nalezení zaměstnání? (ÚP a jeho nabídky, personální agentura, 
inzeráty, doporučení známých atd.) 
 
Kolikrát za poslední měsíc jste reagovala na nějakou nabídku zaměstnání?  
Na kolika pohovorech jste v posledním měsíci byla?  
Jak se tato frekvence snížila oproti prvním měsícům nezaměstnanosti? 
 
Máte nějaké jiné osobní uplatnění, které vás alespoň částečně uspokojuje a chybějící zaměstnání 
vám alespoň do jisté míry vynahrazuje? (péče o děti, péče o domácnost, pomoc manželovi-
podnikateli, práce vykonávaná z domova, práce v neformálním sektoru, občasný přivýdělek 
mimo domov)  
Máte možnost alespoň občas si nějak významněji přivydělat nebo je zajištění finančních 
prostředků pouze na manželovi/ partnerovi? 
 
Absolvovala jste v průběhu rodičovské dovolené nějaký sebevzdělávací kurz (jazyk, 
rekvalifikace), školu?  
Anebo potom, když se vám nedařilo najít zaměstnání? 
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Jste ochotná se dále vzdělávat, pokud by vám to nabídku práce evidentně rozšířilo?  
 
Dostala jste nějakou nabídku práce, kterou jste odmítla?  
Jakou?  
Kdo vám ji dal?  
Jaký byl důvod vašeho odmítnutí? 
 
Býváte už někdy v rozpoložení, že byste hledání zaměstnání nejraději vzdala a třeba i nějakou 
dobu nehledáte? 
 
Myslíte si, že pokud se přiměřeně uskromníte, dá se tato situace zvládnout až do osamostatnění 
dětí (osamostatnění je zde míněno tak, že jsou schopny samy přijít ze školy  
a pobýt několik hodin samy bez přímého dozoru)? 
 


