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ÚVOD

Ve své bakalářské práci se věnuji tématu, které je mi osobně velmi blízké. Jako pracující 

matka dvou dětí vím, že zvládat péči o děti a domácnost a k tomu odvádět plnohodnotný pracovní 

výkon není vždy jednoduchým úkolem. Skloubit tyto dvě náročné sociální role zejména v dnešní 

hektické a dynamické době, vyžaduje nemalé úsilí. Neustále se hovoří o ekonomické krizi, 

otázky nezaměstnanosti jsou na denním pořádku, tím pádem je kladen velký důraz na výkon. 

Požadavky na pracovním trhu se stupňují, což matkám s malými dětmi neusnadňuje návrat do 

zaměstnání.1

Na pracující ženu – matku, jsou tak kladeny velké nároky, které musí zvládat. V takovéto 

situaci se nachází mnoho žen a právě na ně bych se chtěla na následujících stránkách zaměřit. 

Nebudu se přímo věnovat otázkám, jak se pracujícím ženám daří sladit péči o děti a vykonávat 

své povolání, ani jak řeší péči o dítě v případě nemoci nebo hlídání po zavírací hodině našich 

školek, stále nastavených na „předrevoluční“ pracovní dobu rodičů či o prázdninách. Zda 

spolupracují oba partneři či vypomáhají prarodiče, jaká je podpora státu atd., byť jsou to velmi 

aktuální a diskutovaná témata, na která v posledních letech vznikla řada zajímavých prací.2

Nicméně se těchto faktorů musím dotknout, protože předpokládám, že se významně promítají ze 

soukromého zázemí do profesionálního prostoru a vytvářejí kontext fenoménu, který bych chtěla 

zkoumat. Jevem, o který se v této práci zajímám a který chci lépe poznat, je konflikt, se kterým 

se na pracovišti setkávají ženy, matky malých dětí poté, co se v pozměněné sociální roli ocitají

v pracovním kolektivu.

Jistě by se dalo namítnout, že i pro muže se narozením potomka proměňuje či obohacuje 

sociální repertoár. A to ještě v době, kdy žena zůstává na mateřské dovolené. Ale vzhledem 

k tomu, že péče o děti v naší zemi stále zůstává převážně v rukách žen, budu se věnovat právě 

ženám – matkám, které zajišťují péči o malé děti. 

Jak jsem již naznačila, na toto téma jsem připadla po vlastních zkušenostech a také 

z podnětů mého blízkého okolí. Byla jsem poměrně překvapena situacemi, kdy mladé ženy, které 

chtějí mít v blízké budoucnosti děti, reagují podrážděně na takové potřeby matek, jako např. 

                                                  
1 MAREŠ,P.: Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti, In SIROVÁTKA, T.: Rodina, zaměstnání 
a sociální politika: Brno 2006
2 Poměrně vyčerpávajícím textem na toto téma je např. KUCHAŘOVÁ, V., ETTLEROVÁ, S., NEŠPOROVÁ, O., 
SVOBODOVÁ, K.: Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů, Praha 2006 nebo 
disertační práce BARTÁKOVÁ, H, Cesta zpátky: Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České 
republice, Brno 2008
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úprava pracovní doby, volno o prázdninách či ošetřovné v případě nemoci dítěte. Protože je 

velmi pravděpodobné, že i ony budou muset řešit stejné problémy a situace, očekávala bych 

mnohem větší míru empatie a nikoli odmítavé postoje. Nepřišly mi překvapivé negativní reakce 

ze strany vedení, neboť v dnešní době akcentuje tlak na výkon a na zisk a mateřství, zejména 

jsou-li děti ještě malé, je u převážné části managementu vnímáno jako překážka. 

Své postřehy jsem předběžně konzultovala s některými jinými pracujícími ženami, 

matkami malých dětí. Zjistila jsem, že obdobné zkušenosti nejsou zdaleka ojedinělé.3 Řada z nich 

se setkala s negativními reakcemi, pokud měly nějakým způsobem „zanedbávat“ své pracovní 

povinnosti kvůli péči o děti. Proto jsem se rozhodla této otázce více věnovat a pokusit se zjistit, 

proč k těmto konfliktům dochází a jakého jsou charakteru. 

Cílem této bakalářské práce je zmapování a hlubší poznání konfliktů na pracovišti,

rozpoznání příčin, ale i důsledků, jak je vnímají a chápou samy ústřední aktérky, tedy zaměstnané 

matky malých dětí. 

Práci jsem rozdělila do tří částí, teoretické, analytické a interpretační. V první, teoretické 

části, ve které se opírám o studie související s tématem práce, se věnuji širšímu kontextu 

postavení žen na pracovním trhu. Dále jednotlivým pojmům, které tvoří základní teoretický 

rámec výzkumu. Ve druhé části uvádím cíle a použité postupy při výzkumu. Třetí část zahrnuje 

interpretaci získaných dat. V závěru práce jsou získané poznatky shrnuty a vyhodnoceny. 

                                                  
3

I když např. KUCHAŘOVÁ, V., ETTLEROVÁ, S., NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, K. ve své práci  Zaměstnání a péče o malé děti z 
perspektivy rodičů a zaměstnavatelů ve vztahu matek a spolupracovníků uvádějí, že pouhá „čtyři procenta matek zažila jistou nedůvěru ohledně 
plnohodnotného podílu navrátivší se matky na společné práci a pouze jedna respondentka uvedla, že jí bylo dáno najevo, že je pracovnímu 
kolektivu na obtíž.“ , str. 38
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1 TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Žena v kontextu trhu práce

V první části své práce se budu věnovat zaměstnaným ženám, jejich postavení, které mají 

v současné době na trhu práce a otázkám, které souvisejí se slaďováním pracovních a rodinných 

povinností, protože všechny tyto faktory ovlivňují jednání, které se promítá do tématu této práce, 

tedy konfliktů na pracovišti.

1.1.1 Zaměstnanost žen 

Zaměstnaná žena, pracující za mzdu, je v dnešní západní společnosti naprosto 

samozřejmým fenoménem. I když, jak upozorňuje Giddens, ještě v poměrně nedávné době byla 

tato oblast placeného zaměstnání převážně mužskou záležitostí. K zásadnímu zlomu došlo až za 

první světové války, kdy bylo třeba nahradit násilně vyprázdněná pracovní místa po mužích, kteří 

odešli bojovat za svou vlast. 4 Stejná situace se pak opakovala za druhé světové války. Změnily se 

také oblasti, ve kterých jsou ženy zaměstnávány. Havlová uvádí, že ženský element v minulém 

století pronikl v podstatě do všech profesních odvětví, i do těch typicky mužských, jako např. 

strojírenství, hutnictví, stavebnictví.5 Co se týče vysoké zaměstnanosti žen a zejména matek 

malých dětí, veřejnost i mnozí sociologové v poválečném období předpokládali, že se jedná o 

přechodný stav, jak např. uvádějí Nye a Hoffman své ve studii z roku 1963 o zaměstnaných 

matkách v Americe.6 Nicméně počet žen, které odcházely a odcházejí ze svých domovů za 

výdělkem do kanceláří, továren a jiných institucí zůstal v následujících desetiletích na velmi 

vysoké úrovni. 

Keller jmenuje další faktory, které ovlivňují vysokou zaměstnanost žen. Jsou jimi sociální 

rizika spojená s křehkostí moderní rodiny v západní společnosti, s velkou rozvodovostí a 

zvyšujícím se počtem matek samoživitelek.7 Ženy tak vstupují na pracovní trh z ekonomické, ale 

i sociální potřeby. Nejen ty svobodné, ale i vdané ženy pociťují potřebu podílet se na rodinném 

rozpočtu, případně udržet si určitou životní úroveň. Havlová označuje tuto situaci jako „tlak 

nesvobody“. Naopak jako „tlak svobody“ definuje snahu o získání ekonomické nezávislosti na 

partnerovi, uplatnění vlastních schopností a získání nových sociálních kontaktů.8

                                                  
4 GIDDENS, A.: Sociologie, Praha 2001, str. 319-326
5 HAVLOVÁ, J.: Profesní dráha ve 20. století (Úvod do sociologie povolání), Katedra sociologie FF UK, Praha 
1996, str. 89
6 NYE, I. F., HOFFMAN, L.W.: The Employed Mother in America, USA 1963, str. 6
7 KELLER, J.: Nová sociální rizika, Praha 2011, str. 46-47 
8 HAVLOVÁ, J., Profesní dráha ve 20. století (Úvod do sociologie povolání), Katedra sociologie FF UK, Praha 
1996, str. 89
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V současné době je zaměstnanost žen v produktivním věku u nás i v Evropě poněkud nižší 

než u mužů, tento rozdíl však činí pouhých několik procent (např. Havlová uvádí téměř 

devadesátiprocentní hranici zaměstnanosti ženské populace v bývalých socialistických zemích9).

Lisabonská strategie stanovila v zájmu dynamického rozvoje a konkurenceschopnosti starého 

kontinentu míru zaměstnanosti žen na nejméně 60% do roku 2010.10 Tomuto číslu se v dnešní 

době Česká republika i Evropská Unie velmi přibližují. Pro ilustraci uvádím tabulku 

publikovanou Českým statistickým úřadem :

Tabulka č. 1 : Míra zaměstnanosti 15-64letých v EU a České republice v % (2. čtvrtletí 2012)

Země Celkem Muži Ženy

EU 27 64,3 69,9 58,8
Česká 

republika 66,5 74,6 58,0

Zdroj : ČSÚ11, upraveno

Pro další desetileté období Evropská Komise ve svém projektu Evropa 2020 genderovou 

specifikaci neuvádí. Hranice míry zaměstnanosti 75% je pro věkovou kategorii 20-64 let pro obě 

pohlaví společná.12

Ženy jsou však v České republice oproti průměru Evropské Unie ohroženy větší mírou 

nezaměstnanosti, i když v porovnání reálných čísel jsme na tom o něco lépe, jak dokládá 

následující tabulka:

Tabulka č. 2 : Míra nezaměstnanosti 15-64letých v EU a České republice v % (2. čtvrtletí 2012)

Země Celkem Muži Ženy

EU 27 10,4 10,4 10,3
Česká 

republika 6,8 5,8 8,0

Zdroj : ČSÚ13, upraveno

                                                  
9 HAVLOVÁ, J., Profesní dráha ve 20. století (Úvod do sociologie povolání), Katedra sociologie FF UK, Praha 
1996, str. 89
10 Lisabonská strategie, [online], <cit. 2012-12-8>, dostupné z
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm,
11 Veřejná databáze ČSÚ, [online] <cit. 2012-12-3>, dostupné z   
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=VSPS_analyza_2&&kapitola_id=15, 
12 Stagnace trhu práce v EU - Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními 
zeměmi EU, [online], <cit. 2012-12-8>, dostupné z http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam04281111.doc
13 Veřejná databáze ČSÚ, [online] <cit. 2012-12-3>, dostupné z  
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=VSPS_analyza_9&&kapitola_id=15

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_tabulka.jsp?maketa_id=264342&kodjaz=203&maketa_id=264342&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_tabulka.jsp?maketa_id=264342&kodjaz=203&maketa_id=264342&app=vdb
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1.2 Profesní dráha žen

I když ženy během 20. století pronikly do mnoha typicky mužských profesních oblastí, 

přesto bývá jejich volba povolání úzce spjatá s jejich ženskou rolí. Tato přirozenost byla zjevně 

narušena oběma světovými válkami a následně zaměstnaneckou politikou v zemích 

socialistického bloku, kdy se ženy stávaly např. jeřábnicemi, traktoristkami apod., nikoliv však 

potlačena. 

Na odlišnost profesní dráhy žen a mužů poukazuje např. Havlová ve své studii Profesní 

dráha ve 20. století. Uvádí, že tato odlišnost je dána biologickými předpoklady a tedy, že 

„skutečnost předpokládaného mateřství formuje životní strategii a profesní život se podřizuje 

rodinnému cyklu.“14 Ženy si pak často volí takové profese, které vyhovují jejich přirozenosti. 

V nemalé míře hledají uplatnění ve školství, zdravotnictví nebo službách, ať již sociálních či v 

jiných nevýrobních oblastech. 

Mladé ženy vstupující do profesního života většinou počítají s tím, že jejich kariérní dráha 

bude narušena mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou a budou nuceny svou kariéru opakovaně 

restartovat.  Havlová dále zdůrazňuje, že „dochází k výraznému rozporu mezi vzdělaností žen a 

uplatněním jejich znalostí a schopností v povolání.“15 Jak ale autorka uvádí, nedomnívá se, že by 

tomu bylo z důvodů diskriminace. Dle jejího názoru spíše absentuje potřebná aspirace na profesní 

seberealizaci, protože ženy stále mají na mysli, jak skloubit svou kariéru s rodinnými potřebami. 

Svobodné či bezdětné ženy většinou pracují na plný úvazek. Giddens poukazuje na 

skutečnost, že i matky se na počátku devadesátých let oproti letům osmdesátým často se vraceli 

po mateřské dovolené na své původní místo ke stejnému zaměstnavateli na plný úvazek,16 což 

pro mnohé z nich bylo a je ekonomickou nezbytností. Nižší úvazek však pro mnoho žen

představuje jedinou možnost, jak propojit kariéru s péčí o děti, zejména pokud jim chybí širší 

zázemí.

Dnes na území Evropské Unie pracuje téměř třetina žen (není uvedeno zda výhradně 

matek) na zkrácený úvazek. V České republice však v současné době tvoří podíl zkrácených 

úvazků pouhých 10%, což je velmi nízké číslo, zvláště v porovnání s Německem se 45% a 

zejména s Nizozemskem, kde pracuje na snížený úvazek více než 75% žen.17

                                                  
14 HAVLOVÁ, J., Profesní dráha ve 20. století (Úvod do sociologie povolání), Katedra sociologie FF UK, Praha 
1996, str. 87
15 Tamtéž
16 GIDDENS, A., Sociologie, Praha 2001, str. 321
17 Tato čísla pocházejí ze statistik Eurostatu za 1. čtvrtletí roku 2010,  více lze nalézt v článku Stagnace trhu práce v 
EU - Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU, [online], 
<cit. 2012-12-8>, dostupné z http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam04281111.doc
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1.3 Slaďování kariéry a péče o děti

Návrat ženy do zaměstnání po mateřské dovolené je velkou změnou v jejím životě. Zatímco 

před narozením dítěte mohla být kariéra na jednom z prvních míst v jejím hodnotovém žebříčku, 

narození dítěte často tyto hodnoty změní. Návrat do zaměstnání pak může vyvolat určité dilema, 

jak skloubit péči o dítě s plnohodnotným pracovním výkonem. Např. Čermáková ve svém 

výzkumu charakterizuje tuto, pro ženu novou situaci, jako „dvojí zátěž“. Poukazuje sice na 

možnost „svobodné volby“ mezi mateřstvím a prací, zároveň však konstatuje její omezení 

ekonomickou a sociální situací mladých rodin18. Barbara Havelková tuto situaci označuje jako 

„dvojí břemeno“, jehož původ v České republice sahá do dob komunistické éry, kdy sice 

„rodinné právo formálně odstranilo existenci ‘rolí‘ muže a ženy v rodině“, ale péče o děti a 

domácnost zůstala de facto v rukách žen, které zároveň pracovaly na plný úvazek.19 Hana 

Havelková ve své práci upozorňuje, že role matky byla po roce 1989 vyzvedávána, nešla však 

ruku v ruce s kulturním procesem. Zároveň zdůrazňuje významnou roli konfrontace mezi 

zvládáním rodiny a ekonomickým zajištěním: „Převážná část populace se zmítá mezi snem o 

harmonické rodině a realitou mimořádně vysoké, dobrovolné i ekonomickým tlakem vynucené 

zaměstnanosti žen.“20

Na souvislost mezi ekonomickými a sociálními faktory a potřebou sladit péči o děti

poukazuje řada současných sociologických prací. Keller označuje tuto skutečnost, která souvisí 

s širokou zaměstnaností žen za závažné sociální riziko: „Důsledkem je, že ženy v zemích, kde 

dříve masově nepracovaly a celé jejich domácnosti čelí novému typu sociálního rizika v podobě 

nutnosti sladit povinnosti plynoucí z placené práce s péčí o rodinu.“21 I když v České republice, 

resp. Československu se zaměstnanost žen vždy pohybovala ve vysokých číslech (jak jsem 

uvedla výše), řada existujících problémů souvisí se stagnací systému sociálních zařízení, jejichž 

provozní doba dávno nekopíruje typickou pracovní dobu, zejména v oblasti služeb. Rodiče jsou 

tak nuceni vyhledávat pomoc s vyzvedáváním dětí ze školek či družiny u prarodičů, sousedů, 

rodičů spolužáků nebo chův. Politika zaměstnanosti a rodinná politika České republiky se 

v tomto ohledu poněkud rozcházejí, neboť ani nabídka snížených úvazků pro matky, které chtějí 

pracovat není dostatečná. Navíc po poklesu porodnosti v porevolučních letech byla řada 

                                                  
18 ČERMÁKOVÁ, M. Rodina a měnící se gender role – sociální analýza české rodiny, 1995, str. 41
19 HAVELKOVÁ, B.: Genderová nerovnost v období socialismu In Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) 
Komunistické právo v Československu, Brno, 2009, str. 197
20 HAVELKOVÁ, H., Dimenze „gender“ ve vztahu soukromé a veřejné sféry, Praha 1995, str. 28 [online] <cit. 
2011-12-11>, dostupné z 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/dbfbd9e5f7e683cf8bdf9a2b501ff0846d4c8508_344_025HAVEL.pdf
21 KELLER, J.: Nová sociální rizika, Praha 2011, str. 48 
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mateřských škol a jeslí uzavřena. Jejich obnovení po následné vzrůstající porodnosti pokulhává 

za potřebami společnosti.

Poměrně rozsáhlou prací, která v poslední době na téma slaďování rodiny a zaměstnání

vznikla pod vedením profesora Sirovátky je soubor textů Rodina, zaměstnání a sociální politika.22

Uvedu několik bodů, které pokládám za relevantní s ohledem na téma mé práce. Prvním z nich je 

flexibilní pracovní síla. Flexibilita je jedním ze základních a snad nejčastěji se objevujících 

požadavků ze strany zaměstnavatele. Mareš cituje Jordana, Redleyho a Jamese, kteří upozorňují 

na fakt, že tento požadavek má v globální ekonomice destruktivní vliv na rodinný život „i na 

rodinu jako sociální instituci“. Jak dále uvádí Mareš, „flexibilizace práce i pracovní doby (tam, 

kde je vynucovaná zaměstnavatelem a podle potřeb zaměstnavatele, bez ohledu na potřeby 

zaměstnanců) je jedním z důležitých faktorů disharmonie mezi zaměstnáním a rodinou. Na 

druhou stranu může ovšem tato flexibilizace představovat i mechanismus nabízející v řadě 

případů pracovníkům možnost harmonizovat vztah mezi rodinou a zaměstnáním.“23 Záleží na 

ochotě zaměstnavatelů, jak se k celé záležitosti postaví.24

Mareš rovněž zdůrazňuje, že dostatečný příjem jednoho živitele rodiny je v dnešní době 

pouhou fikcí. Vstup žen na pracovní trh je pak kombinací ekonomického faktoru a snahou o 

emancipaci moderní ženy. Ženě tak přibývá nová role, ale povinnosti vyplývající z péče o rodinu 

jí ve většině případů zůstávají v plném rozsahu.25     

1.4 Mateřství jako handicap na trhu práce

Současný trh práce v době zmítané ekonomickými krizemi obecně příliš nenahrává 

zaměstnávání matek s malými dětmi, kdy je kladen důraz na maximální výkon. Řada 

zaměstnavatelů odmítá uzavřít pracovní poměr s ženami, které mají děti v předškolním nebo 

ranně školním věku, protože se obávají častých absencí kvůli ošetřování v době nemoci. Ze 

stejných důvodů nechtějí přijímat zpět ženy po mateřské dovolené. Jak uvádí např. Valentová, 

z dostupných statistik lze vyčíst, že „v České republice má narození dítěte na zaměstnanost matky 

                                                  
22 SIROVÁTKA, T.: Rodina, zaměstnání a sociální politika, Brno 2006
23 MAREŠ,P.: Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti, In SIROVÁTKA, T.: Rodina, zaměstnání 
a sociální politika: Brno 2006, str. 29
24 Metodiku flexibility práce zpracovala např. Radomíra Gilarová, Metodika využití flexibilních forem práce –
částečné pracovní úvazky, sdílení práce a přerušení práce, Praha 2004, [online] <cit. 2011-12-08>, dostupné z 
online z http://www.equalcr.cz/files/clanky/910/metodika_flexibilni_formy_prace.pdf
Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době podporuje projekt slaďování rodinného a pracovního života 
Audit rodina & zaměstnání, více na http://www.mpsv.cz/cs/11477 nebo http://www.auditrodina.eu/
25 MAREŠ,P.: Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti, In SIROVÁTKA, T.: Rodina, zaměstnání 
a sociální politika: Brno 2006
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značný negativní dopad“.26 Pro ilustraci opět uvádím tabulku, ze které je patrný rozdíl v

zaměstnanosti žen-matek mezi průměrem Evropské Unie a Českou republikou27:

Tabulka č. 3 : Mezinárodní srovnání - míry zaměstnanosti v závislosti na počtu dětí v %

Země

Ženy 20-49 let

1 dítě 2 děti 3 děti a více

2009 2010 2009 2010 2009 2010

EU 27 65,1 *** 60,7 *** 45,2 ***

Česká 
republika 31,2 32,1 35,8 39,7 33,5 33,7

Zdroj : ČSÚ28, upraveno

Rovněž Bartáková s odkazem na celou řadu studií uvádí, že ženy se vzhledem k mateřským 

povinnostem nacházejí v mnohem složitějším postavení na trhu práce.29 Kuchařová et al. uvádějí, 

že ze zkoumaného vzorku matek s malými dětmi od 3 do 10 let 14% žen uvedlo jako důvod 

neobnovení nebo brzké ukončení pracovního poměru diskriminační chování zaměstnavatele, což 

považují za alarmující. Do tohoto čísla nejsou započítány ženy, kterým bylo nabídnuto odstupné, 

což činí další 4% z dotázaných.30  

Mateřství jako handicap lze identifikovat i v jeho v latentní podobě. Jak uvádí Bartáková, 

dle průzkumů OECD „se kariérní postupy nijak výrazně neliší mezi ženami s dětmi a ženami 

bezdětnými“. Tento fakt je ovlivněn skutečností, že zaměstnavatelé již dopředu předpokládají 

přerušení kariéry z důvodů mateřství.31

                                                  
26 VALENTOVÁ, M.: Postoje k opatřením týkajícím se rodiny a rovnováhy pracovního a rodinného života 
(mezinárodní srovnání) In SIROVÁTKA, T.: Rodina, zaměstnání a sociální politika: Brno 2006
27 Na tento fakt upozorňují ve své práci např. KUBÁLKOVÁ, P., WENNERHOLM ČÁSLAVSKÁ., T.: Ženy a 
česká společnost: hodnocení implementace Pekingské akční platformy nadnárodní a mezinárodní úrovni (Peking 
+15), Praha 2010, str. 54. Pro zajímavost uvádím, že čísla České republiky jsou srovnatelná snad jen se Slovenskem, 
nižší údaje uvádí Eurostat pouze u Turecka, které stojí mimo EU.
28 Český statistický úřad [online], <staženo 12-12-8>, dostupné z 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/AA00229310/$File/1413114427.pdf
29 BARTÁKOVÁ, H.: Cesta zpátky: Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice, Brno 2008,
str. 11
30 KUCHAŘOVÁ, V., ETTLEROVÁ, S., NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, K.: Zaměstnání a péče o malé děti z 
perspektivy rodičů a zaměstnavatelů, Praha 2006, str. 33
31 BARTÁKOVÁ, H.: Postavení žen na trhu práce v České republice a v dalších zemích Evropské unie In 
SIROVÁTKA, T.: Rodina, zaměstnání a sociální politika: Brno 2006, str. 207
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1.2 Sociální role a konflikt

Na následujících řádcích se budu věnovat termínům, o které se budu opírat v analytické 

části této práce.

1.2.1 Sociální role

Sociální role je definována jako „souhrn očekávaných jednání vůči jedinci, který zastává 

určitou sociální pozici“32, resp. jako „sociálně definovaná očekávání, jimiž se osoba s určitým 

statusem nebo sociálním postavením řídí“33. Keller mj. označuje role za „sociálně specifikované 

instituce“34. Samotný pojem role je vypůjčen z divadelní terminologie. Poukazuje na skutečnost, 

že ačkoliv se vždy jedná o jednu a tutéž osobu, tedy stále o jednoho daného jednice, setkáváme se 

s ním na různých „jevištních scénách“ a na každé takové scéně očekáváme ztotožnění 

s příslušnými kulisami. Sociální interakce, ve kterých analyzované pojmy divadelní terminologie 

dominují, nacházíme zejména v dílech amerického sociologa kanadského původu Ervinga 

Goffmana.35   

Keller uvádí, že očekávání, která v souvislosti s rolí máme, nám umožňují „vysvětlovat 

pravidelnosti sociálního života“ a regulovat jednání jednotlivých členů skupin či společností.36

Pokud tedy jedinec vstupuje do interakce s jinými jedinci či skupinou, je od něj očekáván určitý 

způsob jednání a komunikace. Na druhou stranu existuje určitý předpoklad, jak bude takové 

jednání přijato společností. Odpovídající reakce „publika“ je za normálních okolností do určité 

míry předvídatelná.  

Sociologie na rozdíl od antropologických definic popírá sociální homogenitu. Zatímco 

v rámci antropologie řeší příslušníci dané kultury problém určitým způsobem, sociologie spojuje 

navíc řešení vzniklé situace či problému v závislosti na momentální pozici daného jedince ve 

sociální struktuře.37  

1.2.2 Pohled na sociální role v sociologii

Mezi zakladatele teorie sociálních rolí, které zmiňuje např. Keller38, patří bezpochyby G. H. 

Mead a R. Linton. Oba dva formulovali své poznatky ve třicátých letech minulého století.

                                                  
32 JANDOUREK, J., Sociologický slovník, Praha 2001
33 GIDDENS, A., Sociologie, Praha 2001,str. 98
34 KELLER, J., Úvod do sociologie, Praha 2004, str. 70
35 V českém překladu např. GOFFMAN, E., Všichni hrajeme divadlo, Nakladatelství studia Ypsilon, Praha 1999
36 KELLER, J., Úvod do sociologie, Praha 2004, str. 70
37 Tamtéž
38 Tamtéž, str. 69-76
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První z nich, G. H. Mead, popsal ve svém díle Mind, Self and Society (1934)  proces 

socializace, který nás provází od našeho dětství. Zpočátku se učíme od našich nejbližších. 

Postupně zjišťujeme, že na sebe můžeme pohlížet i očima druhých, což nás nadále provází po 

celý život. Toto rozlišení bývá uváděno jak „me and I“. Každá naše role je spojena s určitým 

očekáváním a vyvolává reakci v našem okolí, kterou na základě zkušenosti předpokládáme. 

Socializace je vlastně nikdy nekončící proces, neboť se během našeho života neustále setkáváme 

s novými a novými skupinami, do kterých se postupně začleňujeme. 

Druhý z nich, R. Linton kromě pojmu role navíc rozlišuje pojem status. Status v jeho 

terminologii znamená, že různí jedinci mohou mít v rámci skupin různé postavení. V jejich 

jednání se tak projevuje nejen jejich individuální osobnost, ale zároveň způsob chování, ve 

kterém se zrcadlí očekávání druhých, odpovídající příslušné pozici, přisuzované výši statusu. 

Prezentované role jsou vyjádřením této situace a spojují daného jedince s referenční společností. 

Jejich představy by se měly protínat. Ve funkcionálním pojetí se jedná o jakousi sebekontrolu, 

tedy „zvnitřnění závazných společenských norem“.39

Na teorii rolí kriticky pohlížel R. Dahrendorf. Poukázal na skutečnost, že tyto teorie příliš 

abstrahují člověka a vytvářejí spíše atraktivní sociologický konstrukt. Oddalují tak živoucího 

jedince od reálné skutečnosti, což znesnadňuje pochopení skutečných vztahů. Kladl důraz na 

autentické individuální jednání, které nemusí plně splňovat očekávání společnosti. Vytváří 

jemnější rozlišení rolového očekávání podle toho, zda jedinec musí nebo může hrát svou roli, 

která se u něj předpokládá a také jaké jej v případě nedodržení čekají sankce.  

K dalším kritikům teorie rolí patří M. Crozier, zejména proto, že tato teorie nedokáže 

vysvětlit vývoj role, proměnu očekávání, nové kombinace, strategie a nová očekávání.

1.2.3 Konflikt rolí

Žádný člověk nezastává ve svém životě pouze jednu jedinou roli. Vzhledem k tomu, že se 

pohybuje v různých prostředích, ve kterých se musí přizpůsobovat vnějším podmínkám, se 

proměňují i jeho role. Některé z nich, jako např. pohlaví, věk nebo národnost jsou mu připsané. 

Jiné, mezi něž patří prestiž nebo určitá privilegia, jsou získané. Třetí kategorii tvoří role vnucené, 

jako jsou vojenská služba nebo nezaměstnanost.40 Mezi těmito rolemi, ať již z různých kategorií 

nebo z jedné jediné může docházet ke konfliktu, tedy ke střetu vzájemně neslučitelných 

sociálních pozic. 

                                                  
39 KELLER, J., Úvod do sociologie, Praha 2004, str. 71
40Tamtéž
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Merton zavádí do sociologie termín „role set“ (sestava role). V okamžiku, kdy různé

referenční osoby, které jsou v pozici „vymezovatelů“ či „sdělovatelů“ chápou roli jejího nositele 

odlišně, mohou svými neslučitelnými očekáváními způsobit konflikt v roli.41 Nositel role pak má 

ztížené rozhodování při volbě způsobu jednání, zda se přiklonit k jednomu z nich nebo volit 

kompromis.  

Keller zmiňuje další tři typy rolových konfliktů42:

1) Konflikt mezi rolemi v případě, že nelze sladit očekávání spojená s dvěma odlišnými 

rolemi u jedné osoby.

2) Intra-sdělovatel konflikt – pokud má daná osoba „ze sestavy role vůči jejímu nositeli 

navzájem neslučitelná očekávání a není ochotná rezignovat na žádné z nich“.

3) Já-role konflikt, rozpor „mezi potřebami či schopnostmi nositele rolí a očekáváními, 

která druzí s jeho rolí spojují. Osobní důvody znemožňují těmto očekáváním dostát.“  

Pokud je na člověka kladeno příliš mnoho povinností, které s jeho rolemi souvisí, může 

dojít nejen ke konfliktu rolí, ale i k rolovému přetížení, jak uvádí Jandourek v sociologickém 

slovníku. Za příklad zde dává právě zaměstnanou matku, která pak v důsledku takové situace 

může trpět stresem a neschopností jednat.43

1.2.4 Sociální role zaměstnané matky, dvojitá identita

Zaměstnaná matka má nepohybně větší počet rolí než jen matka či zaměstnankyně. Je to 

také žena, dcera, manželka, kamarádka. V souvislosti s tématem výzkumu nás však budou 

zajímat zejména obě výše zmíněné role a jejich vzájemný vztah. 

Řekli jsme, že častou motivací ke zvládání obou rolí bývá ekonomická situace, která nutí 

ženy, aby kromě péče o děti zvládaly i placené zaměstnání. Jiným důvodem můžou být sociální 

důvody, potřeba kontaktu s jinými lidmi, změna prostředí… 

Tématu vyrovnávání se s oběma rolemi se věnuje několik prací u nás, zejména v souvislosti 

slaďování obou rolí. Některé z nich jsem již uvedla výše. Další v obdobném duchu vznikali a 

vznikají v mnoha jiných zemích. 

Ráda bych zmínila některé postřehy z díla francouzské filozofky a socioložky Elizabeth 

Badinterové, která se ve své knize podrobně věnuje konfliktu ženy a matky v jedné osobě a které 

považuji za velmi výstižné. V kapitole, která je věnovaná tématu mateřství versus zaměstnání, 

                                                  
41 KELLER, J., Úvod do sociologie, Praha 2004, str. 72
42 Tamtéž
43 JANDOUREK, J., Sociologický slovník, Praha 2001, str. 207
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říká, že ženy na jedné straně touží po nezávislosti a možnosti uplatnit se v zaměstnání i 

v partnerském a společenském životě. Aby dosáhly tohoto ideálu, mají méně dětí a v pozdějším 

věku. V momentě, kdy se jim narodí první dítě, dostávají se do pozice vyjednavaček mezi 

dvojitou identitou. Mateřský ideál se v plné míře střetává s čím dál větším tlakem pracovního 

prostředí. Nastává problém, který se stává zřetelnější ve světě zmítaném ekonomickými krizemi a 

hrozbou nezaměstnanosti. Oproti bezdětným ženám cítí potřebu vyjednávat mezi rolí matky a 

ostatními osobními cíli. Pokud dosahují rovnováhy mezi touto dvojitou identitou, je to stav 

křehký a nestabilní. Proces vyjednávání není nikdy definitivně ukončen. Vyvíjí se v závislosti na 

věku a potřebách dítěte, ale také na profesních příležitostech.44

1.2.5 Sociální konflikt

Doposud jsem se věnovala především kontextu, ve kterém se aktérky výzkumu nacházejí a 

prostředí, ve kterém jednají. Další pasáž bych chtěla věnovat ústřednímu tématu této práce, 

kterého jsem se již dotkla, ale který si zaslouží více pozornosti. Tímto fenoménem je konflikt, 

který má v sociologii dosti významné postavení. 

1.2.5.1 Paradigma konfliktu

V samých počátcích sociologie převažovalo v jejích teoriích konsensuální paradigma. 

Vzhledem k tomu, že měla do značné míry suplovat náboženství ve společnosti, která byla po 

revolučních událostech v průmyslově vyspělých zemích  výrazně  sekularizována, předpokládali 

její zakladatelé, že bude tato mladá moderní věda využita jako nový „klíč k chápání světa“, jako 

nástroj porozumění založený na funkčnosti a harmonii vztahů.45

Téma konfliktu se v různých podobách objevuje i u prvních sociologů. Durkheim např. 

používá pojem anomie, který lze chápat jako vnitřní konflikt jedince s vnějším světem. V širším 

společenském kontextu se téma konfliktu objevuje zejména v díle Karla Marxe, který mluví o 

třídním konfliktu a třídním boji. Jak uvádí Giddens, všudypřítomnost sociálního konfliktu 

zdůrazňují ve svém přístupu někteří sociologové ovlivnění zejména Marxem a Weberem. Podle 

nich je společnost plná napětí, i když navenek působí harmonicky46, nebo jak říká Bourdieu 

                                                  
44 BADINTER, E.: Le Conflit: La femme et la mère, Paris 2010, str. 188-190
45 GIDDENS, A., Sociologie, Praha 2001
46 Tamtéž, str. 539-542
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„konsenzus v žádném případě nevylučuje konflikty mezi protihráči, kteří sledují své partikulární 

zájmy“47. 

Keller48 uvádí, že teorie konfliktu se v sociologii prosazuje až v průběhu padesátých let 

minulého století jako reakce na jednostranný strukturně funkcionální přístup. Její základní 

předpoklady shrnuje do následujících bodů:

1) Sociální systémy jsou založeny na protikladech.

2) Společnosti jsou nutně vnitřně rozdělené.

3) Život ve společnosti generuje opozici a nepřátelství.

4) Společenský život generuje opozici a nepřátelství.

5) Každá společenská diferenciace zahrnuje mocenskou nerovnost.

6) Základními prvky společenského života jsou zájmy.

7) Sociální život obsahuje nátlak.

8) Společenský život generuje různost zájmů.

9) Sociální systémy mají tendenci ke změně.

Sociologie, nahlížející na svět očima skrze teorii konfliktu se zabývá obdobnou 

problematikou jako sociologie konsensuální. Jen z opačného pohledu. Jak uvádí Novotná, 

v konsensuálním paradigmatu je konflikt škodlivý a je třeba ho potlačovat, naopak v konfliktním 

paradigmatu konflikt kolektivitě prospívá. Na konflikt lze tedy pohlížet jak funkčně tak

dysfunkčně.49

1.2.5.2 Vymezení pojmu konflikt

Na konflikt jako takový lze pohlížet z několika úhlů. Jeho obecná definice je velmi 

problematická, neboť tento jev se vyskytuje v mnoha různých formách, souvislostech a 

intenzitě.50 Klasický sociologický konflikt je definován jako střet mezi sociálními vrstvami nebo 

třídami.51 Na pozadí každého konfliktu stojí protikladnost zájmů jednotlivých aktérů nebo skupin, 

rozdílnost hodnot, které vyznávají, nedostatkovost statků či boj o moc a pozice. Petrusek a Balon

říkají, že k sociálnímu konfliktu může dojít tehdy, je-li překročen „práh nasycenosti“52, tedy 

                                                  
47 BOURDIEU, P. in ŠUBRT, J., Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie, Praha 2001
48 KELLER, J., Úvod do sociologie, Praha 2004
49 NOVOTNÁ, E.: Sociologie sociálních skupin, Praha 2010, str. 59
50 MAŘÍKOVÁ,H., PETRUSEK,M., VODÁKOVÁ,A. a kol.,Velký sociologický slovník, Praha 1996 
51 JANDOUREK, J., Sociologický slovník, Praha 2001
52 PETRUSEK, M., BALON, J.: Společnost naší doby, Praha 2011, str. 19 
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obrazně řečeno, pokud spadne do poháru poslední kapka. Tuto poslední kapku, „bod zlomu“, je 

však velmi těžké dopředu identifikovat. 

Fenomén konfliktu je studovaným jevem mnoha vědeckých disciplin. Na sociologické půdě 

je kladen důraz na kulturní instituce, které ovlivňují biologické aspekty příčin a projevů 

konfliktních situací. Naopak některé jiné discipliny jako např. psychologie či historie pracují se 

sociálními vzorci daného fenoménu. Sociální aktér je vždy lidská bytost, která jedná v určitém 

psychologickém rozpoložení, ovlivněna historicko-společenským kontextem, která o svém 

jednání přemýšlí a často matematicky kalkuluje důsledky svého jednání. 53 Konflikt jako sociální 

jev je velmi rozmanitý. Tento fenomén se vždy vztahuje k nějakému sociálnímu napětí. Avšak 

jak uvádí např. Novotná, je velmi obtížné odlišit toto napětí od konfliktu jako takového. Dále 

uvádí, že toto rozlišení je vlastně zbytečné, protože je tento pojem používán v nejednoznačném a 

širokém významu vzhledem k variabilitě tohoto jevu54, jak již bylo zmíněno výše.  

Konflikt má jako každý jev své fáze a intenzitu. Novotná konflikt, který se odehrává 

v sociální skupině, rozděluje do tří etap. V první fázi je napětí „skryté, spíše tušené a 

vyciťované“. Tento stav označuje jako „latentní konflikt“, který postupně nabývá na intenzitě. Ve 

druhé fázi se konflikt projevuje, manifestuje, stává se předmětem diskuse a nakonec dochází ke 

střetu a konfrontaci, „konflikt je manifestní“. Cílem skupiny by měl být dosažení rovnovážné 

situace, tj. homeostáze.55

                                                  
53 KELLER, J., Úvod do sociologie, Praha 2004, kap. Teorie konfliktu, str. 117-129
54 NOVOTNÁ, E.: Sociologie sociálních skupin, Praha 2010, str. 59
55 Tamtéž, str. 59-60
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2 METODOLOGICKÁ ČÁST 

2.1 Výzkumný problém

Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na povahu a příčiny konfliktů, které se odehrávají na 

pracovišti, na kterém se žena s malými dětmi ocitá po mateřské, resp. rodičovské dovolené.56

Zaměřím se na problematiku, která souvisí s její pozměněnou sociální rolí, čímž rozumím 

promítnutí jejího mateřství do vztahů na pracovišti, a to jak mezi kolegy či kolegyněmi, tak do 

vztahů se svými nadřízenými. Tuto skutečnost budu interpretovat z pozice aktérek, tedy 

samotných matek s malými dětmi.

2.1.1 Formulace výzkumných otázek 

1) Které situace na pracovišti vnímají matky malých dětí jako konfliktní? Jaký je 

charakter těchto konfliktů?

2) Kdo jsou aktéři konfliktů na pracovišti z pohledu matek malých dětí? 

3) Jaké jsou příčiny těchto konfliktů z pohledu matek malých dětí? 

4) Jaké jsou důsledky těchto konfliktů pro matky malých dětí a jak popsané konflikty řeší, 

resp. neřeší a proč? 

2.1.2 Výzkumná strategie, technika sběru dat 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii, protože mým záměrem a 

zároveň cílem této práce je hlubší, tedy detailnější a ucelené porozumění problematiky daného 

fenoménu viděného očima aktérek, v tomto případě zaměstnaných matek s malými dětmi. 

Vycházím především z definice, jak ji uvádějí Švaříček a Šeďová: „Kvalitativní přístup je proces 

zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů 

založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. 

Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomoci celé řady postupů a metod 

rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.“ 57 Bude mne 

tedy zajímat ucelený a zároveň detailní  subjektivní pohled aktérů na zkoumaný jev.

                                                  
56 V dalším textu budu používat výraz mateřská dovolená, který je u veřejnosti všeobecně zažitý. Skutečná mateřská 
dovolená je v ČR zákonem vymezena na 28 týdnů, na ni navazuje rodičovská dovolená v délce trvání maximálně do
4 let věku dítěte. Zdroj MPSV [online] <2012-12-09> dostupné z http://www.mpsv.cz/cs/5917
57 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha 2007. str. 17
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Z tohoto důvodu jsem jako techniku sběru dat zvolila rozhovor, konkrétně v jeho 

polostrukturované podobě (také uváděný jako rozhovor s návodem58 – návrh otázek uvádím 

v příloze č.1). Jeho výhodu oproti ostatním metodám kvalitativního zkoumání, např. 

standardizovanému interview, vidím v příležitosti získat bohatá data a subjektivní vyjádření 

respondentek na podkladě navržených tematických okruhů, s možností reagovat na jejich 

postřehy. Počítám i s určitou míru improvizace, která mi umožní dostat se hlouběji ke kořenům 

problému.59 Předpokládám, že by při této příležitosti mohly vystoupit na povrch jiné postřehy a 

podněty, které by mne nenapadly a které mohou vyvolat nové otázky. 

Za určitou nevýhodu považuji obtížnější a časově náročnější analýzu. Rovněž možné 

zkreslení výpovědí ze strany respondentek, neboť se ve svých vyjádřeních mohou chtít ukázat 

v lepším světle. Také nemusíme zjistit některá fakta, která s námi dotazovaná nechce sdílet.60 To 

je ale nakonec riziko asi všech forem dotazování a interview, včetně dotazníkových šetření. 

2.1.3 Výběr vzorku 

Vzorek respondentů, resp. v tomto případě respondentek, jsem volila s ohledem na předmět 

výzkumu a zvolenou metodu. Protože vybraná metodologie staví na základech kvalitativního 

výzkumu, měl by vybraný okruh informátorek reprezentovat odkrývaný problém, nikoli vzorek 

populace jako celku.61 Mým cílem bylo najít takový vzorek žen, které budou odpovídat několika 

podstatným kritériím, jedná se tedy o účelový výběr62:

- základní podmínkou je, aby se žena na pracovišti setkala se zkoumaným jevem, tedy s 

konfliktem

- na základě teoretického předpokladu, že věk a potřeby dítěte ovlivňují pozici ženy při 

vyjednávání mezi její dvojitou identitou63, tj. mateřskou a pracovní rolí, bylo jedním ze 

základních požadavků, aby žena pečovala nejméně o jedno dítě, které navštěvuje buď mateřskou 

školu nebo první stupeň základní školy, kdy se předpokládá intenzivní potřeba péče o dítě 

(vyzvedávání ze školky či družiny limitované provozní dobou těchto zařízení, potřeba ošetřování 

v případě nemoci, návštěva lékaře, péče o prázdninách atd.)

- věkový limit respondentek nepovažuji vzhledem ke konkrétním podmínkám za podstatný  

                                                  
58 VAŇKOVÁ, M., Verbální techniky dotazování, Praha 2009/2010
59 Tamtéž
60 Tamtéž
61 DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha 1993, str. 304
62 Tamtéž (str. 112)
63 BADINTER, E.: Le Conflit: La femme et la mère, Paris 2010, str. 188-190
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- do vzorku jsem se rozhodla uvést pouze ženy které jsou buď vdané nebo se o dítě/děti 

starají společně s partnerem, protože u matek samoživitelek by vstupovaly do hry další faktory, 

které nejsou předmětem tohoto výzkumu

Zvažovala jsem i další kritéria výběru informátorek, která by vedla k vyšší homogenitě

vzorku, např. typ zaměstnání nebo profesní zařazení, ale vzhledem k obtížnosti nalezení 

takovéhoto vzorku jsem  se rozhodla vybrat respondentky dle kritérií, která považuji vzhledem 

k tématu a teoretickému rámci za klíčová.

Jak takovýto vzorek získat? Jak jsem se již zmínila v úvodu své práce, na základě své 

vlastní zkušenosti jsem, v době zvažování tématu této práce, ve svém okolí ověřovala své 

poznatky u jiných žen s malými dětmi. Zjistila jsem, že v mém okolí není tento jev ničím 

neobvyklým. Předpokládala jsem tedy, že své respondentky získám relativně snadno oslovením a 

následně na principu sněhové koule (snowball sampling)64, tedy budu vybírat vzorek účelově, 

s ohledem na úzce vymezený zkoumaný záměr. Tento způsob výběru vzorku informátorek jsem 

považovala za nejefektivnější i vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně citlivé téma a osobní 

doporučení by mohlo usnadnit prvotní kontakt. 

Ve chvíli, kdy jsem se o tento jev mezi mladými matkami zajímala pouze nezávazně, zdálo 

se, že získat potřebné respondentky bude celkem snadné. Ovšem v momentě, kdy jsem se začala 

zajímat o vážnou spolupráci, ukázalo se, že získat dostatečný počet informátorek bude složitější 

než jsem předpokládala. Vyšlo najevo, že řada žen měla obavu se „oficiálně“ s tímto problémem 

svěřit, navzdory garanci anonymity. Vedly je k tomu obavy o ztrátu soukromí, zaměstnání či 

zkomplikování již tak neklidné situace. Některé odůvodňovaly své odmítnutí přítomností 

diktafonu, který jsem zamýšlela použít, jiné konstatovaly, že jejich konflikty vlastně nejsou 

konflikty, ale spíše provozní problémy. Nakonec se podařilo odpovídající vzorek cíleně získat 

díky přátelům a známým, kteří se s danou problematikou sami setkali nebo o někom věděli.

2.2 Základní údaje o informátorkách

Všech jedenáct respondentek, které mi poskytly rozhovor jsou zaměstnankyně v řádném 

pracovním poměru a docházejí do zaměstnání. Žádná z nich není osobou samostatně výdělečně 

činnou ani jinak podnikající. Všechny odpovídají zvoleným parametrům, tj. jsou matkami 

nejméně jednoho malého dítěte a v práci se setkaly s konfliktem. Pro uchování anonymity 

                                                  
64 DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha 1993, str. 112
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uvádím fiktivní jména, která jsem zvolila dle abecedního pořadí kopírující pořadí, ve kterém byly 

rozhovory realizovány.

1) Paní Andrea, vdaná, 40 let, středoškolské vzdělání, matka sedmiletého chlapce, 

vrátila se ke svému původnímu zaměstnavateli, pracuje na zkrácený úvazek 

v administrativě menší pobočky velké firmy

2) Paní Barbora, svobodná, 38 let, středoškolské vzdělání, matka devítiletého 

chlapce, kterého vychovává s partnerem, pracuje v administrativě velké firmy na plný 

úvazek

3) Paní Cecílie, vdaná, 39 let, středoškolské vzdělání, matka tří děti ve věku 4, 7 a 10 

let, nastoupila do nového zaměstnání po osmi letech mateřské dovolené, pracuje na 

zkrácený úvazek v sociální oblasti  

4) Paní Daniela, svobodná, 38 let, vysokoškolské vzdělání, matka osmiletého syna, 

kterého vychovává s partnerem, po mateřské dovolené se jí nepodařilo vrátit k původnímu 

zaměstnavateli, nyní pracuje v cestovním ruchu na plný úvazek

5) Paní Ema, 40 let, vdaná, středoškolské vzdělání, matka šestiletého syna, pracuje 

v administrativě na plný úvazek

6) Paní Františka, vdaná, 47 let, vysokoškolské vzdělání, matka dvou dětí ve věku 3 a 

7 let, po mateřské dovolené u stejného zaměstnavatele, působí ve středním managementu 

v oblasti zdravotnictví 

7) Paní Gabriela, vdaná, 40 let, vysokoškolské vzdělání, matka tří dětí, 3, 6 a 9 let, po 

mateřské dovolené se vrátila k původnímu zaměstnavateli jako vědecká pracovnice na 

zkrácený úvazek

8) Paní Helena, vdaná, 35 let, středoškolské vzdělání, matka dvou dětí 3 a 6 let, po 

mateřské dovolené se vrátila ke stejnému zaměstnavateli na zkrácený úvazek, pracuje 

v administrativě

9) Paní Irena, vdaná, 40 let, vysokoškolské vzdělání, matka dvou dětí 20 a 4, vrátila 

se k původnímu zaměstnavateli na zkrácený úvazek, pracuje v obchodní administrativě

10) Paní Jindřiška, 37 let, svobodná, vysokoškolské vzdělání, s partnerem 

vychovává dvě děti 5 a 1 rok, vrátila se k původnímu zaměstnavateli na plný úvazek, 

pracuje v administrativě, s možností částečně pracovat z domova
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11) Paní Karolína, 40 let, vdaná, středoškolské vzdělání, vychovává šestiletou 

handicapovanou dceru, pracuje na částečný úvazek ve zdravotnickém oboru 

2.3 Průběh výzkumu a sběr dat

Samotný sběr dat jsem prováděla v měsících září až listopad 2012. Původně plánované letní 

měsíce se ukázaly jako nevhodné vzhledem k časové vytíženosti respondentek během prázdnin.

Většina setkání proběhla na „neutrální“ půdě v restauraci či kavárně, dvě respondentky měly 

možnost věnovat se mi přímo v zaměstnání. Ve dvou případech jsem byla pozvána domů  na 

„kávu“. S jednou z respondentek jsem z časových důvodů rozhovor realizovala přes službu 

Skype. 

Samotnému rozhovoru předcházelo stručné seznámení s tématem práce a vysvětlení jejího 

účelu. Následovala krátká nezávazná konverzace pro navození přátelštější a důvěrnější 

atmosféry, zejména v případě, kdy jsme se s příslušnou respondentkou viděly poprvé. Poté jsme 

přistoupily k samotnému interview, které trvalo většinou kolem jedné hodiny. Rozhovory jsem, 

po předchozím ústním souhlasu informátorek, zaznamenávala na diktafon. Zároveň jsem si na 

papír o ženách poznamenávala základní údaje, které blíže charakterizovaly jejich osobnost jako 

např. jméno, věk, atd. Myslím, že všechny ženy během našeho povídání víceméně zapomněly na 

diktafon, o čemž svědčil mimojiné fakt, že některé z nich měly tendenci živelně se rozpovídat o 

svých problémech. Pokládala jsem jim předem připravené otázky, dle předem sestaveného

návodu a poté jim ponechat prostor k vlastní interpretaci dané problematiky. 

Během následujících dní jsem doma nahrané rozhovory zpracovávala do písemné podoby, 

přičemž jsem se snažila o doslovný přepis. Na několika místech jsem musela doplnit kontext, kdy 

respondentka spíše gestikulovala nebo naznačovala. Zmíněné náznaky jsme si pro přesnost 

záznamu ještě probraly, aby nedošlo k nejasnostem v interpretaci. Rovněž jsem se s každou 

z nich domluvila, že pokud bude potřeba některé věci vysvětlit podrobněji, případně doplnit, 

sejdeme se znovu, eventuelně se zkontaktujeme jiným způsobem. Rozhovory jsem následně 

označila fiktivními jmény a podrobila kvalitativní analýze. 

2.4 Analýza dat

Ke zpracování dat jsem přistoupila záhy po ukončení prvního rozhovoru. Jak uvádí 

Švaříček a Šeďová, kvalitativní analýza neprobíhá až v samotném závěru výzkumu, ale provází 
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celý jeho proces.65 Např. Silverman66 doporučuje začít s analýzou dat v kvalitativním výzkumu 

již po prvním rozhovoru. Tento rozbor může pomoci při přípravě dalších interview.

Získaná data, v tomto případě nahrávky rozhovorů, resp. jejich přepisy, jsem popsala a 

utřídila. Pro analýzu dat svého výzkumu jsem se rozhodla použít postup otevřeného kódování

jako induktivní metody založené na rozboru, koceptualizaci a novém uspořádání textu.67

Přepsané rozhovory jsem rozdělila na významové jednotky různě velkého rozsahu, od větších 

větných celků až po jednotlivá slova. Každé takovéto jednotce jsem přidělila kód, jehož název 

nejlépe vystihoval význam sdělení vtahující se k předmětu výzkumu. V případě potřeby jsem 

příslušný kód doplnila poznámkami, jak doporučuje např. Heřmanský.68 Při kódování jsem 

použila techniku „papír a tužka“69, kdy jsem kódy vpisovala rovnou do textu. Poté jsem vytvořila 

seznam jednotlivých kódů a jejich kategorizaci a následnou hierarchizaci. Snažila jsem se 

identifikovat jednotlivé jevy a najít souvislosti a vztahy mezi nimi a jednotlivými kategoriemi. 

V získaných datech jsem hledala pravidelnosti a hlavně významy, které jsou pro kvalitativní 

analýzu podstatné. 70 Následně jsem přistoupila k jejich interpretaci.

Vytvořila kostru analytického textu, který jsem rozdělila na základě čtyř výzkumných 

otázek do odpovídajících kapitol. Ty jsem dále pro přehlednost rozdělila do podkapitol dle 

převládajících kategorií vztahujících se k výzkumným otázkám. Během samotného psaní 

výzkumné zprávy analýza dat pokračovala, protože při dalším zpracovávání bylo možné najít 

nové vztahy mezi jednotlivými jevy. Jak uvádí Konopásek: „výzkumník nejrůznějším způsobem 

manipuluje s texty, což mu umožňuje číst stále nová a nová data“.71 Potvrdila se mi tím 

charakteristika kvalitativního výzkumu, tedy že tato metoda prostupuje celý proces výzkumného 

projektu, jak jsem uvedla v úvodu této kapitoly.72

2.5 Hodnocení kvality výzkumu 

Na kvalitativní výzkum bývá někdy pohlíženo jako na neobjektivní metodu, jejíž výsledky 

není možné zobecnit.73 Cílem kvalitativního výzkumu však není generalizace nebo statistický 

                                                  
65 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha 2007, str. 210
66 In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha 2007, str. 210
67 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha 2007, str. 211
68 HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza dat, Praha 2009/2010
69 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha 2007. str. 213
70 HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza dat, Praha 2009/2010
71 Konipásek In NOVOTNÁ, H.: Kvalitativní metody výzkumu – analýza dat, Praha 2010                  
72 Na tuto charakteristiku poukazuje ve své prezentaci např. i  Heřmanský: HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza 
dat, Praha 2009/2010
73 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha 2007. str. 28
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ukazatel nějakého jevu, ale jeho hlubší porozumění, vytvoření celistvého obrazu, ověřování teorií 

a stanovení nových hypotéz.74 Kvalitativní metoda proto představuje „spíše praktická doporučení, 

než tvrdá a pevná pravidla pro konverzi dat do smysluplné teorie“.75                    

Za „svatou trojici“ společensko-vědního výzkumu je považována validita, reliabilita a 

zobecnitelnost.76 Generalizace, jak jsem již uvedla, není cílem kvalitativního výzkumu, tedy ani 

jeho předností. Tu u kvalitativní metody představuje validita, tedy pravdivost a platnost celého 

výzkumu. Jedním z kritérií, jak dostát důvěryhodnosti závěrů, ke kterým docházíme je možnost 

sledovat celý výzkumný proces krok za krokem, nikoli jen jeho výsledek. Jednou z technik, 

kterou může tato metoda nabídnout je řádný výběr účastníků výzkumu, průběžná dokumentace a

kvalitní interpretace podpořená přímými citacemi ze získaných rozhovorů.77

V rámci tohoto výzkumu byly vybrány respondentky, které uvedly zkušenost se 

zkoumaným jevem. Všechny rozhovory byly nahrávány na diktafon, aby nedošlo ke ztrátě 

cenných dat. Všechna interview byla následně převáděna do písemné podoby. Z těchto přepisů 

pak byly vybrány vhodné citace, které se vztahují k výzkumným otázkám a mají vypovídající 

hodnotu. 

Co se týče reliability, tedy spolehlivosti výzkumu, ta je v porovnání s kvantitativní metodou 

na nízké úrovni, protože nám nemůže zaručit, že při opakovaném výzkumu za použití stejné 

metody dojdeme k naprosto stejným výsledkům. Rubin a Rubinová „doporučují kritérium 

spolehlivosti nahradit kritériem správnosti a pečlivosti“. Výzkumník by tedy rozhodně neměl 

domýšlet nebo doplňovat data svými myšlenkami.78   

2.6 Etické otázky společenskovědního výzkumu

Otázky etiky jsou nedílnou součástí vědecké práce a každého výzkumu, které by měly být 

respektovány během celého výzkumného procesu. Její základ tvoří čtyři pilíře: princip 

dobrovolné participace, princip důvěryhodnosti, neubližování a princip správnosti a integrity.79

Všechny respondentky se výzkumu zúčastnily dobrovolně, na základě informovaného 

souhlasu80. Byly předem řádně seznámeny s povahou a cílem této práce i s technikou získávání 

                                                  
74 NOVOTNÁ, H.: Kvalitativní metody výzkumu – analýza dat, Praha 2010                  
75 Strauss, Corbin In HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza dat, Praha 2009/2010
76 Kvale In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha 2007. str. 28
77 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha 2007. str. 28-35
78 In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha 2007. str. 40
79

EZZEDDINE, P., HEŘMANSKÝ, M., NOVOTNÁ, H., SEIDLOVÁ, G., ŠŤOVÍČKOVÁ, M., VAŇKOVÁ, M.:
Etika výzkumu
80 VAŇKOVÁ, M., Verbální techniky dotazování, Praha 2009/2010
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dat. Byly rovněž informovány, že mohou kdykoliv ze spolupráce na výzkumu odstoupit. 

S ohledem na důvěryhodnost výzkumu plně respektuji soukromí a anonymitu informátorek, aby 

nemohlo dojít k jejich případné konfrontaci. Z tohoto důvodu byl pro každou z nich zvolen 

pseudonym a z citací vypuštěny příliš konkrétní údaje, které by mohly vést k identifikaci 

respondentek, v případě pochybností s nimi byly konzultovány. Princip neubližování byl 

dodržován vzájemným respektem a citlivým kladením otázek, např. pokud se respondentka 

nechtěla k některé otázce podrobněji vyjadřovat. Co se týče posledního pilíře, vyhodnocení jsem 

prováděla s maximální pečlivostí na základě získaných dat.
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3 INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT 

3. 1 Konflikty na pracovišti prezentované z pohledu aktérek

V teoretické části, kde se věnuji definici sociálního konfliktu, jsem uvedla, že se sociální 

konflikt vyskytuje v mnoha různých formách, souvislostech a intenzitě.81 Tyto tři složky tvoří 

charakter jevu, který jsem se rozhodla zkoumat. Realizované rozhovory, které se mi během 

tohoto výzkumu podařilo získat, tento teoretický předpoklad diverzity konfliktu potvrzují. 

Z vyjádření respondentek je patrné, že konflikt vnímají v jeho rozličných formách a projevech.

Pokud bych zvolila extrémní pohledy na charakter konfliktu, tak jak jej prezentují samy 

informátorky, z poskytnutých rozhovorů vyplynulo, že ženy na jedné straně vnímají konflikt 

v jeho latentní podobě jako statické napětí, které je neustále přítomné v atmosféře pracoviště, na 

straně druhé si představují konflikt jako krvavou bitku.

Pokud bych i přes avizovanou různorodost měla klasifikovat jednotlivé konflikty, se 

kterými se respondentky setkaly a které uvedly, rozdělila bych je dle formy, projevů a intenzity a 

s tím související dynamiky, se kterou se projevují, do dvou výchozích kategorií:

1) Latentní konflikty, které někdy směřují k manifestní fázi, ale bývají utlumeny a opět se 

navrací do své latentní podoby82, respondentkami většinou charakterizované jako napětí. 

Přetrvávají dlouhodobě, jsou málo dynamické, bývají řešeny částečně nebo vůbec, jejich 

potlačení je obtížnější. Tento typ konfliktu si dovolím metaforicky označit jako 

přetékající pohár, který se postupně naplňuje, někdy přeteče, vyprázdní se a opět se začne 

plnit. 

2) Manifestní konflikty, které se vyznačují větší dynamikou. Někdy vyčistí vzduch, 

v některých případech přecházejí pod povrch a zůstávají spíše v povědomí aktérů. Pokud 

bych i zde měla použít metaforu, přirovnala bych tento typ konfliktu spíše k blesku, který 

nemusí být vždy z čistého nebe. Zrovna tak se po bouřce nemusí úplně vyjasnit.

Na následujících řádcích představím podrobněji jednotlivé konflikty, se kterými se

respondentky setkaly. 

                                                  
81 MAŘÍKOVÁ,H., PETRUSEK,M., VODÁKOVÁ,A. a kol.,Velký sociologický slovník, Praha 1996 
82 Novotná tyto charakteristiky uvádí jako fáze konfliktu. Protože však u některých respondentek latentní fáze  
konfliktů přetrvává, tj. neposouvá se do další fáze, rozhodla jsem se tyto charakteristiky převést na kategorie 
umožňující klasifikaci popisovaných konfliktů. Více NOVOTNÁ, E.. Sociologie sociálních skupin. Praha 2010, str. 
59-60
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3.1.1 Latentní konflikty 

Ve výpovědích respondentek se objevuje charakteristika konfliktu jako napětí, které se 

projevuje ve větší či menší intenzitě v závislosti na momentálních okolnostech. Zvyšuje se 

v kritických okamžicích, poté zeslabuje, ale nevymizí úplně. Nevede k projevení konfliktu v plné 

míře. Tento typ latentního konfliktu je charakterizován dlouhodobější trvanlivostí a menší 

dynamikou. Není intenzivně řešen, takže aktérky uvádějí, že toto napětí v pracovním prostředí 

přetrvává. Nebo řešen je, ale nedostatečně a proto se cyklicky objevuje znovu. Často je toto 

napětí skryté, nevyslovené a těžko pojmenovatelné, projevující se narážkami, štiplavými 

poznámkami a náznaky, psychickým nátlakem, výčitkami, neverbálními projevy jako jsou 

grimasy, oči v sloup apod. 

Paní Andrea říká: „No konflikt… asi to nebylo úplně, že by to vyústilo, jako že bychom se 

nějakým způsobem popraly. Ale spíš se jedná o takovou tu psychickou… takový ten psychický 

nátlak.“ Paní Andrea interpretuje konflikt, který zažila, převážně jako neustálou přítomnost tlaků 

a narážek, které se zintenzivňují zejména v případě, kdy jí onemocní dítě a je nucena zůstat doma 

a ošetřovat jej. Jako indicie konfliktu vnímá paní Andrea neustálé výčitky a poznámky, které 

umocňují napětí a znepříjemňují atmosféru mezi spolupracovníky. Od kolegyň jsou to slova typu: 

„Ty už jsi zase na ošetřovačce… ale my tady musíme pracovat za tebe!“ 

Paní Barbora v průběhu rozhovoru dokonce zaváhala, zda se v jejím případě vůbec jednalo 

o konflikt: „Prostě pak byly konflikty, nebo ani ne konflikty, protože já nejsem konfliktní typ. Věci 

typu, že hledali chyby v tabulce, přitom to chyby nebyly, šéf to špatně pochopil. Když jsem mu to 

chtěla vysvětlit, tak mě nenechal domluvit… takže spíš taková jako šikana. Šikana ze strany 

vedení.“ V případě paní Barbory nedošlo k otevřené konfrontaci. Převažuje latentní, nevyřčená 

forma konfliktu, která se ze strany vedení projevuje neustálým hledáním potencionálních chyb. 

Paní Cecílie se vyjádřila o konfliktu jako o nepříjemném napětí, které bylo živeno

opakujícími se tlaky ze strany její nadřízené, zejména ve formě neustálé kontroly: „Ostřejší 

výměny nebyly, ale já jsem se snažila, abych ty situace nevyostřovala… Ale pořád mě sledovala 

co a jak dělám. … Pořád kontrolovala, jak telefonuju s těma klientama… Byla jsem taková 

vystresovaná.“. Tuto neustálou kontrolu navíc doprovázely štiplavé poznámky týkající se její 

údajné  neschopnosti.

Paní Ema stejně jako většina respondentek charakterizuje konflikt jako přetrvávající 

napětí. V jejím případě se ze strany její nadřízené projevoval nedostatek ochoty ke vzájemné 
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komunikaci a absence vstřícnosti. Přes vlastní snahu o vyjasnění situace a nalezení vzájemného 

porozumění se dočkala pravého opaku. Negativní reakce ve formě „slušných“, nicméně 

otevřených a poměrně jednoznačných výhrůžek, které nepříznivě ovlivňovaly atmosféru na 

pracovišti: „Bylo vidět, že ona mi nechce vyjít vstříc. Nebo, že ani nemůže… Ale ona mi začala 

vyhrožovat ňákejma puntíkama černejma, takový tím, že mě dostane, jakoby… Ona to řekla 

slušně, ale… A za tři, abych si uvědomila, že mě může vyhodit.“

V případě paní Heleny se též jednalo o přetrvávající konflikt. Mírnější či intenzivnější 

napětí, které se vyskytovalo mezi ní a kolegyní bylo přerušováno otevřenými konfrontacemi, kdy 

se obě aktérky pokoušely o vyjasnění situace. V případě paní Heleny bylo velmi zajímavé 

porovnání situace před mateřskou dovolenou a po jejím návratu. Zatímco v době před mateřskou 

dovolenou „se třecí plochy tak jako někde zachumlaly“ po návratu to byl „náraz…Najednou 

jsme narážely v těhle praktickejch aspektech… A tam vznikaly takový ty… já tomu říkám hlasitě 

tichý konflikty. My jsme se jako moc nehádaly nahlas. Ale byly dusna, bylo to takový nepříjemný. 

Jednoznačně tam docházelo k dost velkým nedorozuměním. A takovým jako nárazům vlastně.“ 

Paní Irena měla to štěstí, že se stejně jako paní Helena mohla vrátit ke svému původnímu 

zaměstnání, kde, jak sama uvádí, panovaly mezi kolegy velmi dobré vztahy. Po jejím návratu 

však začalo docházet ke konfliktům s její kolegyní, se kterou dříve považovala za svou dobrou 

kamarádku. Při zapracovávání se po mateřské dovolené potřebovala její pomoc a asistenci: „A 

teď jsem narážela… ona mi tedy pomáhala, ale bylo to takový jiný. Vždycky dělala u toho takový 

jako, takový zvláštní mimiky. Jako už zase a… to poznáš, když se na ní najednou podiváš a ona 

dělá voči v sloup.“ Napětí zde bylo umocňováno zejména neverbálními projevy kolegyně. Její 

despekt se dále projevoval slovními narážkami typu: „Dyť už jsem ti to řikala.“ Poté, co 

kolegyně za zády respondentky utrousila poznámku o její neschopnost, pokusila se aktérka o 

otevřenou konfrontaci, ale protihráčka vše zapřela. Nedošlo tedy ke zlepšení klimatu a napětí

mezi nimi přetrvávalo a  nadále přetrvává. 

Konflikt paní Jindřišky zapustil kořeny záhy při jejím odchodu na mateřskou dovolenou a 

vygradoval při jejím návratu, kdy zjistila, že přestože má právní nárok na své původní místo, pan 

šéf již její pozici obsadil. Z jeho pohledu definitivně. Tento konflikt lze jednoznačně 

charakterizovat jako projev moci, navíc jej lze definovat na právní úrovni. Vše začalo mírnými 

náznaky: „Z HR oddělení mi opatrně sdělovali, že teoreticky mám na všechno možný nárok, ale 

praxe… nebo realita může být úplně jiná…“  Samotného nadřízeného citovala slovy: „On to řek´ 

takhle: Ať nepočítám, že se na to místo vrátim a jestli s tim jako budu počítat, tak se může stát, že 
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tam jeden den budu a druhej den už tam nebudu. A to řikal  pořád mezi tim, mezi tim všim jako, 

že je to bezvadný, že budu mít potomka…“ Respondentka dále uvedla, že následovaly 

nepodložené degradující komentáře ze strany nadřízeného, různé nepříjemné náznaky a kousavé 

poznámky. Aby odůvodnil, proč si chce na její pozici udržet novou zaměstnankyni, jak 

informátorka uvádí, svou dobrou kamarádku, musel hledat argumenty, proč ji na její původní 

místo nechce. Zatímco za celou dobu, kterou před mateřskou dovolenou pracovala, neměl k její 

práci žádné výhrady, nacházel je uměle během její absence. „Tak on si mě pozval a vlastně řikal, 

že mě na tu pozici nechce, protože zjistil, že jsem prostě nebyla dobrá, jako v tom, co jsem dělala. 

Teď tam dal tuhle svojí kamarádku a že je s ní maximálně spokojenej. Že si jí tam prostě nechá.“

Paní Karolína se také vracela na své původní pracoviště. V jejím případě se jednalo rovněž 

o latentní konflikt, který se projevoval formou neustálé kontroly ze strany její nadřízené 

kolegyně. Před odchodem na mateřskou dovolenou respondentka zastávala vedoucí pozici, na 

které se po jejím návratu nacházela její dříve podřízená kolegyně. „No a vlastně dělala jsem tam 

práce, kdy nikdo nebral v potaz nějaký zkušenosti moje… A taková jako kolegyně, která vlastně 

toho uměla daleko míň než já, tak se mě prostě snažila pořád jakoby kontrolovat práci. Tak to se 

mně samozřejmě nelíbilo.“ Respondentka žádala o práci, která by více korespondovala s jejími 

zkušenostmi, ale její požadavky nebyly vyslyšeny. 

3.1.2 Manifestní konflikty 

Ve výpovědích ostatních respondentek se vyskytuje konflikt, který měl manifestní, tedy 

zjevnou podobu. Charakterizuje jej zejména dynamičtější průběh, kdy se konflikt se objevil, 

vygradoval a poté se vyřešil konfrontací nebo odezněl. Oproti napětí, které popisují předchozí 

respondentky, ženy u tohoto typu konfliktů prezentují konkrétní konfliktní situace. 

Paní Daniela uvedla konkrétní konflikt, ke kterému došlo mezi kolegyněmi, když jedna 

z nich bez předchozí dohody opustila pracoviště z neakutních a čistě osobních důvodů. Konflikt

se projevil okamžitou konfrontací, v tomto případě měl rychlý průběh. Problém se objevil, 

manifestoval, poté se řešil, došlo ke konfrontaci a poté odezněl: „Konflikt se vyřešil záhy. My 

jsme si to vyříkaly a bylo to prostě v pořádku.“ 

Paní Františka popsala rovněž konkrétní konflikt, který se odehrál mezi ní a jejím spíše 

formálním nadřízeným, který se rozhodl stanovit datum jedné ze série porad na první školní den, 

kdy šla její dcera poprvé do školy. A to i přesto, že dlouhou dobu dopředu žádala o dovolenou 
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z rodinných důvodů. Paní Františka reprodukovala slova svého nadřízeného: „Co jako chci a co 

dělám, proč to tak dramatizuju, ňákej první školní den… Nebylo to jako vyloženě, že by to bylo do 

krve, ale bylo to tak nepříjemný, že jsem jako cítila obrovskej tlak, že jsem na to musela 

kejvnout.“ Nakonec ji přiměl souhlasit s tím, že zvládne obojí. Když se poté respondentka 

zmínila o tom, že se kvůli stresu, který měla, aby stihla poradu první školní den nezdařil, dočkala 

se takovéto reakce: „A ještě mi pak s úsměvem řek, no že jsem ani nemusela vlastně (souhlasit). 

Takže opravdu byl hnusnej, tvrdej.“ Konflikt v tomto případě měl zjevnou podobu, respondentka 

je charakterizovala jako momentální projev moci a arogance svého nadřízeného.

Paní Gabriela uvedla konflikt mezi ní a asistentkou personálního oddělení., který se 

projevil konfrontací mezi ní a asistentkou personálního oddělení poté, co její dítě onemocnělo a 

bylo potřeba vyplnit doklad o ošetřování dítěte, který dotyčná paní zřejmě viděla poprvé v životě:

„Nastoupila jsem (po mateřské dovolené) schválně až v březnu, abych měla za sebou zimní 

sezonu. Čili nemocný děti… Bohužel hned v prvním měsíci po nástupu dítko onemocnělo… Takže 

jsem musela řešit, jak se vyplňuje ošetřovačka. A ukázalo se teda, že to je docela jako exotickej 

požadavek na to našem ústavu. Sekretářka mi sdělila, že už je tam devět let a tohle ještě tam 

neřešila jako s nikým. Že buď už tam jsou takový, který buď děti nemaj anebo si to zaříděj, aby 

nemuseli absentovat.“ Tento konkrétní konflikt charakterizuje rovněž jeho rychlá dynamika. 

Konflikt se vyjevil, resp. manifestoval, proběhla konfrontace a poté došlo ke zklidnění situace, 

protože si aktérky ujasnily své postoje. 

3.2 Charakteristika aktérek/aktérů konfliktu z pohledu informátorek

Ústředními aktérkami všech konfliktů na pracovišti, které se objevují v této práci, jsou

samy respondentky, tedy matky s malými dětmi. Pro každou z nich je charakteristická jejich 

dvojitá role, která ovlivňuje jejich jednání. Na jedné straně je to role zaměstnané ženy. Všechny 

ženy uvádějí, že chtějí a z ekonomických důvodů také potřebují pracovat. Jsou tedy jak pod 

„tlakem svobody“, tak pod „tlakem nesvobody“, jak jsem uvedla v první kapitole teoretické 

části.83 Na straně druhé figuruje jejich mateřská role, která dotváří jejich dvojitou identitu.

Všechny respondentky uvádějí, že chtějí být dobrými matkami a zároveň zvládat své pracovní 

povinnosti. Snaží se dosáhnout rovnováhy mezi touto dvojitou identitou jak o tom mluví 

Badinterová (viz kap.1.2.4). 84

                                                  
83 HAVLOVÁ, J., Profesní dráha ve 20. století (Úvod do sociologie povolání), Katedra sociologie FF UK, Praha 
1996, str. 89
84 BADINTER, E.: Le Conflit: La femme et la mère, Paris 2010, str. 188-190
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Jako jejich protihráči se v konfliktu na pracovišti objevují jednotlivé kolegyně (mezi aktéry 

nefiguroval jediný kolega) nebo nadřízení, ať již ženy či muži. Kolegyně, aktérky konfliktů na 

pracovišti rozdělím dle jejich biografické zkušenosti, tj. zda mají či nemají zkušenost s mateřskou 

rolí. Stručně uvedu jejich charakteristiku, tak jak je prezentovaly samy respondentky. 

3.2.1 Bezdětné kolegyně jako aktérky konfliktů

Některé respondentky uvádějí jako hlavní aktérky konfliktu na pracovišti kolegyně, které 

zatím ještě neměly děti, takže s rolí matky a kloubením mateřské a zaměstnanecké role nemají 

žádné vlastní zkušenosti. Tak tomu bylo v případě paní Andrey a Heleny. 

Paní Andrea: „Teď přišla nová zaměstnankyně, taková ta ambiciózní, co ještě nemá děti…

Tam to bylo rovnou. … nemá děti, dostudovala a teď se zaměřila na tu práci, nic jiného ji 

nezajímá…Nějaké děti, nějaké vdané ženské… Ona byla takový člověk sebestředný…“

Respondentka dává do souvislosti absenci mateřské role, zaměření na kariéru a sebestřednost. 

Z uvedených údajů vyplývá, že absence např. mateřské role, ke které se váže řada starostí a 

povinností, umožnila aktérce soustředit se plně na její zaměstnaneckou roli. 

V případě paní Heleny docházelo ke konfliktům s mladší kolegyní, jak sama uvádí: 

„V tomhle byl můj náraz…s mou kolegyní, shodou okolností teda mladší slečnou, jejíž pracovní 

tempo už v době, kdy jsem ještě nebyla matkou, bylo poněkud takový jako individuální.“ Paní 

Helena charakterizuje kolegyni jako slečnu, která „měla trochu bohémský pojetí toho pracovního 

času“, protože nemusela pospíchat domů na „druhou směnu“. V tomto případě je dle názoru 

respondentky jednání aktérky ovlivněno její časovými dispozicemi mladé svobodné ženy, která 

nikam nespěchá. Ani v práci ne, protože si může pracovní činnost rozložit do většího časového 

prostoru a proložit si pracovní den „nějakým tím kafíčkem“. Když pak nastala vypjatější situace, 

kdy bylo třeba v práci více zabrat, tak respondentka uvádí: „Ona velmi ráda čerpala ty výhody… 

Ale vlastně vadilo jí, když pak měla ukrajovat ze svýho.“

3.2.2 Kolegyně, které mají zkušenosti s rolí matky

V případě paní Gabriely a Ireny došlo ke konfliktu s kolegyněmi, které mají již „odrostlé“ 

děti a které prošly obdobnou zkušeností. Jedná se tedy o ženy, které musely slaďovat pracovní a 

mateřskou roli v době, kdy jejich děti byly malé a musely o ně intenzivně pečovat. V současné 

době mateřské povinnosti jejich pracovní roli prakticky neovlivňují. Mohou tak snadněji reagovat 
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na požadavky zaměstnavatele, protože již nemusejí tolik zvažovat povinnosti, které vyplývají 

z jejich mateřské role.  

Paní Gabriela charakterizovala svou kolegyni, se kterou měla ojedinělý konflikt jako „paní 

sekretářku před důchodem, která má snad děti, ale už odrostlý…“

Paní Irena označovala svou kolegyni, do návratu z mateřské dovolené jako kamarádku, 

dokonce nejlepší. Po jejím návratu začaly konflikty právě s touto kamarádkou: „Ale problém 

jsem měla jenom s touhle kolegyní… Máme ty děti stejně starý (respondentka se vyjadřuje o svém 

starším dítěti)… Jí je šestačtyřicet, jo, není to žádná jako mladá holka, která má jakoby třeba 

důvod k ňáký závisti, co se týče rodiny. Ona má partnera, má dospělý děti, je vystudovaná… Ale 

ona je tak strašně sebestředná…“

U paní Daniely došlo ke konfliktu s kolegyní, která je rovněž matkou malého dítěte, je tedy 

také nucena kloubit mateřskou a pracovní roli. O dítě však na rozdíl od respondentky pečuje 

sama, resp. s pomocí své maminky, což dle slov respondentky zneužívá jako argument pro úlevu 

z pracovní role. Paní Daniela ji charakterizovala slovy: „Ona jako svobodná matka se víceméně 

stavěla do té pozice jakoby chudinky…“

3.2.3 Nadřízení figurující jako aktéři konfliktu

Další respondentky prezentují konflikty, ve kterých jako hlavní aktéry uvádějí své 

nadřízené. V jejich jednání ke svým podřízeným se projevuje mocenská pozice v rámci 

organizační sociální struktury, ke které se přidávají další faktory.

Paní Cecílie charakterizovala svou nadřízenou jako cholerickou paní: „Ta vedoucí byla 

cholerička…“, která dle respondentky byla navíc ve stresu kvůli množství práce: „Já jsem to 

nazvala, že ona je takový kapitalista, ona chtěla vydělávat. Chtěla stáhnout náklady na půl 

úvazku, ale té práce tam bylo víc…“ Jednání paní vedoucí a majitelky agentury v jedné osobě je 

silně ovlivňováno ekonomickými faktory a tlakem konkurence, které se nutně musely projevit ve 

vztahu k podřízeným. 

Paní Ema popsala svou nadřízenou jako nevstřícnou ambiciózní dámu, jejímuž žebříčku 

hodnot vévodila především kariéra. V kontextu pracovního prostředí se její nároky zaměřovaly na 

plné plnění pracovní role: „Byla to dost náročná práce, přišla tam šéfová, která byla velice 

ambiciozní a tu divizi posunula úplně někam jinam Takže od tý já jsem odcházela na tu 

mateřskou…a když jsem se vracela, už jsem byla mimo. Bylo vidět, že ona mi nechce vyjít 

vstříc…“
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3.3 Příčiny konfliktů z pohledu aktérek

V této kapitole se budu zabývat otázkou, v čem vidí aktérky, matky malých dětí, příčiny 

konfliktů, se kterými se na svém pracovišti setkaly. Z vyjádření respondentek vyplývá, že téměř 

každý konflikt je výsledkem souběhu několika činitelů, kterým se budu dále podrobněji věnovat.

Mezi těmito faktory ženy jmenují odlišná očekávání související s jejich rolí zaměstnané matky na 

základě rozdílné biografické situace aktérů a jejich priorit, dále prvky moci, které se někteří 

nadřízení snaží uplatnit v souvislosti s jejich vedoucí rolí na pracovišti, nedostatek vzájemné 

důvěry nebo některé individuální faktory. 

3.3.1 Odlišná očekávání aktérů jako příčina konfliktů na pracovišti

Jedním ze závažných důvodů, které respondentky považují za evidentní příčiny konfliktů 

jsou odlišná očekávání jednotlivých aktérů na pracovišti. Z těchto odlišných očekávání vyplývá 

dle jejich názorů neschopnost, případně neochota kolegů nebo nadřízených porozumět potřebám 

zaměstnankyně, která se snaží hledat rovnováhu mezi svou pracovní a mateřskou rolí. 

Respondentky tato odlišná očekávání vnímají jako nepochopení nebo jako absenci vcítění se do 

situace matky, která musí o své dítě pečovat. Často za tímto stavem spatřují nedostatek 

zkušenosti aktérů s rodičovskou rolí, tedy odlišnou biografickou situací. 

Odlišná očekávání vyplývající z rozdílné biografické situace

Rozdílnost biografické situace jako příčinu konfliktu uvádí např. paní Andrea: „Ta 

kolegyně ještě neměla děti, takže jakoby nemohla pochopit tu situaci, že někde musím být, že 

nemůžu přijít (např. když mi onemocní dítě)… Ona dítě neměla a dusila mě: ty jseš pořád na 

ošetřovačce, ty jseš pořád doma…“ Respondentka očekává pochopení, že v případě onemocnění 

dítěte, které je u ní na prvním místě, bude plně akceptována nezbytná péče o něj a tedy i její 

momentální nepřítomnost na pracovišti. Její kolegyně naopak na základě svých zkušeností a 

hodnot očekává, že i kolegyně-matka bude plně zastávat své pracovní povinnosti bez ohledu na 

svou mateřskou roli. Dochází tedy nutně ke střetu, který je ovlivněn odlišnými prioritami. 

Obdobnou situaci popisuje i paní Barbora, u níž se konflikt sice projevil ve vztahu 

k nadřízenému, ale jak uvádí, její odlišná mateřská a pracovní dvojrole, tedy rovněž odlišná

biografická situace nebyla sdílena v širším kontextu: „Ostatní byli bezdětní, takže nikdo 

nechápal, proč bych to nechtěla udělat. Protože všichni byli strašně zanícení a ochotni udělat 

cokoliv. Ale já ten čas (volný čas mimo pracovní dobu) prostě chci trávit se svojí rodinou.“
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Požadavky na zaměstnance trávit mimopracovní dobu přesčasy a víkendovými akcemi typu 

teambuildingu se ze strany nadřízených i většiny bezdětných kolegů setkávaly přinejmenším 

s pochopením, často dokonce s nadšením. Nikdo nechápal priority zaměstnané matky, v jejímž 

hodnotovém žebříčku má přednost rodina, zejména dítě, kterému se ve vzácných volných 

chvílích chce věnovat: „Chci dělat nějakou práci, která odpovídá mým zkušenostem a mojemu 

vzdělání… ale na druhou stranu nejsem ochotná tomu věnovat maximum svého času…“

Nedostatek pochopení, respektive střet rozdílných očekávání vidí v pozadí svých problémů 

i paní Ema. Fakt, že nebyla ochotna, resp. schopna v práci „vysedávat“ nad rámec své pracovní 

doby, což pro ni před tím, než se stala matkou nebyl problém, se setkával s negativní reakcí od 

její přímé nadřízené. Zejména ve srovnání s její časově flexibilnější kolegyní, která ji nahradila 

po dobu mateřské dovolené: „Pro ni (paní vedoucí) bylo jako prostě je nepřijatelný, abych prostě 

nějakým způsobem odcházela dřív nebo já nevím…“ V tomto případě byla pro ambiciózní 

nadřízenou velmi podstatná časová dispozice její asistentky, což respondentka dokládá 

předchozím nekonfliktním vztahem s paní šéfovou před odchodem na mateřskou dovolenou, kdy 

byla jejich vzájemná očekávání v souladu. 

Absenci pochopení zmiňuje i paní Františka, která navíc uvádí i jiné důvody, které mohly 

stát v pozadí konfliktu (budu se jim věnovat v další části). Nedostatek pochopení připisuje 

v tomto případě jiným prioritám svého nadřízeného a jeho odlišně pojímané dvojrole 

zaměstnaného rodiče, který je sice otcem čtyř dětí, ale věnuje se naplno zejména kariéře a „ty svý 

děti ani neumí vyjmenovat“. 

Rovněž paní sekretářka, která měla problémy s vyplňováním dokladu o ošetřování dítěte u 

paní Gabriely projevila málo pochopení. Z vyjádření respondentky vyplývá, že její očekávání

vycházela zejména z pracovního prostředí, kde převažovali muži, bezdětné vědkyně, případně 

ženy, které si péči o dítě zajistily jiným způsobem, aby se mohly naplno věnovat vědecké práci. 

Paní Helena uvádí jako jeden z faktorů ovlivňující vznik konfliktu rozdílná očekávání 

v rámci časové flexibility aktérek. Na jedné straně se nachází respondentka, která je nucena 

skloubit mateřskou a pracovní roli a svou práci stíhat ve vymezeném čase, na straně druhé 

svobodná žena s odlišnými prioritami: „A tam začaly samozřejmě konflikty, protože to 

samozřejmě bylo najednou nepohodlný pro druhou stranu… Ona to jistě vnímala, že já si 

prosazuju jakoby ňáký svoje výhody, že nebudu dělat ty přesčasy, protože já jí omezuju najednou 

tím, že mám jasně stanovenou pracovní dobu. Myslím si, že opak byl pravdou, že v podstatě já 
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jsem pracovala v tom řádným termínu, že jsem pracovala tak jak se pracovat má. A vona 

v podstatě chtěla mít ty klouzavý termíny.“

Odlišná očekávání prosazovaná z pozice moci v organizační struktuře organizace 

Uplatňování moci v pracovních vztazích uvádějí jako příčinu konfliktu zejména ženy, které 

jmenovaly jako aktéry konfliktů své nadřízené. Paní Barbora např. říká, že ji šéf nechtěl nechat

domluvit, když se snažila uvést nedorozumění na pravou míru. Nechtěl jí de facto nechat prostor 

pro její obhájení. A jak jsem již zmínila, považovala jednání svého nadřízeného za zbytečnou 

šikanu, která se projevovala např. zadáváním nejasných úkolů a následnou kritikou jejich 

zpracování: „Začali po mně vyžadovat něco, u čeho nebylo zadání vůbec jasný, neřekli mi přesně 

jako to mám udělat, pak mi řekli, že to mám špatně… hledali záměrně chyby... v podstatě 

šikana…“

O prvku moci, který je možné vypozorovat jako jednu z příčin konfliktu, hovoří explicitně 

paní Františka. Termín porady, který její bezprostřední nadřízený stanovil na jediné datum, o 

kterém věděl, že je pro ni naprosto nevyhovující, protože její dcera šla poprvé do školy, považuje 

dodnes za evidentní nesmysl a projev moci: „Myslim si, že byl prostě v ňáký tenzi a potřeboval si 

tu tenzi nějakým způsobem ventilovat. Prostě, že tu moc má, protože jí jinak nevejří, tak jí na mě 

asi musel aplikovat… že jako jak to řekne, tak to bude…“ Výstupem této porady měla být zpráva, 

kterou respondentka měla připravit a nadřízený následně schválit a parafovat. Pro ilustraci 

uvádím, že po několika urgencích tak pan šéf neučinil nejméně šest týdnů po schůzce, která tolik 

spěchala, což paní Františka následně označila za projev mobbingu: „A do dneška nemám teda 

vodpověď, takže to stejně je u ledu, hlavně, že ta schůzka byla naprosto nesmyslně, takže to jsem 

teda  považovala za naprostej mobbing…“

Projev moci v pracovních vztazích lze identifikovat i v případě paní Ireny. Její kolegyně, 

se kterou již před mateřskou dovolenou spolupracovala sice nastoupila na vyšší pozici, ale jak 

respondentka uvádí, není přímo její nadřízenou. Paní Irena specifikuje, že po tříleté pauze došlo 

v obsahu její práce k mnoha změnám a potřebovala čas na zapracování a na to, aby měla možnost 

seznámit se s aktuálními produkty společnosti. K tomu potřebovala pomoc od své kolegyně: „Co 

jsem nastoupila po mateřský, tak já jsem jí potřebovala a jsem závislá na tom, aby ona mi 

pomohla… prostě pomohla s něčím, co je urgentní…“ Ta jí ale dávalo jasně najevo svou 

nadřazenost a zdráhala se respondentce radit, což jí komplikovalo plnění pracovních povinností a 

způsobovalo frustrace. Pozice moci v pracovních vztazích na straně aktérky-kolegyně se 
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neprojevovala v souvislosti s její funkcí, ale s jejími znalostmi, které jen nerada sdílela s tápající 

respondentkou tím jí znesnadňovala její pracovní roli. Situace pro paní Irenu byla o to tíživější, 

že tuto kolegyni do nedávné doby považovala za svou velmi dobrou kamarádku: „Jako když jsme 

spolu soukromě třeba někde, tak to není tak špatný, ale v tý práci prostě ona mi musí ukázat tu 

nadřazenost nade mnou a jak má navrch. Prostě, že je jako mnohem víc intelektuálně a pracovně 

jako mnohem přínosnější. A tam mě to dává sníst. A přitom když jsme pak někde soukromě, tak je 

pak šíleně ochotná a pozorná. Prostě kamarádka v uvozovkách. Ale v práci mě drtí šíleně...“

U paní Jindřišky stojí v pozadí celého konfliktu snaha jejího nadřízeného o dosazení svých 

lidí na strategické pozice. Bez ohledu na její výkonnost či schopnosti využil jejího odchodu na 

mateřskou dovolenou k obsazení jejího místa. A to přesto, že se vrátila ve lhůtě stanovované 

zákonem, kdy je zaměstnavatel povinen držet nejen pracovní místo, ale i pozici85: „Já si myslim, 

že on si prostě dosazuje svoje lidi, no… On mě vlastně na tý pozici sledoval dva roky. Chodil na 

naše porady a měl kdykoli možnost mi říct, že jsem nebyla dobrá nebo že mu něco nelíbí. Prostě 

cokoliv. A von byl jako s tim víceméně spokojenej… A mě naštvalo to, že to, že máte to dítě, je 

vlastně tak dobrej nástroj pro něho… Protože von by se mnou musel manipulovat mnohem hůř, 

kdybych já tam zůstala a neměla děti.“ U nadřízeného paní Jindřišky lze jako příčinu konfliktu 

jednoznačně identifikovat mocenské projevy na pracovišti, kdy šéf prosazuje své osobní zájmy 

bez ohledu na schopnosti svých podřízených, což si respondentka nechtěla nechat líbit a bránila 

se tomuto diskriminujícímu jednání. 

I u paní Karolíny se projev moci vyskytuje jako jedna z příčin konfliktu. To, že jí její 

nadřízená nechtěla přidělovat práci, ke které byla respondentka plně kvalifikovaná mělo jistě své 

hlubší důvody a následně se tento postoj odrážel na jejich vztazích. Z výpovědi paní Karolíny lze 

usuzovat, že její aktuální šéfová měla obavy z větších zkušeností a schopností své podřízené, 

která před odchodem na mateřskou dovolenou zastávala vedoucí postavení. Ze své mocenské 

pozice jí nyní paní šéfová nedávala zakázky od váženějších a důležitějších klientů, které si chtěla 

podržet sama pro sebe. Klientům jí dokonce odmítala představit : „To bylo s prací, že mi jako 

nedávala moc práce a všechny takový práce, co byly jako by lepší tak si brala pro sebe a vlastně 

mi veškerý práce vod klientů, který já jsem neznala zapírala… tam nikdo ani nevěděl, že tam 

pracuju. Takže to bylo takový docela nepříjemný jako, no.“ V tomto případě je jednou z příčin 

konfliktu profesní rivalita, soupeření o pozice, boj o udržení klientely, potažmo práce.

                                                  
85 „Vrátí-li se zaměstnankyně do práce po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské 
dovolené v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (28 a 37 týdnů), je zaměstnavatel 
povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště.“ [online], <cit. 2012-11-25> dostupné z
http://www.mpsv.cz/cs/4
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3.3.2 Další příčiny konfliktů ovlivněné individuálními faktory 

Mnoho příčin, které se skrývají za vznikem konfliktů lze charakterizovat jako individuální 

faktory vycházející z jednání aktérů. Respondentky je přičítají projevům vnitřní nespokojenosti, 

osobním problémům a dle jejich slov i léčení komplexů. 

Paní Andrea vnímá vedle absence empatie jako jednu z příčin konfliktu, resp. jako důvod 

postoje její kolegyně, vnitřní nespokojenost aktérky s její vlastní situací: „No ona nemohla 

otěhotnět… asi tam hrála roli ta lítost, že já to dítě mám a ona, že musí pořád chodit do práce…“  

Nakolik jsou tyto dvě skutečnosti propojené, tj. absence empatie s vlastní vnitřní nespokojeností 

je spíše psychologická otázka. Ze zjištění získaných během rozhovoru vyvozuji, že nesplnění 

touhy po mateřské roli aktérky mohlo ztížit její identifikaci s rolí respondentky jako matky, což 

paní Andrea dokládá slovy: „Teď jak je matka, tak jí snad teprve některé věci docházejí… Teď 

teprve, když se vidíme, tak se ptá, jak můj kluk roste… Otočilo se to o sto osmdesát stupňů, ten 

zájem.“

Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole o aktérech konfliktů, paní Daniela upozorňuje na 

fakt, že se její kolegyně stavěla do pozice znevýhodněné matky, která se sama stará o své dítě. 

Tím si vytvořila alibi pro své nezodpovědné chování, které se projevilo opuštěním pracoviště 

z čistě osobních důvodů, aniž by respektovala stanovená pravidla: „Takže ona zničehonic odjede, 

napíše, že není v práci, ať jí kontrolujeme práci. A bez jakýhokoliv upozornění dopředu… Máš 

sama naplánovaný schůzky, jseš mimo kancelář, a tam právě nastal problém.“ Tím 

zkomplikovala situaci svým dvěma kolegyním, jejichž práce byla provázaná a musely jí z hodiny 

na hodiny v její práci zastoupit. Což, jak respondentka uvádí, by bylo pochopitelné, pokud by se 

jednalo o vážnou situaci, ale nikoliv o návštěvu u kadeřníka. 

Za další příčinu toho, proč ke konfliktům dochází, považuje paní Helena ve svém případě 

změnu stávající role. Zde má na mysli obohacení role pracující ženy o roli matky. A to ve smyslu 

silnější potřeby problémy řešit, nikoliv nechávat na pospas samovolnému vývoji, jak to dle svých 

slov dělávala v dřívějších dobách. Na přímou otázku, v čem je podle ní hlavní příčina 

vznikajících konfliktů odpovídá: „Já si myslím, že pro mě ta změna tý role byla… najednou byl 

tak jakoby takovej ten filtr. Najednou se ty věci tak jako musely řešit a já jsem se musela 

konfrontovat s ňákejma skutečnostma…V tomhle mě to mateřství vychovalo, že si člověk musí tak 

nějak hájit svoje vlastní zájmy…obhájit si ten svůj prostor… Do té doby jsem ty věci řešila tak, že 

jsem ustoupila nebo že jsem si řekla, že to je stejně jedno… “
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U paní Ireny jsem zmiňovala mocenský postoj její kolegyně jako jednu z příčin konfliktu. 

Tento problém má ale dle informací získaných z rozhovoru mnohem hlubší příčiny. Sama

respondentka se kvůli neustálému a intenzivnímu napětí, které provázelo její situaci na pracovišti 

dostala do vážných zdravotních problémů, takže vyhledala odbornou pomoc. Její psychiatrička 

identifikovala jako příčiny konfliktů právě změnu role respondentky86, která se tím své kolegyni, 

dříve velké kamarádce významně odcizila: „A pak jsem přemejšlela, co se stalo, prostě, co jsem 

jí provedla… Zjistila jsem to až po návštěvě psychiatra. Kdy jsem se dostala do takovýho stádia, 

že jsem se prostě zhroutila… ale problém mám jenom s touhle jedinou kolegyňkou. Která prostě 

není schopná se vyrovnat s tím, že já mám doma ještě…že mám ňákou zálibu (malé dítě a k tomu 

studium na vysoké škole)… Psychiatrička to definovala jako závist, i když jsem jí dlouho nevěřila, 

tak to se jako potvrdilo. Protože když nemluvim vo těch věcech, tak je v pohodě. Jakmile začnu vo 

tom mluvit, tak je kritická, honem mě jako v něčem zkritizuje nebo mi ukáže, že prostě jsem 

v něčem špatná nebo nedokonalá…“

3.3.3 Nízká důvěra jako příčina konfliktu  

Respondentky, které měly konflikt se svými nadřízenými upozorňovaly, že významnou roli 

při vzniku a vývoji konfliktních situací hrála důvěra v zaměstnankyni, že přes svou mateřskou 

roli bude schopna plnit požadavky zaměstnavatele na její pracovní roli, kterou zastává. 

U paní Andrey probíhal konflikt zejména mezi ní a kolegyní. Její „protihráčka“ se však 

snažila na svou stranu získat i své nadřízené a najít u nich podporu. Tím se konflikty za nějakou 

dobu přenesly mezi respondentku a zejména jejího nadřízeného. Na otázku, jak potom zástupci 

vedení reagovali v kritických okamžicích, tedy např. když dítě onemocnělo, paní Andrea uvedla: 

„Tam byla ta důvěra…my jsme tam měli dva ředitele, ona to docela chápala, ale ředitel…chlap 

to nechápal. A teď tam bylo to, že on byl vlastně poňoukán tou kolegyní… No tak oni spolu občas 

jezdili, tak ona řekla, hele ta Andrea je zase doma.. Tak když byl kluk ve školce, tak to bylo skoro 

každý měsíc, že jsme byli s rýmou, kašlem…“ Nicméně se časem respondentce podařilo vysvětlit 

panu řediteli, že když je dítě nemocné, opravdu potřebuje její péči, takže k obnovení vzájemné 

důvěry došlo: „Něco se tam změnilo, on přestal důvěřovat jí a důvěřoval pak mě.“  

Rovněž paní Cecílie uvádí otázku důvěry jako jednu z příčin konfliktu. Poté co nastoupila 

po osmileté mateřské pauze očekávala větší vstřícnost své nadřízené při zapracování. Jak sama 

říká, místo asistence a zaučení se dočkala spíše neustálé kontroly: „Pořád sledovala, co a jak 

                                                  
86 Paní Irena již před tím byla matkou. Ale téměř dospělého syna, což obě aktérky do narození druhého dítěte naopak 
sbližovalo.   
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dělám…a do toho mě pořád kontrolovala, jak telefonuju… Očekávala bych více kolegiality, což 

ona neakceptovala, protože jsme se moc ještě neznaly.“

3.3.4 Další identifikované příčiny konfliktů 

Jednu z dalších příčin konfliktů, o kterých se vyjadřuje paní Cecílie, je disproporce 

požadovaného množství práce ke stanovené pracovní době a z toho plynoucí stres na obou 

stranách. Zde se již ze strany vedoucí nejedná o požadavek „pouhé“ časové flexibility. Objem 

úkolů, které po své podřízené vyžadovala nebylo možné stíhat v rámci zkráceného pracovního 

úvazku: „Bylo tam strašně moc věcí, co jedna osoba měla zvládat... Já jsem to nazvala, že ona je 

takový kapitalista, ona chtěla vydělávat. Chtěla stáhnout náklady na půl úvazku, ale té práce tam 

bylo víc…byla jsem taková vystresovaná.“ Paní majitelka, kterou omezovaly ekonomické 

parametry konkurenčního prostředí, hledala způsob, jak ušetřit náklady. Za pracovnici pracující 

na plný úvazek vzala novou (paní Cecílii), které nabídla poloviční úvazek, zřejmě za 

předpokladu, že zvládne objem práce plného úvazku. Nenaplnění tohoto očekávání vedlo ke 

stresu na obou stranách a z toho plynoucích konfliktů mezi aktérkami. Respondentka tuto 

skutečnost navíc dokládá slovy: „Ona byla také ve stresu, protože toho bylo hodně, ona nebyla 

ani na dovolené…“

Paní Ema uvádí jako další z příčin konfliktu osobní sympatie, které hrají významnou úlohu 

v mezilidských vztazích. Kromě nesplněného očekávání ze strany své nadřízené, která 

vyžadovala časovou flexibilitu, uvádí i tento faktor: „Navíc teda určitě byla spokojená s touhle 

holkou, která tam teďka je. Ne, že by se mnou byla nějak nespokojená, ale prostě tahle jí tak 

nějak padla do oka.“

3.4 Důsledky a strategie řešení pracovních konfliktů 

Na následujících řádcích se zaměřím na vyjádření respondentek, jak konfliktní situace

zvládly, zda konflikty řešily či nikoliv, proč a jaké pro ně tyto situace měly důsledky v době, kdy 

jsme o nich měly příležitost hovořit. 

3.4.1 Konflikt mezi rolemi jako důsledek konfliktů na pracovišti

Z výpovědí matek malých dětí vyplývá, že konflikty, zejména v latentní podobě, měly či 

stále mají kvůli dlouhodobému trvání nepříznivý vliv na jejich psychiku. Ženy se tak ocitají 
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v pozici vyjednavaček mezi dvojí identitou87, mají pocit, že nejsou schopny přiměřeně „dostát 

všem povinnostem“, ocitají se v rolovém přetížení.88 Toto rolové přetížení se může projevit jako 

konflikt mezi rolemi, tj. matky malých dětí mají problém sladit očekávání spojená s jejich dvěma 

odlišnými rolemi,89 s rolí matky na straně jedné a rolí pracující ženy na straně druhé.

Všechny respondentky uvedly, že by rády byly dokonalými matkami, ale zároveň by chtěly 

kvalitně vykonávat svoji práci. Konflikt mezi rolemi, který se u nich projevuje, přičítají 

konfliktům, které na pracovišti zažívají.90 Na jedné straně vnímají poznámky a výčitky, které se 

ozývají od kolegů či nadřízených, na druhé straně chtějí vyhovět představám, které spojují se 

svou mateřskou rolí.

U paní Andrey konflikt mezi rolemi vyvrcholil na základě událostí na pracovišti, poté, co jí 

poněkolikáté onemocněl syn. Negativní reakce ze strany kolegyň, potažmo i vedení, jí vedly 

k velmi zoufalému a emotivnímu vyjádření ohledně jejího dítěte: „No to už jsem si říkala, že ho 

snad rozčtvrtím... To už byly takový situace, no já nevím. Já ho snad sbalím a odstěhuju 

k manželovi a já budu jezdit do práce s tím, že ho neuvidím. Protože to už jsem se psychicky 

skládala. Už jsem to neviděla jinak, než, že ho sbalím, kluka, a odvezu ho na trvalo k tátovi, a že 

ho tam nechám! Nakonec se to všechno překlenulo a vydrželo to…“ Absence rodinného zázemí 

v místě bydliště jako významné části sociálního kapitálu, kdy manžel pracuje daleko od domova 

a prarodiče žijí ve velké vzdálenosti, má, jak je vidět z ukázky, velký vliv na zvládání obou rolí. 

Respondentka dokonce zvažovala, že na čas omezí svou mateřskou roli, jen aby mohla lépe 

zvládat roli pracovní. 

Konflikt mezi rolemi byl důsledkem konfliktu i u paní Barbory, která uvádí, že v sobě 

v důsledku napjatých situací, které prožila na pracovišti, často řeší dilema mateřství versus 

kariéra. V jejím případě se další komentář k tomuto tématu omezil jen na otázku časových 

dispozic: „Ale já ten čas s rodinou trávit chci… a chci dělat nějakou práci, která odpovídá mým 

zkušenostem a mojemu vzdělání…“ Připouští, že zatím se jí nedaří toto dilema uspokojivě vyřešit. 

Z ekonomických důvodů ale nemá jinou možnost, než zvládat obojí. 

                                                  
87 BADINTER, E.: Le Conflit: La femme et la mère, Paris 2010, str. 188-190
88 JANDOUREK, J., Úvod do sociologie, Praha 2003, str. 63
89 KELLER, J., Úvod do sociologie, Praha 2004
90 Nelze vyloučit, že by rolové přetížení nebo konflikt mezi rolemi nenastal i bez konfliktů na pracovišti. 
Respondentky však vnímají tento jev, tedy konflikty na pracovišti, jako faktor, který jejich zátěž v tomto ohledu 
zvyšuje. 
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Paní Ema říká, že doteď řešila, jak skloubit mateřství a práci, ale nyní již rezignovala. 

Veškeré předchozí negativní zkušenosti, jak sladit obojí, ji vedly k rozhodnutí, že příště bude

„hledat zaměstnání bez ohledu na své dítě…To (zajištění péče) budu řešit až později…“

Paní Gabriela se vracela do zaměstnání po devítileté mateřské přestávce. Jako vědecká 

pracovnice se snažila udržovat kontakt s akademickým prostředím, ale i u ní se očekávání 

plnohodnotného navázání na předchozí kariéru nesetkalo s realitou: „Co mě jako trápilo, že jsem 

jako nemohla nastoupit s takovým jako plným nasazením, jak jsem si přestavovala. Protože děti 

prostě různě stonaj…“ Přestože konflikt, který zažila, nebyl, jak sama uvádí dramatického 

charakteru, ukázal, že zvládat obě role ve vědeckém prostředí bude obtížnější, než si původně 

představovala.

Paní Irena měla v době před druhou mateřskou dovolenou již odrostlého syna a návrat 

z mateřské dovolené před lety zažila. S obdobnou situací byla tedy v minulosti konfrontována. I u 

ní se však projevila změna hodnot a problém se sladěním rolí v plné míře. S paralelně 

s probíhajícími konflikty a stále přítomným napětím na pracovišti řeší otázku, jak skloubit 

mateřství, práci a v jejím případě navíc roli studentky: „Před tím jsem žila prací, protože kluk byl 

velkej, a žila jsem jenom pro tu práci a teď najednou jsem tam přišla, měla jsem školu a hlavně 

dítě, malý, který mě není jedno. Protože mám prostě pořád pocit, že s ním musím pořád někam na 

výlet nebo tak. Prostě jsem mu jakoby chtěla dát servis, co jsem mu dávala před tím, chtěla jsem 

ho udržet… Ale já chci stihnout všechno, jo. Já prostě chci dělat všechno. Mě prostě baví chodit 

do práce, mě baví škola, mě baví mít to dítě.“  

3.4.2 Rozvázání pracovního poměru jako důsledek konfliktu na pracovišti

Rozvázáním pracovního poměru vyřešilo svou situaci hned několik respondentek. Paní 

Barbora, která mluvila o šikaně ze strany vedení, uvedla, že není konfliktní typ. A napětí, které 

konfliktní situace provází jí připadá vyčerpávající a kontraproduktivní: „Já jsem taková, že se 

seberu a odejdu, protože to ode mě zase vyžaduje energii a čas, že jo. Protože do toho musíš 

investovat, takže jsem se prostě sebrala a odešla jsem. Takže v otevřený konflikt se to nikdy 

nevyhrotilo… já od konfliktů odcházím a raději opustím místo…“

Paní Cecílie vyřešila svou situaci stejným způsobem. Důvodů, proč se rozhodla své první 

místo po mateřské dovolené opustit, bylo více. Kromě problémů, jak skloubit mateřské 

povinnosti s danou prací, to bylo zejména neustále přítomné dusno na pracovišti a dle 

respondentky nereálná možnost zvládat množství práce, navíc za neustálého dozoru paní vedoucí: 
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„Další problém byl, že ta vedoucí byla cholerička. A pořád sledovala, co a jak dělám. A teď jak 

tý práce bylo hodně tak jsem si nebyla jistá samozřejmě… a už jakoby ta práce nešla, byla jsem 

jako zoufalá, že tolik věcí nemůžu zvládnout sama...tak jsem dala výpověď. Protože beru jako 

prioritu ten klid na práci.“

Rovněž paní Ema dospěla k rozhodnutí raději místo opustit než poslouchat výhrůžky 

s černými puntíky. V jejím případě vzešel návrh na ukončení pracovního poměru ze strany 

nadřízené, který akceptovala. 

Paní Karolína zvolila stejně jako předchozí respondentky odchod z pracoviště, kde jí její 

nadřízená kolegyně de facto znemožňovala vykonávat svou práci. V jejím případě oznámení o 

ukončení pracovního poměru ještě vyostřilo spor, protože kolegyně se bála kvalitnější 

konkurence: „abych jí nebrala jako práci...“. 

3.4.3 Pasivní postoj k řešení konfliktů

Na otázku, zda se respondentky pokusily o otevřené řešení konfliktu většina z nich 

odpověděla záporně. Pasivní řešení problémů logicky doprovázelo konflikty, které zůstaly 

převážně ve své latentní podobě. Tento způsob řešení, resp. neřešení měl různé důvody.

U paní Andrey to byla obava ze ztráty zaměstnání: „Teď přemýšlíš, jestli do toho máš jít a 

řešit to otevřeně. Nebo ještě ne, do toho nejdu, musím to přejít, protože tu práci potřebuješ…“

Paní Barbora se snažila řešit konflikty klidnou diskusí, ale protože se u druhé strany 

nesetkala s ochotou naslouchat, přešla do pasivity a časem zvolila ústup z bojiště, stejně jako 

Cecílie nebo Ema.

Paní Františka přemýšlela o tom, zda by mělo smysl se do otevřeného konfliktu pouštět a 

svého nadřízeného upozornit na jeho nesmyslné jednání. Připomínám, že se jednalo o nevhodně 

stanovenou schůzku, která velmi spěchala, ale na výstup z této porady pan šéf následně dva 

měsíce nereagoval. Z pragmatických důvodů tak nakonec neučinila: „Tak si říkám, jestli bych mu 

neměla říct, že na to jak to tolik spěchalo…ale on je na druhou stranu zas tak ješitnej, jestli bych 

si tím jako neublížila. Já jako mám sto chutí mu to říct, ale nemyslím si, že by to bylo k mýmu 

ňákýmu prospěchu. Nebo k jeho převýchově, jako v tomhle.. skoro si myslím, že ani ne. Skoro by 

byl jako zbytečně popuzenej, protože jako jinej nebude…“
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3.4.4 Zvolené strategie řešení konfliktů s odbornou asistencí

Paní Irena se po poradě se svou psychiatričkou rozhodla, že zatím nebude konflikt se svou 

kolegyní řešit otevřenou konfrontací: „Už jsem chtěla si s ní promluvit, ale zastavila mě ta moje 

doktorka. Protože vono by to vymluvení s ní nedopadlo dobře. Já jsem prostě hrozně nabroušená. 

Vona mi říkala, že v tomhlentom stavu nemůžu dělat nic. Že mám jaksi začít pracovat na sobě, že 

si jí mám prostě nevšímat. Prostě ji vyřadit ze svýho života. A do tý práce, prostě snažit se 

osvobodit a odzávislovat, stát se nezávislou na ní. Takže takhle jsem to dělala, že jsem začala 

rozvíjet kontakty s ostatníma, a myslím, že se mi to jako dost docela povedlo. Prostě naučila jsem 

se s tím žít.“ Tuto výpověď jsem nezařadila mezi pasivní řešení, kam jsem ji  původně zamýšlela 

uvést, protože není řešen aktivní komunikací. Paní Irena ale svou situaci řeší jinými strategiemi 

za odborné pomoci své lékařky z oboru psychiatrie: „Největší strategii mi pomohla vymyslet moje 

psychiatrička… Ona mi strašně pomohla a ona vlastně může za to, že jsem z tý práce neodešla.“

Zvolený postup zahrnuje vyhýbání se tématům, která „dráždí“ dotyčnou kolegyni. Jsou to tedy 

témata, která odporují společným zájmům v pracovním prostoru: „Teď momentálně to funguje 

tak, že když chodím do práce, tak žiju jenom v práci. Bavím se s ní jenom vo tom, co děláme. A 

když vona se mě náhodou jako zeptá, tak odpovídám jenom stručně a bavíme se jenom o starším 

klukovi, máme ty děti stejně starý. Tak to řešíme. Mladšího syna vůbec.“  

Paní Jindřiška se zabývala otázkou, jak vyřešit konflikt, když musela bojovat o svou 

původní vedoucí pozici, která jí byla po návratu z mateřské dovolené protiprávně odpírána: „Tak 

jsem se radila s dvěma právníkama a voba se chytali za hlavu, řikali mi: Suďte se!“ Paní 

Jindřiška zvažovala aspekty takového jednání. Věděla, že pokud by řešila spor právní cestou, 

s největší pravděpodobností by své místo získala, ale zároveň měla vážné pochybnosti, zda by za 

daných okolností mohla svou práci plnohodnotně a v klidu vykonávat: „Ale mně se vlastně 

hrozně nechtělo do tady těch soudů. A věděla jsem zároveň, že na mojí pozici vlastně nemůžu 

zpátky. Jakoby…spíš z takovejch lidskejch důvodů. Protože, jestliže on tam chtěl tadytu svojí 

kámošku, tak já kdybych se mu tam nasídlila zpátky, tak by to stejně nemohlo fungovat. A byla by 

to jenom otázka času, kdy mě buď vyhodí nebo mě tam prostě bude tak deptat, že vodejdu sama.“

V konečné fázi se podařilo spor vyřešit nalezením jiné vhodné pozice, která, jak respondentka 

uvádí, nakonec lépe koresponduje s jejími mateřskými povinnostmi. 
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4 SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat a blíže poznat, které situace na pracovišti 

vnímají respondentky, matky malých dětí, jako konfliktní. Zajímalo nás, jaký je charakter těchto 

konfliktů. Dále nás zajímalo, jaké jsou příčiny těchto konfliktů a kdo jsou jejich aktéři. A 

nakonec, jaké jsou důsledky zkoumaných konfliktů pro samotné matky malých dětí a zda tyto 

konflikty řeší nebo volí jiné strategie a proč.

Z výpovědí respondentek, stejně jako z teoretických předpokladů vyplynulo, že konflikt je 

velmi různorodý jev. Charakterizují jej diverzita formy, intenzity a souvislostí. Respondentky se 

na pracovištích setkávají jak s latentní formou konfliktu, tak s jeho manifestní podobou. 

Latentní forma konfliktu je dle Novotné vlastně první vývojovou fází tohoto jevu.91 Ze 

získaných dat vyplynulo, že tato fáze je u některých konfliktů vlastně fází jedinou. 

Pro latentní fázi, resp. formu konfliktu je charakteristické napětí mezi jednotlivými aktéry, 

často napětí spíše tušené.92 Právě takto některé matky malých dětí charakterizovaly situace, se 

kterými se na pracovišti setkávaly. Jako napětí, které bylo vyvoláno různými podněty. 

Respondentky uvádějí jako projevy tohoto napětí narážky, nepříjemné poznámky, neverbální 

vyjádření jako grimasy, oči v sloup, kontrolu ze strany nadřízených nebo psychický nátlak. 

Latentní konflikty se díky své stagnaci ukázaly jako málo dynamické s proměnlivou intenzitou, 

která však nevedla k otevřené konfrontaci a tím k manifestaci jevu. Jako problematický a 

zatěžující faktor se pro matky malých dětí ukazuje dlouhodobá trvanlivost tohoto jevu. Budu se jí 

více věnovat v souvislosti s důsledky konfliktů pro jednotlivé respondentky.

Manifestní nebo také zjevné konflikty jsou druhým typem konfliktů, se kterými se 

respondentky setkaly. Ženy oproti latentním typům konfliktu, kdy mluví zejména o napětí, 

uvádějí konkrétní konfliktní situace jako např. opuštění pracoviště jednou z kolegyň, stanovení 

nevhodného data schůzky nebo konfrontaci ohledně vyplňování dokladu o ošetřování dítěte. 

Manifestní formu prezentovaných konfliktů charakterizuje větší dynamičnost, kdy první fáze 

napětí nastupuje velmi rychle, konflikt se „stává předmětem diskuse“93 a poté dochází ke 

konfrontaci.  

Aktéry konfliktů jsou na jedné straně samy respondentky, matky malých dětí, na straně 

druhé jsou to jejich kolegové, resp. kolegyně, s mateřskou zkušeností nebo bez ní a jejich 

nadřízení, a to jak muži, tak ženy. 

                                                  
91 NOVOTNÁ, E.. Sociologie sociálních skupin. Praha 2010, str. 59-60 
92 Tamtéž
93 Tamtéž, str. 60
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Pro matky malých dětí je charakteristická jejich biografická situace, tj. dvojitá role, jak 

mateřská, tak role zaměstnané ženy. Všechny ženy uvedly, že chtějí dobře vykonávat své 

zaměstnání. Jako jeden z faktorů proč pracují, uvedly napjatou ekonomickou situaci, tj. potřebu 

podílet se na finančním zajištění domácnosti společně s partnerem. Zároveň chtějí být dobrými 

matkami, což je vede k vyjednávání mezi jejich dvojitou identitou.94

Jako aktéry-protihráče v uvedených konfliktech respondentky představují kolegyně, které 

ještě nemají děti, kolegyně-matky a dále své nadřízené. Z realizovaných rozhovorů lze vyvodit, 

že priority těchto aktérů tvoří především pracovní kariéra a odtud se odvíjí jejich jednání ve 

vztahu ke kolegyním-matkám malých dětí. 

Z výpovědí respondentek vyplývá, že bezdětné kolegyně se nacházejí v odlišné biografické 

pozici, absentuje u nich zkušenost s mateřskou rolí a některé situace, související zejména 

s kloubením obou rolí respondentek, jsou pro ně proto těžko pochopitelné. Jejich preference tvoří 

zejména pracovní kariéra, kdy se plně soustředí na svou zaměstnaneckou roli. Anebo absence 

mateřské role a s tím spojených mimopracovních povinností ovlivňuje přístup k pracovnímu 

rytmu a jednání na pracovišti.

Kolegyně, které mají děti již „odrostlé“, resp. dospělé, musely v minulosti rovněž kloubit 

roli matky a zaměstnankyně. Jak říká Badinterová, tato potřeba se vyvíjí se v závislosti na věku a 

potřebách dítěte.95 V současnosti, kdy jsou jejich děti samostatné, není pracovní role těchto 

aktérek mateřskými povinnostmi prakticky ovlivňována. 

Dále respondentky mezi aktéry konfliktů uvádějí své nadřízené, které charakterizuje vyšší 

postavení v organizační struktuře pracoviště. Jejich mocenská pozice, ale i další faktory spojené 

s jejich funkcí ovlivňují jednání vůči podřízeným respondentkám. Mezi těmito faktory se objevují 

ekonomické tlaky, zaměření na kariéru s vyššími nároky na pracovní roli respondentek, snaha 

prosadit svou moc.

Z výše uvedených charakteristik aktérů částečně vyplývají i příčiny konfliktů, které se 

ukázaly jako souběh několika činitelů. Jsou to zejména odlišná očekávání spojená s pracovní rolí 

u jednotlivých skupin aktérů. Tyto faktory vyplývají z odlišné biografické situace a rozdílných

pracovních požadavků zaměstnavatelů, kteří je prosazují mocensky (ze své pozice v rámci 

organizační struktury). Očekávání žen je snaha skloubit pracovní a mateřskou roli, naopak 

očekávání spolupracovníků a zaměstnavatelů je spojeno s představou o pracovní roli žen. Tato 

očekávání různých aktérů jsou v rozporu a vzniká konflikt.

                                                  
94 BADINTER, E.: Le Conflit: La femme et la mère, Paris 2010, str. 188-190
95 BADINTER, E.: Le Conflit: La femme et la mère, Paris 2010, str. 188-190
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Respondentky vnímají odlišná očekávání aktérů jako neochotu nebo neschopnost 

„protihráčů“ chápat jejich situaci. Předpokládají, že kolegové i nadřízení budou rozumět 

omezením, která jejich mateřská role v pracovním prostředí představuje. Na druhé straně si 

všechny respondentky tato omezení uvědomují a z jejich vyjádření je zřejmá snaha 

minimalizovat vliv mateřské role v pracovním prostředí, což ale, jak samy připouštějí není vždy 

zcela reálné. 

Odlišná očekávání aktérů prezentují respondentky v různých situacích a oblastech. Jsou to 

např. situace, kdy onemocní dítě a matka je kvůli jeho ošetřování nepřítomná na pracovišti. 

Kolegové pak vyjadřují nespokojenost, protože musí za chybějící ženy zastat jejich práci. Dále 

jsou to požadavky na časovou flexibilitu zaměstnanců 96, ochota vykonávat práci přesčas nebo 

svůj volný čas věnovat mimopracovním aktivitám jako je např. teambuilding. Zatímco 

prezentovaní aktéři s časovou flexibilitou nemají problémy či jí dokonce vyžadují, matky malých 

dětí jsou limitovány povinnostmi, které jsou s jejich mateřstvím spojené. 

Jako další faktor, který vede k napětí a ke konfliktům na pracovišti uvádějí respondentky 

odlišné pracovní požadavky zaměstnavatelů, které jsou prosazovány mocensky (z pozice v rámci 

organizační struktury organizace). Tato moc se projevila např. nepřesným zadáváním úkolů a 

následnou kritikou, nepřidělováním odpovídající práce nebo aktivitami vedoucími k ukončení 

pracovního poměru (snaha dosadit si „své lidi“). Jiný nadřízený uplatnil ze své pozice moc vůči 

respondentce, když jí zbytečně a neopodstatněně neumožnil, jako matce malého dítěte, aby se své 

dceři plně věnovala první školní den, který byl pro ní i dítě významnou událostí. Další 

respondentka prezentovala mocenský projev v pracovních vztazích, který byl dán neochotou 

aktérky-kolegyně sdílet důležité informace, které respondentka potřebovala ke zvládání své 

pracovní role.

Mezi dalšími příčinami konfliktů uvádějí respondentky individuální faktory jako je osobní 

nespokojenost aktérů, stres nebo nízká důvěra mezi aktéry. Tyto faktory patří spíše do oblasti 

psychologie, ale jak uvádí např. Keller, sociální aktér je vždy lidská bytost jednající v určitém 

psychologickém rozpoložení.97 Proto je nelze opominout. 

Výše prezentované projevy a příčiny konfliktů odrážejí některé předpoklady teorie 

konfliktu uváděné Kellerem98, tedy že společnosti jsou založené na protikladech - v našem 

výzkumu se tyto protiklady projevily jako odlišná očekávání aktérů v potřebách a představách o 

                                                  
96 MAREŠ,P.: Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti, In SIROVÁTKA, T.: Rodina, zaměstnání 
a sociální politika: Brno 2006, str. 29
97 KELLER, J., Úvod do sociologie, Praha 2004, kap. Teorie konfliktu (str. 117-129) 
98 KELLER, J., Úvod do sociologie, Praha 2004
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pracovní roli; společenský život a život ve společnosti generuje nepřátelství, které plyne ze 

zjištěných odlišných představ aktérů; každá společenská diferenciace zahrnuje mocenskou 

nerovnost, v našem případě mocenské projevy vycházejí z pozice v rámci organizační struktury

pracoviště; sociální život obsahuje nátlak, který se ve výpovědích respondentek ukázal jako

projevy moci, štiplavé poznámky a neverbální projevy v pracovním kolektivu vedoucí ke 

konfliktu; a že základními prvky společenského života jsou zájmy, v našem případě dané 

odlišnou biografickou situací aktérů nebo také mocenskou pozicí v organizační struktuře. 

Poslední výzkumná otázka se týkala důsledků prezentovaných konfliktů pro matky malých 

dětí a jejich řešení, resp. neřešení. 

Závažnější důsledky měly konflikty neřešené, latentní. Respondentky samy poukazují, ať 

již explicitně nebo v náznacích, na to, že dlouhodobé napětí mělo negativní dopad na jejich 

psychiku. Projevil se tak stres, který je, jak uvádí Jandourek, jedním ze znaků rolového přetížení, 

typického pro zaměstnané matky.99 Pokud bychom hovořili o dvojí zátěži100 nebo o dvojím 

břemenu,101 které zaměstnané ženy musí zvládat a které si uvědomují, respondentky přiznávají, 

že konfliktní situace, které zažívají, tuto zátěž ještě znásobují. Matky malých dětí vnímají jako 

důsledek konfliktů na pracovišti jev, který je označován jako konflikt mezi rolemi. Tento jev 

prezentují jako neustálé dilema, jak sladit očekávání spojená s rolí matky na jedné straně a s rolí 

zaměstnankyně na straně druhé. Dle slov Badinterové je to však zdlouhavý proces, který bude 

záviset na věku a potřebách dítěte i na dalších okolnostech.102

Některé ženy se rozhodly vyřešit konflikt rozvázáním pracovního poměru, protože ze svého 

pohledu neviděly jiné východisko. Jiné respondentky zvolily pasivní postoj, protože buď 

nevěřily, že by se konfrontací problémy vyřešily nebo se obávaly zvýšení napětí a eventuální 

ztráty zaměstnání. K odložení konfrontace se po poradě se svou odbornou lékařkou rozhodla i 

respondentka, u které se po zažívaných konfliktech objevily závažnější psychické potíže. 

Strategie jejího jednání se zaměřila na vyhýbání se tématům v konverzaci, která by 

nekorespondovala se společnými zájmy aktérek. K de facto pasivnímu řešení se rozhodla i 

poslední respondentka, kterou naopak právní poradci nabádali ke konfrontaci, protože právo bylo 

na její straně. Přesto se po zvážení všech pro a proti rozhodla přijmout jinou pracovní pozici, 

která nakonec dle jejích slov lépe umožňovala skloubit obě její role. 

                                                  
99 JANDOUREK, J., Úvod do sociologie, Praha 2003, str. 63
100 ČERMÁKOVÁ, M. Rodina a měnící se gender role – sociální analýza české rodiny, 1995, str. 41
101 HAVELKOVÁ, B.: Genderová nerovnost v období socialismu In Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) 
Komunistické právo v Československu, Brno, 2009, str. 197
102 BADINTER, E.: Le Conflit: La femme et la mère, Paris 2010, str. 188-190
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Keller říká, že sociologie je vedena snahou odkrýt společné rysy různorodých konfliktů.103

Z výpovědí respondentek je tato různorodost patrná jak v projevech, tak v příčinách i důsledcích 

tohoto jevu. Přesto můžeme konstatovat, že ze všech příčin přikládají zaměstnané matky největší 

význam odlišným očekáváním jednotlivých aktérů. Konflikt pak můžeme vnímat jako nedílnou 

součást vyjednávání mezi svou dvojí identitou zaměstnaných žen, matek malých dětí. 

                                                  
103 KELLER, J., Úvod do sociologie, Praha 2004, str. 118
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Příloha č. 1

NÁVOD K ROZHOVORU 

Jméno respondentky:
Věk:
Rodinný stav:
Počet a věk dětí: 
Ukončené vzdělání: 

PŘÍKLADY OTÁZEK:

- Jak probíhal Váš návrat/nástup do zaměstnání?

- S jakým konfliktem jste se na pracovišti setkala? Co se přihodilo?

- Jak byste tento konflikt blíže charakterizovala? V čem konflikt (konkrétně) spočíval?

- V čem vidíte příčinu konfliktu? Kdy a jak vznikl?

- Jaký byl průběh a podstata konfliktu? Jak se projevoval?

- Docházelo ke konfliktům i před Vaším odchodem na MD? 

- Jak dlouho po Vašem návratu/nástupu se konflikty objevily? 

- Kdo tyto konflikty vyvolává?

- Jaké byly/jsou vztahy mezi Vámi a kolegy?

- Jaká je vaše role v konfliktních situacích (jste aktérkou, iniciátorkou, třeba i nechtěnou)?

- Máte snahu předcházet konfliktním situacím?

- Jak v konfliktních situacích reagujete? A jak ostatní aktéři?

- Jak vypadá Váš pracovní kolektiv? Jak na konflikty reagují ostatní kolegové?

- Musí Vaši práci někdo ve Vaší nepřítomnosti zastat?

- Máte pocit, že Vaše mateřské povinnosti kolidují s vaší pracovní aktivitou?

- Chybíte v práci často kvůli dítěti/dětem? 

- Jak řešíte hlídání dětí (při nemoci, vyzvedávání ze školy/školky)?

- Mají ostatní aktéři zkušenost s rodičovskou rolí?

- Snažíte se konflikty řešit? Jak? Proč ano/ne?

- Snažíte se o problémech mluvit?

- Jak konflikty ovlivňují Vaší situaci na pracovišti/obecně?
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