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Abstrakt 

 

Diplomová práce „Žena mezi rodinou a prací a sociální stát“ pojednává o problematice 

návratu žen na pracovní trh po rodičovské dovolené a konfliktu rodinných a pracovních 

rolí. Zaměřuje se přitom na legislativní, institucionální a strukturální faktory, které daný 

problém ovlivňují. Součástí diplomové práce je kvalitativní výzkum v podobě 

rozhovorů a skupinové diskuze, který dokresluje danou tématiku z hlediska osobních 

postojů a zkušeností dotčených aktérů. 

Metodami využívanými v rámci diplomové práce jsou analýza sekundárních zdrojových 

dokumentů, analýza aktérů, polostrukturované rozhovory a metoda focus group 

(skupinová diskuze). V práci je využíváno několik teoretických východisek, mezi 

stěžejní patří teorie welfare state, teorie pracovního trhu a teorie společnosti, resp. 

rodiny jako společenské instituce. 

Diplomová práce je rozdělena do 14 kapitol. Hlavní část tvoří osm kapitol, přičemž 

první z nich je orientována na analýzu aktérů dotčených zkoumaným problémem. Druhá 

kapitola mapuje současnou situaci rodin a její proměny. Navazující kapitola se věnuje 

strukturálním podmínkám pracovního trhu, jeho proměnám a postavení žen na 

současných pracovních trzích. V další části jsou popsány a analyzovány strategie, které 

využívá rodina, zaměstnavatelé a sociální stát k lepší harmonizaci rodinných a 

pracovních rolí. Poté jsou představeny konkrétní nástroje sociálního státu v této oblasti. 

Kapitola 12 se věnuje Evropské unii a opatřením, které ovlivňují zkoumaný problém. 

Předposlední kapitola této části se zabývá rodinnou politikou vybraných sociálních států 

a závěrem je provedeno srovnání s Českou republikou. Poslední část je zaměřena na 

kvalitativní výzkum a jsou představeny jeho závěry. 

Problém harmonizace rodiny a práce a návratu matek na trh práce je v největší míře 

ovlivněn institucionální uspořádáním sociálního státu, kulturními a genderovými 
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stereotypy. Jak naznačují výsledky kvalitativního výzkumu i závěry analytické části, 

největší deficity lze přitom spatřovat v oblasti služeb péče o děti, dělbě práce v rodině a 

nabídce flexibilních typů úvazků.  

 

Abstract 

Diploma thesis „Woman family-work life balance and social state“ is dealing with the 

issue of woman coming back to work/on the job market after maternity leave as well as 

the conflict of family and work roles. Thesis is focusing also on other impacting factors 

of this issue – legislative, institutional and structural factors. Part of the diploma thesis 

is based on qualitative research (group discussion, one-on-one interviews), which is 

offering a different perspective on the topic from the side of personal attitudes and 

opinions of respondents. 

Main methods used in diploma thesis are secondary source analysis, respondent 

analysis, partly-structured interviews and „focus-group“ method. The thesis is based on 

several theoretical approaches, mainly the welfare state theory, theory of labour market 

and theory of society, respectively family as a social institution.  

Diploma thesis is divided into 14 chapters. The main part of the thesis consists of eight 

chapters, first one is oriented on stakeholder analysis of researched problem. The second 

surveys the current situation of families and the evolution of the situation. Next chapter 

concentrates on the structural conditions of the job market, its changes and the position 

of women on the current job market. Following part is focused on strategies of families, 

employers and social state of how to harmonize family and work roles more effectively. 

Specific tools of social state are introduced in the following chapter. The 12th chapter 

introduces the EU approaches regarding this issue. Last chapter is focused on the 

current situation in several social states and the comparison with Czech republic. The 

qualitative research and its results are introduced at the very end of the thesis. 

The issue of work-life balance of mothers and their return on the job market is mostly 

impacted by institutional organization of social state, cultural and gender stereotypes. 

As visible from the results of qualitative research and from the analytical conclusion, 

the largest deficits come from the child care services, division of labor in the families 

and the lack of flexible employment. 
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1.   Vymezení poznávacího problému 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma „žena mezi rodinou a prací a sociální 

stát“, přičemž bych ráda zdůraznila dimenzi zaměstnanosti žen -  matek, resp. poukázala 

na problémy, se kterými se současné matky potýkají v této oblasti, a jak na tyto 

problémy reagují veřejné politiky. 

Téma jsem rozhodla zvolit z toho důvodu, že se jedná o téma stále aktuální. V rámci 

odborné obce i mezi lidmi se mluví o změnách, ke kterým došlo na poli rodinného a 

pracovního života, i o problémech žen při návratu na trh práce. Tyto diskuze pak vedly 

ke snahám reflektovat zmíněné změny v navrhovaných politikách a zohlednit je ve 

vydaných veřejně politických dokumentech (viz např. Národním koncepce podpory 

rodin s dětmi či tzv. Prorodinný balíček). Přesto lze konstatovat, že nedošlo na tomto 

poli k výrazným změnám a otevírá se tak otázka vhodného uspokojování veřejných 

zájmů v oblasti návratu žen na trh práce i v oblasti harmonizace rodinného a pracovního 

života. 

Rozvoj soudobých společností je závislý na rozvoji a kvalitě lidského kapitálu, který je 

utvářen a kultivován v rámci fungující rodiny. Na poli rodiny však došlo v posledních 

desetiletích k výrazným změnám, zejména v oblasti formování a života rodiny. Došlo 

k proměně genderových vztahů, kdy se ženy oproti minulým dobám účastní ve vyšší 

míře vzdělávání a vstupují na trh práce. Dvoupříjmová rodina nahradila tradiční model 
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rodiny, kde je muž živitel rodiny. Přesto v naší společnosti převládá jednoznačný názor 

o roli ženy v oblasti péče o děti a domácnost. Na ženu je nahlíženo jako na pečovatelku 

o dítě a rodinný krb. Proces harmonizace rodinných a pracovních rolí se tak jeví jako 

stále naléhavější. Ruku v ruce s výše zmíněnými problémy jde ne příliš optimistický 

demografický vývoj spojený s procesem stárnutí populace a klesající porodností. 

Současné sociální státy tak stojí před potřebou vysoké zaměstnanosti populace 

v produktivním věku, tedy i žen, ale i před potřebou zvýšit míru reprodukce. Konflikt 

zájmů však ani v jednom případě nevyznívá příliš pozitivně pro ženy, neboť ty jsou 

často nuceny volit mezi profesními ambicemi a založením vlastní rodiny. V neposlední 

řadě došlo také ke změnám na trhu práce, který je ovlivňován na jedné straně procesem 

globalizace, na druhé straně zvýšenou mírou nezaměstnanosti. Neboť sociální státy, 

které se při svém vzniku zavázaly k plné zaměstnanosti, se tomuto závazku vzdálily 

v průběhu dvacátého století vlivem probíhající krize sociální státu. V souvislosti se 

změnami na trhu práce se mluví o segmentaci pracovního trhu či flexibilizaci práce, 

které mají vliv na zaměstnanost všeobecně i na zaměstnanost žen (Keller, 2009; MPSV, 

2005; Sirovátka, Bartáková, 2008). 

Pro Českou republiku je charakteristická dlouhodobá placená rodičovská dovolená, 

nejčastěji se ženy vracejí do zaměstnání ve třetím roce věku dítěte. Přičemž je ženám po 

tuto dobu zákonem garantována možnost vrátit se do původního zaměstnání, nikoliv na 

stejnou pozici, kterou zastávaly před odchodem na rodičovskou dovolenou. Nicméně 

není výjimečné, že ženy zůstávají doma se dvěma dětmi za sebou a jsou tak mimo 

pracovní trh po dobu pěti až šesti let. Hrozí jim tak nejen ztráta kontaktu se 

zaměstnavatelem, ale i lidského kapitálu, a v krajním případě i ztráta zaměstnání. 

Přitom matky, které hledají zaměstnání po rodičovské dovolené, mohou mít potíže najít 

zaměstnání. Zaměstnavatelé se je bojí zaměstnat z důvodu časté absence kvůli 

nemocným dětem či kvůli nemožnosti pracovat ve směnném provozu (Český svaz, 

2002; Ettlerová et al., 2006; Haberlová, Kyzlinková, 2009; Kuchařová et al. 2008; 

Sirovátka, Bartáková, 2008). 

Přesto lze v České republice zaznamenat nové trendy a preference. Významným 

způsobem přibývá matek, které se chtějí vrátit do zaměstnání dříve než ve třetím roce 

věku dítěte a upřednostňují orientaci rodinných politik na služby v oblasti péče o děti a 

přístup na trh práce. Tento trend je patrný zejména u lidí s vyšším vzděláním. Naproti 

tomu lidé s nižším vzděláním chápou role rodiny více tradičněji a preferují orientaci 

politik na finanční podporu státu. Přijatá opatření v této oblasti nereflektují výše 
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zmíněné posuny hodnotových orientací a politiky zaostávají za změnami na pracovním 

trhu (Sirovátka, Bartáková, 2008). 

Významným faktorem při slaďování rodinného a pracovního života jsou tzv. flexibilní 

typy úvazků. Mnohé ženy by při svém návratu na trh práce tento typ pracovních úvazků 

uvítaly, nicméně jsou využívány pouze okrajově. Důvody spočívají především ve 

finanční nevýhodnosti pro rodinu, ale také v nedostatečné podpoře ze strany 

zaměstnavatelů i státu. Zaměstnavatelé nenabízejí flexibilní úvazky kvůli ekonomické 

nevýhodnosti či větší náročnosti organizace práce. Navíc, v době existence převisu 

poptávky po pracovních místech nad nabídkou, si zaměstnavatelé raději vyberou 

uchazečku bez zvláštních nároků na pracovní dobu. Na rozdíl od některých evropských 

států, které již v této oblasti podnikly patřičné kroky, se u nás podpora státu jeví jako 

nedostatečná (Haberlová, Kyzlinková, 2009; Sirovátka, Bartáková, 2008). 

 

2.   Cíle diplomové práce 

Diplomová práce si klade za cíl analyzovat problémy, se kterými se setkávají ženy při 

návratu na trh práce po rodičovské dovolené a problémy v oblasti slaďování rodinného a 

pracovního života, a přispět tak k lepšímu porozumění stávající situace. Práce bude 

zaměřena na analýzu legislativních a institucionálních podmínek, veřejně politických 

dokumentů a dalších faktorů, které jsou pro zvolenou tématiku podstatné. Přičemž bude 

práce doplněna o analýzu dokumentů Evropské unie jako jednoho z důležitých faktorů 

ovlivňující národní politiku v oblasti zaměstnanosti a trhu práce. Pro úplnost zvoleného 

tématu bude provedena komparace vybraných modelů sociálních států a na nich bude 

ilustrována politika ve vybrané oblasti. Součástí diplomové práce bude kvalitativní 

výzkumná metoda tzv. focus groups (skupinové rozhovory) zaměřená na problematiku 

návratu matek na trh práce a skloubení profesního rodinného života. 

Hlavní výzkumnou otázkou je: jaké jsou problémy, se kterými se ženy setkávají při 

návratu na trh práce? Další výzkumné otázky navazují na hlavní: jaké jsou příčiny 

těchto problémů; jaké institucionální podmínky ovlivňují situaci žen na trhu práce; jaké 

politiky byly přijaty v oblasti harmonizace pracovního a rodinného života; jaké jsou 

další možnosti rozvoje v oblasti harmonizace pracovního a rodinného života (v 

návaznosti na úspěšně implementované politiky ve vybraných zemích, resp. modelech 

sociálních států). 

Práce je zaměřena především na matky dětí v předškolním a mladším školním věku.  
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3.   Metody práce 

 Sekundární analýza zdrojů a dat 

 Komparativní analýza 

 Focus groups  

 Popř. heuristické metody 

 

4.   Teoretická východiska 

Diplomová práce bude vycházet především z teorie welfare state (sociálního státu), dále 

bude představena různá typologie sociálních států. V oblasti trhu bude práce vycházet 

z teorie lidského kapitálu, teorie dobrovolné a nedobrovolné nezaměstnanosti, teorie 

duálního pracovního trhu a teorie fronty. Dalšími důležitými východisky práce budou 

teorie společnosti, s tím související teorie rodiny, rolí a socializace a také koncept 

gender. 

 

5.   Předpokládaná struktura práce 

 Úvod – úvodní část bude zaměřena na představení zkoumané problematiky a 

vymezení výzkumného problému a výzkumných otázek; budou zde také 

uvedeny použité metody 

 Teoretická část – bude vycházet z teoretických poznatků ve vymezené oblasti a 

opírat se o teoretická východiska, která jsou uvedena výše; bude tak nápomocná 

při ukotvení daného problému i při jeho analýze 

 Analytická a komparativní část – tato část bude obsahovat analýzu 

legislativních a institucionálních podmínek návratu žen na trh práce, dále 

veřejně politických dokumentů, které se vztahují k problematice rodiny a 

harmonizace rodinných a pracovních rolí včetně dokumentů Evropské unie; 

komparativní část bude orientována na rodinné politiky vybraných států; 

poslední část bude věnována sociologickému výzkumu v podobě focus groups a 

zhodnocení dosažených výsledků; cílem této části je odpovědět na předem 

stanovené výzkumné otázky 

 Závěr – bude obsahovat shrnutí poznatků a výsledků a přijetí doporučení v dané 

oblasti 
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Úvod 

Tématem diplomové práce je žena mezi rodinou a prací a sociální stát. Téma 

jsem si zvolila na základě zájmu o tuto problematiku, který mě provází po celou dobu 

studia a také proto, že se jedná o téma velice aktuální. To dokládá jednak počet studií     

a publikací zabývající se daným problémem, za druhé i reflexe problému v rámci 

veřejně-politických dokumentů.  

Zvolenou problematiku lze rozdělit do několika dimenzí. První dimenzí je 

otázka návratu žen s malými dětmi na trh práce a s tím spojené problémy. Druhou je 

otázka harmonizace rodinných a pracovních rolí. V současnosti je standardem, aby oba 

dospělí členové domácnosti pracovali. Zároveň existuje v české společnosti 

konzervativní pohled na péči o domácnost a děti, kdy největší břímě povinností připadá 

na ženu. Další dimenzí problému je rodinná politika, která je v České republice 

orientována zejména na finanční hledisko mateřství a nikoliv na rozvoj služeb. Lze 

dokonce hovořit o institucionálním zaostávání rodinných politik a politik trhu práce, 

které nereflektují hodnotové posuny určité části populace. Deficity v této oblasti souvisí 

i s příklonem  českých politik k re-familiarismu (Sirovátka a Bartáková, 2008; Sirovátka 

a Hora, 2008). 

Diplomová práce je rozdělena do čtrnácti kapitol. První je věnována teoretickým 

východiskům, která tvoří teoretický rámec diplomové práce. Jsou zde představeny teorie 

sociálního státu a jeho modely, včetně tzv. familialistických a de-familuzujících režimů 

sociálních států. V další části je vysvětlen vztah mezi sociálním státem a sociální 

politikou a také rozdíl mezi politikou sociální a veřejnou. Na ní navazuje část popisující 

teorii společnosti. Jsou zde představeny základní pojmy – koncept gender a lidský 

kapitál, které pomohou k lepšímu pochopení souvislostí zkoumaného problému. Hlavní 

část práce začíná analýzou aktérů dotčených zkoumaným problémem. Další kapitola 

mapuje historické souvislosti a strukturální změny, ke kterým došlo na poli pracovního 

trhu, v rámci rodiny i společnosti. Na tuto kapitolu navazuje část popisující a analyzující 

změny, ke kterým došlo v rámci současných pracovních trhů, včetně analýzy 

příslušných faktorů a konsekvencí, které mají změny odehrávající se v této oblasti na 

sféru rodiny. Další kapitola je zaměřena na přehled přijatých nástrojů a opatření 

umožňujících lepší harmonizaci rodinných a pracovních rolí. Jsou představeny přijaté 

veřejné a sociální politiky v této oblasti a dostupné veřejně-politické dokumenty. 

Dvanáctá kapitola je orientována na zmapování dokumentů a politik Evropské unie, 
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které ovlivňují situaci v České republice. Přestože sociální záležitosti jsou v kompetenci 

národních států, je oblast zaměstnanosti a rovnosti mužů a žen v ohnisku zájmu 

Evropské unie. Ta se tak stává významným aktérem zkoumaného problému. 

Předposlední kapitola je zaměřena na strategie jednotlivých modelů sociálních států 

v oblasti harmonizace rodinných a pracovních rolí a v přístupu žen s malými dětmi na 

pracovní trh. V závěry kapitola jsou pak tyto rodinné politiky porovnávány se situací 

v České republice. 

Poslední část je věnována kvalitativnímu výzkumu v podobě 

polostrukturovaných rozhovorů s aktéry zkoumaného problému a skupinové diskuze 

(tzv. focus group). Jsou zde představeny a diskutovány výsledky s cílem získat 

odpovědi na předem připravené otázky, testovat navržené hypotézy a identifikovat 

nejdůležitější problémy a faktory ovlivňující návrat matek na trh práce či harmonizaci 

rodinného a pracovního života. 
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1 Vymezení problému 

Rozvoj soudobých společností je závislý na rozvoji a kvalitě lidského kapitálu, 

který je utvářen a kultivován v rámci fungující rodiny. Rodina jako instituce prošla 

v posledních desetiletích výraznými proměnami, zejména v oblasti formování a života 

rodiny. Mění se formy partnerského soužití, dochází k nárůstu jejich pluralizace. 

Dochází k posunům v chápání hodnoty dětí pro rodiče, pro které jsou děti významným 

emocionálním přínosem. V neposlední řadě došlo také k proměně genderových vztahů, 

resp. proměně rolí žen ve společnosti. Je kladen větší důraz na rovnost pohlaví, ženy se 

oproti minulým dobám účastní ve vyšší míře vzdělávání a vstupují na trh práce. 

S narůstající individualizací životních drah a voleb vzrostly i aspirace žen na 

rovnocenné společenské a profesní uplatnění. Dvoupříjmová rodina nahradila tradiční 

model rodiny, kde je muž živitel rodiny. Hodnoty rodiny a sebeuplatnění ve smyslu 

využití všech možností, jež život nabízí, se tak dostaly do vzájemného rozporu, který 

má fatální důsledky na demografický vývoj soudobých sociálních států.  Ty se potýkají 

na jedné straně s klesající porodností, na druhé se stárnutím populace. Konflikt zájmů 

však nevyznívá příliš pozitivně ani pro ženy, neboť ty jsou často nuceny volit mezi 

profesními ambicemi a založením vlastní rodiny. Navíc současné sociální státy, které se 

při svém vzniku zavázaly k plné zaměstnanosti, a na které jsou do jisté míry kvůli své 

nákladnosti závislé, stojí před potřebou vysoké zaměstnanosti populace v produktivním 

věku, tedy i žen, ale i před potřebou zvýšit míru reprodukce (Bartáková, 2009;  

Ettlerová et al., 2006; Haberlová a Kyzlinková, 2009; MPSV, 2005; Sirovátka     

a Bartáková, 2008; Sirovátka a Hora, 2008). 

Přes výše zmíněné hodnotové posuny převládá v naší společnosti jednoznačný 

názor na roli ženy v oblasti péče o děti a domácnost. Na ženu je nahlíženo jako na 

pečovatelku o dítě a rodinný krb. Otevírá se tak otázka harmonizace rodinných     

a pracovních rolí i otázka znevýhodněného postavení žen na pracovním trhu v důsledku 

nerovnováhy mezi placenou prací a rodinnými povinnostmi. Sociální stát tak stojí před 

problémem financování tradičních sociálních rizik, k nimž patří nemoc, stáří či 

nezaměstnanost, ale i před problémem financování tzv. nových sociálních rizik, k nimž 

patří právě nerovnováha mezi pracovními a rodinnými povinnostmi (Bartáková, 2009; 

Ettlerová et al., 2006; Haberlová a Kyzlinková, 2009; MPSV, 2005; Sirovátka     

a Bartáková, 2008; Sirovátka a Hora, 2008). 
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K výrazným změnám nedošlo pouze v rovině společenské a rodinné, ale také na 

trhu práce. Ten je  ovlivňován na jedné straně procesem globalizace, na druhé straně 

zvýšenou mírou nezaměstnanosti. Hovoří se o procesech segmentace pracovního trhu či 

flexibilizace práce. Jsou kladeny vysoké požadavky na adaptabilitu pracovní síly i na 

pracovní výkon v zaměstnání. Ty jsou pak příčinou tlaku, který se projevuje jak 

v oblasti zaměstnání, tak v oblasti rodiny. Z hlediska participace na trhu práce přináší 

tyto skutečnosti zvýšené riziko pro sociální skupiny a jedince, jejichž schopnost 

adaptace je snížena či omezena, tedy i pro ženy s malými dětmi. A to také s ohledem na 

charakter rodičovské dovolené, který je v České republice dlouhodobý. Ženy se 

nejčastěji vracejí do zaměstnání ve třetím roce věku dítěte, přičemž není výjimkou ani 

pozdější návrat na trh práce v případě, že se žena rozhodne setrvat na rodičovské 

dovolené se dvěma dětmi za sebou. V tomto případě je žena mimo pracovní trh v délce 

pěti až šesti let. S dlouhodobým charakterem rodičovské dovolené souvisí hrozba ztráty 

kontaktu se zaměstnavatelem a lidského kapitálu. Právě návrat matek na trh práce je 

spojen s mnohými riziky. Jedná se především o ztrátu zaměstnání v důsledku 

prodloužené délky rodičovské dovolené, neboť je ženám zákonem garantována možnost 

vrátit se do původního zaměstnání pouze po dobu třech let. Důležitost participace na 

trhu práce je determinována riziky spojenými s ekonomickou situací rodiny i systémem 

sociální ochrany, kdy mnohá oprávnění a výhody vyplývající z politiky sociálního státu 

jsou vázána na pracovní aktivitu. Dalšími riziky při návratu matek na trh práce jsou 

nižší mzdové ohodnocení, nižší kvalita zaměstnání a získání nevyhovujícího pracovního 

místa. Přitom matky, které hledají zaměstnání po rodičovské dovolené, mohou mít 

potíže najít zaměstnání. Zaměstnavatelé se je bojí zaměstnat z důvodu časté absence 

kvůli nemocným dětem či kvůli nemožnosti pracovat ve směnném provozu (Bartáková, 

2009; Český svaz, 2002; Ettlerová et al., 2006; Haberlová a Kyzlinková, 2009; Keller, 

2009; MPSV, 2005; Sirovátka a Bartáková, 2008; Sirovátka a Hora, 2008). 

Obvyklý model přerušení pracovní kariéry na několik let je v České republice 

doplněn o nové trendy a preference, které jsou patrné zejména u lidí s vyšším 

vzděláním. Podle výzkumů významným způsobem přibývá matek, které se chtějí vrátit 

do zaměstnání dříve než ve třetím roce věku dítěte a upřednostňují orientaci rodinných 

politik na služby v oblasti péče o děti a přístup na trh práce. Naproti tomu lidé s nižším 

vzděláním chápou role rodiny více tradičněji a preferují orientaci politik na finanční 

podporu státu. Přijatá opatření v této oblasti nereflektují výše zmíněné posuny 
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hodnotových orientací a politiky zaostávají za změnami na pracovním trhu (Sirovátka  

a Bartáková, 2008). 

Právě veřejným a sociálním politikám v této oblasti je přisuzována klíčová role. 

Tzv. family-friendly či pro-rodinné politiky výrazným způsobem ovlivňují možnosti 

harmonizace rodinných a pracovních rolí. Obecné cíle lepšího slaďování obou životních 

rolí i lepších možností dosáhnout rovného pracovního postavení mužů a žen jsou 

reflektovány ve strategických dokumentech Evropské unie (např. Evropa 2020, 

Evropská strategie zaměstnanosti). V České republice se přes výše zmíněné posuny 

v preferencích uplatňují tzv. re-familizující politiky, které vytvářejí podmínky pro péči  

o děti v rodině po relativně dlouhodobou dobu. Tento trend je pokračováním 

komunistické a postkomunistické tendence umožnit ženám věnovat se sféře, která je pro 

ně přirozená, tedy rodině. Nicméně v dřívějších podmínkách bylo slaďování rodinné  

a pracovní sféry mnohem jednodušší, neboť odměňování nezáviselo na pracovním 

výkonu a „pravidla hry“ neurčovala tržní ekonomika (Bartáková, 2009; Sirovátka    

a Hora, 2008). 

Další dimenzí problému je otázka flexibilních typů úvazků. Flexibilní úvazky, 

mezi něž řadíme např. různou úpravu délky pracovní doby či pružnou pracovní dobu, 

jsou přitom zásadním faktorem ovlivňujícím možnosti harmonizace rodinného     

a pracovního života. V současnosti tento typ pracovních úvazků využívá pouze mizivé 

procento pracujících žen, zejména při srovnání s ostatními evropskými státy. V České 

republice pracuje na zkrácený úvazek okolo 8 % žen, přičemž evropský průměr se 

pohybuje v rozmezí 20 – 45 % z celkového počtu pracujících. Důvody, proč v České 

republice pracuje tak málo žen na částečný úvazek, lze rozdělit do dvou skupin. Pro 

první skupinu je charakteristická nízká ochota zaměstnavatelů nabízet tento typ 

pracovních úvazků. Zaměstnavatelé svoji neochotu zdůvodňují především ekonomickou 

nevýhodností takového pracovního místa či větší náročností organizace práce. Navíc 

v současné době existuje převis poptávky po pracovních místech nad nabídkou. 

Zaměstnavatelé si tak mohou klást podmínky a vybírat si uchazeče, kteří nemají zvláštní 

požadavky ve smyslu zkrácené pracovní doby. Do této skupiny lze zařadit i důvody 

tkvící na straně sociálního státu, jemuž je přisuzována určitá zodpovědnost v této 

oblasti. Tou je nedostatečná motivace pro zaměstnavatele, aby tyto flexibilní typy 

úvazků nabízeli. Přestože je zákonnou úpravou zaměstnankyním dána možnost zvolit si 

zkrácenou pracovní dobu, není toto právo apriori zaměstnavateli nabízeno. Ženě je tento 

typ pracovního úvazku umožněn pouze v případě, že o to zaměstnavatele sama požádá, 
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a pouze pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Faktickou moc při rozhodování 

tak mají v rukou samotní zaměstnavatelé. Druhou skupinu tvoří důvody na straně 

samotných žen, které nevyužívají zkrácené či částečné úvazky kvůli finanční 

nevýhodnosti pro rodinu či kvůli zhoršenému pracovnímu postupu (Český svaz, 2002; 

Haberlová a Kyzlinková, 2009; Sirovátka a Bartáková, 2008). 

Nedílnou součástí úspěšného návratu matek na pracovní trh je možnost umístit 

svého potomka do institucí či zařízení poskytující péči o děti. V oblasti péče o děti 

mladších třech let je velmi omezená nabídka, neboť v současnosti se na našem území 

vyskytuje pouze několik jeslí, které jsou nejčastěji koncentrované ve větších městech. 

Dalším problémem je výše poplatku za využívání jeslí, neboť pro mnohé rodiče je tato 

služba finančně náročná či dokonce nedostupná. V rámci institucionální péče 

v mateřských školách jsou největší nedostatky v nepřizpůsobení otevírací doby 

současným trendům pracovního trhu a také v rozdílnosti dostupnosti péče. V některých 

regionech existuje značný převis poptávky po umístění potomka do mateřské školy nad 

nabídkou otevíraných míst. Poptávka je špatně uspokojována zejména v okolí větších 

měst (Haberlová a Kyzlinková, 2009; Kuchařová et al., 2009; Sirovátka a Bartáková, 

2008; Valentova a Zhelyazkova, 2011; Vláda ČR, 2005). 

Neuspokojivá je i nabídka alternativních či soukromých forem péče o děti. 

Služby v této oblasti nejsou dostatečně rozvinuty, neboť jejich rozvoji brání 

nevyhovující legislativní podmínky i neochota relevantních aktérů, tedy zejména 

zaměstnavatelů a soukromých subjektů, tyto služby nabízet. V současné době zákon 

rozeznává pouze služby typu „baby-sitting“ umožňující individuální péči o děti starší tří 

let v rodinách a soukromá zařízení provozovaných v režii živnostenského zákona. 

Nabídka soukromých zařízení služeb péče o děti je koncentrována zejména ve velkých 

městech. V menších městech a obcích je tento typ péče nedostupný. Navíc je tato služba 

pro mnoho matek příliš nákladná a upřednostňují tak péči v rodině (Haberlová     

a Kyzlinková, 2009; Kuchařová et al., 2009; MPSV, 2013; Sirovátka a Bartáková, 2008; 

Valentova a Zhelyazkova, 2011; Vláda ČR, 2005). 
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2 Výzkumné cíle 

 

Diplomová práce se zabývá postavením žen s malými dětmi do šesti let věku 

v rámci sociálního státu, a to zejména s ohledem na změny, ke kterým došlo na poli 

rodinného a pracovního života v posledních desetiletích. Práce si klade za cíl popsat 

problémy, se kterými se setkávají ženy po návratu na pracovní trh po rodičovské 

dovolené a problémy v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, a přispět tak 

k lepšímu porozumění stávající situace. Práce se zaměřuje na popis a analýzu 

legislativních, institucionálních a strukturálních podmínek, veřejně politických 

dokumentů a dalších faktorů, které jsou pro zvolenou tématiku podstatné. Je také 

doplněna o analýzu dokumentů Evropské unie jako jednoho z důležitých faktorů, který 

ovlivňuje národní politiku v oblasti zaměstnanosti a trhu práce. Pro úplnost zvoleného 

tématu je provedena deskripce rodinné politiky vybraných sociálních států a poté je 

provedena analýza a srovnání s Českou republikou. Součástí diplomové práce je 

kvalitativní výzkum, jehož cílem je prezentovat postoje samotných aktérů zkoumaného 

problému, tedy rodičů malých dětí. Metodami kvalitativního výzkumu jsou 

polostrukturované rozhovory s pracujícími rodiči malých dětí (popř. hledajícími 

zaměstnání) a tzv. focus group (skupinová diskuze) s matkami malých dětí zaměřená na 

problematiku návratu matek na trh práce a skloubení profesního a rodinného života. 

Hlavním výzkumným cílem této práce je představit, resp. analyzovat veřejné   

a sociální politiky, strukturální, legislativní a institucionální podmínky umožňující 

skloubení rodinného a pracovního života a také popsat problémy, se kterými se 

setkávají matky po návratu z rodičovské dovolené na pracovní trh. Základním 

předpokladem je přitom skutečnost, že veřejné politiky tvoří rámec, ve kterém muži   

a ženy uskutečňují svá rozhodnutí a preference. Veřejná politika v této oblasti může 

přitom působit negativně či pozitivně na konflikt rodinných a pracovních rolí. 

Hlavní výzkumný cíl lze dekomponovat do jednotlivých dílčích cílů: 

 Popsat a analyzovat stávající situaci na trhu práce se všemi důsledky pro 

pracující matky malých dětí. 

 Popsat problémy, se kterými se ženy s malými dětmi setkávají po návratu na 

pracovní trh.  
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 Vysvětlit strategie, které umožňují rodinám zvládat konflikt rodinných     

a pracovních rolí. 

 Identifikovat nástroje a veřejné politiky, které pomáhají při řešení konfliktu 

rodinných a pracovních rolí. 

 Identifikovat další faktory a podmínky ovlivňující možnosti slaďování 

rodinného a pracovního života a přechodu matek po rodičovské dovolené na trh 

práce. 

 Formulovat případná doporučení vhodná pro Českou republiku. 

 V návaznosti na provedený kvalitativní výzkum formulovat závěry a porovnat 

provedený výzkum se stávajícími výzkumy a teoriemi. 

 

3 Výzkumné otázky 
 

V návaznosti na výzkumné cíle lze formulovat hlavní a dílčí výzkumné otázky. 

Hlavní výzkumnou otázkou je přitom: Jaká opatření, politiky a faktory, umožňují 

zvládání rodinných a pracovních rolí? 

Dílčími výzkumnými otázkami jsou: 

 Jaké jsou problémy, se kterými se ženy setkávají po návratu na trh práce    

a s jakými problémy se ženy setkávají při slaďování rodinného a pracovního 

života? Jaké jsou hlavní příčiny těchto problémů? Jak na tyto problémy reaguje 

stávající nastavení veřejné a sociální politiky? 

 Jaké institucionální a strukturální podmínky ovlivňují situaci žen na trhu práce? 

 Jaké podmínky a faktory ovlivňují konflikt rodinných a pracovních rolí?  

 Jak se s danými problémy vyrovnávají v jiných zemích, resp. v rámci odlišných 

typů sociálních států? 

 Jak problém vnímají samotní aktéři problému? Jaké jsou hlavní oblasti, ve 

kterých spatřují deficity  současné veřejné a sociální politiky? Jaké strategie volí 

ženy a muži pro zvládání rodinných a pracovních povinností? 



 

9 

4 Metody 
 

„Metodou rozumíme postup, jak dospíváme k výsledku zkoumání. Je to souhrn 

pravidel, jak chceme dosáhnout žádaného výzkumného cíle“ (Veselý a Nekola, 2007, s. 

142). Metodou tedy rozumíme cesty a způsoby pomocí nichž chceme dosáhnout 

odpovědí na výzkumné otázky. V rámci této diplomové práce jsou použity následující 

metody: analýza sekundárních zdrojových dat, analýza aktérů, komparativní analýza  

a kvalitativní metody výzkumu – rozhovor s klíčovými aktéry a metoda focus group. 

Stěžejními metodami práce jsou analýza sekundárních zdrojových dokumentů a metody 

kvalitativního výzkumu. Analýza sekundárních zdrojových dokumentů je aplikována 

zejména v teoretické a analytické části diplomové práce. Jedná se o metodu, která již 

pracuje s dostupnými informacemi a daty. Přičemž zdrojovými dokumenty jsou odborné 

publikace, články a výzkumy věnující se dané problematice, veřejně-politické 

dokumenty a statistická data (Veselý a Nekola: 2007). 

Další metodou, která je v této diplomové práci aplikována, je metoda analýzy 

aktérů. Aktérem se přitom rozumí jakýkoliv jednotlivec, skupina či organizace, kteří 

mohou ovlivnit nebo být ovlivněni připravovanou či realizovanou politikou. „Analýza 

aktérů se snaží identifikovat všechny jednotlivce, skupiny či organizace, kterých se daná 

politika týká, poznat jejich jednání, záměry a vzájemné vztahy a zhodnotit jejich vliv, 

zdroje a zájem na realizaci určité politiky“ (Varvasocszky a Bruga cit. dle Veselý   

a Nekola, 2007). Aktéři tak mohou být definováni jako ti: 

 Kdo mají určitý zájem na problému 

 Jsou postiženi daným problémem 

 Kdo mají aktivní či pasivní vliv na řešení a rozhodování týkající se daného  

                  problému (Veselý a Nekola, 2007). 

V kapitole věnující se ostatním typům sociálních států je využita metoda 

komparace. Tato metoda umožňuje srovnání jednotlivých politik a prvků, které sociální 

státy využívají k vyrovnávání se zmíněnými problémy. Kritérii komparace jsou odlišný 

typ sociálního státu a relevantní politika v oblasti harmonizace rodiny a práce či 

v oblasti návratu matek na pracovní trh. V poslední části práce jsou aplikovány 

kvalitativní metody – rozhovory s aktéry a focus group. 
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4.1 Rozhovory 

 

Dotazování je „výzkumný postup, při kterém jsou pomocí pokládání otázek   

a zaznamenávání odpovědí získávány informace o jedné či více skupinách lidí – o jejich 

vlastnostech, mínění, postojích nebo předchozích zkušenostech“ (Veselý a Nekola, 

2007, s. 170). 

Jedná se o metodu sběru primárních dat a je vhodné především v případech, kdy 

nelze zkoumaný jev pozorovat přímo. Jako nejvhodnější jsem zvolila variantu 

individuálních rozhovorů s klíčovými aktéry zkoumaného problému, v tomto případě 

s pracujícími ženami a muži vychovávající dítě či děti. S relevantními respondenty jsem 

vedla polostrukturovaný rozhovor s předem připravenými tématickými okruhy. Otázky 

byly otevřené, tudíž nepředkládaly dotazovanému žádnou variantu odpovědi a záleželo 

na respondentovi, jaké odpovědi zvolí. Výběr otevřených otázek jsem provedla     

i s ohledem na skutečnost, že tyto otázky dávají respondentovi velkou svobodu 

k vyjádření a umožňují získat informace, které by pomocí uzavřených otázek nebyly 

zodpovězeny. U některých otázek dotazovaní respondenti mohli zvolit i více odpovědí 

(např. v dotazu na faktory umožňující lepší skloubení rodiny a práce respondenti 

uváděli faktory ekonomické, sociální aj.) (Surynek et al., 2001; Veselý a Nekola, 2007; 

Veselý in Nekola et al., 2011). 

Předpokládaný počet provedených rozhovorů se pohyboval mezi 15 – 20 

uskutečněnými rozhovory, přičemž polovina připadla na ženy a polovina na muže. 

Skutečný počet provedených rozhovorů nakonec činil 19 (12 žen a 7 mužů). Výběr 

respondentů a respondentek byl proveden podle následujících kritérií: 

 Žena či muž musí vychovávat dítě či děti. 

 Musí být v zaměstnaneckém poměru, být osoba samostatně 

výdělečně činná, popř. aktivně hledat práci. 

Respondenty jsem zprvu hledala v okruhu svých známých, přičemž prvotní 

kontakt byl uskutečněn pomocí telefonu či e-mailu. K získání dalších kontaktů jsem 

použila tzv. techniku sněhové koule. Podstatou této techniky je „výběr...jedinců,    

u kterých byla identifikována žádoucí vlastnost, znak a tito odkazují na další jedince 

stejných vlastností, se stejnými znaky, které znají“ (Surynek et al., 2001, s. 70). Sehnání 

mužských respondentů se ukázalo jako mnohem těžší než žen - respondentek. Možnost 

výběru mužů, kteří by byli ochotní strávit čas zodpovídáním otázek týkající se „ženské“ 

tématiky“, byla velmi omezená. Přesto se mi podařilo shromáždit 7 tatínků malých dětí, 
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kteří byli ochotní odpovídat na mé dotazy. Jejich odpovědi byly místy strožejší, a to   

i přesto, že jsem tuto možnost předpokládala a zvolila proto kratší sadu otázek než   

u žen. Bylo vidět, že problematika slaďování pracovních a rodinných povinností se jich 

nedotýká tolik jako jejich ženských protějšků. 

Cílem uskutečněných rozhovorů bylo poskytnout porozumění stávající situace 

v oblasti harmonizace rodinných a pracovních rolí a problému návrat na pracovní trh po 

rodičovské dovolené, a to pomocí analýzy postojů dvou klíčových aktérů problému – 

pracujících rodičů malých dětí. Analýzu rozhovoru jsem uskutečnila podle jednotlivých 

tématických okruhů (návrat na trh práce po rodičovské dovolené, harmonizace 

rodinných a pracovních rolí, služby péče o děti), přičemž jsem v některých případech 

tuto analýzu doplnila tabulkami se třemi nejčastějšími odpověďmi. 

Seznam dotazovaných respondentů je uveden v příloze, přičemž s ohledem na 

zachování soukromí, nejsou uvedena jména. U každého respondenta jsou informace   

o dosaženém vzdělání, věku, počtu dětí a povolání. Seznam je doplněn o graf 

znázorňující strukturu respondentů podle pohlaví a vzdělání. 

 

Přehled předem připravených okruhů a dotazů pro dotazované respondentky: 

Okruh 1: Návrat do práce po rodičovské dovolené 

 Jaké faktory hrály roli při rozhodování o délce rodičovské dovolené? 

 Jak vnímáte svůj návrat do práce po rodičovské dovolené? (problémy spojené 

s návratem na trh práce či bezproblémový návrat) 

 Vrátila jste se ke svému původnímu zaměstnavateli nebo jste hledala práci? 

(popř. myslíte si, že znáte důvody, proč nemůžete najít práci? 

 Přijala byste dobrovolně horší/nižší pozici, pokud by Vám to umožnilo lépe 

skloubit rodinu a práci? 

 Setkala jste se v práci s nějakým znevýhodněním kvůli tomu, že máte děti? 

(vadila např. zaměstnavateli častá nemocnost, nutnost vyzvednout dítě ze školky 

apod.?) 

 O jaký typ pracovního úvazku jste měla při svém nástupu do práce zájem? Měla 

byste zájem o tzv. flexibilní typ pracovního úvazku? (tozn. částečné pracovní 

úvazky, pružná nebo zkrácená pracovní doba, sdílené místo, „home office“ 

apod.) 
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 Jaké výhody/nevýhody spatřujete ve využívání flexiblních typů úvazků? (popř. 

co Vám brání tento typ pracovních úvazků využívat?) 

Okruh 2: Harmonizace rodinných a pracovních rolí 

 Jak se Vás dotýká problematika slaďování rodinného a pracovního života? 

 Jaké faktory považujete za nejdůležitější při slaďování rodinných a pracovních 

povinností? (popř. kdo je podle Vás zodpovědný za skloubení rodiny a práce? – 

stát, zaměstnavatel, rodina či partner? 

 Jakým způsobem pomáhá podle Vašeho názoru stát matkám při slaďování 

pracovních a rodinných povinností? (popř. je tato podpora podle Vás 

dostatečná?) 

Okruh 3: Služby péče o děti 

 Jaký typ zařízení navštěvuje Vaše dítě/děti? Jak jste spokojeny se zajištěním 

služeb péče o děti? (otevírací doba, prázdniny apod.) 

 Měly jste problémy se umístěním dítěte do mateřské školky (popř. jeslí)?  

 Jak byste řešila problém v případě, že se Vaše dítě nedostalo do mateřské školy? 

 Uvažovala jste o využívání služeb soukromých zařízení péče o děti? 

 

Přehled předem připravených otázek pro muže – respondenty: 

 Jak jste vnímal návrat ženy do zaměstnání po rodičovské dovolené? Schvaloval 

jste její návrat do práce nebo byste raději upřednostnil celodenní péči o děti? 

Jaké jsou hlavní důvody proč jste chtěl, aby šla do práce/zůstala doma? 

 Jaká je podle Vás ideální délka rodičovské dovolené? Podílel jste se na 

rozhodování o její délce? Popř. uvažoval jste, že byste zůstal na rodičovské 

dovolené místo partnerky? 

 Jaký typ pracovního úvazku u ženy při nástupu do zaměstnání upřednostňujete  

a proč? Příp. myslíte si, že zkrácený úvazek lépe umožňuje skloubit rodinu   

a práci? 

 Zintenzivělo Vaše zapojení na pracovním trhu (např. více pracovních úvazků) či 

se zvýšil počet hodin, které trávíte v práci po narození dítěte? 

 Vnímáte harmonizaci rodinných a pracovních rolí jako ryze ženskou záležitost? 

Kdo je podle Vás zodpovědný za skloubení rodiny a práce? – stát, 

zaměstnavatel, rodina či partner? 
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 Podílíte se nějakým způsobem na chodu domácnosti a na péči o Vaše dítě/děti? 

(např. zůstáváte s ním doma, když je nemocné nebo ho vyzvedáváte ze školky). 

 Jaké faktory považujete za nejdůležitější při slaďování rodinných a pracovních 

povinností? 

 

4.2 Metoda focus group (skupinová diskuze) 

 

Poslední metodou, která je v této diplomové práci využita je metoda focus 

group, která je zaměřena na problematiku návratu žen na trh práce, slaďování rodinného 

a pracovního života a pomoc státu v této oblasti. Metoda  focus group je kvalitativní 

metoda, kde „zdrojem dat je skupinová interakce podporovaná aktivně zasahujícím 

moderátorem“ (Morgan cit. Dle Veselý a Nekola: 2007, s. 176, 179). Podstatou focus 

group je volná komunikace, resp. diskuze mezi účastníky na zvolené téma. Cílem focus 

groups je získat názory a postoje respondentek, které lze pak využít pro další badání. Je 

to dynamická metoda, která je postavena jednak na zjišťování výše zmíněných názorů, 

ale také na procesu utváření jednotlivých názorů a interakci mezi respondetkami. Navíc 

reflektuje sociální realitu a je tedy výrazně sociálně orientovanou technikou. Výhodou 

metody je také „schopnost objevovat nečekané souvislosti a perspektivy, poskytnutí 

hlubšího vhledu do problematiky“ (Knobloch, nedat.; Veselý a Nekola, 2007, s. 179).  

Ze skupinového rozhovoru je vhodné pořizovat videozáznam, který je 

nápomocný při přepisu a vyhodnocování výzkumu. Po skončení diskuze se také 

doporučuje zapsat si dojmy či nápady, které se mohou hodit pro lepší pochopení 

účastníků i jejich názorů. Výstupem výzkumu je přehled nejdůležitějších zjištění 

týkající se daného problému a diskutovaných okruhů. V závěrečném shrnutí jsou pak 

v rámci provedeného kvalitativního výzkumu (tedy i zjištění získaných  prostřednictvím 

uskutečněných rozhovorů) potvrzeny či vyvráceny stanovené hypotézy (Konobloch, 

nedat.). 

Jak uvádí Knobloch, nejvhodnější počet účastníků skupinové diskuze se 

pohybuje mezi šesti až osmi. Z tohoto důvodu jsem zvolila sedm účastnic, které byly 

vybrány na základě kvótního výběru. Nejdůležitějším kritériem byla skutečnost, aby 

žena měla nejméně jedno dítě a byla v zaměstnaneckém poměru, osoba samostatně 

výdělečně činná či o návratu do práce v nejbližší době uvažovala. Dalším kritériem bylo 

vzdělání. Je vhodné, aby byla skupina z tohoto hlediska heterogenní, tozn. aby byly 
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zastoupeny všechny stupně vzdělání (ženy vyučené, se středoškolským vzděláním i 

vysokoškolsky vzdělané ženy). Z prostorového hlediska je nejvhodnější, aby byly 

zastoupeny obyvatelky velkého města, příměstských oblastí a vesnice. Pokud by ženy 

byly např. z jedné lokality, kde je těžké umístit dítě do mateřské školy, byly by výsledky 

zkreslené (Knobloch, nedat.). Lze konstatovat, že výše uvedené podmínky se podařilo 

naplnit, neboť respondentky zastupovaly různé úrovně vzdělání a pocházely z velkého 

města i vesnice. Seznam účastnic skupinové diskuze je uveden v příloze a je s ohledem 

na ochranu soukromí anonymní. 

Skupinová diskuze probíhala v pronajaté kancelářské místnosti, kde všechny 

účastnice seděly v kruhu. Autorka diplomové práce v roli moderátora usměrňovala chod 

diskuze a uváděla předem připravená témata a otázky. Těmi jsou:   

 Délka rodičovské dovolené 

 Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené 

 Institucionální péče pro děti do třech let a problematika mateřských škol 

 Soukromé a alternativní služby péče o děti 

 Pracovní doba a práce na zkrácený úvazek 

 Pomoc partnera s péčí o domácnost a děti, dělba práce v rodině  

 Pomoc sociálního státu v oblasti harmonizace rodinných a pracovních rolí 

Cílem výzkumu je identifikovat největší problémy, zkušenosti a postoje ve 

zkoumané oblasti podle toho, jak je vnímají samotné ženy. Jelikož je tento výzkum 

zaměřen na ženy, na něž připadá největší břímě povinností v oblasti péče o děti     

a domácnost, jsou objektem výzkumu ženy, které pečují o dítě či více dětí a zároveň 

chodí do zaměstnání či se do zaměstnání v nejbližší době vracejí. Předmětem výzkumu 

je slaďování rodinného a pracovního života, resp. jak stát a rodina pomáhají ženám 

zvládnout obě životní role. Také nás zajímá s jakými problémy se ženy setkávají při 

návratu na pracovní trh.  

Výzkum by měl vést k zodpovězení následujících otázek:   

 Jak ženy vnímají pomoc státu a rodiny při harmonizaci rodinných a pracovních 

rolí? 

 Jaké problémy měly ženy při návratu na trh práce? 

 Jak jsou spokojeny se zajištěním služeb péče o děti? 

 Jak vnímají nabídku alternativních a soukromých zařízení služeb péče o děti? 

 Jak vnímají nabídku flexibilních typů pracovních úvazků? 



Diplomová práce                                                                             Žena mezi rodinou a prací a sociální stát

 Název práce 

15 

4.3 Výstupy a hypotézy výzkumu 

Jak již bylo řečeno, výstupem provedeného kvalitativního výzkumu je shrnutí 

hlavních myšlenek, dosažených zjištění a jejich reflexe v rámci ostatních provedených 

výzkumů a teorií. K dokreslení celkového obrazu diskuze a rozhovorů jsou některé 

otázky doplněny přímými citacemi účastnic, resp. respondentů. Ve vztahu k závěrům 

nás zejména zajímá potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz, kterými jsou: 

 

Obecná hypotéza: 

 Ženy se při návratu na trh práce a v oblasti harmonizace pracovního a rodinného 

života setkávají s těžkostmi (problémy), které souvisí s nedostatečnou podporou 

státu v této oblasti. 

Pracovní hypotéza 1: 

 Ženy, které byly s dětmi dlouho doma, mají potíže při návratu na trh práce. 

 Proměnné: doba strávená mimo zaměstnání, potíže při návratu na trh práce 

Pracovní hypotéza 2: 

 Ženy s dětmi by uvítaly zvýšení celkových kapacit služeb péče o děti a rozšíření 

jejich druhů. 

 Proměnné: ženy s dětmi, služby péče o děti 

Pracovní hypotéza 3: 

 Ženy by rády pracovaly na tzv. flexibilní typy pracovních úvazků, ale buď je 

zaměstnavatelé nenabízí, nebo jsou pro ně finančně nevýhodné. 

 Proměnné: flexibilní typy úvazků, finanční nevýhodnost pro zaměstnavatele   

i ženy 

Pracovní hypotéza 4: 

 Ženy mohou mít potíže při umisťování svého potomka do jeslí či mateřských 

školek. V případě neumístění dítěte do těchto zařízení, může být negativně 

ovlivněna jejich zaměstnatelnost. 

 Proměnné: potíže matek při umístění potom do zařízení péče o děti, nemožnost 

chodit do zaměstnání 
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5 Zdroje dat 
 

Data pro analýzu ve veřejné politice lze klasifikovat jako primární či 

sekundární. Primární data jsou data získaná vlastním výzkumem, naopak 

sekundární data již někdo shromáždil a publikoval (Veselý a Nekola, 2007). Při 

zpracování této diplomové práce se vychází z dat primárních i sekundárních. 

Primárním zdrojem dat jsou přitom rozhovory a uskutečněná skupinová diskuze 

s aktéry zkoumaného problému. Sekundárními zdroji informací jsou studie 

Výzkumného ústavu práce sociálních věcí (VÚPSV), odborné publikace     

a monografie vztahující se ke zkoumanému problému. V českém prostředí se 

tématu návratu žen na pracovní trh i konfliktu rodinných a pracovních rolí 

dlouhodobě věnují sociologové Helena Bartáková a Tomáš Sirovátka či Alena 

Křížková a Radka Dudová. Při analýze relevantních politik a nástrojů jsou 

využívány veřejně politické dokumenty (Národní koncepce podpory rodin s dětmi, 

tzv. Prorodinný balíček) a strategické dokumenty Evropské unie. Statistická data 

jsou čerpána z údajů Českého statistického úřadu, Eurostatu, OECD a databází 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
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6 Teoretická východiska 

 

V této diplomové práci budu vycházet ze třech základních okruhů, které tvoří 

rámec pro analytickou a výzkumnou část diplomové práce. Jsou jimi teorie welfare 

state, teorie rozvíjející trh práce a problémy s tím spojené a teorie zabývající se 

společností a rodinou. Největší prostor je přitom věnován sociálnímu státu, neboť ten je 

základní osou diplomové práce. Představení kořenů a různých typů sociálních států 

umožní čtenáři lépe porozumět rodinným politikám vybraných sociálních států 

v kapitole 13. Navíc lze konstatovat, že vybrané okruhy spolu velmi souvisí, neboť 

změny, které proběhly po průmyslové revoluci, měly dalekosáhlé důsledky pro 

společnost, rodinu, vznikající trh práce a v neposlední řadě i na koncepci států. 

6.1 Od státu ke státu sociálnímu 

 

Stát je výsledek určitého stupně rozvoje společnosti, a to v oblasti ekonomické, 

politické i sociální. Tento společenský rozvoj se promítá i do vědomí lidí, neboť na 

určitém vývojovém stupni se objevuje potřeba upevnění a stabilizace společenských 

vztahů, resp. zajištění a uspokojování potřeb jednotlivců i celé společnosti. Stát se takto 

stává institucí vyčleněnou ze společnosti, která slouží zejména k zabezpečení určitého 

společenského řádu (Krebs, 2005; Večeřa, 1996). 

Na stát lze nahlížet ze třech základních hledisek. Zaprvé ho lze stát chápat jako 

politický jev, kdy se státem rozumí politická forma organizace společnosti. Stát je tak 

strukturovanou politickou institucí s vytvořenou sítí státních orgánů. Druhé hledisko 

zdůrazňuje právní dimenzi – na stát je nahlíženo jako na právní instituci, jejíž vztahy  

a činnosti jsou chápány jako právní výkon státní moci a jsou determinovány právními 

vztahy uvnitř společnosti. V této souvislosti lze často setkat s termínem právní stát. 

Z perspektivy třetího hlediska lze na stát nahlížet jako na sociální jev, kdy je tento stát 

chápán jako univerzální sociální instituce, resp. institucionalizovaná forma 

společenského života (Večeřa, 1996). 

Stát od svého vzniku procházel řadou vývojových etap, které změnily jeho 

podobu, strukturu institucí a charakter funkcí, které vykonává. Na jeho formování se 

podílely a podílejí ekonomické, politické i kulturní faktory. Právě změny těchto 

podmínek stály na počátku moderního státu, neboť o jeho vzniku hovoříme v souvislosti 

s příchodem Velké francouzské revoluce, resp. s příchodem průmyslové revoluce. 
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Potůček dokonce hovoří o vzniku státu sociálního, jehož vznik lze chápat jako reakci na 

dva základní vývojové trendy, které se odehrály právě po Velké francouzské revoluci. 

Prvním z nich je formování národních států a následně jejich transformace do masivních 

demokracií, druhým je rozvoj kapitalismu ve společnosti. Ten se stal dominantním 

způsobem výroby v období průmyslové revoluce a v duchu ekonomického liberalismu 

zásadním způsobem změnil ekonomické vztahy ve společnosti. V období ekonomického 

liberalismu se zcela změnilo nahlížení na vztah státu a trhu. Byl vyzdvihován trh a jeho 

neviditelná ruka, která je nástrojem prospívající společenskému blahu. Podle tohoto 

konceptu jedinci sledují své sobecké zájmy a maximalizují svůj prospěch do té míry, do 

jaké jim to umožní trh. Obhájci ekonomického liberalismu zdůrazňují schopnost trhu 

maximalizovat ekonomickou efektivnost či rychlou adaptaci na změn podmínek. 

Nicméně v prostředí tržní ekonomiky dochází i k tzv. tržním selháním, kdy trh není 

schopen efektivně uspokojovat lidské potřeby, resp. selhává ve funkci efektivního   

a spravedlivého alokování vzácných zdrojů. Sociální stát tak vznikl jako protiváha 

k negativnímu působení trhu, neboť tržní selhání vedly k potřebě intervence státu do 

ekonomických záležitostí jedinců (Hamerníková a Maaytová, 2007; Keller, 2009; 

Potůček cit. dle Smutek, 2005; Večeřa, 1996). 

Ke vzniku sociálního státu přispěly také další velmi důležité okolnosti. Vlivem 

nastupující urbanizace a industrializace docházelo k významným změnám na poli 

rodinného a pracovního života. Rozrůstající se dělnická třída dala vzniknout 

požadavkům na sociální zabezpečení v případě nemoci či invalidity. V procesu 

reprodukce pracovních sil nabývá na významu zdraví a vzdělání populace. Kromě toho 

se také oslabovala klasická podpůrná funkce rodiny, rodu a místního společenství. Tyto 

faktory byly příčinou skutečnosti, že se sociální stát postupně stal garantem důstojného 

a sociálně akceptovatelného života. Ke svým klasickým funkcím, kterými jsou funkce 

práva, pořádku a bezpečí, sociální stát přidal další dvě – funkci ekonomickou a sociální. 

V jejich rámci se snaží moderní sociální stát zabránit hospodářským výkyvům a krizím, 

které by mohly mít nepříznivý vliv na populaci. To je mu umožněno zejména tím, že 

disponuje donucovací pravomocí, která z něj činí svébytný ekonomický subjekt. Může 

tak určovat „pravidla hry“ a zároveň vlastní nástroje, které mu tato pravidla pomáhají 

udržovat. Soukromé vlastnictví, které je základním pilířem sociálního státu, je 

omezováno z důvodu snižování nerovnosti mezi podnikateli a pracovní silou, resp. mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci. Sociální stát respektuje primární přerozdělení příjmů 

dané trhem, ale zároveň se účastní sekundárního přerozdělení zabezpečující prostředky  
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i pro ty, kterým trh neposkytuje dostatečnou výši příjmů či dokonce žádné 

(Hamerníková a Maaytová, 2007; Keller, 2009; Potůček, 1995;  Potůček cit. dle 

Smutek, 2005; Večeřa, 1996). 

 

6.2 Teorie welfare state 

 

Pojem welfare state je spojení, které lze do českého jazyka přeložit různými 

termíny. Doslovným překladem tohoto pojmu je stát blahobytu či stát všeobecného 

blahobytu, kdy termín blahobyt znamená lidsky důstojné životní podmínky, nikoliv 

nadspotřeba či luxus. V česky psané literatuře, ale také odbornou i laickou veřejností 

nejvíce používaným termínem, je pojem sociální stát, což je zohledněno i v názvu této 

diplomové práce. Posledním možným termínem je stát veřejných sociálních služeb, 

který používá zejména Potůček, a je v něm zdůrazněna dimenze sociální politiky jako 

služby státu vůči veřejnosti (Krebs, 2005; Potůček, 1996). 

Samotný pojem sociálního státu je poněkud obtížné definovat, neboť různí autoři 

nahlíží na sociální stát z odlišných hledisek, promítají se do něj různé názorové     

a myšlenkové orientace. Navíc existuje mnoho typů sociálních států v závislosti na 

konkrétním státu a na historických a kulturních podmínkách, které ke vzniku sociálního 

státu vedly. Přesto, jak bylo řečeno výše, existuje shoda o základním principu sociálního 

státu, a tou je solidarita mezi státem a občanem.   

Potůček pod pojmem sociální stát, resp. stát veřejných sociálních služeb rozumí 

„stát, v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích lidí, v aktivitách institucí      

a v praktické politice prosazuje myšlenka, že sociální podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou 

jen věcí jedinců či rodin, nýbrž věcí veřejnou. Každému z jeho občanů se dostává 

alespoň určitého uznaného minima podpory a pomoci v různých životních situacích, 

které jej či jeho rodinu (potenciálně či aktuálně) ohrožují.“ Takový stát zaručuje svým 

občanům občanská práva nebo-li rovnost před zákonem, všeobecné volební právo   

a sociální práva, která zajišťují minimální příjem občanům bez ohledu na jejich hodnotu 

na trhu práce (Potůček, 1995, s.35). 

Spieker definuje sociální stát následujícím způsobem: „Sociální stát v užším 

smyslu je stát, který se snaží svým občanům poskytovat ochranu před příjmovými riziky, 

která mají svůj původ v nemoci, invaliditě, stáří, nezaměstnanosti. Sociální stát v širším 

slova smyslu je stát, který se snaží zabezpečovat nejen sociální jistotu, ale i sociální 
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spravedlnost, společenskou integraci a individuální svobodu.“ Cíle, které sociální stát 

sleduje, jsou sociální jistoty, sociální spravedlnost, společenská integrace a umožnění 

svobodného individuálního rozvoje občanů (Spieker, 1996, s.5). 

Jeden z liberálně orientovaných sociologů H.L.Wilensky spatřuje princip 

sociálního státu ve vládou chráněné minimální úrovni příjmu, výživy, zdraví, bydlení  

a vzdělání pro každého občana, která je pro něho zajišťována jako politické právo, 

nikoliv jako dobročinná dávka. Sociální stát podle něj znamená redistribuci příjmů na 

jedné straně, na druhé sociální stát klade důraz na rovnost příležitostí (zejména zajištění 

stejných startovacích podmínek pro mladé) (Wilensky cit. dle Večeřa, 1996, s.26). 

T.H.Marshall ve svém vysvětlení pojmu sociální stát vychází z pojetí práv 

občana, které podle něj musí zahrnovat tři složky: občanská práva, k jejichž rozvoji 

došlo v 18. století a zahrnují elementární individuální svobody (svoboda projevu, 

myšlení a vyznání, ochrana osobnosti aj.); politická práva, která se rozšířila v 19. století 

a umožňují občanům podílet se na výkonu politické moci (volit a právo být volen)   

a práva sociální, která opravňují členy společnosti podílet se na užívání sociálního 

dědictví a žít životem odpovídajícím standardům, které převažují v dané společnosti. 

K formování těchto práv došlo ve 20. století zároveň s formováním sociálního státu 

(Marshall cit. dle Potůček, 1995). 

Sociolog Esping-Andersen ve své již dnes klasické definici charakterizuje 

sociální stát pomocí pojmu dekomodifikace. Ten znamená zajištění alternativních 

prostředků zabezpečení k prostředkům tržním, přičemž je podstatné, aby rozdělování 

bylo odděleno od tržního mechanismu a zbavovalo jedince od závislosti na trhu. 

Dekomodifikace ve vztahu pracovníka a zaměstnavatele posiluje pracovníka vůči 

zaměstnavateli, jehož absolutní pozice je tímto oslabena. Základem sociálního státu je 

propojení trhu, rodiny a státu (Esping-Andersen, 1991). 

6.3 Modely sociálního státu 

 

Role státu v sociální politice, resp. míra jeho vlivu v sociální politice není 

neměnná, neboť sociální stát je jedinečným jevem v každé zemi i době. Přesto se 

objevila snaha sociální státy určitým způsobem klasifikovat. V literatuře se objevují 

různé typologie, přičemž k nejvýznamnějším se řadí typologie sociologa Esping-

Andersena, která je v této diplomové práci představena. Tato typologie zohledňuje 

vyspělé kapitalistické země (Krebs, 2005; Potůček, 1995). 
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Poslední trendy vývoje v oblasti sociálních státu hovoří o jisté konvergenci, tedy 

o sbližování struktur sociálního zabezpečení, kdy jednotlivé státy přebírají prvky, ale  

i celé segmenty odlišných soustav. Nicméně není  pravděpodobné, že by došlo 

k úplnému přiblížení systémů, neboť každý model sociálního státu zastává rozdílnou 

sociální politiku a klade důraz na odlišné priority. Svojí roli tak hrají jak důvody 

politické, tak ekonomické (Musil, 1996; Pestieau, 2006). 

 

6.3.1 Esping-Andersonova typologie sociálních států 

 

Esping-Andersen rozlišuje tři základní typy režimů sociálních států. Prvním 

typem je liberální sociální stát, jehož základem je sociální pomoc testující majetkové 

poměry, skromné sociální pojištění a omezené univerzalistické přerozdělování. 

Zabezpečení je v tomto modelu zaměřeno na klientelu s nízkými příjmy, která je na 

státu závislá. Pravidla pro vznik nároku na dávku jsou striktně dána, jejich výše je malá 

a často spojená s fenoménem stigmatizace. Cílem je zamezit sklonu žádat o podporu 

namísto hledání práce. Tento model minimalizuje dekomodifikační efekt. Typickými 

liberálními sociální státy jsou  USA, Kanada a Austrálie (Esping-Andersen, 1991). 

Druhým typem sociálního státu je korporativistický sociální stát, který nalezl své 

uplatnění např. v Rakousku, Německu či Francii. Pro tento typ sociálního státu je 

charakteristické zachování statusových rozdílů, kdy jsou sociální práva vázána třídně  

a statusově. Stát dokonale nahrazuje trh v roli zdroje sociálního zabezpečení, přičemž 

soukromé pojištění a zaměstnanecké příplatky mají pouze marginální roli. 

Redistributivní  funkce státu je v tomto modelu zanedbatelná. Mezi další znaky patří 

snaha o zachování tradičních rodinných hodnot a vzorců a nedostatečná rozvinutost 

služeb péče o děti. Stát podporuje mateřství, ale na druhou stranu nejsou obvykle 

nepracující manželky zahrnuty do sociálního zabezpečení (Esping-Andersen, 1991). 

Poslední typ sociálního státu, tzv. sociálně-demokratický, je podle Esping-

Andersena nejméně rozšířený a objevuje se v zemích, kde se zásady univerzalismu   

a dekomodifikace rozšířily i na nové střední třídy. Přičemž dominantní silou sociální 

reformy byla v těchto zemích sociální demokracie. Jedná se o tzv. severské země – 

Švédsko, Norsko, Dánsko a Finsko. Pro tento typ sociálního státu je příznačné, že 

usiluje o poskytování rovnosti v nejvyšším standardu. Stejná práva mají jak manuálně 

pracující, tak zaměstnanci státní správy a úředníci. Do univerzálního systému pojištění 
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jsou zahrnuty všechny vrstvy a třídy, nicméně dávky jsou poskytovány podle výše 

výdělku. Tento typ sociální státu si na rozdíl od korporativistického klade za cíl přejímat 

rodinné výdaje, nikoliv čekat až se možnosti rodiny pomoci si sama vyčerpají. Sociálně-

demokratický sociální stát podporuje individuální nezávislost, umožňuje ženám volbu 

práce mimo domácnost. Přejímá odpovědnost při péči o děti, staré a nemocné, neboť se 

zavazuje k poskytování sociálních služeb, které plně pokryjí potřeby rodiny. Jednou 

z nejdůležitějších charakteristik tohoto státu je závazek plné zaměstnanosti, na které je 

také sám závislý. Neboť vysoké náklady na udržování tohoto systému vyvolávají 

potřebu maximalizace příjmů (a naopak co nejméně lidí žijících ze systému sociálního 

přerozdělování) (Esping-Andersen, 1991). 

Dodatečně Esping-Andersen doplnil tuto typologii o latinský režim sociálního 

státu. Tento typ se vyskytuje zejména v zemích jižní Evropy (Itálii, Španělsku, Řecku)  

a do jisté míry se přibližuje liberálnímu modelu. Na rozdíl od něho se však tento stát 

spoléhá na pomoc uvnitř rodiny, neboť rodinné vazby jsou v těchto státech  velmi silné. 

Míra nezaměstnanosti žen je zde poměrně nízká, naopak výrazný konflikt rodiny    

a zaměstnání má za následek pozdější založení rodiny u mladých žen (Křížková et al., 

2008). 

 

6.3.2 Familiarismus a defamilarismus 

 

V návaznosti na kritiku své typologie konstruoval Esping-Andersen tzv. 

familialistické a de-familuzující režimy sociálních státu, které zohledňují genderový 

aspekt sociálních států. Familialistické režimy jsou v jeho pojetí takové, které ve svých 

veřejných politikách předkládají či spíše trvají na tom, že domácnosti jsou primárně 

odpovědné za sociální zabezpečení (welfare) svých členů. Naopak de-familializující 

režimy usilují o odlehčení tohoto břemene domácností do takové míry, že jedinec bude 

osvobozen od závislosti na rodinných vazbách (Bartáková, 2009). 

Esping-Andersenovu teorii dále rozpracovala S.Leitner, která se zaměřuje na 

veřejné politiky sociálních států a srovnává různé postavení rodinných politik uvnitř 

jednotlivých typů států. Familialistické režimy jsou v jejím podání takové, které 

spoléhají na pečující funkci rodiny, zároveň jí aktivně podporují. Rodina je zde chápána 

jako primární poskytovatel péče. De-familializující režimy jsou zaměřeny na osvobození 
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rodiny od závazků péče, neboť poskytují alternativu v podobě veřejných a soukromých 

služeb (Bartáková, 2009). 

6.3.3 Korpiho typologie podle vztahu k rovnosti pohlaví 

 

Typologie W.Korpiho se opírá o „analýzu vlivu jednotlivých typů sociálních 

států a jejich institucí na podobu a distribuci genderových a třídních nerovností“ 

(Munková, 2004, s.54) . Na základě toho pak rozlišuje tři modely politik ve vztahu 

k pohlaví: 

a) všeobecná podpora rodiny 

b) podpora dvoukariérové rodiny 

c) podpora tržní orientaci 

Tyto modely Korpi srovnává z hlediska důsledků na míru rovnosti v postavení 

mužů a žen ve společnosti. Dochází k výsledkům, že v liberálních režimech je jsou 

politiky ve vztahu k pohlaví tržně orientované, v korporativistických státech je možno 

nalézt všeobecnou podporu rodiny a pro sociálně demokratické modely je 

charakteristická podpora dvoukariérové rodiny (Munková, 2004). 

6.4 Sociální stát a sociální politika 

 

Podstatou sociálního státu je přerozdělování, tedy prostřednictvím veřejné 

politiky rozdělit to, co již bylo primárně rozděleno trhem. Přičemž cílem sociálního 

státu je vyrovnat šance při vstupu do života a pomocí sociální politiky vytvářet takové 

podmínky, které by všem občanům zajistily přijatelný a společností uznávaný standard. 

Zadruhé je jeho cílem zajišťovat předpoklady a podmínky pro rozvoj dlouhodobé 

stability a prosperity společnosti jako celku (Krebs, 2005). 

Jako bylo řečeno výše, stát ovlivňuje podmínky lidí prostřednictvím sociální 

politiky. Tu lze chápat jako „praktickou aktivitu, která formuje vztah jedinců      

a sociálních podmínek jejich života“. Přičemž se vychází z předpokladu, že každý 

jedinec se nějakým způsobem účastní sociální politiky, spoluutváří jí (Potůček, 1995, s. 

30). 

Stát má v sociální politice nezastupitelnou a také do jisté míry nejvýznamnější 

roli. Sociální opatření jsou zákonodárnými akty, které se vztahují na všechny obyvatele 

daného státu či specificky vymezené skupiny. Stát vystupuje jako konceptor sociální 

politiky, vymezuje právní rámec sociální politiky a pravidla pro ostatní sociální 
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subjekty, a také vedle nestátních subjektů jako přímý vykonavatel sociálně politických 

opatření (poskytuje konkrétní dávky a sociální pomoc) (Krebs, 2005; Potůček,1995). 

K základním funkcím sociální politiky patří funkce ochranná, přerozdělovací, 

homogenizační, stimulační a preventivní. Ochranná funkce zahrnuje řešení vzniklých 

sociálních situací, které znevýhodňují jedince či sociální skupinu. Přerozdělovací 

funkce patří k nejvýznamnějším a zároveň nejsložitějším funkcím sociální politiky. Je jí 

určován podíl, kterým se jedinci účastní na výsledku ekonomické činnosti, resp. na 

společenském postavení. Homogenizační funkce slouží ke zmírňování sociálních 

rozdílů ve společnosti, a to jak mezi jednotlivci, tak mezi různými sociálními 

skupinami. Jejím základem je dosahování určité příjmové vyrovnanosti ve společnosti. 

Cílem stimulační funkce je „podporovat, podněcovat, vyvolávat žádoucí sociální 

jednání jednotlivců a sociálních skupin jak v oblasti ekonomické, tak i mimo ni“. 

Preventivní funkce je zaměřena na snahu zabránit v co největší míře tomu, aby ve 

společnosti nedocházelo k nežádoucím sociálním jevům (nezaměstnanost, chudoba atd.) 

(Krebs, 2005). 

6.4.1 Veřejná politika vs. sociální politika 

 

Veřejná politika jako praktická činnost je „souhrn činností vlády přímo nebo 

nepřímo působících na občany, operující  na třech úrovních: politická rozhodnutí, 

produkty politiky a důsledky politiky“. Veřejná politika je na rozdíl od sociální 

determinována veřejným zájmem, za který lze v demokratickém světě považovat to, co 

si přeje většina. Přesto není tento pojem tak jednoznačný a jeho vymezení je často 

považováno za samostatný živý sociální a politický proces. Je pak pochopitelné, že 

veřejné zájmy se ve společnosti stávají předmětem vyjednávání, ale také konfliktu 

(Potůček, 2005). 

Důležitou funkcí veřejné politiky je její uplatnění v řešení sociálních problémů. 

Se sociální politikou pak politika veřejná tvoří průsečík v takových oblastech jako jsou 

zdraví, vzdělání či rodinná politika. Přesto má veřejná politika širší záběr a dotýká se 

takových témat jako bezpečnost či zemědělská politika. Se sociální jí pak spojuje také 

zájem o témata formování a realizace politik, redistribuce zdrojů a spravedlnost v jejich 

rozdělování (Potůček, 2005). 
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6.5 Teorie společnosti 

 

Keller definuje společnost jako „souhrn individuí jednajících s ohledem na 

jednání druhých, a to v určitém historickém, prostorovém, kulturním a sociálním 

kontextu, jehož parametry mohou svým jednáním ovlivňovat jen částečně“. Navíc 

podotýká, že společnost existuje pouze pod podmínkou, že se lidé chovají jako kdyby 

existovala (Keller, 1997, s.10). 

O moderní společnosti hovoříme v souvislosti průmyslovou revolucí, která měla 

za následek radikální přeměnu instituce trhu. S moderní společností jsou spojeny takové 

atributy jako svoboda a možnost individuální volby, na druhé straně to jsou omezení 

plynoucí z potřeby koordinace společnosti (práva, povinnosti). Moderní společnost je 

tržním systémem, neboť původně izolované trhy se transformovaly do komplexního   

a seberegulujícího systému, kde práce a půda získaly hodnotu zboží. Vznikla nabídka 

pracovní síly a zároveň poptávka po ní. S tím souvisí i vznik tržní ceny za užívání 

pracovní síly. Tyto změny měly pro ženy dalekosáhlé důsledky – sice se všeobecně 

zvedla životní úroveň, nicméně došlo k oddělení bydliště a pracoviště, což uvrhlo ženy 

do závislosti na zaměstnání mužů. Vlivem mobilizace během válečných let, kdy ženy 

musely zastávat mužské pracovní pozice a vývojem průmyslové výroby v poválečném 

období, se situace žen pečujících o domácnost v mnohém změnila (zejména technický 

pokrok v oblasti domácích spotřebičů postavil ženy před rutinní a osamělou práci). Od 

60. let dvacátého století tak ženy v masivním měřítku nastupují do práce a koncepce 

rodiny, kde je muž živitelem rodiny, již neplatí (Keller, 1997; Možný, 2002). 

K problematice zaměstnanosti žen ustavila tři základní východiska: 

1) konzervativní stanovisko – vychází z předpokladu, že vdané ženy či dokonce 

matky nemají pracovat. Ve své podstatě tento přístup vychází z odlišné výchovy, 

resp. rolí mužů a žen. Ženy jsou od dětství vychovávány k tomu, aby pomáhaly 

matce v domácnosti do té doby, než se provdají a založí vlastní domácnost. 

Naopak chlapci jsou vedeni k tomu, aby rodnou domácnost opustili, našli si 

zaměstnání a založili vlastní rodinu. V kontextu pracovního trhu to znamená, že 

ženy by neměly konkurovat mužům při soutěžení o pracovní místa. 

2) neokonzervativní stanovisko – předpokládá, že pracovat mohou pouze 

bezdětné ženy, tedy i vdané. Ženy, které si pořídí rodinu práci opouští, a to do té 
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doby, než děti odrostou a nepotřebují již tolik péči matky. Tento přístup lze také 

nazývat jako „třífázový model ženského životního cyklu“. 

3) egalitářský přístup – vychází z představy, že ženy i muži by měli mít rovné 

životní šance. Poukazuje také na to, že třífázový model způsobuje v konečném 

důsledku situaci, kdy jsou ženy odsouzeny k méně kvalifikované práci v oboru 

či úplnému vypadnutí z něj. A to z důvodu ztráty kontaktu se svou profesí 

v době mateřství (zejména pokud je mateřská fáze delší a vývoj v daném oboru 

dynamičtější) (Možný, 2002; Možný, 2008). 

 

6.5.1 Koncept gender 

 

Gender označuje sociální aspekty pohlaví. Koncept gender vychází z představy, 

že v oblasti sociálního chování se ženy a muži nerodí, ale musí se tak naučit jednat. 

Neboť existuje celá řada vzorců chování, které jsou společností považovány za typicky 

mužské či naopak typicky ženské a jsou s tím spojena očekávání. Proces učení mužské 

či ženské role (tedy proces socializace) začíná již v dětství, kdy jsou dětem vštěpovány 

základní postoje i odlišná výchova u obou pohlaví. Na koncept gender navazuje teorie 

generové nerovnosti, která považuje postavení mužů a žen ve společnosti jako nerovné. 

Podle ní ženy ve stejné pozici mají méně peněz, materiálních zdrojů, moci i příležitostí 

k seberealizaci oproti mužům, přičemž příčinou této skutečnosti je uspořádání 

společnosti (Jandourek, 2003). 

6.5.2 Rodina a její typy 

 

Proces socializace neefektivněji a s nejlepšími důsledky pro dítě probíhá v rámci 

rodiny. Rodina je v klasické sociologické teorii chápána jako stabilizující prvek 

společnosti, resp. jako instituce, která vytváří soukromý prostor pro reprodukci a svojí 

stabilitou odolává změnám společenského systému. Tento náhled na rodinu byl od 

padesátých let 20. století doplňován a obnovován z hlediska různých teorií a paradigmat 

(např.  strukturně-funkcionalistická teorie rodiny či rodina v teorii sociální směny, 

konfliktu aj.) (Možný, 2008; Petrusek, 2009). 

Rodina vzniká v okamžiku narození prvního dítěte, neboť její definující 

vlastností je svazek krve (příp. adopce pokrevního svazku). Lze rozlišit následující typy 

rodiny: 
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a) tradiční – je založena na autoritativní roli otce. Je široká, neboť pohromadě 

žije více generací (rodiče, prarodiče, děti) a role v rodině jsou hierarchizované     

a vzájemně se doplňují. Tento typ rodiny je legitimizován z hlediska práva na uznanou 

sociální existenci a uznání sexuality vyplývá z plození a výchovy dětí.  

b) moderní – základem tohoto typu rodiny je rodina nukleární, která je tvořena 

manželským párem s dítětem. Tato rodina ruší tradiční vazbu generací na jedno místo, 

neboť „mladí“ jsou prostorově odděleni od zbytku rodiny. Sociální role jsou v této 

rodině odděleny, nicméně se vzájemně doplňují. Univerzální funkce rodiny, kde rodina 

dělala vše, se mění na funkce specializované – zejména pečovatelské a citové.  

c) postmoderní – o jejím vzniku se hovoří od 60. let 20. století. Je 

charakterizována variabilní, individualizovanou strukturou (tj. objevují se další typy 

soužití, tzv. nesezdaná) a individualizovanými rolemi uvnitř rodiny. Dalšími znaky jsou 

hodnotová závislost dětí na masmediích spíše než na rodičích, slabá autorita uvnitř 

rodiny a citová funkce rodiny (Možný, 2002; Možný, 2008; Petrusek, 2009). 

Z hlediska klasifikace podle přístupu k zaměstnání se lze setkat s členěním 

rodiny na dvoukariérovou, dvoupříjmovou a modelem dvouosobní kariéry. 

a) dvoukariérová rodina – rodina, kde „se muž i žena úspěšně věnují výkonu 

povolání, pro které se předpokládá vysokoškolské vzdělání a u něhož je obvyklý 

kariérový postup, jenž ovšem vyžaduje dlouholeté a nepřerušované soustředění na 

profesionální výkon, a zároveň úspěšně vychovávají alespoň jedno dítě“  (Možný, 2008, 

s. 159). 

b) model dvouosobní kariéry – nastává, pokud „dobře fungující pár řeší 

obtížnou slučitelnost úspěchu v práci a při výchově dětí tak, že se oba rozhodnou založit 

svůj sociální vzestup na spolupráci v podpoře kariéry jednoho z nich. I ten druhý v páru 

pak investuje své mobilizovatelné zdroje do podpory jediné kariéry v rodině“ (Možný, 

2008, s. 160). 

c) dvoupříjmová rodina – v této rodině je „zaměstnání obou partnerů v rodině 

zdroje příjmu a garancí životní úrovně, není ale nutně pro oba primárním zdrojem 

osobní  identity“ (Možný, 2008, s. 160). 
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6.6 Trh práce 

 

Trh práce je „společenský subsystémem specializovaný na základě funkcí, které 

zajišťuje.“ Je založen na vztahu dvou subjektů – jeden subjekt práci nabízí, druhý pak  

o tuto nabídku jeví zájem a je ochoten práci koupit. Snahou nabízejícího je prodat práci 

za přijatelnou cenu a zájem kupujícího se soustředí na co nejnižší cenu a nejvyšší 

kvalitu. Přičemž je nutné brát ohled na to, že práce je činností ekonomickou, ale    

i sociální (Kuchař, 2007, s.11). 

Trh práce se skládá ze čtyř základních komponent. Jsou jimi nabídka práce, 

poptávka po práci, rovnováha na trhu práce a konstituování reálné a nominální mzdové 

sazby. Nabídkovou stranu představují členové domácnosti. Uvnitř domácností se 

realizuje spotřeba a probíhá rozhodování, zda vstoupit na trh práce a za jakých 

podmínek. Stranu poptávky tvoří podniky, resp. zaměstnavatelé, kteří se snaží     

o maximalizaci svého zisku. Cílovým vztahem nabídkové a poptávkové strany je 

rovnováha na trhu práce, kdy se souhrnná nabídka rovná souhrnné poptávce. Jedná se  

o stav, kdy „domácnosti nabízejí při dané reálné mzdě tolik práce, kolik chtějí     

a podniky najímají tolik pracovních sil, kolik jich při dané reálné mzdě chtějí najmout.“ 

K tomuto stavu se váže i tzv. přirozená míra nezaměstnanosti, kdy neexistuje 

dlouhodobá nedobrovolná nezaměstnanost (existuje nezaměstnanost pouze krátkodobá 

strukturální a frikční) a všichni lidé, kteří chtějí pracovat, pracují. Dosažení úplné 

rovnováhy není z ekonomického ani sociálního hlediska možné, nicméně společným 

cílem obou stran (nabídkové a poptávkové) je dosažení určitého stupně této rovnováhy. 

Kromě ekonomických faktorů (minimalizace státních zásahů do ekonomiky, omezení 

růstu mezd) hraje také důležitou roli systém sociální politiky, který nastavuje mantinely 

ve sféře zaměstnanosti i ve mzdové oblasti.  Specifické nástroje sociální politiky, které 

přímo ovlivňují rovnováhu na trhu práce, jsou intervenční opatření v mzdové oblasti, 

zejména pak institut minimální mzdy, který je výrazem redistributivních příjmových 

procesů. Cílem tohoto opatření je „ochrana pracovní síly před stlačování mzdy pod 

úroveň potřebnou k zajištění prostředků k uspokojení základních životních potřeb“ 

(Kuchař, 2007,  s.11 - 20). 

S rovnováhou pracovního trhu souvisí i teorie dobrovolné a nedobrovolné 

nezaměstnanosti. Dobrovolná nezaměstnanost vzniká v okamžiku, kdy lidé hledají práci 

za vyšší mzdu než je ta, kterou jsou ochotni nabídnout zaměstnavatelé. Dobrovolná 
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nezaměstnanost roste v okamžiku, kdy existují alternativní zdroje finančních prostředků 

nahrazující mzdu. Nedobrovolná nezaměstnanost vzniká v situaci, jestliže reálná 

mzdová sazba je příliš vysoká. Mnoho lidí je ochotno pracovat, ale ne všichni práci 

získají, neboť počet lidí hledajících práci převyšuje velikost poptávky (Václavíková et 

al., 2009). 

 

6.6.1 Teorie lidského kapitálu 

 

Lidé, kteří vstupují na pracovní trh, jsou vybaveni určitými individuálními    

a skupinovými dispozicemi. Je pro ně charakteristická snaha uspět s nabídkou své práce. 

Je proto v jejich zájmu nabízet to, co trh práce potřebuje (tj. zejména kvalifikovaná, 

specializovaná a přitom flexibilní práce). Každý jednotlivec, který investuje do své 

profesní přípravy, může tuto investici později zhodnotit. Jinými slovy vyšší cenu za 

svojí práci může jedinec očekávat pouze v případě, že sám investuje do jejího osvojení. 

S tímto souvisí i pojem lidský kapitál, který označuje „znalosti, dovednosti, schopnosti 

a vlastnosti osvojené jednotlivcem, které jsou relevantní pro ekonomickou aktivitu“. 

Lidský kapitál kromě ekonomicky měřitelných složek obsahuje také nadání, talent, 

schopnosti, psychologické a osobností aspekty, pracovní a sociální zkušenosti získané 

v průběhu života.  Na utváření lidského kapitálu mají určující vliv struktura a průběh 

vzdělanostní a profesní dráhy. Tedy zejména stupeň dosaženého vzdělání, ochota dále 

jej rozvíjet v průběhu života, oborová variabilita a na straně profesní to jsou zkušenosti 

z více zaměstnání, příp. profesí (Kuchař, 2007, s.21 – 22). 

Teorii lidského kapitálu dále rozvíjí teorie fronty, podle níž zaměstnavatelé 

odhadují lidsky kapitál potenciálních pracovníků, resp. uchazečů o zaměstnání     

a seřazují je podle potenciálního přínosu. Uchazeči, kteří jsou hodnoceni negativně nebo 

nízko, se takto dostávají až na konec fronty. I u míst, kde je nejsou vysoké nároky na 

lidský kapitál, se řadí na konec fronty žadatelé, u nichž se objevují předpoklady 

nespolehlivosti, neloajality či existence překážek, které brání zaměstnavateli plně 

disponovat najímanou pracovní silou (mj. malé děti v případě žadatelek) (Mareš et al., 

2002). 
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7 Analýza aktérů  
 

Do zkoumaného problému vstupuje řada aktérů, kterých se daná problematika 

nějakým způsobem dotýká. Jejich zájem, moc a vliv na změnu politiky v této oblasti 

umožňuje pochopit metoda analýzy aktérů (Veselý a Nekola: 2007). Metoda analýzy 

aktérů nám pomůže rozklíčovat zásadní aktéry problému, což nám umožní lépe 

pochopit poznatky získané pomocí analýzy sekundárních zdrojů, rozhovorů a skupinové 

diskuze. V daném veřejně-politickém problému byli identifikováni následující aktéři 

(podle Boušková, 2013):  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) má v dané oblasti v kompetenci 

rodinnou politiku, státní systém sociální podpory a zaměstnanost. Zpracovalo dva 

strategické dokumenty – Národní koncepci rodinné politiky a Akční plán na podporu 

rodin s dětmi. Z nich lze vysledovat, že MPSV si uvědomuje deficity v současném 

systému podpory rodiny s dětmi a navrhuje přijmout nezbytná opatření. Skutečnou 

aktivitou je pak návrh věcného záměru zákona na zřízení tzv. dětských skupin. MPSV je 

významný aktér, který má potenciál ovlivnit politiku ve sledované oblasti. Lze říci, že 

některé jeho zájmy  se shodují se zájmy zaměstnavatelů i  žen (MPSV, 2010; MPSV, 

2011; MPSV, 2012). 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 

Prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) je podpora podnikání    

a podpora malých a středních podniků, přičemž je kladen důraz na 

konkurenceschopnost. Ve spolupráci s MPSV realizuje program EDUCA, který je 

zaměřen na zvyšování profesních dovedností a znalostí zaměstnanců, zvýšení jejich 

kvalifikační úrovně, což vede ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských 

subjektů. V řadě oblastí dochází ke konfliktu zájmů, neboť prioritou MPO je podpora 

zaměstnavatelů, zatímco MPSV podporuje především zaměstnance a rodinu (MPO, 

2009). 
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Evropská unie (EU) 

Evropská unie (dále jen EU) je významný aktér, který ovlivňuje sociální politiku i na 

národní úrovni. Jednotlivé členské státy musí často přijmout legislativu, která je 

v souladu se směrnicemi EU. Zejména v posledních letech nabývá tato politika velkého 

významu a zvyšuje se moc EU v této oblasti. EU sleduje především zájmy zaměstnanců, 

zasazuje se o rovné postavení mužů a žen a bojuje za vyšší zaměstnanost (EK, 

nedatováno; EK, 2009; EK, 2010; EU, 2009; EU, 2011). 

 

Vláda 

Cíle vlády v této oblasti jsou zatím zejména v rámci návrhů a koncepcí (např. 

prorodinný balíček). Realizace konkrétních opatření zaostává, přestože má velmi silnou 

moc i (prozatím pouze deklarovaný) zájem situaci změnit (MPSV, 2005; Vláda ČR, 

2008). 

 

Ženy 

Ženy jsou zásadním aktérem tohoto veřejně politického problému. Mají zájem, aby se 

situace změnila, nicméně nemají téměř žádnou moc a nevyvíjí žádnou systematickou 

činnost. Ženy by uvítaly rovné příležitosti v zaměstnání i v rámci rodiny. Jejich zájmy 

jsou často v konfliktu s jinými – např. se zaměstnavateli (péče o nemocné dítě, zájem  

o zkrácený úvazek apod.) 

 

Rodina, partner  

Otcům byl v posledních letech zrovnoprávněn přístup k institutu rodičovské dovolené, 

přesto je zájem z jejich strany prozatím velmi malý. Muži obecně by změnu politiky 

uvítali, nicméně při zachování stávajícího tradičního modelu pečující ženy o děti 

(Kuchařová et al., 2007). 

 

Občanská sdružení (o.s.) 

Občanská sdružení jsou nejčastěji zaměřena na problematiku rovného postavení mužů  

a žen ve společnosti a přístupu žen na pracovní trh. Pořádají vzdělávací kurzy na pomoc 

ženám či poskytují poradenství v oblasti zaměstnávání. Cíleně se na podporu rodičů 

s dětmi orientuje např. Síť mateřských center o.s., které se snaží motivovat 

zaměstnavatele k zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života. 



Diplomová práce                                                                             Žena mezi rodinou a prací a sociální stát

 Název práce 

32 

Zájmy občanských sdružení jsou v souladu se zájmy žen, nemají však potenciál 

ovlivňovat politiku na národní úrovni (Síť mateřských center o.s., nedat.). 

 

Zaměstnavatelé 

Lze říci, že sice většina zaměstnavatelů vnímá přizpůsobování pracovních podmínek 

potřebám zaměstnanců pozitivně, nicméně flexibilní typy úvazků svým zaměstnancům 

nabízejí pouze omezeně. Uvítali by daňové zvýhodnění či jiné finanční příspěvky. 

Zaměstnavatelé mají zájem na změně politiky, nicméně nemají moc jí změnit 

(Haberlová a Kyzlinková, 2009). 

 

Odbory 

Odbory se zaměřují se hájení zájmů práv zaměstnanců, tedy i žen. Vystupují zejména 

v problematice práce přesčas a podporují i flexibilní typy pracovní doby. Přestože mají 

relativně velkou moc, nepodařilo se jim v této oblasti dosáhnout patřičného pokroku 

(Český svaz žen, 2002). 

 

Úřad práce (ÚP) 

Úřad se aktivně podílí na politice zaměstnanosti, přesto má pouze malou moc tuto 

politiku změnit. Může přijímat opatření na podporu rovného zacházení s muži a ženami 

či na ovlivnění nabídky a poptávky zaměstnání. Samy ženy hodnotí jeho činnost spíše 

negativně. Zájem ÚP na změně politiky v této oblasti je velký, neboť se ho přímo 

dotkne (Český svaz žen, 2002; MPSV, 2011; Zákon 73/2011 Sb.). 

 

Mateřské školy (MŠ) 

Zájmy MŠ jsou mnohdy v rozporu se zájmy rodičů. Často zaujímají negativní postoj k 

možnosti přijmout děti mladší tří let či děti, které by do školky docházely pouze na čtyři 

hodiny denně. MŠ nemají téměř žádnou moc změnit stávající politiku, neboť jsou plně 

závislé na svých zřizovatelích (tedy ve většině případů obcích) (Kuchařová et al., 2009). 

 

Obce 

Obce mají velkou potenciální moc ovlivnit problém, neboť v jejich kompetenci je 

rozhodnutí o rozšíření kapacit mateřských škol. Jejich finanční prostředky jsou však 

značně omezené a často tak argumentují tím, že stávající populační vlna brzy skončí. 
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Jejich zájem na řešení problému je tak v přímém rozporu s zájmy žen, které by rozšíření 

kapacit školek uvítaly. 

 

 

 

Soukromá zařízení služeb péče o děti 

Soukromá zařízení služeb péče o děti mají velký zájem na řešení problému, neboť 

stávající legislativní podmínky brání jejich velkému rozvoji a v případě, že by došlo 

k jejich změně, by ze systému finančně profitovaly. Jejich zájmy jsou navíc v souladu se 

zájmy žen, které by v mnohých případech uvítaly lepší a finančně dostupnější nabídku 

soukromých služeb péče o děti. Soukromá zařízení nemají moc změnit situaci v této 

oblasti a jsou zcela závislé na rozhodnutích a opatřeních uskutečněných aktéry 

veřejného sektoru. 

 

Tabulka 1: Klasifikace klíčových aktérů z hlediska příslušnosti k veřejnému, 

soukromému nebo občanskému sektoru 

Soukromý sektor Veřejný sektor Občanský sektor 

Žena Ministerstvo práce a sociálních věcí Občanská sdružení  

Partner Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbory 

Rodina Vláda České republiky   

Zaměstnavatel Evropská unie  

Soukromá zařízení Mateřské školy   

    služeb péče o děti Úřady práce   

  Obce   
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8 Současná rodina a její proměny 

 

Problematiku harmonizace rodinných a pracovních rolí, resp. vstup žen na trh 

práce ovlivňuje mimojiné proměna rodiny jako sociální instituce. V mnoha evropských 

zemích včetně České republiky došlo k radikální změně podoby rodiny, ke zpochybnění 

jejích funkcí, stability a uspořádání vztahů uvnitř ní. Hovoří se o nových trendech 

v rodinném soužití, které lze shrnout do pojmů jako diferenciace rodinných modelů, 

modifikace a individualizace životního cyklu a přibývání celoživotní bezdětnosti. 

Nukleární rodina, která je konstituována manželským párem s dětmi v Evropě tvoří 

pouze čtvrtinu všech domácností. Změny ve sféře rodinného života vedou k oslabování 

stability partnerských svazků, ale také ke snižování celkového potenciálu její vnitřní 

solidarity a vzájemné pomoci. Oslabuje se pečovatelská funkce rodiny, a to jak ve 

vztahu partnerského páru k dětem, tak i ve vztahu páru ke stárnoucím rodičům. A to 

jednak z důvodu nedostatku finančních a časových zdrojů, ale i z důvodu prostorové 

oddělenosti jednotlivých členů širší rodiny. V posledních desetiletích došlo ke změně 

v tom ohledu, že členové širší rodiny nežijí společně v jednom domě či bytě, ale často 

dokonce nežijí ani v jedné obci. Důsledkem je pak nahrazení této tradiční funkce rodiny 

státem, který přebírá odpovědnost za péči o jednotlivé členy rodiny (počínaje od jeslí až 

po pečovatelské domovy a domovy důchodců). Důležitým faktorem je i  vstup žen na 

pracovní trh, jejich rostoucí zaměstnanost a angažovanost v zaměstnání. Rodina, která si 

vystačí pouze s jedním (partnerovým) příjmem je již minulostí. Právě vstup žen na trh 

práce ovlivnil podobu rodiny v její nejtradičnější formě – v současné době se ve většině 

rodin žádný z jejích členů nevěnuje výhradně péči o ostatní rodinné příslušníky 

(zejména děti). S touto změnou jdou zároveň ruku v ruce i změny ve struktuře 

domácností a rodinného života doprovázené změnami spotřeby a životního stylu. 

Zatímco muži role živitele rodiny zůstala, ženě role živitelky přibyla, aniž by byla 

zbavena očekávání co se týče rodinného života a povinností z toho vyplývajících. 

Riziko zvýšeného napětí mezi rodinnou a pracovní sférou hrozí zejména       

u dvoukariérového typu rodiny, kde jsou oba partneři silně orientování na svojí pracovní 

kariéru (Mareš in Sirovátka et al., 2006; Možný, 2002). 

Na poli rodiny došlo k několika hlavním změnám. Formy soužití jsou daleko 

heterogennější než tomu bylo v minulosti, kulturní tlak na jeden všeobecně uznávaný 

model rodiny se snížil. Objevila se tzv. nesezdaná soužití, která jsou tvořena ženou   
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a mužem žijící mimo instituci manželství. Podíl těchto rodin v posledních desetiletích 

prudce vzrostl, neboť fenomén „manželství na zkoušku“ se těší oblibě zejména     

u mladých párů. Míra výhodnosti manželství či naopak nesezdaného soužití je 

ovlivňována i praxí sociálního státu. Některé nástroje či oprávnění k čerpání zdrojů 

mohou zvýhodňovat manželský pár (v České republice tomu bylo v minulosti např.   

u společného zdanění manželů) a některá nesezdaný pár. V oblasti životního      

a rodinného cyklu dochází k oddalování základních životních přechodů – kromě posunu 

sňatků do vyššího věku dochází i k oddalování vstupu do rodičovské fáze a mateřství.   

U mužů i žen se zvyšuje věk při narození jejich prvního potomka, což je často 

spojováno s růstem vzdělání a emancipací žen. Roste také počet a podíl párů bez dětí, 

ale i počet jednočlenných domácností a počet dětí narozených mimo manželství. Ve 

sféře manželského života lze zaznamenat klesající trend uzavírání manželství, ale i 

menší stabilitu již uzavřených manželství. Značně problematický se ukazuje model 

celoživotního manželství, neboť pro nezanedbatelný počet párů se stal rozvod či 

rozchod normální součástí jejich životní dráhy a způsobem řešení společných problémů. 

Klesá tak počet stabilních partnerských soužití a zároveň prudce narůstá počet rozvodů 

ve společnosti. Výše zmíněné změny společně se změnami na trhu práce jsou příčinou 

klesající míry fertility a demografického stárnutí populace v celé kontinentální Evropě 

(Höhne et al., 2010; Jandourek, 2003; Mareš in Sirovátka et al., 2006; Možný, 2002). 

 

8.1 Individualizace rodiny 

 

Zejména od devadesátých let minulého století se v rámci sociologické obce 

otevřela otázka individualizace společnosti (téma bylo zpracováno např. N. Eliasem, 

A.Giddensem či U.Beckem), resp. otázka přechodu moderní rodiny k rodině 

postmoderní. Ta se od moderní odlišuje zejména hodnotovou diskontinuitou mezi rodiči 

a dětmi v důsledku narůstajícího vlivu masmédií a vzrůstající nestabilitou partnerských 

soužití. Individualizace společnosti je pak procesem, který má dvě roviny. V prvé řadě 

se stále větší množství lidí dostává do vzájemné závislosti. Zároveň dochází k tomu, že 

každý jedinec se stále více odlišuje od ostatních. „S růstem komplexity společnosti 

dochází k rozšiřování volného prostoru, který má každý jedinec k dispozici ke svým 

osobním volbám, a důraz je stále více přesouván od kolektivní identity k identitě 

individuální“  (Elias cit. dle Dudová et al., 2007, s. 17). S těmito změnami jde ruku 
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v ruce i přeměna rodiny. Kromě výše zmíněných změn, kdy se rodina stává křehčí a 

nestabilnější institucí, lze zaznamenat i posun ve funkcích rodiny. Rodina jako místo 

výhradní péče o druhé kontinuálně slábne. Dnes je rodina místem konstrukce a 

ověřování osobní identity na základě blízkých vztahů s ostatními členy rodiny. Blízkým 

citovým vztahům a lásce je přikládána velká důležitost, což dokazuje i hodnotové 

zakotvení současné rodiny ve společnosti. Podle výzkumů si rodina dlouhodobě 

zachovává svoji vysokou hodnotu, a to i přesto, že v devadesátých letech její hodnota 

mírně oslabila. K hodnotám rodiny se hlásí spíše ženy, oproti mužům, kteří 

upřednostňují práci a vzdělání. Obecně na významu nabývají hodnoty spojené s profesní 

sférou (např. iniciativa k podnikání, možnost práce v zahraničí), potřebou seberealizace 

či zábavy (Dudová et al., 2007; Höhne et al., 2010; Možný, 2002; Prudký et al., 2009). 
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9 Současný pracovní trh a jeho proměny 
 

„Zaměstnání jako všeobecně převažující způsob produkce statků a obživy 

člověka a jeho rodiny se vynořilo historicky poměrně nedávno a těsná asociace práce se 

zaměstnáním se ustavila až nějaký čas po průmyslové revoluci“ (Možný, 2002, s. 149 – 

150). Až do padesátých 20. století byla tradiční rodina založena na představě muže – 

chlebodárce, který svým příjmem zajišťuje živobytí celé rodiny. Žena v této době byla 

postavena do role poskytovatelky servisu pro mužovu pracovní sílu. Emancipační 

procesy umožnily ženám plnohodnotně se podílet na finančním chodu rodiny     

a participovat na pracovním trhu, tradiční rodinu nahradila rodina dvoupříjmová. 

Současné pracovní trhy však stojí před zcela odlišnými výzvami než je feminizace 

pracovního trhu. Zásluhou technického pokroku a společenských změn se pracovní trhy 

musí vyrovnat s několika procesy, které ovlivňují i situaci zaměstnaných žen s malými 

dětmi. Jedná se především o segmentaci pracovního trhu a flexibilizaci práce (Možný, 

2002). 

 

9.1 Segmentace pracovního trhu 

 

V důsledku sociálních a ekonomických změn (globalizační procesy, vznik 

nových technologií, feminizace pracovního trhu), které se vyspělých zemích začaly 

projevovat po druhé světové válce, se ve sféře pracovní trhu začaly projevovat 

segmentační procesy. Tyto procesy vznikly jako reakce na potřebu diferenciace mezi 

jednotlivými součástmi pracovního trhu podle toho, jaký mají význam v sociální    

a ekonomické struktuře společnosti, jaké možnosti nabízí zaměstnancům       

a zaměstnavatelům či jak dynamický je jejich vývoj. Trh práce je takto chápán jako 

„množina vzájemně se prolínajících a ovlivňujících segmentů, neustále se vyvíjejících 

podle toho, jakým vývojem prochází celá společnost“ (Kuchař, 2007; Sirovátka, 2009). 

Na základě zmíněných procesů byl formulován koncept duálního trhu práce. 

Ten identifikuje tzv. interní (centrální, primární) a externí (periferní, sekundární) sektor 

pracovního trhu, přičemž tyto sektory se od sebe odlišují. Pro interní sektor jsou 

charakteristické následující znaky: pracovní místa jsou obsazována na základě seniority, 

takže jsou chráněna před vnější soutěží; odměňování na základě pracovní pozice, 

nikoliv podle výkonu; jedná se o pozice vyžadující vyšší úroveň kvalifikace. Pro externí 
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sektor je typická soutěž o pracovní místa (je plně podřízen zákonům nabídky      

a poptávky); důraz je kladen na výkonnost; ze strany pracujících jsou vznášeny nízké 

požadavky a míra k loajality k firmě je také nízká; na druhou stranu jsou místa v tomto 

sektoru méně placená, lépe kontrolovatelná přímými metodami kontroly a není u nich 

vyžadována vyšší kvalifikace. Přechod mezi oběma segmenty pracovní trhu je obvykle 

jednosměrný, uplatňuje se ve směru od interního do externího sektoru. Opačný postup je 

výjimečný (Kuchař, 2007). 

Sirovátka v rámci duálního pracovního trhu rozlišuje část pracovní síly, která 

disponuje vyšším lidským a sociálním kapitálem, a která se společně se zaměstnavateli 

pokouší o redistribuci nejistot a přesun rostoucích rizik na ostatní kategorie pracovníků, 

tzv. outsidery pracovního trhu. Tito pracovníci jsou méně vybavení lidským kapitálem  

a patří k nejslabším skupinám na pracovním trhu, neboť jsou vystaveni nejistotám 

vyplývajícím ze ztráty zaměstnání a příjmu. Právě „outsideři“ jsou často zaměstnání 

v rámci externího segmentu pracovního trhu (Sirovátka, 2009). 

Segmentaci pracovního trhu lze vnímat i z genderového hlediska. V externím 

(sekundárním) sektoru pracovního trhu jsou z toho pohledu často alokovány vedle 

nízkokvalifikovaných pracovníků, imigrantů, starších pracovníků také ženy. Neboť ty 

jsou strukturními podmínkami směřovány do této oblasti, pro kterou je typický horší 

kariérní postup či horší sociální jistoty. Vedle výše popsané duální koncepce pracovního 

trhu existuje také horizontální a vertikální segmentace podle genderu. Horizontální 

genderovou segmentaci lze zaznamenat v ekonomických sektorech a profesích 

s rozdílnou koncentrací mužů a žen. Segregaci trhu práce pak podléhají častěji 

pracovníci s dětmi, zejména ženy, než bezdětní pracovníci. Důvody často tkví ve 

vědomých volbách žen s dětmi upřednostnit taková pracovní odvětví, kde přerušením 

kariéry dochází k nejmenším ztrátám. Často se jedná o obory s nižší prestiží i platovým 

ohodnocením. Vertikální genderová segregace se vyznačuje nižším tarifním zařazením 

žen oproti mužům v rámci stejné profese a malým podílem žen ve vedoucích pozicích. 

Podreprezentaci žen lze nalézt zejména v manažerských a řídících pozicích (Bartáková 

2009). 

Genderovou segregaci lze označit jako jeden z hlavním prvků, které určují pozici 

žen v zaměstnání. Tento prvek se projevuje zejména ve volbě (resp. nevolbě) typů 

zaměstnání a v rozhodování jednotlivých žen, které je ovlivněno genderovými 

stereotypy o typicky „ženských“ (tedy i „genderově vhodných“) zaměstnáních, ale také 

v jednání zaměstnavatelů a spolupracovníků či ve způsobu, jakým se se ženami 
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v zaměstnání zachází. Právě představy o tom, zda žena může či nemůže vykonávat 

danou pozici a práci, jsou jedním ze základních strukturujících elementů českého 

pracovního trhu. Přitom genderová segmentace je diferencovaná podle vzdělání. Pro 

vysokoškolsky vzdělané ženy je typická vertikální segregace, kde působí tzv. bariéra 

skleněného stropu. Vysokoškolačkám je většinou umožněn či určen vstup do určitých 

oborů, a to vzhledem k oboru svého studia. Pro vyučené ženy a středoškolačky je 

typické spojení vertikální i horizontální segregace, neboť jim je uzavřen či omezen 

přístup do některých oborů i řídících pozic (Křížková et al., 2011). 

S genderovou segregací souvisí i diskriminace mzdová, neboť genderová 

segregace jako jeden z hlavních faktorů ovlivňuje rozdílnou výši mezd mezi ženami   

a muži. Rozdílná zaměstnání a pozice mají různé mzdové úrovně a lze obecně říci, že 

zaměstnání s převládajícím podílem mužů mají lepší mzdové ohodnocení (Křížková et 

al., 2011). 

 

9.2 Flexibilizace pracovního trhu 

 

Pro komunistickou éru do roku 1989 bylo v oblasti zaměstnání charakteristické 

rigidní uspořádání s modelem jednoho zaměstnání na celý život, také vysoká jistota 

práce a malá orientace na výkon. V souvislosti s ekonomickou transformací a změnami, 

které proběhly na pracovních trzích v důsledku globalizačních tendencí, se v České 

republice objevily nové formy organizace pracovní doby a  nové formy zaměstnanosti. 

Pracující ženy i muže začal ohrožovat zcela nový fenomén v podobě nezaměstnanosti, 

který do té doby neznali. Začal být také kladen důraz na flexibilizaci pracovní síly, 

maximální výkon, angažovanost a produktivitu práce (Dudová, 2008). 

Flexibilita práce ve své podstatě znamená upřednostňování dílčích       

a krátkodobých smluv na omezenou pracovní dobu namísto plnohodnotných 

standardních pracovních smluv. Flexibilizace práce posiluje tendence přecházet od 

klasického zaměstnaneckého poměru k volnějším vztahům mezi zaměstnavateli    

a zaměstnanci, resp. mezi zaměstnavateli a dodavateli jednotlivých úkonů, produktů   

a služeb obecně. Toto uspořádání přináší negativní důsledky zejména  pro zaměstnance, 

a to ve formě přesunu tržní nejistoty ze zaměstnavatele na zaměstnance. Ti pak nesou 

rizika vyplývající z kolísající poptávky po službách a zboží (Keller, 2009). 
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Přesto se v minulosti objevily názory, že flexibilita práce účinně řeší problémy 

rostoucí s nezaměstnaností, ekonomickou recesí a vede ke zvyšování 

konkurenceschopnosti firem. Jak poznamenává Keller, to však činí za cenu stoupajících 

rizik pro pracujícího člověka i sociální stát. Neboť pro ekonomicky aktivní muže i ženy 

narůstá riziko nízkého výdělku na hranici bídy (hovoří se dokonce o jevu „pracující 

chudoba“) a pro sociální stát vzniká riziko, že právě tito lidé budou žadateli i nejrůznější 

sociální dávky a služby. Lidé s nízkým výdělkem představují zátěž pro veřejné výdaje, 

aniž by přispěli do státní pokladny, neboť nemohou platit vyšší daně a dostatečně se 

pojistit (Dudová, 2008; Keller, 2009). 

V oblasti harmonizace pracovních a rodinných rolí se hovoří o tzv. negativní   

a pozitivní flexibilitě. Zatímco pozitivní flexibilizace umožňuje pracujícím ženám    

i mužům lepší skloubení pracovních a soukromých povinností prostřednictvím 

rozhodování o pracovní době, rozvrhu či zkrácením pracovní doby za výhodných 

podmínek, negativní flexibilita značně stěžuje harmonizaci rodiny a práce, neboť 

zaměstnanec se musí přizpůsobovat požadavkům zaměstnavatele. Oproti vyspělým 

evropským zemím je v České republice rozšířena spíše negativní forma pracovní 

flexibility, přičemž její výskyt je do jisté míry vázán na celkové postavení jedince na 

trhu práce. Negativní flexibilita je spojena s nízkou autonomií v práci, s nižším 

vzděláním a příjmem (Dudová, 2008). 

Nové, nestandardní formy práce mezi něž patří částečné úvazky, práce na dobu 

určitou či práce na živnostenský list, s sebou nesou určitá rizika a znevýhodnění. Rizika, 

která jsou spojena s tímto pracovním uspořádáním, jsou zejména v oblasti nízkých 

příjmů, nižších dodatečných pracovních výhod, zhoršených možností kariérního růstu, 

nejistoty pracovního místa či dokonce diskriminace. Na druhé straně to jsou nové 

možnosti a šance pro harmonizaci rodinných a pracovních rolí, pokud zaměstnanec 

dokáže využít možností, které nestandardní pracovní doba nabízí. Nicméně je třeba 

rozlišovat žádoucí flexibilní nabídku práce, tedy pozitivní flexibilitu, od té nežádoucí. 

Nelze také předpokládat, že univerzálně všechny ženy touží po částečném pracovním 

úvazku. Výzkumy dokazují, že dobře situované ženy, které si mohou dovolit služeb 

chůvy či soukromých zařízení služeb péče o děti, volí častěji zkrácené úvazky z důvodu 

udržení kvalifikace a potřeby seberealizace. Naopak matky samoživitelky z existenčních 

důvodů volí práci na plný úvazky či dokonce přibírají další výdělečnou činnost. Míra 

podpory částečných úvazků se v České republice dlouhodobě pohybuje pod evropským 

průměrem, využívá jej do deseti procent všech pracujících žen. Nicméně s případným 
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rozšiřováním jejich nabídky se upozorňuje na riziko možné exkluze žen ze 

„standardního“ pracovního trhu a jejich „uváznutí“ v pracovním trhu částečných úvazků 

(Dudová, 2008). 

Problém nejistoty na pracovním trhu se snaží vyřešit tzv. koncept flexi-jistoty, 

který propojuje flexibilitu pracovních trhů a organizace práce s jistotou ve smyslu 

sociálních jistot a jistoty zaměstnání. Koncept flexi-jistoty je i jedním z cílů Evropské 

unie (více o částečných úvazcích i konceptu flexi-jistoty v kapitolách 11 a 12). 

(Dudová, 2008). 

 

9.3 Žena jako zaměstnanec 

 

V současné společnosti je placená práce významnou životní hodnotou člověka, 

která souvisí s postavením jedince v rodině, se jeho sebepojetím i životní spokojeností. 

V důsledku výrazných společenských změn, ke kterým došlo v průběhu 20. století, 

získaly ženy možnost rozhodovat samy o sobě. V souvislosti s obecným vzestupem 

důležitosti vlastního rozhodování, hodnot a osobních preferencí, se také zvýšila možnost 

volit si individuální životní styl. Emancipační procesy a rostoucí vzdělanostní úroveň 

vedly k požadavkům žen na rovné zacházení na trhu práce i v rodině. Ženy začaly 

aspirovat na pracovní kariéru a její úspěšný růst. Úspěch ve své profesi je reflektován 

zejména v mladé generaci, pro kterou je tato hodnota velmi důležitá (Bartáková, 2009; 

Křížková a Vohlídalová, 2009). 

Placená práce je základním prostředkem k udržení přijatelné životní úrovně. 

Napomáhá sociálnímu začleňování a eliminaci chudoby. Dvoupříjmová rodina 

zmenšuje riziko chudoby, sociální a materiální deprivace. Mnohá opatření a oprávnění 

sociálního státu jsou vázána na pracovní aktivitu jedince, neúčast na pracovní trhu je tak 

spojená s mnohými riziky. Z makroekonomického hlediska je účast ekonomicky 

aktivních jedinců důležitá s ohledem na vyvíjející se populační křivku, kdy významným 

způsobem přibývá osob v postproduktivním věku (Bartáková, 2009; Křížková     

a Vohlídalová, 2009). Pro Českou republiku jsou v oblasti zaměstnanosti 

charakteristické některé znaky. Jsou jimi vyšší míra zaměstnanosti žen, vyšší genderové 

rozdíly v mírách zaměstnanosti (rozdílná zaměstnanost mužů a žen), nízká 
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podzaměstnanost
1
, nízká míra neaktivity a nízká zaměstnanost specifických skupin žen, 

zejména žen s malými dětmi. Z tohoto hlediska tak lze identifikovat negativní vliv 

přítomnosti malých dětí v rodině. Z pohledu celkové úrovně zaměstnanosti žen patříme 

k evropskému průměru, nicméně existuje propastný rozdíl mezi mírou zaměstnanosti 

matek s dítětem do šesti let a ostatními ženami (viz graf 1). Naproti tomu u mužů 

s malými dětmi dochází k opačnému efektu – jejich působení na trhu práce po narození 

potomků zintenzivňuje (Bartáková, 2009; Křížková a Vohlídalová, 2009). 

Lze říci, že rozdílné postavení mužů a žen na trhu práce není dáno odlišnými 

životními preferencemi, neboť obě pohlaví mají velmi podobné postoje k placené práci. 

Drtivé procento žen i mužů (přes 96%) považuje práci ve svém životě důležitou. 

Dobrovolný odchod z práce na dlouhou dobu (obvykle tři roky) se v těchto 

souvislostech jeví jako vliv institucionálního uspořádání, zejména nedostatečných 

služeb v oblasti péče o děti do třech let a snížených kapacit služeb péče o starší děti 

(Křížková a Vohlídalová, 2009). 

Ženy participující na pracovním trhu jsou v současnosti v zemích střední    

a západní Evropy, resp. v České republice obvyklým jevem. Nicméně jejich postavení 

na trhu práce i volba kariéry jsou v mnohem větší míře ovlivněny potenciálním či 

realizovaným mateřstvím. Faktická možnost mít děti pro ženy znamená zvláštní status 

institucionalizovaný v sociálních normách, opatřeních sociálního státu, ale i v poptávce 

po pracovní síle. Mateřství jako očekávaná charakteristika ženské pracovní síly pak 

v konečném důsledku vede ke znevýhodňování žen na pracovním trhu, neboť 

zaměstnavatelé předpokládají, že z hlediska kontinuity pracovního nasazení je žena 

rizikovějším pracovníkem než muž. Šetření dokazují, že mateřství a péče o domácnost 

jsou mezi zaměstnavateli vnímány jednoznačně negativně, neboť ti je považují za 

neslučitelné s kvalitním pracovním výkonem Ženy tak mají ztížený vstup do sféry 

placené práce již při samotném přijímaní. Podle dostupných výzkumů se ženy při 

přijímacích pohovorech setkávají s dotazy týkajícími se rodinného života, tedy 

plánování dětí či zajištění péče o ně. A to i přesto, že je tento druh dotazů legislativně 

zakázán. V některých případech se tak rodinné závazky v podobě malých dětí mohou 

stát důvodem odmítnutí ženy zaměstnavatelem. Naproti tomu drtivá většina mužů se 

s těmito otázkami nesetkala nikdy. Tento stav ilustruje nastavení trhu práce, resp. 

                                                 
1
 Podzaměstnaní jsou lidé, kteří byli pod tlakem okolností donuceni přijmout zaměstnání mnohdy 

neodpovídající jejich kvalifikaci či na částečný úvazek. Přijetím místa za nízkou mzdu a se zkrácenou 

pracovní dobou jsou tito lidé vyřazeni ze skupiny nezaměstnaných (Václavíková et al., 2009). 
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vnímání mužské a ženské pracovní síly rodičů. Rodičovská dovolená, která je z důvodu 

nižších průměrných mezd využívána výhradně ženami, je tak významným faktorem, 

který způsobuje diskriminaci žen nejen při přijímání do zaměstnání, ale také 

v zacházení se zaměstnankyněmi v práci. Hlavní příčinou je přitom ekonomická 

nevýhodnost pro zaměstnavatele, neboť při současné sociálně-politickém nastavení je 

nevýhodné zaměstnat rodiče resp. ženu, která využije rodičovskou dovolenou po dobu 

třech let věku dítěte. Ženy s dětmi jsou tak v mnoha ohledech znevýhodňovány oproti 

bezdětným ženám či mužům (Bartáková, 2009; Bartáková in Sirovátka, 2006; Křížková 

et al., 2005; Křížková a Vohlídalová, 2009). 

Matky s malými dětmi tvoří jednu z rizikových skupin na trhu práce, neboť jsou 

častěji ohroženy nezaměstnaností, a to i dlouhodobou. V případě přerušení kariéry na 

delší dobu vyprší zaměstnavateli povinnost držet zaměstnankyni pracovní místo a žena 

si musí po skončení rodičovské dovolené hledat nové pracovní místo, navíc 

s handicapem v podobě dlouhé neúčasti na trhu práce. Hovoří se dokonce o tzv. „child 

employment gap“, tedy o mezeře v zaměstnanosti způsobené péčí o dítě.  Po dosažení 

třech let věku dítěte (tedy období, kdy se většina žen vrací do zaměstnání) se genderový 

rozdíl v nezaměstnanosti projevuje ve větší míře -  ženy jsou mnohem častěji ohroženy 

nezaměstnaností oproti mužům. Bezproblémovější návrat na trh práce zažívají 

především ženy s vyšším vzděláním, které se podle výzkumů i častěji vrací 

k původnímu zaměstnavateli oproti ženám s nižším vzděláním (Bartáková, 2009; 

Dudová, 2008; Křížková cit. dle Dudová, 2008; Sirovátka, Hora, 2008). 

Současná sociální politika, která umožňuje ženám zůstat s dítětem doma až do 

jeho čtyř let, doplněná faktickou nedostupností institucionálních zařízení péče o děti do 

tří let a nemožností kombinovat částečné úvazky s péčí o malé děti, přispívá 

k vylučování matek z pracovního trhu i ze společnosti založené na hodnotě práce. 

Zároveň takové nastavení sociální politiky nemotivuje otce zůstávat s dětmi na 

rodičovské dovolené, neboť výše rodičovského příspěvku nedosahuje takové výše, aby 

zainteresovala muže, kteří by tak zůstávali s dětmi doma (Křížková a Vohlídalová, 

2009; Sirovátka a Hora, 2008). 
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Graf 1: Míry nezaměstnanosti žen s dětmi a bez dětí v letech 2002 – 2011 (v %) 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

9.4 Návrat do práce po rodičovské dovolené 

 

Model přerušované pracovní kariéry z důvodu péče o děti je v Český republice 

všeobecným jevem, přičemž matky využívají nejčastěji rodičovskou dovolenou v plném 

rozsahu, tedy do třech let věku dítěte. Zákonné podmínky umožňují matkám zůstat 

s dítětem na rodičovské dovolené dokonce do jeho čtyř let. Podle dostupných výzkumů 

tuto možnost využívá až 30 % matek. Není výjimečné, že ženy zůstávají mimo pracovní 

trh i déle, tedy na období 5 – 6 let v případě vyššího počtu dětí (Kuchařová cit. dle 

Bartáková, 2009;  MPSV,2013). 

Na přerušovanou pracovní kariéru ženy nejčastěji navazují plnými pracovními 

úvazky, přičemž pouze čtvrtina z nich se obvykle vrací ke svému původnímu 

zaměstnavateli. V případě, že se žena vrací na trh práce po rodičovské dovolené, může 

se setkat s určitými problémy. V této souvislosti se hovoří o tzv. nepřímých nákladech 

založení rodiny, které jsou spojovány s odtržením od pracovního trhu. Patří mezi ně 

zejména ztráta vlastního příjmu a finanční závislost na partnerovi, ztráta osobní 

autonomie, ztráta sociálních sítí, ztráta sebevědomí a regrese v dovednostech či 

kvalifikaci. Pro Českou republiku je tedy typická relativně dlouhá doba přerušení 

pracovní kariéry následovaná návratem matek do zaměstnání s převahou plných 

pracovních úvazků. Toto chování matek s malými dětmi nás odlišuje od většiny 

vyspělých evropských zemí (Bartáková, 2009; Kuchařová cit. dle Bartáková, 2009; 

Sirovátka a Bartáková cit. dle Bartáková, 2009). 
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10     Harmonizace rodinných a pracovních rolí 
 

„Pro kombinaci zaměstnání a péče je klíčové, jak jsou tyto životní sféry 

hodnoceny ve společnosti a jak jsou role a kompetence a jejich institucionální zajištění 

rozděleny mezi muži a ženami a mezi rodinou, trhem, zaměstnavateli a státem.“ 

(Křížková a Vohlídalová, 2009, s. 41). 

V oblasti harmonizace rodiny a zaměstnání jsou podstatná zejména následující 

tři hlediska. V prvé řadě se jedná dělbu práce mezi partnery v péči o děti a domácnost. 

Zadruhé jde o způsob, jakým je zajištěna péče o děti, a konečně zatřetí jde o formu 

zapojení na trhu práce. Časování a rozsah zapojení žen na pracovním trhu hraje 

důležitou roli, neboť na ženách reálně leží břemeno péče o děti a neplacené práce 

v domácnosti. Lze tak říci, že pro postavení žen v rodině a zaměstnání je určující 

způsob dělby placené a neplacené práce. Přesto, jak poznamenává Čermáková 

„dvousměnný provoz zůstává ambicí většiny českých žen“. Agenda na národní úrovni, 

ani na úrovni Evropské unie, se otázkami přerozdělení neplacené práce explicitně 

nezabývá. Vyjednávání o rozdělení neplacené práci tak v současnosti náleží do 

individuálních kompetencí příslušných aktérů (Bartáková in Sirovátka, 2006; 

Čermáková cit. Dle Bartáková, 2009; Sirovátka a Hora, 2008; Sirovátka et al.,2006). 

 

10.1  Strategie rodiny při harmonizaci rodiny a práce 

 

Za účelem slaďování rodinného a pracovního života přijímají rodiny různé 

strategie, které jim pomáhají skloubit povinnosti plynoucí z obou sfér. V současné 

společnosti, kde je model dvoupříjmové rodiny vysoce ceněn, je tato otázka velmi 

diskutovaná. Napětí mezi sférou rodiny a zaměstnání se projevuje zejména u matek 

malých dětí, kterým je třeba poskytnout odpovídající péči. V zásadě lze rozlišit 

následující strategie rodiny v této oblasti: 

1) U dětí do tří let věku je v České republice preferována celodenní péče výhradně 

matkou, která v té době zůstává na rodičovské dovolené. Situace se mění v období, kdy 

jsou dítěti více než čtyři roky. V tomto období u rodičů jasně dominuje preference 

institucionální péče o děti. Rodiny si tak zařizují hlídání dětí a ponechávají péči na 

sociálním státu, resp. službách, které nabízí v oblasti péče o děti předškolního věku, 

různých sociálních organizacích a školském systému. V případě, že jsou k dispozici, 
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využívají rodiče i zařízení zřizovaná, provozovaná či dotovaná jejich zaměstnavatelem 

(tzv. firemní školky). Alternativou této služby je i finanční příspěvek od zaměstnavatele 

ke koupi této služby, kdy způsob utracení nechává zaměstnavatel zcela na zaměstnanci 

– rodiči. Rodiče, kteří volí tyto strategie harmonizace rodinného a pracovního života, 

jsou limitováni rámcem konkrétní sociální politiky, neboť se spoléhají na institucionální 

a kulturní prostředí konkrétního sociálního státu. 

2) V rámci rodiny si partneři rozdělují role (více v kapitole dělba práce v rodině)  

a povinnosti s přihlédnutím ke své pracovní angažovanosti a povinnostem. 

3) Přijímají nestandardní pracovní poměry a úpravy pracovní doby (tzv. flexibilní 

typy pracovních úvazků), a to i za cenu, kterou s sebou tyto úvazky často nesou – nižší 

příjmy pro rodinu. 

4) Plození dětí se stalo plánovaným krokem, který ztratil svůj původní spontánní 

charakter. Rodiče plánují založení rodiny s ohledem na jejich pracovní kariéry, 

rozhodující je finanční a časová kalkulace. Takto pojaté „racionální“ rodičovství se však 

pojí s riziky v podobě neuskutečněného či nerealizovaného početí. Navíc s přibývajícím 

věkem vzrůstá riziko narození handicapovaných dětí, tudíž se taková strategie může stát 

individuálně i společensky riziková (Höhne et al., 2010; Mareš in Sirovátka et al., 

2006). 

Podle uskutečněných výzkumů (např. Ettlerová et al., 2006; Höhne et al., 2010) je 

pro skloubení pracovních a rodinných povinností nejvhodnější strategií, když žena 

vykonává méně náročné zaměstnání než její partner, např. v podobě zkráceného 

pracovního úvazku, a přebírá větší díl péče o děti a domácnost. Respondenti považovali 

za nejpřínosnější pro zvládání povinností spojených s péčí o děti zejména volnou 

pracovní dobu, popř. další atypické formy pracovního úvazku (práce z domova apod.). 

Mezi další faktory, které respondenti v těchto výzkumech uváděli, patří spravedlivé 

dělení pracovních a rodinných povinností, kdy se partneři dělí o chod domácnosti 

rovným dílem, porozumění ze strany zaměstnavatele a pomoc příbuzných. Přehled 

faktorů umožňující lehčí skloubení rodinného a pracovního života je v následující 

tabulce: 
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Tabulka 2: Jaké faktory považují rodiny za nejdůležitější při harmonizaci rodiny    

a práce? 

 

 

Zdroj: Höhne et al., 2010 

 

10.1.1 Dělba práce v rodině 

 

Jak vyplývá z tabulky, dělba práce v rodině je jedním z důležitých faktorů, které 

v konečném důsledku ovlivňují reálné zvládání rodinných a pracovních povinností. 

V České republice lze nalézt jednoznačně genderově stereotypní rozdělení sfér práce  

a péče mezi partnery.  Můžeme dokonce říci, že ani dlouholetá tradice účasti žen na trhu 

práce nevedla k vyrovnání pozic mužů a žen na trhu práce, ani k rovnoměrnějšímu 

přerozdělení neplacené práce a péče. Neplacená práce je spojována s rolemi žen    

a placená naopak s rolemi mužů, přičemž ženy jsou primárními vykonavatelkami 

neplacené práce v domácnosti (Bartáková, 2009; Křížková a Vohlídalová, 2009). 

V důsledku vstupu žen na pracovní trh naplňuje žena během svého života dvojí 

roli – a to ve sféře privátní, kde vystupuje jako hospodyně, matka a pečovatelka, a také 

ve sféře veřejné, kdy svou aktivní účastí v zaměstnání naplňuje roli spoluživitelky či 

živitelky rodiny. Nepoměr mezi ženskou a mužskou neplacenou prací dramaticky 

vzrůstá v období péče o malé dítě, kdy žena zůstává na mateřské a později rodičovské 

dovolené. Zčásti to souvisí i se skutečností, že v České republice je stále preferován 

model matky – pečovatelky. Ve srovnání se západními zeměmi zaznamenal vývoj dělby 

práce v České republice specifický vývoj. Vlivem sociálně-ekonomických a  politických 

podmínek minulého režimu přetrvala v myslích žen představa „superženy“, která 

dokáže docházet do zaměstnání na plný pracovní úvazek a zároveň se starat o rodinu,  
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a to i za cenu přecenění vlastních limitů. Dalším důvodem tohoto vývoje byly      

i všeobecně nízké mzdy, které činily účast žen na pracovním trhu v minulém režimu 

nezbytností,  a kulturní stereotypy, které přetrvaly i v nových podmínkách. Rezistentní 

postoje obou pohlaví k plnění tradičně připisovaných rolí ve společnosti se promítají   

i do veřejných politik. Podle výzkumů věnují péči o dítě a domácnost muži pouze 

třetinu času v porovnání se ženami. Pokud je žena na mateřské či rodičovské dovolené  

a stává se výhradní pečovatelkou o dítě a domácnost, rozdíl v počtu hodin věnovaných 

dětem je oproti mužům trojnásobný. Nicméně podstatné je, že situace se nemění ani po 

přechodu do zaměstnání. Rozdíl v počtu hodin strávenými nad domácími pracemi    

a s dětmi je v tomto případě oproti mužům dvojnásobný. Přestože by se muži rádi 

podíleli na péči o děti, je tento zájem spíše deklarovaný než skutečný. Důvodem je 

zejména finanční hledisko – horší platové podmínky žen zapříčiňují nižší zapojení mužů 

do péče o domácnost a děti. V rodinách, kde je příjem partnerů relativně vyrovnaný, je 

podíl mužů na těchto pracích vyšší než v rodinách, kde muž vydělává mnohem více než 

žena. Finanční hledisko je dobře patrné zejména v péči o nemocné dítě, kdy je po dobu 

ošetřování vyplácena poměrná část platu (60%). Proto s dětmi doma zůstávají nejčastěji 

ženy, které mají oproti mužům menší plat (Bartáková, 2009; Ettlerová, 2006; 

Eurofound, 2012; Sirovátka a Hora, 2008; Sirovátka el al., 2006). 

Celospolečenské opomíjení významu neplacené práce souvisí zejména s nižším 

statusem neplacené práce oproti práci placené. Problém hůře hodnocené neplacené 

práce byl zčásti vyřešen zavedením placené mateřské, resp. rodičovské dovolené. 

Nicméně zůstává sporné do jaké míry jsou poměrně nízké dávky skutečnou kompenzací 

a ohodnocením neplacené práce. Přetrvávající stereotypy v dělbě práce mezi partnery 

mají důsledky zejména na oblast rovných šancí obou pohlaví na pracovním trhu. Pro 

pracovní trhy v Evropě je stále charakteristická silná gendereová segregace, neboť ženy 

(i muži) jsou uzavřeny do specifických povolání a odvětví. Tato segregace souvisí i 

s přetrváváním genderových stereotypů v dělbě práce. V konkurenčním prostředí tržní 

ekonomiky, které vyžaduje od zaměstnanců velké nasazení a flexibilitu tak toto 

rozdělení neplacené práce může vést k napětí a obtížnější harmonizaci rodiny a práce, a 

to zejména v období po návratu matek do zaměstnání po rodičovské dovolené. Míra 

zvládání pracovních a rodinných povinností obecně souvisí s charakterem pracovní 

činností, pracovní dobou a náročností práce. Nejčastěji ženy zvládají rodinnou a 

pracovní zátěž s volnou pracovní dobou, neboť takto mají možnost se uvolnit z práce a 

zařídit si potřebné záležitosti. Naopak horší zvládání rodinných povinností je spojeno 
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s prací přesčas a o víkendech či s dlouhou dojížděcí dobou do práce. Důležitým 

faktorem je i vstřícnost zaměstnavatele. Vytvoření lepších podmínek pro zaměstnance 

(např. poskytováním volna na rodinné záležitosti či zohlednění potřeb zaměstnanců 

s malými dětmi) se pozitivně podepisuje na možnosti lépe skloubit rodinu a práci 

(Bartáková, 2009; Ettlerová et al., 2006; Eurofound, 2012). 

 

10.2   Strategie zaměstnavatelů 

 

Doby, kdy byl ideálním pracovníkem muž, který zřídka kdy chyběl na pracovišti 

a neodváděly ho rodinné povinnosti, jsou již minulostí. Dnešní firmy se musejí vyrovnat 

s faktem, že jejich zaměstnanci jsou i ženy. Počet žen, a to i na manažerských pozicích, 

totiž roste a firmy se tak stávají závislé nejen na mužské, ale i ženské pracovní síle. 

Tento faktor je příčinou zájmu zaměstnavatelů o programy slaďující rodinné a pracovní 

povinnosti. V minulosti se předpokládalo (v některých případech ještě stále 

předpokládá), že rodinný život negativně ovlivňuje hodnotu pracovní síly a potřeby 

vyplývající z rodinného života byly chápány jako překážka efektivity zaměstnance. 

V posledních letech se však v mnoha společnostech objevilo přesvědčení, že soulad 

v rodinném a pracovním životě nenarušuje efektivitu práce nebo jí dokonce zvyšuje. 

Podle výzkumů jsou pracovníci spokojení se svým rodinným životem mnohem 

stabilizovanější a jejich spokojenost příznivě ovlivňuje pracovní výkon. Posuny 

v hodnotách ohledně ženské pracovní síly se nicméně netýkají všech firem. V zásadě lze 

rozlišit dvě skupiny – firmy, které považují podporu harmonizace rodinného      

a pracovního života za neplatové sociální výhody zaměstnanců, vynucované poměry na 

trhu nebo legislativou a firmy, které přijaly vytváření rodině příznivého prostředí do své 

firemní kultury a snaží se vytvářet příznivé podmínky pro skloubení rodiny a práce. 

Základním rysem rodině příznivých (tzv. family- friendly) politik jsou následující 

oblasti: 

 Různé finanční příspěvky na služby, které mají zlepšit rovnováhu mezi 

rodinným a pracovním životem (např. péče o děti). 

 Vytváření organizační kultury a klimatu na pracovišti s cílem respektovat 

rodinný život zaměstnanců a preference životních strategií. 

 Koncepce výrobních procesů a organizace práce s cílem usilovat    

o rovnováhu jejich přínosu pro firmu i rodiny zaměstnanců. 
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Nedílnou součástí je úprava pracovní doby a pracovního režimu, popř. místa výkonu 

práce podle potřeb zaměstnanců. V Českém prostředí lze u zaměstnavatelů hovořit   

o jisté zdrženlivosti, neboť firmy velkou část odpovědnosti za harmonizaci rodiny   

a práce shledávají na straně státu a očekávají motivační opatření, která by jim zavádění 

rodině příznivého prostředí ve firmách usnadnila. Firmy tak chápou svojí roli především 

v kontextu spolupůsobení dalších subjektů při vytváření strukturálních podmínek pro 

lepší harmonizaci rodiny a práce. Přesto lze i v České republice zaznamenat pozitivní 

posun v tom smyslu, že zaměstnavatelé si uvědomují, že pomoc při plnění rodinných  

a pracovních povinností je společensky a lidsky žádoucí. Co se týče nabídky zkrácených 

a flexibilních typů úvazků jsou podle proběhlého šetření zaměstnavatelé přesvědčeni 

spíše o nevýhodách, které zavádění těchto opatření firmám přinášejí. Toto zjištění 

koresponduje s neochotou, která je pro mnoho zaměstnavatelů typická. Ti jsou 

přesvědčeni, že atypické formy pracovního úvazku přinášejí výhody spíše 

zaměstnancům a nejsou ochotni je proto nabízet (Haberlová a Kyzlinková, 2009; Mareš 

in Sirovátka, 2006). 

 

10.3   Strategie sociálního státu aneb jak pomáhá sociální stát 

 

Sociální stát může do problému harmonizace rodinných a pracovních rolí, resp. 

do problému návratu matek na pracovní trh vstupovat jednak svými rodinnými 

politikami a zadruhé svými politikami zaměstnanosti. V konečném důsledku tak může 

sociální stát ovlivnit reálnou volbu práce a péče mezi partnery a spravedlivější přístup 

žen k placenému zaměstnání. Český sociální stát v oblasti rodinné politiky 

upřednostňuje model muže-živitele rodiny a ženy-pečovatelky o rodinný krb. Z hlediska 

typologie familialismu sociálních států dle Leitnerové lze Českou republiku zařadit do 

dvou kategorií. Vzhledem k důrazu na příjmově testované dávky by Česká republika 

mohla patřit mezi země s tzv. implicitním familialismem
2
. Zároveň však vykazuje prvky 

explixitního familialismu, neboť země s tímto typem familialismu se vyznačují 

zavedením schématu dlouhodobé placené rodičovské dovolené a velmi málo 

využívanou formální péči o děti do třech let věku. Tato varianta familialismu tak 

podporuje pečující roli rodiny a nenazbízí žádné alternativy k této péči. Sirovátka 

                                                 
2
 Jak uvádí Bartáková, implicitní familialismus nenabízí externalizaci péče ani rodinu nepodporuje 

v jejích pečovatelských funkcích. Rodina je primárním zdrojem péče, na který sociální stát implicitně 

spoléhá (Bartáková, 2009). 
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označuje familialismus v České republice jako familialismus s rodovou nerovností, 

neboť postrádá pobídky ke sdílení péče oběma partnery. Byť je tato možnost 

legislativně zakotvena, ve skutečnosti není partnery využívána. Bartáková upozorňuje, 

že v českém prostředí lze hovořit o tzv. re-familizujících politikách, neboť umožňují 

ženám opouštět trh na relativně dlouhou dobu z důvodu péče o malé děti (Bartáková, 

2009; Křížková a Vohlídalová, 2009; Sirovátka, 2006). 

 

10.3.1 Politiky zaměstnanosti 

 

Nastavení trhu práce a politiky týkající se pracovní doby jsou základními 

prostředky, které umožňují lepší skloubení pracovních a rodinných povinností. Ve 

vztahu zaměstnavatele a matky hraje rozhodující roli existující legislativa v oblasti 

rovnosti v pracovněprávních vztazích i v nastavení rodinné a zaměstnanecké politiky. 

Důležité jsou také ve společnosti existující postoje ke genderovým rolím a hodnoty 

práce a rodiny. Přestože je v České republice v pracovněprávních vztazích zakázána 

diskriminace na základě pohlaví, česká rodinná politika je podstatnou měrou založena 

na genderových stereotypech. Typickým příkladem je rodičovský příspěvek, který svou 

výši zesiluje závislost pečujícího rodiče na pracujícím partnerovi  (Křížková      

a Vohlídalová, 2009). 

 

10.3.2 Legislativní podmínky vyrovnávající šance žen na pracovním 

trhu 

 

Rovné podmínky mužů a žen na trhu práce jsou legislativně garantovány ve 

všechny zemích Evropské unie. Český zákon o zaměstnanosti stanovuje, že právo na 

zaměstnání nelze odepřít občanovi na základě pohlaví, manželského či rodinného stavu 

nebo z důvodu povinnosti k rodině. Státní politika zaměstnanosti zahrnuje opatření na 

podporu a dosažení rovného zacházení se ženami a muži, a také na podporu skupin 

osob, které mají ztížené postavení na trhu práce (tedy i matky s dětmi). Zákoník práce 

rovněž ukládá zaměstnavateli povinnosti držet pracovní místo ženě, resp. muži po celou 

dobu mateřské a rodičovské dovolené. Výjimkou je ovšem ukončení pracovní smlouvy 

v průběhu rodičovské dovolené z důvodu uzavření pracovního kontraktu na dobu 
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určitou. V tomto případě se žena po rodičovské nemá kam vrátit a musí si hledat nové 

zaměstnání. Vzhledem k tomu, že drtivá většina současných zaměstnavatelů nabízí 

zpočátku smlouvu na dobu určitou,  vzniká potenciální riziko ztráty zaměstnání, pokud 

by nedošlo k prodloužení smlouvy ze strany zaměstnavatele (§2, §4 zákona 435/2004 

Sb.; Bartáková, 2009). 

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsou podporovány následující nástroje: 

rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní 

místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na 

nový podnikatelský program. Pro maminky s dětmi jsou rozhodujícími nástroji 

rekvalifikace (zejména rozšiřující a obnovující stávající schopnosti a dovednosti)    

a v menší míře společensky účelná pracovní místa, která jsou vytvářena za účelem 

zaměstnat osoby, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Dalším 

možným podpůrčím prostředkem je tzv. individuální akční plán, který pomáhá 

diagnostikovat situaci, reálné možnosti a problémy uchazeče o zaměstnání. Nicméně jak 

uvádí Bartáková politika zaměstnanosti je v České republice spíše orientována na rychlý 

návrat na pracovní trh (což dokazuje i stávající systém vyplácení dávek 

v nezaměstnanosti, které jsou vypláceny po období 5 měsíců pro osoby mladší 50 let) 

namísto podpory dlouhodobějších a efektivnějších aktivních politik práce, které jsou pro 

maminky vracející se po rodičovské dovolené vhodnější, neboť se orientují na podporu 

a obnovu lidského kapitálu. Nicméně právě rekvalifikace mohou, hrát důležitou roli při 

re-integraci žen s dětmi na pracovní trh. A to i přesto, že Česká republika 

v mezinárodním kontextu výrazně zaostává co se týče využívání a financování 

rekvalifikačních kurzů (Bartáková, 2009; §43, §104, §108, §113 zákona 435/2004 Sb.) 

Rekvalifikační kurzy a cílené programy pro maminky s dětmi nejsou na 

celostátní úrovni příliš rozvíjeny. Pokud jsou rozvíjeny, tak na lokální či regionální 

úrovni. V České republice je tato podpora realizována v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost Evropské sociálního fondu. Konkrétně se jedná o kampaň 

„Cesta zpátky“ pro maminky s dětmi do 15 let ve zlínském kraji, na jejíž realizaci bylo 

využito cca 4 miliony Kč a skončila na konci února roku 2013. Cílem tohoto projektu 

bylo ulehčit ženám s dítětem či dětmi návrat na trh práce a zvýšit jejich 

konkurenceschopnost v tržním prostředí. Aktivity projektu byly zaměřeny na 

diagnostickou a motivační činnost, zvyšování kompetencí a rekvalifikace, poradenská 

činnost, zprostředkování zaměstnání a zajištění hlídání dětí. Nicméně lze konstatovat, že 

podobné programy v ostatních krajích neexistují a jejich dostupnost pro maminky 
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s dětmi je tak silně omezená a nedostatečná. V některých evropských zemích jsou 

zaměstnavatelům poskytovány příspěvky na znovuzaškolení ženy po návratu po 

rodičovské dovolené na trh práce, na formální péči o děti či dokonce na mzdy 

navracejících se maminek. V České republice jsou zaměstnavatelé motivováni 

prostřednictvím investičních pobídek na rekvalifikaci a školení nových zaměstnanců, 

popř. jim je vyplácen příspěvek na zapracování osoby vyžadující podle úřadu práce 

zvýšenou péče (do této skupiny patří i maminky s nezaopatřenými dětmi) (§111 zákona 

435/2004 Sb.; Bartáková, 2009; ESF ČR, nedat.; MPSV, 2012). 

 

10.4     Rodinná politika 

 

 

Veřejná politika může prostřednictvím ovlivňování různých životních podmínek 

rozšiřovat prostor pro individuální volby a životní příležitosti všech členů rodin, a to 

v zaměstnání i v rodinném životě. Může tímto způsobem napomáhat realizaci 

preferencí, které by zůstaly pouze ve formě potencí či nerealizovaných přání – a to jak 

v oblasti založení rodiny i v oblasti účasti na trhu práce současně (Sirovátka, 2006). 

Teorie rozeznává dvojí pojetí rodinné politiky – úzké a široké. V užším pojetí je 

rodinná politika definována jako věcná či hotovostní podpora formou přímých 

finančních transferů rodinám a slev na daních pro rodiny s dětmi, mateřskou      

a rodičovskou dovolenou, zařízení péče o děti a dotace na zařízení. Podle tohoto pojetí 

zahrnuje rodinná politika dávky a služby, přičemž je výhradně zaměřena na páry 

s dětmi, popř. osamělé rodiče. Širší pojetí rodinné politiky je rozšířeno na ty oblasti 

veřejné politiky, které mohou mít potenciální vliv na blaho rodin – tedy na politiky   

a opatření ve veřejné dopravě, imigraci, bezpečnosti, zdravotnictví, vzdělání atd. 

(Matějková a Paloncyová, 2004). 

Ve snaze vytyčit hranice rodinné politiky byla vytvořena typologie, která 

rozeznává explicitní a implicitní rodinnou politiku. Explicitní model rodinné politiky 

znamená, že si „země vytyčily zákonnou formu institucionální formulace rodinné 

politiky. Rodina je předmětem politických diskusí, politické cíle s ohledem na rodinu 

jsou jasně stanoveny“. (Matějková a Paloncyová, 2004, s. 9). Implicitní rodinné politiky 

nedisponují podobnou charakteristikou, a to i přesto, že v mnohých případech země 

s tímto typem rodinné politiky mohou mít velmi rozvinuté politiky související 

s rodinou. Tyto politiky však nemají jasně formulované cíle spojené s rodinnou 
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problematikou a nejsou výhradně určeny rodinám (jedná se např. politiky spojené 

s problematikou zaměstnání, chudoby, gender rolí atp.). Stěžejním rozdílem mezi 

oběma koncepty rodinných politik je tak založen na existenci, resp. neexistenci 

politického programu a zaměření jeho opatření na rodinu. Z hlediska této typologie 

uplatňuje Česká republika explicitní rodinnou politiku, neboť v rámci dostupných 

veřejně politických dokumentů definuje jasné cíle a opatření směřující rodinám s dětmi. 

Z hlediska Esping-Andersonovy typologie sociálních států jsou v české rodinné politice 

kombinovány prvky liberálních, korporativistických i sociálně-demokratických režimů. 

Liberální orientaci české rodinné politiky lze nalézt v opatřeních podporující 

nízkopříjmové rodiny a v převaze rodinných dávek tohoto typu. Dlouhodobá rodičovská 

dovolená a nedostatek zařízení služeb péče o malé děti lze přiřadit ke 

korporativistickému režimu sociálního státu. A stávající pokusy o harmonizaci 

rodinných a pracovních rolí, popř. podpora brzkého návratu matek na pracovní trh 

náleží do oblasti sociálně-demokratického režimu sociálního státu (Matějková     

a Paloncyová,  2004; Kocourková a Rabušic, 2006). 

 

10.4.1 Rodinná politika v České republice 

 

Rodinná politika je v České republice v působnosti Ministerstva práce     

a sociálních věcí a je reflektována v rámci několika veřejně politických dokumentů. 

V prvé řadě se jedná o Národní koncepce rodinné politiky vypracovanou Ministerstvem 

práce a sociálních věcí. Jedna z kapitol tohoto dokumentu je věnována i slučitelnosti 

profesních a rodinných rolí. Cílem rodinné politiky je podle tohoto dokumentu umožnit 

realizaci profesních ambicí rodičů a zároveň zohlednit zájmy rodičů a dětí 

prostřednictvím vytvoření vhodných podmínek a změnou společenského klimatu. 

Změna společenského klimatu je nutná s ohledem na skutečnost, že jsou rodiče vnímáni 

jako méně perspektivní zaměstnanci a dítě je chápáno jako překážka jejich plného 

pracovního uplatnění. Dále koncepce upozorňuje na fakt, že v zájmu udržení profesního 

růstu a nabytých kvalit a zkušeností je pro rodiče nutné, aby jim bylo umožněno 

udržovat kontakt se svým zaměstnavatelem v průběhu péče o malé dítě. Takový 

zaměstnanec nepředstavuje pro zaměstnavatele potenciální riziko „neefektivní 

investice“. Oblasti, které koncepce identifikuje jako klíčové jsou služby zařízení 

poskytující péči o předškolní děti a podpora slučitelnosti profesních a rodinných rolí. 
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Navrhované postupy se pak týkají vypracování studie mapující teritoriální a finanční 

dostupnosti jeslí a mateřských školek, vypracování návrhu podpory a motivace 

zaměstnavatelů umožňujících svým zaměstnankyním využívat flexibilní a zkrácenou 

pracovní dobu, poskytování volna z rodinných důvodů atp. (včetně analýzy na státní 

rozpočet), školení zaměstnavatelů v zohledňování rodinných potřeb zaměstnanců, 

oceňování family-friendly firem, vypracování návrhu řešení pro motivaci 

zaměstnavatelů k zakládání firemních školek, zatraktivnění rodičovské dovolené pro 

otce a zabezpečení účinnější kontroly dodržování diskriminace související 

s rodičovstvím (MPSV, 2005). 

Národní koncepce je koncepčním dokumentem, který je zaměřen spíše na 

zmapování situace – tedy na vypracování studií a návrhů. Skutečným realizovaným 

opatřením, které se podařilo prosadit, bylo zrušení omezení přivýdělku při pobírání 

rodičovské příspěvku a rozšíření doby, po které může dítě starší 3 let navštěvovat 

mateřskou školu, aniž by rodič ztratil nárok na příspěvek. 

Druhým strategickým dokumentem, který vydala Vláda České republiky je 

Soubor prorodinných opatření – Prorodinný balíček. Tento dokument přitom navazuje 

na vládní programové prohlášení, ve kterém je rodinná politika označena za jednu 

z hlavních priorit, a navrhuje konkrétní opatření v oblasti podpory rodiny a slučitelnosti 

rodinných a pracovních rolí. Tzv. Prorodinný balíček reaguje zejména na situaci 

spojenou s nedostatečnou kapacitou míst v jeslích a mateřských školách. Navrhuje 

zavést opatření v podobě podpory rozvoje neformální péče o děti v předškolním věku. 

Jedním z navrhovaných opatření je zavést institut evidovaného poskytovatele vzájemné 

rodičovské pomoci, resp. definovat podmínky pro poskytování individuální péče o děti 

do 7 let věku mimo režim živnostenského zákona. Cílem je přitom vytvoření rodinného 

prostředí s neformálním charakterem a minimálními nutnými požadavky. Druhým 

navrhovaným opatřením je zavedení tzv. miniškolek a podpora služeb péče o děti 

v oblasti živnostenského podnikání (více o tomto tématu v kapitole 11). V oblasti 

zaměstnávání maminek s dětmi bylo navrhováno poskytovat slevu na pojistném na 

sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele, 

kteří by zaměstnávali osoby patřící do skupiny osob obtížně zaměstnavatelných, 

v případě že budou pracovat na kratší pracovní úvazek. Cílem tohoto opatření je zvýšit 

motivaci zaměstnavatelů nabízet částečné pracovní úvazky. Posledním navrhovaným 

opatřením je zavedení institutu otcovské dovolené. Toto opatření bude umožňovat 

otcům přerušení výkonu povolání a společně s matkou pečovat o novorozeného 
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potomka. Tímto krokem se podpoří ochota otců čerpat na přechodnou dobu rodičovskou 

dovolenou v prvním období života dítěte (Vláda ČR, nedat.). 

Přestože se ve většině případů nepodařilo realizovat navrhovaná opatření, nelze 

oběma zmiňovaným dokumentům upřít jistý přínos. Ten je zejména v posunu chápání 

rodinné politiky v očích politické reprezentace, která tímto rodině a problému 

slučitelnosti rolí přiřadila určitou důležitost. Důkazem je i vládní programové 

prohlášení, kdy se stávající vláda zavázala ke konkrétním krokům v oblasti podpory 

rodiny a slučování rodinných a pracovních rolí. 

„Vláda vytvoří podmínky k dalšímu rozvoji rodinné politiky a péče o děti s cílem 

zvýšit společenskou prestiž rodiny a posílit zapojení obou rodičů do péče o děti. Podpoří 

další rozvoj služeb péče o děti. Pro podporu zaměstnání na částečnou pracovní dobu 

rodičů s dětmi do 6 let, zdravotně postižených a osob pečujících o handicapované budou 

zavedeny slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele ve výši 7 200,- Kč ročně za 

každý částečný úvazek takovéto osoby.“ (Programové prohlášení Vlády České 

republiky, srpen 2010, dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-

dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf) 

 

10.4.2 Hodnocení realizovaných opatření 

 

Při hodnocení navrhovaných opatření rodinné politiky budu vycházet zejména ze 

statistických zjištění. Většina navrhovaných opatření se týkala rozvoje soukromých 

školek na území České republiky. V letech 2005 až 2012 se počet soukromých zařízení 

poskytující péči o děti předškolního věku zvýšil ze 72 zařízení na 194, přičemž 

k největšímu rozmachu došlo za poslední tři roky (viz tabulka 3). K 30. září 2012 bylo 

na našem území 194 soukromých školek (oproti 4 693 mateřských školek zřizovaných 

obcemi), což tvoří necelých 4 % všech mateřských školek. Lze tedy konstatovat, že 

k plánovanému rozvoji soukromého a alternativního školství u nás nedošlo, neboť 

politické reprezentaci se zatím nepodařilo prosadit jednotný koncept, který by 

problematiku nedostatečných kapacit školských zařízení vyřešil. Rozvoji brání i 

legislativní roztříštěnost navrhovaných opatření (termín miniškolka byl nahrazen 

termínem dětská skupina či regulace některých zařízení živnostenským zákonem) a 

skutečnost, že problematika předškolní péče náleží do gesce více ministerstev. Firemní 

školky a dotace firemních školek spadají do působnosti Ministerstva školství, mládeže a 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf
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tělovýchovy, jakož i mateřské školy, jejichž zřizovateli jsou navíc v drtivé většině 

případů obce. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zabývá problematikou provozu 

soukromých školek a je pověřeno přípravou zákona týkající se dětské skupiny. Co se 

týká ostatních navrhovaných opatření prozatím se nepodařilo zavést institut rodičovské 

dovolené ani finanční úlevy pro zaměstvatele nabízející částečné pracovní úvazky, a to i 

přesto, že se k tomu ministři zavázali v programovém prohlášení vlády. 

 

Tabulka 3: Počet soukromých školek v letech 2003 - 2013 

Zřizovatel 

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

                  

Školy 

  Celkem     5 067  4 994  4 834  4 815  4 808  4 809  4 826  4 880  4 931  5 011  

  

v
 t

o
m

 

 veřejný     4 973  4 899  4 741  4 720  4 706  4 702  4 702  4 723  4 745  4 778  

  

v
 t

o
m

 

 MŠMT     8  7  8  8  8  8  8  8  8  8  

    obec     4 794  4 726  4 654  4 631  4 617  4 613  4 614  4 638  4 662  4 693  

    jiný resort     –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

    kraj     171  166  79  81  81  81  80  77  75  77  

   soukromník 74  75  72  73  77  82  96  126  150  194  

   církev     20  30  21  22  25  25  28  31  36  39  

Zdroj: MŠMT, nedat. 

 

Tabulka 4: Počet dětí umístěných v soukromých zařízeních v letech 2003 - 2013 

Zřizovatel 2003/0

4 

2004/0

5 

2005/0

6 

2006/0

7 

2007/0

8 

2008/0

9 

2009/1

0 

2010/1

1 

2011/1

2 

2012/1

3 

                  

Školy 

  Celkem     
286 

340  

286 

230  

282 

183  

285 

419  

291 

194  

301 

620  

314 

008  

328 

612  

342 

521  
354 340  

  

v
 t

o
m

 

 veřejný     
282 

309  

282 

187  

278 

176  

281 

377  

287 

059  

297 

069  

308 

930  

322 

572  

335 

308  
345 746  

  

v
 t

o
m

 

 MŠMT     98  101  123  118  113  142  161  157  164  144  

    obec     
277 

671  

277 

664  

275 

580  

278 

795  

284 

495  

294 

441  

306 

182  

319 

789  

332 

586  
343 016  

  
  jiný 

resort 
    –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

    kraj     4 540  4 422  2 473  2 464  2 451  2 486  2 587  2 626  2 558  2 586  

   soukromník 3 310  3 303  3 238  3 194  3 226  3 615  4 023  4 893  5 778  6 967  

   církev     721  740  769  848  909  936  1 055  1 147  1 435  1 627  

Zdroj: MŠMT, nedat. 
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11   Nástroje  umožňující harmonizaci rodinných     

a      pracovních rolí 

V posledních letech se objevila v České republice řada zákonných opatření, 

jejichž cílem je umožnit ženám lépe zvládat roli matky a zaměstnankyně. Mezi základní 

patří následující skupiny nástrojů: 

 Finanční prostředky – sociální dávky a prostředky vyplývající z daňové 

politiky, které mohou rodiny využít jako náhradu za část příjmů získávaných 

z trhu práce, a které pomáhají snižovat náklady spojené s péči o děti, 

vzděláváním apod. Do této skupiny patří i příspěvky na různé služby usnadňující 

mateřskou roli či umožňující participaci rodičů na trhu práce 

 Rozvoj netržních služeb – školství, zdravotnictví apod. Tyto služby umožňují 

snížení času potřebného pro péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání. 

 Legislativa vyrovnávající handicap rodičů s dětmi oproti bezdětným 

zaměstnancům nebo poskytující rodičům s dětmi některé výhody. Do této  

skupiny nástrojů patří zejména legislativní úprava rodičovské a mateřské 

dovolené, placené či neplacené volno z důvodu péče o dítě apod. (Mareš in 

Sirovátka, 2006). 

Konkrétní přijatá opatření lze znázornit i pomocí typologie Bardacha (in Veselý    

a Nekola, 2007). V rámci této typologie jsou přijatá opatření prezentována podle cílů  

a zamýšlených či skutečných efektů dotyčného opatření. 
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Tabulka č. 5: Přijatá podle typu, cíle a efektů opatření 

Nástroj/opatření Typ 

nástroje/opatření
 
 

Cíle nástroje/opatření Efekty 

nástroje/opatření 

Zákon č. 561/2004 

Sb. o školním, 

základním, 

středním, vyšším 

odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů 

(tzv. školský zákon) 

 

Regulace, 

poskytování služeb 

Vytvořit hustou síť 

finančně dostupných 

mateřských škol, které 

by napomohly při 

harmonizaci rodinných 

a pracovních rolí, a 

které by poskytovaly 

služby v návaznosti na 

poptávku ze strany 

rodičů a zájmu dětí 

(zdroj: MPSV, nedat.; 

MSPV,2005) 

V roce 2002 se na území 

ČR nacházelo 5562 

mateřských škol,v roce 

2004 bylo mateřských 

škol o něco méně – údaje 

hovoří o 5492 

mateřských školách. 

V následujících letech 

2007 – 2010 počet 

mateřských škol klesl na 

4826. Poslední údaje z let 

2010/2011 hovoří o počtu 

4880 mateřských škol. 

Přičemž počet dětí mezi 

léty 2007 – 2011 vzrostl 

téměř o 40 tis. 

(Český statistický úřad, 

nedat.; Český statistický 

úřad, 2012) 

Zákon č. 262/2006 

Sb. zákoník práce, § 

85, § 241 (úprava 

pracovní doby) 

 

Regulace, úprava 

struktury práv, 

povinností a 

odpovědností 

Umožnit zvládání 

rodinných a 

pracovních rolí 

úpravou pracovní 

doby. 

Zaměstnavatel je povinen 

vyhovět žádosti o kratší 

pracovní dobu nebo jinou 

úpravu stanovené 

pracovní doby (nebrání-li 

tomu vážné provozní 

důvody) či umožnit 

pružnou pracovní dobu 

za určitých podmínek a 

na určitých pracovištích. 

Dále je povinen přihlížet 

k potřebám matek při 

práci na směny. Přestože 

existují zákonné 

podmínky pro některé 

typy tzv. flexibilní 

úvazků, jsou v České 

republice využívány 

pouze v malé míře. Na 

zkrácený úvazek pracuje 

v průměru 5% všech 

zaměstnanců. Důvody 

jsou na straně jak 

zaměstnavatelů, tak 

samotných 

zaměstnankyň. Efekt 

tohoto nástroje tak není 

příliš markantní 

(Haberlová a Kyzlinková, 

2009; MPSV, nedat.; 

Zákon 262/2006 Sb) 
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Zdroj: Boušková, 2013 

 

 

Daňové zvýhodnění 

rodin s dětmi 

Daňová 

opatření, 

peněžitá 

podpora 

Zajistit finanční 

soběstačnost rodiny 

a zároveň zvýhodnit 

ekonomicky aktivní 

rodiče 

prostřednictvím 

nepřímé finanční 

podpory (tzv. 

daňové slevy a 

bonusy). 

(Höhne et al.,2010) 

Daňová zvýhodnění se týkají 

dětí žijící s daňovým 

poplatníkem v domácnosti. 

Opatření tak zvýhodňují 

především úplné rodiny a 

manželské páry. 

Nárok na finanční bonusy má 

pouze poplatník, který 

v daném období dosáhl určité 

výše příjmu. Matky jsou takto 

motivovány k ekonomické 

aktivitě 

(Höhne et al.,2010; MPSV, 

nedat.) 

Soukromá zařízení 

služeb péče o děti a 

služby typu „baby-

sitting“ zřizovaná 

v rámci 

živnostenského 

zákona č. 455/1991 

Sb. (mimoškolní 

vzdělávání) a 

soukromé mateřské 

školy zřizované 

v rámci školského 

zákona 

Regulace, 

poskytování 

služeb 

Rozšířit nabídku 

služeb péče o děti 

v předškolním věku 

a tím napomoci 

lepší harmonizaci 

rodinných a 

pracovních rolí. 

K rozvoji tohoto typu služeb 

ve velkém měřítku nedošlo, 

neboť jejich rozvoji brání 

zejména legislativní překážky, 

vysoké nároky na odbornou 

kvalifikaci 

a hygienické podmínky, které 

musí být splněny u výkonu 

tohoto tytu péče. Pro většinu 

rodin jsou nedostupné také 

z finančních důvodů. 

Upřednostňovaným typem 

péče tak stále zůstávají 

mateřské školy. (MPSV, 2005) 

Rodičovský příspěvek 

s možností jeho 

čerpání v tzv. 

třístupňovém systému 

(možnost vybrat si 

dobu a výši čerpání 

rodičovského 

příspěvku) – 

v platnosti od 

1.1.2008, poslední 

úprava proběhla 

k 1.1.2012 

Peněžitá 

podpora, 

rozpočty 

odpovědných 

institucí 

Umožnit matkám 

zvolit si způsob 

čerpání 

rodičovského 

příspěvku podle 

svých potřeb a 

rozhodnout tak o 

době strávené mimo 

zaměstnání 

z důvodu péče o 

dítě. 

 

Výzkumy naznačují, že se 

v posledních letech objevují 

dvě tendence. Přibývá 

významným způsobem matek, 

které se chtějí vrátit do 

zaměstnání dříve než po třetím 

roku věku dítěte. Tato 

skutečnost je sice reflektována 

„vyšším“ rodičovským 

příspěvkem, nikoli však 

institucionálně. Zároveň však 

přibývá matek, které zůstávají 

na rodičovské dovolené déle 

než jsou v ČR obvyklé tři 

roky, a které se těžko uplatňují 

na trhu práce. Efekt tohoto 

opatření je tak sporný 

(Ettlerová, 2006; MPSV, 2012; 

Sirovátka, Bartáková, 2008). 
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11.1   Mateřská dovolená 

 

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená v průběhu mateřské dovolené, na 

kterou žena nastupuje v období od 8. do 6. týdne před porodem, a poskytuje se až na 

dobu 28 týdnů (v případě vícečetného mateřství až na dobu 37 týdnů). Tato doba patří 

mezi nejdelší v porovnání s ostatními evropskými státy (viz graf 2). 

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená z nemocenského pojištění a mají 

na ní nárok ženy, které jsou v zaměstnaneckém poměru, resp. ženy samostatně 

výdělečně činné či podnikatelky za podmínky účasti v systému nemocenského pojištění 

a přerušení výdělečné činnosti. Legislativně jsou základní podmínky vzniku nároku na 

dávku dány účastí na nemocenském pojištění v posledních dvou letech po dobu 

minimálně 270 dnů či tzv. ochrannou lhůtou. Ta vzniká u žen, jejichž pojištěné 

zaměstnání skončilo v době těhotenství, a zabezpečuje jejich nárok na peněžitou 

podporu po tolik kalendářních dnů, kolik trvalo jejich poslední zaměstnání (maximálně 

180 kalendářních dnů). U žen samostatně výdělečně činných (OSVČ) je dán nárok na 

peněžitou podporu účastí na nemocenském pojištění po dobu minimálně 180 

kalendářních dní v posledním roce před dnem počátku podpůrčí doby. Pro ženy 

podnikatelky, které si neplatí nemocenské pojištění (např. z důvodu nevýhodnosti, 

neboť účast v systému je dobrovolná), se tak otevírá problém, že jim nevzniká nárok na 

peněžitou pomoc v mateřství. Navíc jsou tyto ženy automaticky zařazeny do nejnižšího 

stupně čerpání rodičovského příspěvku, tedy na čtyři roky s výší příspěvku 7 600 Kč do 

devátého měsíce dítěte a poté 4 800 Kč. Nastavení peněžité pomoci v mateřství tak 

významným způsobem zvýhodňuje ženy zaměstnankyně oproti ženám samostatně 

výdělečně činným (Ettlerová et al., 2006; MPSV, nedat.) 

Mateřská dovolená je nástrojem, který poskytuje ženě právní záruku návratu 

k původnímu zaměstnavateli po dobu zhruba 7 měsíců, tedy do 6 měsíců věku dítěte. 

V této době je ženě garantována stejná pracovní pozice, na rozdíl od rodičovské 

dovolené, kde je po dobu třech let garantováno pracovní místo, nikoliv pozice. Dávka je 

vypočítávána z příjmu za posledních dvanáct měsíců a činí 70 % denního vyměřovacího 

základu. Nahrazuje tak ušlý příjem v době péče o novorozeného potomka a vyplácí se 

od vzniku sociální události (Ettlerová et al., 2006; MPSV, 2010; MPSV, nedat.). 

V posledních letech došlo na poli mateřské dovolené ke snahám zrovnoprávnit 

postavení mužů a žen v oblasti rodičovství. Současná právní úprava tak umožňuje 
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střídání matky dítěte s manželem, resp. otcem dítěte na mateřské dovolené bez ztráty 

nároku na pobírání peněžité podpory v mateřství (pouze přejde tento nárok z matky na 

otce) od počátku 7. týdne ode dne porodu. Podmínkou je přitom písemná dohoda mezi 

rodiči a doba, po kterou musí muž o dítě pečovat. Od 1.1.2012 je navíc uzákoněna 

podmínka, že muž musí pečovat o dítě nejméně sedm po sobě jdoucích kalendářních 

dnů (Křížková et al., 2006; MSPV, nedat.) 

Podle dosavadních výzkumů využívá mateřskou dovolenou drtivá většina všech 

žen, přičemž většina z nich následně zůstává doma a pokračuje na tzv. rodičovské 

dovolené. Pouze malé procento žen (1% u matek s prvním dítětem, 2% matek s druhým 

dítětem) se vrací do zaměstnání po skončení mateřské dovolené (Ettlerová et al., 2006; 

Kuchařová et al., 2007). 

 

Graf 2: Délka mateřské dovolené v České republice v porovnání s jinými evropskými (i   

              světovými) státy 

Zdroj: OECD, 2012 
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11.2  Rodičovská dovolená 

 

Dalším nástrojem, který umožňuje skloubení rodinných a pracovních rolí je 

rodičovská dovolená. Jak poukazuje Ettlerová, „za základní ukazatele toho, jak 

rodičovská dovolená přispívá k harmonizaci rodiny a zaměstnání, lze považovat její 

skutečnou délku, podmínky nástupu do zaměstnání po jejím ukončení a výši finanční 

náhrady za nerealizovaný výdělek po dobu jejího trvání.“  (Ettlerová et al., 2006, s. 67). 

Rodičovská dovolená je institucí určenou pro osoby, resp. ženy 

v zaměstnaneckém poměru a  představuje ochrannou lhůtu pro matku – zaměstnankyni 

v délce tří let. Po tuto dobu je zaměstnavatel povinen vzít zpět ženu zpět do práce. 

Rodičovský příspěvek je pak formou příspěvku, který může být čerpán nezávisle až do 

čtyř let věku dítěte a do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč. Tato skutečnost 

reprezentuje atypický prvek oproti ostatním zemím, neboť období nároku na čerpání 

rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku se od sebe vzájemně odlišují (Ettlerová 

et al., 2006; Křížková et al.,2011; MPSV, 2012). 

Způsob čerpání stanovuje zákon podle výše denního vyměřovacího základu pro 

stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem. Rodič 

si může zvolit výši, resp. délku pobírání rodičovského příspěvku v případě, že alespoň 

jednomu z rodičů lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku 

denního vyměřovacího základu. Pokud je 70 % 30násobku denního vyměřovacího 

základu nižší nebo rovno 7 600 Kč, výše rodičovského příspěvku může činit maximálně 

7 600 Kč. Pokud je vypočtený vyměřovací základ vyšší než částka 7 600 Kč, je výše 

příspěvku omezena touto částkou, nejvýše však může činit částka rodičovského 

příspěvku 11 500 Kč měsíčně. V případě, že lze tento denní vyměřovací základ stanovit 

u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Naopak pokud nelze denní vyměřovací 

základ stanovit ani u jednoho z rodičů, náleží matce (popř. otci) rodičovský příspěvek  

v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši   

3 800 Kč do 4 let věku dítěte (MPSV, 2012). 

Rodičovský příspěvek je univerzální dávka a plyne ze státního rozpočtu. V roce 

2007 došlo k jeho zvýšení, což má dvojí důsledek pro rodinu. V prvé řadě lze tento krok 

chápat jako potvrzení pečovatelské role rodiny, na druhé straně vybízí ženy k delšímu 

setrvání mimo trh práce. To platí především u žen s nízkou kvalifikací a nízkými 
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příjmy, neboť rodičovský příspěvek takto konkuruje jejich nízkým mzdám. V České 

republice není právo na rodičovskou dovolenou individualizované, takže jej mohou 

sdílet oba rodiče. Rodičovský příspěvek náleží rodiči, který celodenně  a osobně 

pečuje o dítě (od roku 2001 mohou nastoupit na rodičovskou dovolenou i muži bez 

ztráty nároku na návrat do původního zaměstnání). Jeho výše a nárok je odvozen od 

výše denního vyměřovacího základu, který je uplatněn při stanovení peněžité pomoci 

v mateřství. Poměr mužů využívajících institutu RD je však oproti ženám zanedbatelný. 

Zavedení možnosti zůstat s dítětem doma tak nevedlo u mužů k jejímu využívání. Již 

proběhla šetření potvrzují, že celodenní péče o dítě zůstává,  a pravděpodobně i zůstane 

záležitostí žen. A to i přesto, že mnoho žen se po svém návratu na trh práce setkává 

s komplikacemi a znevýhodněním kvůli péči o dítě v předškolním věku. Roli 

pečovatelky by však matky se svými partnery neměnily (v tom se shodují s muži), a to  

i přesto, že existují zákonné podmínky pro možnost celodenní péče o dítě rodičem – 

mužem. Pouze čtvrtina žen by souhlasila s tím, aby její partner zůstal s dítětem na 

rodičovské dovolené. Pozitivní postoj k této možnosti projevily především 

vysokoškolsky vzdělané matky (Ettlerová et al., 2006). 

Podle uskutečněných výzkumů je nejčastějším důvodem, proč je v České 

republice na rodičovské dovolené drtivé procento žen, důvod finanční. Strukturální 

podmínky v podobě vyšších mezd u mužů ovlivňují praktický nezájem o střídání rodičů 

na mateřské a rodičovské dovolené, resp. ochotu mužů pečovat celodenně o dítě. 

Druhým hlediskem jsou pak osobní preference rodičů a chápání genderových rolí 

(důležitou roli zde hrají zejména kulturní stereotypy). V české společnosti převažuje 

názor, že rodičovská dovolená je vhodnější pro ženy spíše než pro muže (mnoho 

respondentek se domnívalo, že muž by péči o dítě nezvládal). Muži se také často 

obávají negativního vlivu na jejich kariéru. Co se týče celodenní péče o dítě ze strany 

mužů, došlo k přerušení zaměstnání či podnikání z důvodu péče o dítě mladší 4 let 

minimálně na jeden měsíc pouze ve 2% případů, kdy muž pobíral rodičovský příspěvek 

a 2% mužů, kteří příspěvek nepobírali. Přičemž charakter této péče je především 

krátkodobý (např. když muž musí „zaskočit“ za ženu, která musí rodičovskou 

dovolenou z nějakého důvodu přerušit) a neohrozí pracovní kariéru takto pečujícího 

muže. Jak poukazuje Bartáková, současné podoba rodičovské dovolené má výrazný vliv 

udržování genderově stereotypních rolí. Neboť to jsou téměř výhradně ženy, které 

pečují o malé děti a nastupují na rodičovskou dovolenou. Pro zaměstnavatele to je jasný 

signál o riziku, které se zaměstnáním ženy pojí. Ty jsou vnímány jako rizikovější 
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pracovníci oproti mužům z hlediska kontinuity pracovního nasazení, což může vést   

k diskriminujícímu chování vůči ženám. Výsledkem je opět zvýšení pravděpodobnosti, 

že žena odejde na rodičovskou dovolenou (Bartáková, 2009; Ettlerová et al., 2006; 

Höhne, 2010). 

Až do roku 2003 byla u žen pobírajících rodičovský příspěvek omezena možnost 

přivýdělku. V současnosti není příjem rodiče (ženy) sledován, pro rodinu se tak otevírá 

faktická možnost dalšího příjmu. Žena splňuje podmínku celodenní péče a náleží jí tak 

rodičovský příspěvek, pokud zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je 

výdělečně činná. V případě dítěte do dvou let jeho věku je možnost výdělku omezena 

rozsahem hodin strávených v jeslích či jiném zařízení poskytující péči. Počet hodin 

strávených v těchto zařízeních nesmí přesáhnout 46 hodin za týden (Ettlerová et al., 

2006; MPSV, 2012). 

 Nastavení takovýchto zákonných podmínek pro ženu znamenají výběr mezi 

několika variantami. Buď může volit mezi skutečnou celodenní péčí bez paralelní 

výdělečné činnosti, což pro ní ovšem znamená snížení rodinného rozpočtu, nebo si 

může zvolit druhou možnost, kterou je výdělečná činnost v průběhu rodičovské 

dovolené. Může přitom využívat služeb jeslí v zákonem povoleném rozsahu, u staršího 

dítěte služeb mateřské školy, soukromého zařízení či paní na hlídaní, neboť tam je 

nastavení benevolentnější. Skutečná omezení u této alternativy plynou z možnosti 

umístění dítěte do těchto zařízení, neboť počet jeslí v České republice rapidně klesl   

a umístit dítě mladší třech let do mateřské školy je v některých lokalitách nemožné 

z důvodu naplněných kapacit. Navíc ne každé ženě se vzhledem k výši výdělku vyplatí 

financovat soukromé služby péče o děti. Reálný výběr mezi variantami je také ovlivněn 

vykonávanou profesí a rodinnou situací. Podstatně horší situaci lze nalézt v neúplných 

rodinách, u matek samoživitelek a matek s více dětmi (Ettlerová et al., 2006). 

V oblasti míry a způsobu využívání institutu rodičovské dovolené lze za 

základní charakteristiku považovat skutečnou délku jejího trvání. V České republice 

obecně platí trend, kdy ženy využívají rodičovskou dovolenou v celé zákonem 

poskytované délce. Nicméně v případě, že se žena nevrátí po uplynutí rodičovské 

dovolené (tedy po třech letech) do zaměstnání z důvodu delší celodenní péče až do čtyř 

let věku dítěte, hrozí jí těžkosti v práci či dokonce propuštění v případě, že se 

nedohodne se zaměstnavatelem. Mnohé ženy se z tohoto důvodu stávají nezaměstnané. 

Prodloužení doby rodičovské dovolené na čtyři roky v devadesátých letech podle 

některých autorů nemělo podpořit domácí péči o dítě, která je v českém prostředí 

http://slovnik.seznam.cz/de-cz/?q=öffnen
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vnímána jako nevhodnější, ale uvolnit tlak na trhu práce v post-transformačním období. 

Prodloužení doby, kterou ženy setrvávají mimo trh práce, se tak stalo prostředkem   

v boji proti nezaměstnanosti (Bartáková, 2009; Ettlerová et al., 2006). 

Podle šetření, které uskutečnila Ettlerová et al. se  skutečná doba strávená na 

rodičovské dovolené mění v závislosti na dosaženém vzdělání matky, přičemž nejdéle 

tráví na rodičovské dovolené matky se základním vzděláním. Ty strávily doma s dětmi 

průměrně 3,9 roku oproti středoškolsky vzdělaným matkám, které doma pečovaly o dítě 

pouze 3,6 roku. Nejméně času přitom pečovaly o dítě na rodičovské dovolené 

vysokoškolačky, a to v průměru 3,4 roku. Zajímavá je i ideální doba, kterou by podle 

respondentek měly strávit matky  s dětmi na rodičovské dovolené. V průměru je 

považována z ideální délku 4,9 let strávených na rodičovské dovolené (Bartáková, 

2009; Ettlerová et al., 2006; MPSV, 2012). 

Výše zmíněné skutečnosti naznačují, že se ženy neobávají problémů či těžkostí, 

které jsou spojeny s pozdějším návratem na trh práce. Nevýhody tkví především    

v oblasti ztráty lidského kapitálu – zastarání kvalifikace, oslabení pracovní motivace, 

sebedůvěry apod. Zjištění také poukazují na preference rodičovské a pečovatelské role, 

patrný je i vliv situace na trhu práce a současné koncepce rodičovského příspěvku. Část 

žen, které se rozhodly prodloužit dobu strávenou na rodičovské dovolené péčí     

o potomka, jako důvod uvedla fakt, že nesehnaly pracovní místo či jim dosavadní místo 

neumožňovalo skloubit rodinné a pracovní povinnosti. Dalšími důvody byly péče    

o dalšího potomka v pořadí a neochota svěřit své dítě do péče jiné osoby. Naopak pro 

ženy, které se rozhodly zkrátit rodičovskou dovolenou a vrátit do zaměstnání, byly 

stěžejními důvody špatná finanční situace rodiny a potřeba druhého příjmu. Část žen 

chtěla využít dobrou pracovní příležitost, která se jim naskytla (Ettlerová et al., 2006). 

Faktory ovlivňující délku, kterou ženy setrvávají na rodičovské dovolené, lze 

postatě rozdělit na dvě velké skupiny. V prvé řadě to jsou faktory vnější nebo-li 

systémové, v druhé řadě to jsou individuální či osobnostní (viz tabulka 6 a 7). Za 

nejdůležitější faktory lze přitom považovat koncepce rodičovské dovolené, situace na 

trhu práce a individuální charakteristiky (lidský kapitál). 



Diplomová práce                                                                             Žena mezi rodinou a prací a sociální stát 

67 

Tabulka 6: Vnější faktory ovlivňující délku přerušení kariéry z důvodu péče o děti 

V rámci rodinné politiky  

Mateřská a rodičovská dovolená – jejich celkové schéma, zákonem stanovená délka, 

míra finanční kompenzace absence pracovního příjmu, podmínky a míra zapojení otců, 

možnost paralelní výdělečné činnosti, povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům na 

RD 

Zařízení denní péče o děti zaměstnaných rodičů – dostupnost jeslí, mateřských škol a 

jejich alternativ, cena za poskytované služby, otevírací doba, kvalita výchovné a 

zdravotní péče 

V oblasti trhu práce 

Celková nezaměstnanost,  

Lokální situace a struktura nabídky v místě bydliště 

Nástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti (dávky v nezaměstnanosti, „job 

protection“ 

V neformálních strukturách příbuzenských a lokálních 

Mezigenerační pomoc 

Opatření na úrovni obce v oblasti dopravní obsluhy, zájmu o problémy rodin v lokalitě, 

spolupráce subjektů státní správy, samosprávy a občanských aktivit 

Zdroj: Ettlerová et al., 2006 

 

 

Tabulka 7: Individuální faktory ovlivňující délku přerušení kariéry z důvodu péče                

                   o děti 

Socioprofesní status ženy před porodem 

Ekonomický sektor zaměstnání, zda šlo o soukromý nebo veřejný sektor (veřejný bývá 

obvykle vstřícnější) 

Profesní status – kvalifikační aj. nároky profese, míra investic do přípravy daného 

povolání 

Zaměstnanecký status – zda rodič byl zaměstnancem, soukromě podnikajícím, 

nezaměstnaným 

Délka praxe v oboru a délka účasti na trhu práce 

Ukazatele lidského kapitálu 

Vzdělání 

Věk (při porodu) 
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Motivovanost, adaptabilita 

Rodinný stav, rodinné zázemí a postavení matky v širší rodině 

Existence partnera 

Pořadí dítěte 

Zdravotní stav rodičů 

Příjem domácnosti (nemá zcela jednoznačný vliv) 

Zdroj: Ettlerová et al., 2006 

 

11.3    Služby péče o malé děti  

Sociální stát pomáhá maminkám i prostřednictvím poskytování formální péče o 

děti (jesle, mateřské školy), popř. podporou či zákonnými podmínkami pro provoz 

jiných zařízení služeb péče o děti. V České republice je do třech let věku dítěte 

preferována péče v domácím prostředí, čemuž odpovídá současné nastavení rodinné 

politiky a počet zařízení péče o děti do třech let. Skutečnosti, že sociální stát spoléhá 

velkou měrou na rodiče, odpovídají i statistické údaje. O dítě celodenně a osobně pečuje 

v jeho prvním roce 95 % maminek, mezi prvním a druhým rokem dítěte to je 92 % žen 

a mezi druhým a třetím rokem pečuje o dítě 80 % žen. Situace se mění zejména po 

třetím roku věku dítěte, kdy o dítě celodenně a osobně pečuje pouze 38 %. V tomto 

období se matky začínají spoléhat na pomoc sociálního státu v podobě zajištění 

institucionální péče (Bartáková, 2009). 

 

11.3.1 Zařízení pro děti do tří let věku  

V České republice lze nalézt tři základní typy poskytované péče o děti do tří let. 

V prvé řadě se jedná o zařízení typu jesle, dále je péče poskytována v zařízeních, která 

jsou provozována v rámci zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

V režimu tohoto zákona jsou poskytovány i služby typu „baby-sitting“ (MPSV, 2013). 

Soukromá zařízení poskytující „péči o dítě do tří let v denním režimu“ jsou 

zřizována v rámci příslušného zákona o živnostenském podnikání. Jsou zřizována 

soukromými subjekty, přičemž poplatek za tyto služby je stanoven na komerční bázi a 

je hrazen rodiči. Ministerstvo práce a sociálních věcí definuje soukromá zařízení takto: 

„Obsahová náplň živnosti je specifikována jako individuální výchovná péče 

o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj 
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rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných 

schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování 

bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku 

v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první 

pomoci“ (MPSV, 2013). 

Druhým typem péče o děti mladší třech let jsou služby typu „baby-sitting“. 

Zákon definuje tyto služby jako příležitostné krátkodobé hlídání dětí, obsahem činnosti 

není tedy péče o děti v denním režimu. Hlavní obsahová náplň činnosti spočívá 

v zajišťování chodu domácnosti (úklid, praní, žehlení, nakupování apod.). Vzhledem 

k soukromému charakteru podnikání, je poplatek za tyto služby také určován na 

komerční bázi (MPSV, 2013). 

11.3.1.1 Jesle 

Jesle jsou tzv. zvláštní dětská zařízení léčebně preventivní péče, která pečují 

o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let. V minulosti patřily jesle mezi zdravotnická 

zařízení, nicméně v roce 2012 byl tento jejich status zrušen zákonem č.  372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Podle některých autorů 

(Esping-Andersen, Castler aj.) představují služby formální péče o děti nejefektivnější 

nástroj ovlivňující ženskou zaměstnanost, resp. rozhodnutí o založení rodiny. Podpora 

těchto služeb je přitom doporučována směrnicemi Evropské strategie zaměstnanosti 

(Bartáková, 2009; MPSV, 2013). Na počátku devadesátých let existovalo na území 

České republice více než tisícovka jeslí s téměř 40 tisíci místy. K jejich rozvoji došlo 

zejména za dob socialismu, kdy byly děti přijímány do těchto zařízení od tří měsíců, 

neboť se posazoval názor, že dětský kolektiv s odborně vedenou pečovatelkou je pro 

dítě vhodnější než matka, který není odborně způsobilá vychovávat dítě. Vlivem 

měnících se preferencí – po revoluci začala být v České republice prosazována domácí 

péče oproti té institucionální – i z důvodu prodloužení rodičovské dovolené, klesl počet 

jeslí v průběhu devadesátých na necelou padesátku zařízení na celém území České 

republiky. Poslední údaje z roku 2011 hovoří o 46 existujících jeslích. Zatímco v první 

polovině devadesátých let mohly jedny jesle uspokojit poptávku více než 35 dětí, 

současný stav čítá kolem 1500 všech nabízených míst. Tato nedostatečná nabídka jeslí 

je způsobena i skutečností, že se u nás institucionalizovala představa, že by matka měla 

být s dítětem doma až do jeho tří let, přičemž toto stanovisko zastávala i řada státních 

subjektů (např. Ministerstvo zdravotnictví v Národní zprávě o rodině vybízelo stát, aby 
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nepodporoval jesle, neboť pro dítě je lepší péče v rodině). Přesto, jak poznamenávají 

Sirovátka a Bartáková, lze v České republice zaznamenat měnící se preference u matek 

s vyšším vzděláním, které by uvítaly dřívější návrat na trh práce a rozvoj služeb pro děti 

mladších tří let. V této souvislosti dokonce hovoří o institucionálním zaostávání politik 

a trhu práce, neboť ty podle nich nereflektují právě tyto měnící se preference. Jednou 

z možností jak rozšířit stávající nabídku jeslí je podle Kuchařové (Kuchařová et al., 

2009) znovuotevření jeslí ve středně velkých obcích (neboť v malých obcích je jejich 

otevření značně ekonomicky nevýhodné) či zřizování jeslí jako samostatných oddělení 

mateřských škol. Toto znovu otevření však nesmí být pro rodiče finančně demotivující, 

neboť tento aspekt je rozhodující pro využívání tohoto druhu služeb (Bartáková, 2009; 

Kuchařová et al., 2007; Možný, 2002; MPSV, 2013; Sirovátka, Bartáková, 2008). 

Problémem je regionální rozložení jeslí, které je značně nerovnoměrné. Nejvíce 

jeslí se nachází na území hlavního města Prahy a v Ústeckém kraji, v ostatních krajích 

se nachází v průměru jedno až dvě zařízení. Přitom jsou tato zařízení koncentrována ve 

větších městech, rodiny žijící na vesnici či menších městech prakticky nemají možnost 

služeb jeslí využít. Podle provedeného šetření se celková kapacita jeslí pohybuje mezi 

10 – 65 dětmi, přičemž počet přijatých dětí v mnohých případech přesahuje kapacitu 

jeslí. Tento fakt je dán skutečností, že se v jeslích střídají děti s celoměsíční docházkou  

i ty, které dochází pouze na několik dní v měsíci. Nejčastěji navštěvují jesle děti ve 

věku 2 – 3 let, přičemž existují jesle, které přijímají děti již od šesti měsíců. Některé 

jesle umožňují i pobyt dětí starších třech let, a to z důvodu plynulého přechodu do 

mateřské školy. Zřizovateli jeslí jsou v největší míře obce, které je zřizují podle svého 

uvážení a potřeb území. Poplatek za jesle je také plně v kompetenci zřizovatele, péče  

o děti může být zpoplatněna plnou či částečnou úhradou klienty. Poplatky v jeslích se 

pohybují v rozlišných mezích, zpravidla mezi 800 – 4 500 Kč za měsíc. Pro některé 

nižší příjmové kategorie rodičů je tato služba nedostupná, neboť náklady na jesle jsou 

až čtyřikrát vyšší než náklady na péči o dítě navštěvující mateřskou školu. Jesle jsou 

otevřeny v průměru 10 hodin denně a otevírací hodiny se nejčastěji pohybují v rozmezí  

6 – 16 hodin. Tento stav rodičům vyhovuje (Bartáková, 2009; Kuchařová et al., 2007; 

MPSV, 2013) 
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Tabulka 8: Vývoj počtu jeslí a nabízených míst v letech 1990 – 2010 

Rok Počet jeslí Místa v jeslích 

1990 1 043 39 829 

1991 486 ----- 

1992 381 13 196 

1993 247 9 265 

1994 235 8 565 

1995 207 7 574 

1996 151 5 551 

1997 101 2 965 

1998 79 2 191 

1999 67 1 913 

2000 65 1 867 

2001 59 1 717 

2002 58 1 674 

2003 60 1 770 

2004 58 1 708 

2005 54 1 671 

2006 48 1 567 

2007 49 1 587 

2008 48 1 498 

2009 46 1 419 

2010 46 1 452 

Zdroj: Kuchařová et al., 2007; ÚZIS, nedat. 

 

11.3.2 Služby péče pro děti předškolního věku 

V České republice je péče o děti starších třech let zajištěna prostřednictvím husté 

sítě finančně dostupných mateřských škol, které jsou hojně využívány. Kromě 

mateřských škol, které jsou státní (jsou zřizovány státem, obcí, krajem či svazkem obcí) 

existují u nás také soukromé mateřské školy, zřizovanými církevními či jinými 

právnickými osobami a firmami v rámci zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školského zákona. 

Předmětem činnosti těchto zařízení je přitom poskytování vzdělávání a jiných školských 

služeb podle příslušného zákona. Podmínky jejich provozu a organizace upravuje 

vyhláška, která se podrobně věnuje i zajišťování bezpečnosti, stravování apod. Jsou 

zpoplatněny, přičemž výši poplatku stanoví zřizovatel těchto zařízení (MPSV, 2013). 

Kromě výše jmenovaných existují také soukromá zařízení zřizovaná v režii 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jedná se o volnou živnost, která je 

definována jako „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 

lektorské činnosti". Obsahovou náplní této činnosti je „výchova dětí nad tři roky věku 
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v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících 

odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do sítě škol, školských       

a předškolních zařízení; jiná mimoškolní výchova a vzdělávání, doučování žáků     

a studentů, výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích 

akcích, zejména vedení těchto akcí, zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích 

programů pro účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi a podobně“. Tyto služby jsou 

zpoplatněny a poplatek je stanoven na komerční bázi zřizovatelem služeb (MSPV, 

2013). 

Poslední možností jsou služby typu „baby-sitting“, jejichž podmínky využívání 

platí i pro děti starší třech let a jejich podstata byla popsána v předchozí kapitole. Podle 

Ministerstva práce a sociálních věcí současný právní řád nerozeznává jiné služby péče  

o děti předškolním věku než výše jmenované. Pokud je péče zajišťována v zařízeních 

typu  „dětské koutky, rodinná, rodičovská a mateřská centra, školičky“ apod., jsou tato 

zařízení poskytována pouze v režimu obecných právních předpisů bez konkrétního 

právního podkladu (MPSV, 2013). 

11.3.2.1 Mateřské školy 

Mateřská škola je „předškolní zařízení navazující na výchovu dětí v rodině    

a v součinnosti s ní zajišťující všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti 

let, případně do doby jejich nástupu do základní školy“. (Kuchařová et al., 2007). 

Podmínky provozu jsou stanoveny vyhláškou o předškolním vzdělávání, kde jsou 

definovány mj. podrobnosti o organizaci předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví dětí a  jejich stravování. Mateřské školy jsou v České republice 

poměrně rozšířené a široce využívané. Údaje Evropské komise hovoří o 85 % dětí, kteří 

navštěvují toto zařízení, přičemž největší podíl tvoří děti ve věku pěti let (Bartáková, 

2009; MPSV, 2013). 

Mateřské školy jsou zřizovány v rámci tzv. školského zákona státem, obcí, 

krajem nebo svazkem obcí. Jejich počet klesl od počátku devadesátých let do 

současnosti téměř o 2500. Ve školním roce 1989/90 existovalo na našem území 7 328 

mateřských škol s 395 164 dětmi, poslední údaje z roku 2012 hovoří o 4 778 

mateřských školách s 328 612 místy. Vývoj stavu mateřských školek byl reakcí zejména 

na demografický vývoj, kdy rapidně klesl počet dětí mezi 3 – 6 lety, a to téměř o 30 %. 

Lze však zaznamenat i další trend – rodičům se nedaří umístit do mateřské školy stále 

větší počet dětí. Ve školním roce 2012/13 se podíl neuspokojených žádostí o přijetí 
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dítěte do MŠ pohyboval těsně pod 17 %. Tento fakt je způsoben mírným nárůstem 

porodnosti v posledních letech, což má za důsledek přeplněnost mateřských škol. Pro 

rodiče může být problém umístění dítěte do dvou let věku, ačkoliv je to teoreticky 

možné, ale i starší dítě ve věku 3 – 4 let. Stát zareagoval na nedostatečné kapacity 

mateřských školek se zpožděním, a to zejména koncepcí rozvoje soukromých zařízení 

péče o děti. Těmito návrhy zareagoval stát i mimojité proto, že může počet míst 

v mateřských školách, resp. potenciální rozšiřování kapacit, jen těžko ovlivnit, neboť 

zřizovateli jsou v drtivé většině obce. Možnost ovlivnit jejich jednání je pro stát takřka 

nulová. Největší problém s umístěním potomka do mateřské školy mají rodiče ve 

velkých městech a jejich okolí. Naopak menší obtíže mají menší školky na vesnicích, 

které se mnohdy potýkají se zcela opačným problém – nedostatečnou poptávkou ze 

strany rodičů (Bartáková, 2009; Kuchařová et al., 2007; Kuchařová et al., 2009; MŠMT, 

nedat.) 

Více jak v 80 % případů se celková kapacita školek pohybuje do 100 dětí, 

nejčastěji jsou zastoupeny malé mateřské školy s kapacitou do 30 dětí, přičemž se tyto 

školky nacházejí v obcích do velikosti 1000 obyvatel. Dostupnost péče v mateřských 

školách je výrazně diferencovaná podle velikosti obce – v obcích nad 50 000 obyvatel 

se častěji rodičům nepodaří umístit dítě do mateřské školy (průměrný podíl 

neuspokojených žádostí se pohybuje okolo 22 %). Mateřské školy ve větších obcích 

mají nedostatečnou kapacitu, která neodpovídá poptávce. V těchto lokalitách je pro 

rodiče mnohem obtížnější dávat potomka do školky jenom na čtyři hodiny denně nebo 

umístit dítě mladší třech let. Tento problém nastolila možnost čerpání rodičovského 

příspěvku ve zkrácené variantě do dvou let dítěte a prudkého poklesu počtu jeslí, neboť 

nebyla adekvátně vyřešena otázka zajištění péče o děti mladší tří let. Naproti tomu 

rodiče žijící na vesnici do 500 obyvatel nemají často problémy s umístěním dítěte do 

školky, neboť pouze každá desátá školka odmítla nějakou žádost o přijetí dítěte. 

Mnohem častější jsou v menších obcích obavy s naplněním kapacity mateřských škol, 

proto se také tyto školy mnohem častěji potýkají s nedostatkem dětí (Kuchařová et al., 

2009). 

Mezi rodiči s dětmi je velmi diskutována otázka otevíracích hodin ve všední dny 

a o prázdninách, neboť pro matky malých dětí je faktická možnost skloubení práce a 

rodiny determinována právě těmito faktory. Naprostá většina mateřských škol má 

celodenní provoz, což znamená, že poskytuje dětem péči v minimální délce 6,5 hodin. 

Školky jsou v provozu od časných ranních hodin, přičemž některé mají otevřeno už od 6 
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hodin ráno. O půl sedmé otevírá 82 % mateřských škol. Zavírací hodiny mateřských 

škol se pohybují nejčastěji v rozmezí 16hod. – 16.30. Ve výhodnější pozici jsou rodiče 

ve větších městech, kde jsou zavírány školky mnohem častěji déle než na vesnicích. 

Obecně lze říci, že čím menší je obec, tím kratší dobu je školka v provozu. Po dobu 

letních prázdnin je provoz přerušen ve 30 % mateřských škol, výrazně častěji se jedná o 

malé školky v obcích do 1 000 obyvatel (Kuchařová et al., 2009). 

 V této souvislosti je třeba zmínit fakt, že otevírací doba mateřských škol se od 

dob komunistické éry téměř nezměnila. Mateřské školy jsou ochotné přistoupit 

k prodloužení otevíracích hodin (zejména odpoledne) ve výjimečných případech (např. 

na základě velkého tlaku rodičů či obce). Lze proto hovořit o nepřizpůsobení 

institucionální péče měnícím se podmínkám pracovního trhu.  

 

Tabulka 9: Vývoj počtu mateřských škol, počtu dětí a počtu neuspokojených žádostí o  

                    přijetí 

Doplňkové údaje 
2003/

04 

2004/

05 

2005/

06 

2006/

07 

2007/

08 

2008/

09 

2009/

10 

2010/

11 

2011/

12 

2012/

13 

Počet mateřských škol 4 842 4 776 4 834 4 815 4 808 4 809 4 826 4 880 4931 5 011 

Počet míst v mateřských školách 
280 

491 

280 

487 

278 

462 

285 

419 

291 

194 

301 

620 

314 

008 

328 

612 

342 

521 

354 

340 

Neúspěšně vyřízené žádosti o přijetí 

do MŠ 
4 673 6 128 6 810 9 570 

13 

409 

19 

996 

29 

632 

39 

483 

49 

186 

58 

939 

Zdroj: MŠMT 

11.3.2.2 Současný stav 

V posledních letech lze zaznamenat snahy změnit stávající situaci v oblasti 

předškolního vzdělávání, a to zejména s ohledem na nedostatečné kapacity mateřských 

škol. V rámci tzv. Prorodinného balíčku byla navrhována opatření k rozšíření nabídky 

služeb péče o děti úpravou minimálního právního rámce pro poskytování těchto služeb. 

Podle dosavadního návrhu by nebyly pro tyto služby stanoveny tak přísné hygienické 

požadavky, nicméně pečovatelkou o děti by mohla být pouze osoba se zdravotnickým či 

obdobným vzděláním. Na základě tohoto dokumentu byl schválen nový typ služby - tzv. 

miniškolky, které měly vyřešit problémy spojené s umístěním dítěte do mateřské školy 

či jeslí a nabídnout alternativu pro rodiče, kteří upřednostňují individuální péči. Jejich 

podstatou je fungování na nekomerční bázi, neboť jejich účelem není dosažení zisku, 

ale poskytování služby zaměstnavatelem rodiče na pracovišti nebo jinými subjekty, 

obcemi či kraji. Kapacita miniškolek je omezena na maximálně čtyři děti v jednom 
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časovém úseku, přičemž věkové rozmezí bylo stanoveno od 6 měsíců do 7 let věku 

dítěte (Vláda, nedat.). 

Dřívější návrat rodičů na pracovní trh má podpořit i zákon o tzv. dětské skupině. 

Tento zákon navazuje na Prorodinný balíček a navrhuje zavést nový typ služeb péče  

o děti – dětskou skupinu. Cílem tohoto návrhu je zvýšit místní i cenovou dostupnost 

služeb péče o děti prostřednictvím nového typu hlídání děti od šesti měsíců do věku 

zahájení povinné školní docházky. Tento typ služeb nebude poskytován na komerční 

bázi a nebude v režii zákona o školském vzdělávání ani v režii živnostenského zákona. 

Přesto budou stanoveny minimální požadavky pro jejich fungování (hygienické, 

prostorové a provozní), včetně stanovení odborné způsobilosti pečovatelek 

(zdravotnické či zdravotně-sociální). Zřizovateli mohou být stát, prostřednictvím 

jednotlivých organizačních složek, fyzické či právnické osoby, které jsou 

zaměstnavateli rodičů. V této souvislosti je také navrhováno zavést daňovou uznatelnost 

nákladů pro zaměstnavatele poskytující tyto služby a slevu na dani z příjmů pro rodiče, 

kteří tuto službu využívají. Obsahem služby je „hlídání a péče o dítě v dětské skupině je 

zajištění bezpečnosti, základních potřeb dítěte (strava, využití doby pobytu v dětské skupině 

s cílem rozvíjet dovednosti a schopnosti dítěte, odpočinek). Služba hlídání a péče o dítě v 

dětské skupině nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená 

na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte 

v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě.“ Úhrada služby je stanovena na komerční 

bázi, přičemž je stanovena maximální výše poplatku. Oproti tzv. miniškolce tkví hlavní 

rozdíl v počtu dětí, neboť dětská skupina upravuje jejich maximální počet na 24 (MPSV, 

nedat.) 

11.4    Nefinanční opatření na podporu rodin s dětmi 

V oblasti harmonizace rodiny a práce sehrává nezastupitelnou roli stát, a to i 

prostřednictvím nefinanční formy podpory rodin s dětmi. Tato podpora představuje mj. 

uplatnění žen s malými dětmi na trhu práce. Jedná se především o různé podoby 

flexibility pracovní doby (např. zkrácené úvazky, pružná pracovní doba apod.) a také 

opatření pracovněprávního charakteru umožňující pracujícímu rodiči péči o dítě v době 

nemoci (Höhne, 2010). 
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11.4.1 Ošetřování člena rodiny 

Opatření, které umožňuje rodiči uvolnit se ze zaměstnání z důvodu péče o 

nemocného potomka, je peněžitá podpora při ošetřování člena rodiny. Tato dávka je 

vyplácena z nemocenského pojištění a poskytuje rodiči finanční kompenzaci ušlého 

výdělku v době péče o nemocné dítě do věku deseti let. Rodiči je přitom tato dávka 

vyplácena po období devíti kalendářních dnů, příp. 16 dnů, jedná-li se o osamělého 

rodiče. Neboť je tato dávka hrazena z nemocenského pojištění, a tedy vypočítávána 

z denního vyměřovacího základu, je v 90 % případů čerpána ženami (viz tabulka 10), a 

to i přesto, že právo zůstat s dítětem doma platí pro oba rodiče, popř. se mohou 

v průběhu ošetřování vystřídat. Větší podíl žen, které využívají při hlídání nemocného 

potomka pomoc partnera či rodiny, se přitom vyskytuje u žen pracujících na plný 

pracovní úvazek. V případě, že se o dítě nemůže starat matka, je tato péče častěji 

nahrazována třetími osobami (např. prarodiči) než otcem dítěte. Koncepce tohoto 

opatření tak výrazně napomáhá vnímání ženské pracovní síly jako nestabilní z důvodu 

časté absence kvůli nemoci dětí a zároveň působí na přetrvávání stereotypů v genderové 

dělbě rolí. Problematický je i fakt, že některé skupiny nemají na ošetřovné nárok – mezi 

nimi jsou i ženy (či muži) samostatně výdělečně činné. Tyto matky tak nemají nárok na 

finanční kompenzaci v případě, že jejich dítě onemocní (Ettlerová et al., 2006; Křížková 

et al., 2005; MPSV, 2013) 

Tabulka 10: Kdo o dítě většinou pečuje, pokud onemocní, podle socioprofesního 

statusu ženy (pouze ženy žijící v manželství nebo v nesezdaném soužití), v %  

 Zaměstnaná Žena na: Ostatní Celkem 

 
Na plný 

úvazek 

Na zkrácený 

úvazek 
OSVČ MD RD 

Doma po 

RD 
  

Vždy (téměř vždy) 

matka 
42 47 37 80 83 83 79 64 

Většinou matka, někdy 

otec (partner) 
23 13 37 10 12 11 15 16 

Vždy (téměř vždy) otec 

(partner) 
1 2      0 

Většinou otec (partner), 

někdy matka 
1 4      1 

Většinou matka, někdy 

jiná osoba 
24 28 20 6 5 5 6 14 

Většinou jiná osoba 9 6 6 1  1  4 

Jiná možnost 1   2 0   1 

Zdroj: Ettlerová et al., 2006 
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11.5   Flexibilní typy úvazků 

Jak naznačují výzkumy, pro skloubení pracovního a rodinného života jsou velmi 

důležité tzv. flexibilní typy pracovních úvazků. Flexibilními typy úvazků rozumíme 

různé úpravy délky pracovního úvazku, pružnou pracovní dobu a atypické formy 

organizace práce jako např. práci z domova, sdílené pracovní místo aj. Zejména 

částečné pracovní úvazky mohou mít pozitivní vliv na možnost kombinace práce    

a rodiny. Obecně pak tyto úvazky slouží jako nástroj regulace podmínek pracovního 

trhu a mohou mít značný vliv na chování žen po rodičovské dovolené (Bartáková, 2009; 

Haberlová a  Kyzlinková, 2009; Höhne, 2010). 

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen při práci zohlednit potřeby 

zaměstnankyň, resp. zaměstnanců s dětmi. A to zejména při zařazování svých 

zaměstnanců do směn. Požádá-li rodič pečující o dítě do 15 let o kratší pracovní dobu či 

jinou úpravu týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět této žádosti, 

nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Faktická moc rozhodnout o možnosti pracovat 

na zkrácený pracovní úvazek tak náleží zaměstnavatelům (§ 241 zákona č. 262/2006 

Sb.). 

Realita využívání flexibilních či částečných pracovních úvazků je však jiná. 

Zatímco ve velké části evropských zemí využívají částečné úvazky ženy ve značné 

míře, Česká republika s mírou využívání částečných úvazků patří mezi nejnižší 

v Evropě. Práce na částečný úvazek je u nás spíše výjimečná, byť to zákonné podmínky 

umožňují. Důvody tkví především na straně zaměstnavatelů, ale i samotných 

zaměstnankyň, které o práci na částečný úvazek nemají zájem z finančních důvodů. 

Přitom zajímavé je, že by ženy práci na částečný úvazek preferovaly (zejména 

v předškolním věku). „Práce na zkrácený úvazek ani flexibilní formy pracovní doby 

nejsou zatím mezi matkami malých dětí příliš rozšířenými způsoby výkonu zaměstnání, 

ačkoliv si nemalý podíl žen uvědomuje, že by jim tyto formy práce mohly skloubení sféry 

pracovní a rodinné ulehčit“ (Höhne, 2010, s. 80 – 81). Důvody, které zaměstnavatele 

vedou k tomu, že částečné úvazky nenabízejí, jsou finanční nevýhodnost pro podnik či 

větší náročnost organizace práce (Bartáková, 2009; Haberlová a  Kyzlinková, 2009). 

Nabídka práce na zkrácený úvazek je doménou zejména veřejné sféry, neboť 

tady jsou zaměstnavatelé nejčastěji ochotni zaměstnanci nabídnout tuto možnost (podle 

výzkumů nenabízí zkrácený úvazek pouze 19 % firem ve veřejném sektoru oproti 42 % 

v soukromém sektoru). Zaměstnavatelé nejčastěji nabízí zkrácený úvazek ve větších 
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městech, přičemž jsou tyto možnosti koncentrovány v sektorech vzdělávání, školství  

a sociální péče. V těchto sektorech nabízí zkrácené úvazky všem zaměstnancům  17 % 

firem a 68 % jen vybraným skupinám zaměstnancům. V této souvislosti je třeba zmínit, 

že obecně se flexibilní typy pracovních úvazků často pojí s vysokými řídícími pozicemi 

a lze proto očekávat větší míru autonomie v úpravě pracovní doby u mužů, neboť ti jsou 

v těchto pozicích většinou zaměstnání. Na druhou stranu částečné úvazky jsou třikrát 

častěji využívány ženami, a to právě z důvodu péče o malé děti. Charakteristickým 

rysem českých žen je přitom skutečnost, že využívají částečné či zkrácené úvazky po 

nástupu do práce po rodičovské dovolené. Čím je dítě starší, tím narůstá ochota žen 

věnovat více času placené práci, u odrostlejších dětí se částečné úvazky již téměř 

nevyskytují (Bartáková, 2009; Haberlová a  Kyzlinková; 2009; Sirovátka, 2009). 

Kromě částečných existují atypické formy pracovních úvazků. Jedná se o tzv. 

sdílené pracovní místo, flexibilní úpravu pracovní doby a „home-office“ nebo-li práce 

z domova. Sdílené pracovní místo je definováno jako takové místo, kde jedno pracovní 

místo, podmínky a plat jsou sdíleny dvěma či více osobami. Pracovní doba je 

uspořádána tak, aby jedno místo mohlo být sdíleno více osobami. Zpravidla se jedná  

o kombinaci dvou částečných úvazků na místě, které vyžaduje plný počet hodin. Tento 

typ pracovních úvazků není v České republice příliš známý ani využívaný. Svým 

zaměstnancům ho nabízí nejčastější velké podniky nad 250 zaměstnanců. Mezi 

nejúčinnější nástroje pro harmonizaci rodinných a pracovních povinností patří pružná 

pracovní doba, která matkám s dětmi umožňuje zvolit si začátek a konec pracovní doby 

podle svých potřeb (nikoliv podle potřeb zaměstnavatele), Pružná pracovní doba je 

v České republice ještě méně častá než částečné pracovní úvazky. Podle výzkumů jí 

svým zaměstnancům nabízí pouze 9 % zkoumaných podniků (Haberlová a  Kyzlinková; 

2009). 

Práce z domova nebo také tzv. „home-office“ je v evropském kontextu čím dál 

častější, a to díky implementaci telekomunikačních a počítačových technologií. V České 

republice nabízí všem svým zaměstnancům tuto možnost pouze 1 % firem a některým 

skupinám zaměstnanců 14 % firem. Největší nabídka je přitom v sektorech peněžnictví, 

pojišťovnictví, vzdělávání, zdravotní a sociální péče. Přestože v rámci Evropské unie je 

tento typ práce poměrně rozšířen, naděje na větší nabídku těchto pracovních úvazků 

v České republice není příliš velká. Podle výzkumů pracují z domova alespoň několik 

dní v týdnu pouze 3 % zaměstnanců, a to jak mužů, tak žen. Práce u domova je 

definována jako „jedna z hlavních forem tzv. práce na dálku, při níž pracovník není 
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svázán pevnou pracovní dobou a která umožňuje optimalizovat pracovní režim 

z hlediska času a místa výkonu práce, je velmi vítanou organizací pracovní doby 

především pro rodiče pečující o malé děti“ (Haberlová a  Kyzlinková, 2009). 

11.5.1 Nebezpečí flexibilních typů úvazků 

Nesporné výhody, které přináší různé typy flexibilních pracovních úvazků, zejména 

částečné úvazky, je třeba vidět i z druhé strany mince – v kontextu legislativního    

a institucionálního zázemí dané země. Atypické formy práce jsou častěji spojovány se 

znevýhodněním na pracovním trhu a větší zranitelností zaměstnanců. Např. ve východní 

části Německa vedlo rozšíření nabídky částečných úvazků k situaci, kdy byly ženy 

nedobrovolně „uzamčeny“ v sektoru částečných úvazků  a prakticky nemají možnost 

volby mezi plným a částečným pracovním úvazkem (Dudová, 2008). 

V České republice jsou částečné úvazky také mírně častější u pracovníků na 

sekundárním trhu práce, kde jsou místa charakteristická nízkou potřebou kvalifikace   

i nízkou kvalitou zaměstnání (jedná se např. o místa na nižších pozicích v obchodě, 

službách a zdravotnictví). Sami zaměstnanci hovoří o nízké či žádné možnosti 

kariérního postupu, horších podmínkách při dalším vzdělávání, nízké zaměstnanecké 

výhody či nižší jistota místa. Navíc, jak upozorňuje Höhne, „nedostatečná či finančně 

nevýhodná nabídka zkrácených úvazků pro matky malých dětí může vést ke komplikacím 

při návratu na trh práce po rodičovské dovolené, neboť v negativním důsledku mohou 

vést ke krátkodobější či dlouhodobější nezaměstnanosti“ (Bartáková, 2009; Haberlová  

a Kyzlinková, Höhne, 2010). 

11.6    Finanční podpora rodin s dětmi 

Kromě nabídky služeb a právních nástrojů umožňující lepší harmonizaci 

rodinných a pracovních rolí, existují také finanční nástroje podporující rodiny s dětmi. 

Tato opatření ovlivňují také ochotu žen vrátit se na pracovní trh, neboť interakce 

daňových politik s dávkovými systémy se ukazuje jedna s rozhodujících determinant 

jejich návratu (Bartáková, 2009). 

V prvé řadě se jedná o přídavek na dítě, který je poskytován v rámci státní 

sociální podpory a pobírá jej až 90 % rodin s dětmi. Na rozdíl od rodičovského 

příspěvku náleží tato dávka i starším nezaopatřeným dětem.  Přídavek na dítě je 

„poskytován osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních 

situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou 
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sociální situaci“. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se jedná o základní, 

dlouhodobou dávku, která pomáhá krýt rodinám s dětmi náklady spojené s výchovou a 

výživou nezaopatřených dětí. Přídavek je vyplácen ve třech výších v závislosti na věku 

dítěte, přičemž nárok na něj je posuzován na základě rozhodného příjmu (kterým může 

být i rodičovský příspěvek). Ten musí být nižší než 2,4 násobek částky životního 

minima rodiny. Z této koncepce přídavku vyplývá, že je určen především 

nízkopříjmovým rodinám (Höhne, 2010; MPSV, 2010; MPSV, 2013). 

 

Tabulka 11: Výše přídavku na dítě 

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině  Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně  

do 6 let 500 

od 6 do 15 let 610 

od 15 do 26 let 700 

 

Zdroj: MPSV, 2012 

 

Druhé opatření, kterým stát nepřímo podporuje rodiny s dětmi, je systém daňových 

odpočtů a slev. Jak bylo řečeno výše, daňová politika v této oblasti může vytvářet 

příznivé podmínky pro návrat žen s dětmi na trh práce po rodičovské dovolené, neboť 

stávající daňová opatření mají motivovat k pracovní činnosti a v konečném důsledku 

zajistit soběstačnost rodin bez nutnosti dalších redistribučních systémů. Na základě 

tohoto principu lze předpokládat vyšší preference daňových úlev u rodin s větší 

ekonomickou aktivitou jedinců, resp. lepší příjmovou situací a naopak vyšší preferenci 

peněžité podpory u rodin s nižšími příjmy (Höhne, 2010). 

Prvním nástrojem je daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem 

v domácnosti. Toto zvýhodnění může být poskytované formou slevy na dani, formou 

daňového bonusu, případně kombinací obou forem. Podle Ministerstva práce     

a sociálních věcí se „daňové zvýhodnění na dítě, na rozdíl od nezdanitelné části základu 

daně, odčítá ve stanovené výši nikoliv od základu daně, ale přímo od vypočtené daně 

anebo v jednotlivých kalendářních měsících u zaměstnanců od vypočtené zálohy na daň. 

Daňová úleva spočívá v tom, že vypočtená daň (u zaměstnance měsíční záloha na daň) 

se sníží o stanovenou částku daňového zvýhodnění (slevu na dani). V případě, že je 

u poplatníka s nižšími příjmy vypočtená daň nižší, než částka daňového zvýhodnění 

(slevy na dani), má poplatník nárok na vyplacení daňového bonusu (tj. nevyužité částky 
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daňového zvýhodnění). Aby poplatník daňového bonusu dosáhl, musí být ekonomicky 

aktivní, tj. poplatník může daňový bonus uplatnit pouze v případě, že má ve zdaňovacím 

období zdanitelné příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, nebo při 

zdanění měsíční mzdy alespoň ve výši poloviny minimální mzdy.“ (MPSV, 2013). 

Druhým opatřením je odpočet na manžela či manželku (sleva na dani). Toto zvýhodnění 

je definováno takto: „na manželku/manžela žijící/ho s poplatníkem v domácnosti, 

která/ý nemá vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč za kalendářní rok, lze žádat odpočet 

daně, tj. uplatnit slevu na dani, která činí ročně 24 840,- Kč na vyživovanou/ného 

manželku/manžela.“  (MSPV, 2013). 

Z výše uvedeného vyplývá, že partneři matek pobírající rodičovský příspěvek v nejnižší 

sazbě (tedy 4 800 Kč), mohou nároku na odpočet daně dosáhnout. Z tohoto hlediska je 

druhé opatření kontraproduktivní, neboť může matky vybízet k delšímu setrvání mimo 

trh práce. A to i přesto, že zamýšleným cílem tohoto opatření je snaha podpořit aktivně 

pracující jedince.  
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12   Současné cíle a politiky Evropská unie 
 

Přestože se v posledních letech objevily tendence a tlaky ke sjednocování 

evropského rodinného práva, sociální politika je stále v kompetencích národních států. 

Vzhledem k odlišnému historickému vývoji, tradicím i kultuře jsou proto sociální 

politiky jednotlivých států značně různorodé. Co se týče slaďování sociálních politik, 

existují v rámci Evropské unie různé přístupy – od požadavku maximálního sjednocení 

sociálních politik (např. Francie nebo Švédsko) až po názory, které si přejí zachovat co 

nejvíce kompetencí členským státům (k těmto proudům patří i Česká republika či Velká 

Británie) (Euroskop.cz, nedat.; Matějková a Paloncoyvá, 2004). 

Evropská sociální politika patří do oblasti sdílené pravomoci EU, k dosahování 

daných cílů využívá otevřené metody koordinace
3
. Mezi klíčovou agendu Evropské unie 

patří zejména problematika zaměstnanosti, rovné podmínky mužů a žen, pracovní 

podmínky, sociální ochrana a boj proti sociálnímu vyloučení. Jednou z priorit je    

i dosahování rovnováhy mezi zaměstnáním a rodinou  (Euroskop.cz, nedat.; Špidla in 

Křížková, 2008). 

V souvislosti s masivním nástupem žen na pracovní trh, vyvstala (nejen) na 

úrovni Evropské unie, potřeba zajistit ženám právní ochranu a přiměřené pracovní 

podmínky. Za tímto účelem byly přijaty základní směrnice upravující postavení v této 

sféře. Jedná se o následující legislativu: 

 

Tabulka 12: Přijatá legislativní opatření v rámci Evropské unie 

Legislativa EU Oblast úpravy 

Směrnice 92/85/EEC zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví  

  při práci těhotných zaměstnankyň 

Směrnice 76/207/EEC  ochrana pracovního místa po nástupu 

doplněná směrnicí 2007/73/EC na mateřskou dovolenou, zásada rovného 

  zacházení pro obě pohlaví v oblasti přístupu 

  k zaměstnání, odbornému vzdělávání 

  a pracovního postupu 

Směrnice 96/34/EC o rodičovské dovolené 

  

 Zdroj: Špidla in Křížková, 2008; Koldinská 2007 

                                                 
3
 Jedná se o politiku dobrovolné koordinace vládních politik členských států. Tato metoda umožňuje 

Evropské Komisi spolupracovat s vládami členských zemí v oblastech, které patří do kompetence států 

(mezi nimi je i sociální politika). Otevřená metoda koordinace vychází ze třech principů: 1. společně 
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Jak bylo řečeno výše, kombinace pracovního a rodinného života je jednou    

u prioritních oblastí Evropské unie. Ta za tímto účelem sice nevytváří jednotnou 

politiku, nicméně vlády členských zemí se svými opatřeními snaží naplnit obecné unijní 

směrnice, resp. cíle v dané oblasti. Ve sféře harmonizace rodinných a pracovních rolí je 

kladen důraz na vyšší zapojení otců do výchovy dětí, zvyšování možností práce na 

zkrácený úvazek, zvyšování mezigenerační solidarity či potřeba zahrnovat specifické 

potřeby vzhledem k různým fázím životního cyklu (Höhne in Křížková, 2008). 

Za účelem odstraňování překážek při vstupu žen na pracovní trh, resp. lepšího 

slaďování rodinného a pracovního života, přijala v roce 2002 Evropská unie tzv. 

barcelonské cíle. Evropská rada v jejich rámci vyzvala členské státy, aby zohlednily 

poptávku po zařízeních péče o děti a struktuře nabídky těchto služeb na vnitrostátní 

úrovni. Státy měly být schopny do roku 2010 poskytnout péči nejméně 90 % dětí ve 

věku od tří do šesti let a pro nejméně 33 % dětí mladších tří let (Euro-lex, nedat.) 

Současná situace v Česká republice napovídá, že implementace barcelonských 

cílů nebyla úspěšná a nepodařilo se naplnit cíle v oblasti poskytované péče. O stavu 

neuspokojené poptávce po zařízeních institucionální péče vypovídá následující tabulka: 

 

Graf 3: Vývoj počtu neuspokojených žádostí (s ohledem na tzv. barcelonské cíle) 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Školní rok

P
o

č
e
t 

n
e
ú

s
p

ě
š
n

ě
 v

y
ří

z
e
n

ý
c
h

 ž
á
d

o
s
tí

 o
 

p
ři

je
tí

 d
o

 M
Š

 

 

Zdroj:  MŠMT, nedat. 

                                                                                                                                               
stanovené cíle, 2. společně dohodnutá kritéria (statistiky, ukazatele, pokyny), 3. referenční srovnávání – 

porovnání výkonu v jednotlivých zemích EU a výměna osvědčených postupů (EK, nedat.). 
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Členské země se liší zejména v délce mateřské a rodičovské dovolené, ale i ve 

výši poskytovaného příspěvku. Podle směrnice 92/85/EEC je matkám garantována 

minimální délka mateřské dovolené, a tou je 14 týdnů. Ve skutečnosti je tato délka 

v mnoha evropských zemích překračována. Nejdelší délka mateřské dovolené se rámci 

Evropské unie vyskytuje ve Velké Británii, kde je matkám garantováno 52 týdnů 

mateřské dovolené (celkově nejdelší mateřskou dovolenou v rámci Evropy se „pyšní“ 

Bulharsko s 68 týdny). Členské země se liší i co do velikosti poskytované příspěvku 

v mateřství suplujícího náhradu ušlé mzdy. Výše mateřského příspěvku se pohybuje 

v rozmezí 43 % - 100 % výše předchozího platu, přičemž mezi země, které matkám 

poskytují 100 % platu patří např. Rakousko, Německo, Španělsko nebo Polsko. Podle 

návrhu Evropské komise z roku 2008 by mělo dojít k novelizaci směrnice upravující 

délku mateřské dovolené. Podle připravovaného konceptu by mělo dojít k prodloužení 

délky mateřské dovolené ze 14 týdnů na minimálních 18 týdnů, přičemž náhrada by 

měla být ve výši 100% předchozího výdělku. V návrhu je i zrovnoprávnění žen 

samostatně výdělečně činných, které by měly mít stejný přístup k mateřské dovolené 

jako zaměstnankyně. Délka rodičovské dovolené se pohybuje v rozmezí cca 3 měsíců až 

3 roků. Přičemž země s nejdelší délkou rodičovské dovolené jsou Francie, Německo, 

Slovenská republika (a Česká republika) (Eurobarometer, 2011; Evropská komise, 

nedat.; OECD, 2012). 

Základními iniciativami Evropské unie v oblasti zaměstnanosti jsou Evropská 

strategie zaměstnanosti a Evropa 2020. Jedním z cílů Evropské strategie zaměstnanosti 

je pomoci pracovníkům při změně zaměstnání a návratu do práce. Klíčovým konceptem 

je přitom tzv. flexi-jistota (anglicky flexicurity), která kombinuje prvky flexibility    

a zároveň jistoty na pracovním trhu. Jedná se o strategii, která reaguje na potřebu 

skloubení pružné pracovní síly a zároveň jistoty pracovního místa a ochrany před 

dlouhodobou nezaměstnaností. Koncept flexi-jistoty obsahuje čtyři základní principy. 

Jsou jimi: 

 flexibilní a spolehlivé pracovní smlouvy 

 komplexní strategie celoživotního vzdělávání 

 účinné aktivní politiky trhu práce 

 moderní systémy sociálního zabezpečení 
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Koncept flexi-jistoty hraje zásadní roli při modernizaci pracovních trhů     

a přispívá k dosažení 75 % míry zaměstnanosti stanovené strategií Evropa 2020. Pro 

ženy s dětmi jsou důležitá opatření navrhovaná či přijatá v oblasti snižování segmentace 

pracovního trhu a zvyšování a získávání nových dovedností, zlepšování pracovních 

podmínek či podpory při hledání zaměstnání (Evropská komise, nedat.). 

 

Tabulka 13: Délka mateřské a rodičovské dovolené ve vybraných členských státech 

Země Mateřská dovolená Rodičovská dovolená 

Francie 

16 týdnů 3 roky 

 (26 týdnů u třetího dítěte)   

Německo 

14 týdnů  3 roky 

(18 týdnů  v případě narození více 
dětí)   

Švédsko 

50 dní pro ženy pracující v 480 dní pro oba rodiče 

rizikovém prostředí nebo 60 rezervováno každému rodiči 

60 dní z rodičovské dovolené   

Dánsko 18 týdnů 
32 týdnů (příp. 46 se sníženým 
příspěvkem) 

Norsko 

 9 týdnů 47 - 57 týdnů 

  9 týdnů pro matku, 12 pro otce 

  zbytek čerpá matka nebo otec 

Belgie 

15 týdnů 3 měsíce 

(17 týdnů v případě narození   

více dětí)   

Velká Británie 52 týdnů 13 týdnů 

Rakousko 

16 týdnů 2 roky 

  4 roky pro rodiče samoživitele 

Slovensko 

34 týdnů 3 roky 

(37 týdnů pro svobodnou   

matku nebo matku, které se   

narodily dvě a více dětí)   

Itálie 

20 týdnů 6 měsíců pro každého rodiče 

  (maximum 11 měsíců) 

  10 měsíců pro rodiče samoživitele 

Španělsko 

16 týdnů 3 roky 

(18 týdnů v případě narození    

tří a více dětí)   

Posko 

24 týdnů 3 roky 

(37 týdnů  v případě narození   

více dětí)   

Nizozemí 16 týdnů 26 týdnů 

Zdroj: Eurostat, 2013; OECD, 2012 
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13 Rodinná politika vybraných sociálních států 

V této kapitole budou představena opatření rodinné politiky vybraných 

sociálních států. Zástupci sociálně demokratického režimu dle Esping-Andersonovy 

typologie jsou Švédsko a Dánsko. Korporativistický sociální stát reprezentují Rakousko, 

Nizozemí a Francie. Velká Británie představuje liberální režim sociálního státu. 

13.1  Švédsko 

Cílem sociálně-demokratického režimu sociálního státu je především redukce 

nerovností, což se promítá i do rodinné politiky Švédska. Švédská rodinná politika má 

dlouhou tradici, vyvíjí se od 30. let 20. století a vychází z přesvědčení o vyrovnání 

životní úrovně bezdětných párů s rodinami s dětmi, a neúplných rodin s rodinami 

úplnými. Je založena na komplexní sociální ochraně, která zahrnuje přídavky na děti, 

veřejnou zdravotní péči, rodičovské pojištění, bezplatné školství a uspokojivou nabídku 

institucionální péče. Cílem těchto opatření je přitom podpora dvoukariérových rodin  

a zajištění stejných práv a povinností pro obě pohlaví. Co se týče slaďování rodinného  

a pracovního života Švédsko k nejúspěšnějším zemím v rámci Evropské unie, přičemž 

zaměstnanost matek s dětmi i žen všeobecně je na jedné z nejvyšších úrovní. V roce 

2011 dosahovala míra zaměstnanosti žen 71,8 % oproti 76,3 % míře zaměstnanosti 

mužů. Švédsko se navíc pyšní vysokou mírou fertility v porovnání s ostatními 

evropskými státy, na jednu švédskou ženu připadá 1,9 dítěte. K faktorům, které tyto 

podmínky ovlivňují, patří štědré výdaje na rodinné benefity, flexibilní pracovní doba 

pro rodiče s malými dětmi a dostupné, vysoce kvalitní služby péče o děti. Vysoké 

procento žen využívá flexibilní typy pracovních úvazků, konkrétně necelých 40 % žen 

(European Platform for Investing for Children, 2013; Munková, 2004). 

Švédsko má vysoce vyvinutý a flexibilní systém rodičovské dovolené, který 

umožňuje oběma rodičům strávit určitou dobu s dětmi. Oba rodiče mají nárok až na 16 

měsíců placené rodičovské dovolené, z toho 13 měsíců je vypláceno 80 % předchozího 

příjmu do maximální částky 51 000 euro a zbývající tři měsíce jsou vypláceny 

jednotnou sazbou 21 euro na den. Navíc má každý z rodičů zaručeno nepřenosné právo 

na dva měsíce placené rodičovské dovolené (z celkových 16 měsíců). Zbývajících 12 

měsíců může být volně sdíleno oba rodiči podle aktuální potřeby. Navzdory pozitivním 

efektům, které přináší zahrnutí otců do péče o děti, největší břímě odpovědnosti za péči 

o dětí náleží matkám (v průměru otcové stráví doma 24 % z celkové délky rodičovské 



Diplomová práce                                                                             Žena mezi rodinou a prací a sociální stát

 Název práce 

87 

dovolené). V souvislosti se vzrůstající svobodou v rozhodování o rodičovské péči je 

možné pobírat rodičovský příspěvek zároveň oběma rodiči a v prvním roce dítěte strávit 

30 dní doma péčí o dítě (European Platform for Investing for Children, 2013.; OECD, 

2012) 

Švédsko věnuje 3,2 % HDP na finanční příspěvky pro děti a rodinu, což z něj 

dělá jednoho z největších evropských podporovatelů rodiny. Výdaje zahrnují příspěvky 

v mateřství v délce 50 dnů a ve výši 80 % předchozího platu, příspěvky spojené s péčí  

o nemocné dítě, taktéž ve výši 80 % ročního platu, přídavky na děti ve výši 122 euro na 

měsíc a dítě doplněné o příspěvek pro velké rodiny (17 euro pro druhé dítě až 145 euro 

u pátého dítěte). Zároveň stát poskytuje příspěvek na bydlení pro nízko-příjmové rodiny 

(European Platform for Investing for Children, 2013). 

Veřejné služby péče o děti je garantovány všem rodičům a jsou v provozu celý 

den. Většina zařízení pracuje od 6.30 do 18.30. Předškolní péče je zdarma na 15 hodin 

týdně. Poplatek rodičů je přímo závislý na jejich příjmu a nepřímo na počtu dětí 

v rodině. Pohybuje se do maximální výše 3 % měsíčního příjmu rodiny. Ve skutečnosti 

poplatky rodičů pokryjí pouze 11 % nákladů spojených s provozem školek, což 

znamená, že jsou silně dotované. Předškolní péči využívá 51 % dětí do věku třech let a 

94% dětí ve věku od tří do šesti let. Toto velmi dobře koresponduje s barcelonskými 

cíly, které byly zmíněny v předchozí kapitole (European Platfor for Investing for 

Children, 2013.; OECD, 2012). 

 

13.2    Dánsko 

Dánové patří podle průzkumu Eurobarometru k nejšťastnějším národnostem co 

se týče rodinného života. Podobně jako ve Švédsku se dánská politika zaměřuje na 

flexibilními typy pracovních úvazků, kvalitní služby péče o děti, široký přístup 

k rodičovské dovolené a štědré sociální dávky. Tyto příznivé podmínky jsou navíc 

umocněny vysokým stupněm rovnosti v zaměstnávání, což má za následek vysokou 

zaměstnanost žen. Podle výzkumů OECD je zaměstnanost matek s dětmi do šesti let 

nejvyšší v Evropě. Zaměstnanost žen obecně se pohybovala v roce 2011 těsně nad 

hranicí 70 % (což je druhá nejvyšší míra v Evropě). Charakteristickým rysem dánského 

systému je, že muži i ženy  pracují týdně celkově méně hodin než se je evropský průměr 

(32, 1 za týden u žen a 37,9 u mužů oproti 37,5 a 44,1 hodinám běžných v Evropě)   

a jsou zde široce využívány flexibilní typy pracovních úvazků, zejména ženami. 
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Konkrétně 37,6 % žen je využívá k lepšímu slaďování rodinných a pracovních 

povinností. Od roku 2002 je navíc právo pracovat na částečný úvazek zakotveno 

v zákoně. Zaměstnanci jsou tak chráněni před výpovědí, v případě že požádají o práci 

na částečný úvazek (European Platform for Investing for Children, 2013.; OECD, 

2012). 

Dánský systém rodičovské dovolené je jeden z nejštědřejších a nejflexibilnějších 

v rámci Evropské unie. Rodiče mají k dispozici 52 týdnů na péči o dítě v rámci 

mateřské, otcovské i rodičovské dovolené. Kompenzace příjmu závisí na zaměstnání 

rodiče a podmínkách kolektivních smluv – v některých případech to může znamenat až 

100 % platu po celou dobu péče o potomka. Matky mohou zůstat s dítětem doma 4 

týdny před a 14 týdnů po porodu. Navíc otcové mají právo vzít si z práce dva týdny 

volna po narození potomka. Každý rodič má nárok na 32 týdnů rodičovské dovolené 

s příspěvkem a 2 týdny bez příspěvku. Navíc si zaměstnanci mohou prodloužit 

rodičovskou dovolenou ze 32 týdnů na 46 za podmínky sníženého příspěvku, 

nezaměstnaní až na 40 týdnů (European Platfor for Investing for Children, 2013). 

Důležitým faktorem při návratu matek na trh práce je rozvinutý systém služeb 

péče o děti. V roce 2008 využívalo institucionální péče 78 % všech dětí do třech let a 90 

% do šesti let věku. Poplatky za služby péče o děti jsou závislé na příjmech rodičů – 

rodiče s nižšími příjmy platí méně nebo využívají tyto služby zdarma, naopak rodiče 

s vyššími příjmy platí za péči o dítě více. Za účelem zlepšování harmonizace rodiny a 

práce byla zřízena v roce 2005 komise zabývající se touto agendou, která vydala několik 

doporučení: delší a flexibilní mateřskou dovolenu, zlepšení státem garantované a 

dostupné péče o děti od šesti měsíců do školního věku a svobodnou volbu v oblasti 

schématu hlídaní dětí (European Platform for Investing for Children, 2013; OECD, 

2012). 

Dánsko patří k největším podporovatelům rodiny, neboť na příspěvky pro rodinu 

a děti věnuje průměrně 4,2 % HDP. Navíc dávky nejsou téměř v žádném případě 

testovány příjmem rodičů. Výdaje na děti zahrnují zejména všeobecné přídavky na děti 

do 18 let, které jsou odstupňovány podle věku dítěte (od 189 euro na měsíc a dítě u 

nejmladších až 118 euro u těch starších) (European Platform for Investing for Children, 

2013; OECD, 2012). 
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13.3    Nizozemí 

Podle organizace UNICEF
4
 jsou nizozemské děti jedny z nejšťastnějších na 

celém světě. Navíc v roce 2011 dosáhla fertilita 1,8 dítěte na ženu, což je vysoko nad 

evropským průměrem. Zatímco výdaje na přídavky na děti jsou poměrně nízké, lepší 

harmonizaci rodiny a práce umožňuje dobrá nabídka flexibilních typů pracovních 

úvazků, štědré podmínky rodičovské dovolené a dobrá opatření v rámci péče o děti. 

Téměř tři čtvrtiny žen pracuje na zkrácené úvazky, přičemž toto opatření podle 

výzkumů veřejného mínění považují obyvatelé Nizozemí za nejužitečnější pro 

slaďování rodinného a pracovního života. Velká obliba zkrácených typů úvazků 

přetrvala i přesto, že se minulé vlády snažily zvýšit počet odpracovaných hodin u žen 

z důvodu potřeby zvyšování ekonomického růstu a zvyšujících se nákladů na stárnoucí 

populaci (European Platform for Investing for Children, 2013). 

V Nizozemí existuje flexibilní a štědrý systém služeb péče o děti, které jsou 

dostupné téměř všem rodičům. V roce 2010 využívalo zařízení péče o děti 50 % 

nizozemských dětí do věku tří let a 70 % dětí v předškolním věku. Mateřská dovolená je 

poskytována v délce 16 týdnů ve výši  100 % předchozího platu s maximálním stropem 

cca 9000 euro na měsíc. Matka nebo otec si mohou vzít 26 týdnů rodičovské dovolené 

až do věku osmi let dítěte. Výše rodičovského příspěvku je přitom závislá na 

kolektivních dohodách v jednotlivých pracovních odvětvích a není poskytována ve 

všech sektorech. Důkazem velkého důrazu na úspěšnou kombinaci práce a rodiny 

v Nizozemí je vládou přijatý závazek rozsáhlejší a flexibilnější péče o děti. Kdy byl 

přijat tzv. Childcare Act, jehož cílem je dostupnější péče o děti, zejména pro 

nízkopříjmové rodiny (European Platfor for Investing for Children, 2013; OECD, 

2012). 

 

13.4    Rakousko 

Rakouský systém financování rodin patří k nejštědřejším v Evropě, kdy výdaje 

na rodiny s dětmi tvoří 3,1 % HDP. Nicméně přes tuto štědrost, je míra fertility poměrně 

nízká – v roce 2011 připadalo na ženu pouze 1,4 dítěte. Naopak míra zaměstnanosti žen 

je poměrně vysoká (v roce 2011 bylo v Rakousku 66,5 % zaměstnaných žen), mnoho 

                                                 
4
 UNICEF (United Nations Children’s Fund) je dětský fond OSN, který se zabývá pomocí dětem na 

celém světě. Operuje zejména v nechudších oblastech světa, které jsou postiženy přírodní nebo válečnou 

katastrofou (UNICEF, nedat.). 
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žen pracuje na částečný úvazek. Ve stejném roce tvořil podíl žen pracujích na částečný 

úvazek 44 % z celkového počtu pracujících žen, přičemž toto číslo stále roste (oproti 27 

% v roce 1996). Harmonizace rodiny a práce je jednou z priorit rakouské rodinné 

politiky, přičemž hlavním cílem je umožnit rodičům zvolit si preferovanou péči o jejich 

dítě (např. jimi samotnými, členem rodiny, v mateřské škole atd.), umožnit rodičům 

návrat na trh práce, vytvořit pracovní prostředí přátelské rodině (family-friendly)    

a pomoci otcům, kteří chtějí být více začleněni do rodinného života (European Platform 

for Investing for Children, 2013.). 

Štědře podporován je v Rakousku rozvoj služeb péče o děti. V minulosti 

rakouská vláda investovala 45 milionů eur a regionální vlády navíc 60 milionů eur do 

rozvoje služeb péče o děti. V roce 2011 byly navíc schváleny balíčky podporující 

pokračování rozvoje služeb péče o děti, zejména pro děti starší třech let s cílem vytvořit 

5000 míst ročně. Do tohoto rozvoje investuje rakouská vláda v letech 2011 – 2014  55 

milionů eur, přičemž stejnou částku věnují i regionální vlády. Podle dat z roku 2010 

navštěvovalo až 84 % dětí ve věku od třech let v Rakousku zařízení formální péče,   

u dětí do třech let to bylo pouze 9 %. Polovina dětí navštěvující formální instituce mezi 

třemi a šesti roky chodí na částečné bázi – méně než 30 hodin týdně. Přesto drtivá 

většina školek a jeslí nabízí celodenní provoz (konkrétně 4 305 z 4 494, resp. 1 208 

z 1267). 60 % těchto zařízení jsou provozována veřejnými institucemi, zbytek je 

provozován nevládními institucemi, náboženskými sdruženími nebo soukromými 

společnostmi. Velmi rozšířená je i nabídka služeb pečovatelek (European Platform for 

Investing for Children, 2013). 

Mateřská dovolená začíná 8 týdnů před plánovaným porodem a trvá osm týdnů 

poté (12 týdnů  v případě vícečetného porodu). Po tuto dobu je výdělek kompenzován 

ze systému zdravotního pojištění a koresponduje s průměrným výdělkem za poslední tři 

měsíce (je vyplácen ve 100% výši tohoto příjmu). Rodičovské dovolená v Rakousku 

trvá až do dvou let věku dítěte s možností odložení třech měsíců až do sedmi let věku 

dítěte, popř. až čtyři roky v případě osamělého rodiče či obou rodičů pracující na 

částečný úvazek. Po dobu rodičovské dovolené je podobně jako v České republice 

zaměstnanec chráněn před ukončením pracovní smlouvy, a to až do dvou let u dítěte. 

Část rodičovské dovolené může být vyčerpána i později, ale už bez ochrany před 

výpovědí ze zaměstnání. Od roku 2010 si rodiče mohou vybrat ze dvou schémat – 

jednotná sazba u rodičů, kteří pracovali i nepracovali před narozením dítěte či příspěvek 

spojený s příjmem, který nabízí příležitost pro rodiče, kteří vydělávají více, ale jsou 



Diplomová práce                                                                             Žena mezi rodinou a prací a sociální stát

 Název práce 

91 

mimo pracovní trh pouze omezenou dobu. Přídavky na děti jsou netestované dávky, 

které souvisí pouze s věkem dítěte (105,4 euro na měsíc u dítěte do třech let a 152,70 

euro u dětí do 19 let). Přídavky rostou i podle vzrůstajícího počtu dětí v rodině 

(European Platform for Investing for Children, 2013; OECD, 2012). 

Za účelem lepšího slaďování rodiny a práce bylo přijato schéma „Family and 

Work Audit“, které pomáhá společnostem vytvářet family-friendly prostředí, přičemž 

stát v podobě dotací financuje firmám část nákladů spojených s adaptací tohoto 

programu. V rámci tohoto programu auditor (kontrolor) identifikuje potřeby společnosti 

prostřednictvím diskuze s vedením a zaměstnanci, přičemž tato diskuze vede k založení 

firemního plánu se stanovenými cíly na určité období. Na sledovaného konci období 

auditor zkontroluje dosažené výsledky (European Platform for Investing for Children, 

2013). 

 

13.5    Francie 

Francie má rozsáhlý a konzistentní systém politik podporující rodinu. V jejich 

rámci je poskytována široká škála služeb péče o děti, štědrý a rozmanitý systém 

příspěvků, jehož tradice sahá až do 19. století, zejména pro velké rodiny. Neboť 

původní myšlenkou francouzské rodinné politiky bylo zajistit určitou kompenzaci 

rodinám s více dětmi, aby se odstranila nerovnost v životní úrovni početných rodin 

oproti těm ostatním. Takové pojetí pro-rodinné politiky má za důsledek vysokou míru 

porodnosti, v současné době jsou průměrem 2 děti na ženu (což společně s Irskem 

představuje nejvyšší míru porodnosti v Evropě vůbec). Tento fakt je zapříčiněn i tím, že 

rodiče malých dětí mají dobré pracovní vyhlídky. Zaměstnanost matek s dětmi do šesti 

let je na úrovni 65 % a celková zaměstnanost žen je na úrovni 59,7 %, přičemž 33,1 % 

žen pracuje na částečný úvazek (European Platform for Investing for Children, 2013.; 

Munková, 2004). 

Základním stavebním kamenem francouzské rodinné politiky jsou rodinné 

přídavky. Peněžní transfery rodinám tvoří 2,6 % HDP, přičemž příspěvky na péči o děti 

tvoří 1,6 % HDP.  Ženy na mateřské dovolené dostávají plnou výplatu po dobu 16 týdnů 

(26 týdnů v případě třetího dítěte a 34 týdnů u vícečetných porodů). Otcové mají právo 

na otcovskou dovolenou v délce 11 dnů bez ztráty výdělku. Ostatní příspěvky zahrnují 

jednorázový příspěvek při narození (912 euro), měsíční příspěvek pro rodiče 

samoživitele, který závisí na příjmu a počtu dětí či příspěvek na vzdělání pro postižené 
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děti. Rodina se dvěma a více dětmi je ve Francii podporována různými způsoby. 

Přídavky jsou vypláceny rodinám s druhým dítětem do věku 20 let ve výši 127 euro   

u dvou dětí a 289 u třech dětí. Navíc doplňkový přídavek ve výši 165 euro je vyplácen 

na bázi testované příjmem rodinám s nejméně třemi dětmi. Velké rodiny jsou 

podporovány i daňovými úlevami. Rodičovská dovolená trvá až tři roky, přičemž 

rodičovský příspěvek je ve výši 561 euro měsíčně. Jeho výše je nižší, pokud rodič 

během rodičovské dovolené pracuje na částečný úvazek (European Platform for 

Investing for Children, 2013.; OECD, 2012). 

Francie má rozvinutý a rozmanitý systém služeb péče o děti, které rodičům 

umožňují lépe skloubit práci a rodinu. Jesle přijímají děti již od věku dvou měsíců   

a jsou zřizovány místními orgány, společnostmi a rodičovskými asociacemi. Přes jejich 

poměrnou rozšířenost měli někteří rodiče ve venkovských oblastech i v Paříži potíže 

s umístěním jejich potomka do jeslí, proto i jeden z cílů, které si francouzská vláda 

vytyčila, je zvýšit počet dostupných jeslí. Velmi rozšířené jsou i služby registrovaných 

pečovatelů (tzv. childminders), zejména u dětí mladších tří let, kdy jsou tyto služby 

využívány dvěma třetinami domácností. Výhodou těchto pečovatelů je skutečnost, že se 

o dítě starají v domácím prostředí. Na služby jsou navíc poskytovány příspěvky od 

státu, jejich výše závisí na statusu a odměnách pro pečovatele, věku dítěte i příjmu 

rodiny. Mateřské školy jsou zdarma a mohou je navštěvovat děti již od dvou let. Navíc 

mají jesle i mateřské školy dlouhé a flexibilní otevírací hodiny (od sedmi nebo osmi 

hodin ráno do 18ti nebo 19ti hodin večer) (European Platform for Investing for 

Children, 2013.). 

 

13.6    Velká Británie 

Rodinná politika nemá ve Velké Británii dlouhou tradici, neboť intervence státu 

do rodinných záležitostí byla vždy v rozporu s liberálními myšlenkami. Navíc Velká 

Británie neměla výraznější populační problémy, který byly příčinou zrodu rodinné 

politiky v ostatních evropských státech. Podle zásady, že práce je nejlepší možností pro 

ty, kteří jsou schopni pracovat, se vláda snaží zajistit rozvoj a udržení spravedlivé 

společnosti, která se stará o nejzranitelnější občany. Intenzivnější pozornost rodinné 

politice byla věnována až za labouristické vlády, přičemž její současné zaměření 

spočívá především v zajištění zájmů a bezpečnosti dětí, popř. v podpoře rodičů dětí. 

V roce 2010 se v rámci dokumentu Child Poverty Act britská vláda zavázala ukončit 
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dětskou chudobu, a to zejména díky systému dávek a daňových úlev (European 

Platform  for Investing for Children, 2013., Munková, 2004). 

Nejznámější rodinnou dávkou jsou univerzální přídavky na děti, které byly 

v roce 1999 z důvodu inflace zvýšeny o 20 %. Rodiny jsou ve Velké Británii navíc 

podporovány prostřednictvím daňových bonusů, na které mají nárok  pracující osoby, 

přičemž největší jsou tyto dávky pro nízkopříjmové rodiny a prostřednictvím daňového 

bonusu na děti pro rodiny s dětmi. Na tuto dávku mají nárok pracující i nepracující 

rodiče s dětmi. Výše příspěvku závisí na mnoha okolnostech, nicméně průměrná výše je 

5650 euro na jeden kalendářní rok. V roce 2011 tohoto příspěvku využívalo okolo 6,3 

milionů rodin, zároveň došlo k tomu, že finanční pomoc byla snížena rodinám 

s vysokými příjmy a naopak zvýšena nízkopříjmovým rodinám (European Platform  for 

Investing for Children, 2013; Munková, XX, OECD, 2012). 

V rámci rozvoje služeb péče o děti vláda zřídila dětska centra tzv. Sure Start 

Children’s Centres, která poskytují podporu rodinám s dětmi. Tato  podpora zahrnuje 

řadu služeb pro rodiče s malými dětmi, které jsou dostupné od období těhotenství až po 

děti navštěvující základní školu. Služby zahrnují zdravotní péči, rady a podporu pro 

rodiče malých dětí, terénní služby, služby péče o děti a služby vzdělávání       

a zaměstnanosti. Ve Velké Británii existuje přes 3000 těchto center (European Platform  

for Investing for Children, 2013). 

Mateřská dovolená je ve Velké Británii velmi štědrá. Navíc stát vyplácí 

nízkopříjmovým rodinám částku 625 eur na základní náklady spojené s narozením 

prvního potomka. Matky mohou péčí o potomka strávit mimo práci až 52 týdnů. Tato 

doba je dostupná všem zaměstnankyním bez ohledu jak dlouho byly zaměstnané a kolik 

hodin týdně odpracovaly. Po dobu 39 týdnů mají matky nárok na příspěvek v mateřství, 

který je vyplácen zaměstnavatelem či státem v případě, že je matka nezaměstnaná nebo 

samostatně výdělečně činná. Výše příspěvku přitom tvoří 90 % průměrného týdenního 

platu. Rodičovská dovolená trvá ve Velké Británii 13 týdnů. Otcové mají nárok na dva 

týdny placené otcovské dovolené a 13 týdnů neplacené otcovské dovolené do pěti let 

věku dítěte. Další nárok na otcovskou dovolenou má otec v případě, že se matka 

rozhodne pracovat. V takovém případě má extra nárok na dalších 6 měsíců rodičovské 

dovolené (European Platform  for Investing for Children, nedat.; OECD, 2012). 
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13.7     Srovnání České republiky s vybranými sociálními státy 

Jak vyplývá z grafu OECD věnuje Česká republika na výdaje spojené s rodinnou 

politikou cca 2,5 % HDP,  a pohybuje se tak na průměrné úrovni ve srovnání s ostatními 

zeměmi OECD. Co se týká struktury, většina výdajů plyne na sociální dávky, o něco 

méně pak na daňové úlevy pro rodiny s dětmi. Nejmenší část výdajů je věnována 

službám. I přes tuto skutečnost Česká republika ve srovnání se výše zmiňovanými 

zeměmi vynakládá poměrně málo finančních prostředků na sociální dávky spojené 

s rodinou a dětmi, a to necelých 7 % z celkových výdajů na sociální dávky. Nejvíce 

finančních prostředků ze státního rozpočtu na rodinné dávky věnuje Rakousko, 

Německo, Dánsko a Švédsko, čemuž odpovídá i koncepce rodinné politiky v těchto 

zemích. Všechny uvedené země jsou více či méně úspěšné v podpoře úspěšného 

slaďování rodinného a pracovního, zásadním dílem k tomu přispívá orientace státní 

rodinné politiky, která se zaměřuje na podporu flexibilních či zkrácených pracovních 

úvazků, služeb péče o děti a štědré rodinné dávky. Naproti tomu situace v České 

republice je stále problematická a otázka vhodného uspokojování rodinných      

a pracovních zájmů nebyla vhodně vyřešena. Přestože se objevila konkrétní opatření 

(např. v podobě zavedení vícerychlostní rodičovské dovolené či zákonné podmínky pro 

vznik soukromých školek), většina opatření zůstala prozatím ve formě návrhů. Největší 

deficity lze přitom spatřovat v nedostatečné podpoře služeb péče o děti, zejména do 

třech let věku. Příkladem může být Rakousko, kde existuje široká nabídka služeb péče  

o děti umožňující rodičům vybrat si vhodnou variantu těchto služeb podle jejich 

preferencí. Všechny vybrané sociální státy pokládají za jednu z prioritních oblastí jejich 

rodinné politiky podporu služeb péče o děti. Zejména Švédsko se v rámci podpory 

dvoukariérové rodiny a redukce genderových nerovností orientuje na široce dostupnou  

a kvalitní institucionální péči. Podobný přístup zvolilo i Dánsko, Francie či Nizozemí. 

V většině těchto zemí jsou navíc zařízení otevřena dlouho do večera, což rodičům 

umožňuje lepší skloubení práce a rodiny. Naproti tomu orientace české rodinné politiky 

spočívá spíše ve finanční kompenzaci a podpoře, což nemusí vyhovovat všem matkám. 

Jak navrhuje Dudová, je vedle státních zařízení potřeba podporovat další alternativní 

zařízení k jeslím, a to prostřednictvím finančního zvýhodnění individuální i skupinové 

soukromé placené péče, např. formou daňových úlev pro rodiče využívající těchto 

služeb. Současné snahy rozšířit nabídku alternativních a soukromých služeb péče o děti 

(a to pro nejmladší děti i děti předškolního věku) prozatím nevedly k očekávaným 
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výsledkům, neboť se nepodařilo zpřístupnit tyto služby nízkopříjmovým rodinám, resp. 

to nevedlo k masivnímu rozšíření těchto služeb, a tudíž i ke snížení tlaku na kapacity 

mateřských školek. Lze tak konstatovat, že situaci v této sféře nelze vyřešit bez státních 

dotací, ale také vhodné legislativní úpravy (neboť situaci neprospívá ani roztříštěnost 

těchto služeb – tzv. miniškolky, školky v režii živnostenského zákona či připravovaný 

zákon o dětské skupině). V této souvislosti je třeba zmínit i problematiku životní úrovně 

rodičů samoživitelů, které je ve srovnání např. s Velkou Británií či Francií v českém 

prostředí věnována minimální pozornost. Přitom podle výzkumů matkám samostatně 

pečující o dítě hrozí zvýšené riziko chudoby oproti ženám žijícím v páru a mají i horší 

možnosti co se týká slaďování rodinného a pracovního života (Dudová et al., 2008; 

Marhánková, 2011; Sirovátka a Bartáková, 2008). 

Ohledně příspěvku v době mateřské dovolené se Česká republika pohybuje 

v mezích evropského průměru. Ve většině zkoumaných zemí se kompenzace příjmu 

v době péče o novorozeného potomka pohybuje v rozmezí 80 – 100 %. Podobně je 

tomu i v případě rodičovského příspěvku. Česká republika poskytuje rodičovský 

příspěvek paušálně všem matkám, na rozdíl od Nizozemí, kde je existence a výše 

příspěvku vázána na sektor, v němž žena pracuje. Rozdílný přístup volí země 

k přídavkům na děti. Zatímco v České republice jsou tyto dávky poměrně nízké a 

určeny nízkopříjmovým rodinám, Francie je ve vyplácení těchto dávek poměrně štědrá. 

Přídavky jsou přitom zaměřené na rodiny s více dětmi, a to z důvodu vyrovnání jejich 

životní úrovně oproti rodinám s jedním či dvěma dětmi. V Rakousku jsou na rozdíl od 

České republiky přídavky na děti dávkou, která není testována příjmem rodiny. 

Podobný přístup jako Česká republika naopak volí Nizozemí a Velká Británie, kde jsou 

dávky určeny především rodinám s nízkými příjmy.  

Jak již bylo několikrát zmiňováno, Česká republika patří v oblasti využívání 

částečných a flexibilních typů pracovních úvazků k podprůměru, neboť tyto úvazky 

využívá mizivé procento žen. Země, které jsou v harmonizaci rodiny a práce úspěšné, 

podporují návrat matek s dětmi na pracovní trh prostřednictvím částečných pracovních 

úvazků. Země, které nejvíce podporují flexibilní a částečné úvazky, jsou Švédsko, 

Dánsko a Nizozemí. Ve zmíněných zemích jsou částečné úvazky chápány jako nedílná 

součást politiky harmonizace rodinných a pracovních rolí, a jsou proto státem velmi 

podporovány. Česká republika sice deklarovala zájem podporovat částečné pracovní 

úvazky prostřednictvím slev na sociálním pojištění, nicméně reálná podpora 

zaměstnavatelů zatím neexistuje. Při zavádění těchto nástrojů v České republice je však 
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nutné dbát na to, aby tyto pracovní úvazky nevedly ke znevýhodňování a diskriminaci 

žen na trhu práce. Jak poznamenává Dudová „částečné úvazky mohou být účinným 

řešením slaďování péče o děti s pracovním životem, je jejich rozšíření také jednoznačně 

výhodné pro stát. Rodič, který pracuje na částečný úvazek a odvádí řádně daně, je pro 

státní pokladnu méně náročný než rodič, který zůstane s dítětem doma“ (Dudová et al., 

2008, s. 146). Jedním z řešení i zakotvení práva pracovat na částečný úvazek ve 

stávajících zákonech jak je tomu např. v Dánsku (přestože tuto možnost české zákony 

znají, v současnosti je možnost tohoto pracovní úvazku zcela v kompetenci 

zaměstnavatelů) či zavedení daňových úlev pro firmy nabízející tento typ úvazku 

(Dudová et al., 2008; MPSV, 2005). 

Lepší podpora těchto úvazků by mohla vést ke zvýšení zaměstnanosti žen 

s malými dětmi, neboť míra této zaměstnanosti je oproti vybraným sociálním státům 

velmi nízká. Největší zaměstnanost žen přitom vykazují sociálně-demokratické, ale i 

korporativistické režimy sociálních států. Ve Švédsku míra zaměstnanost žen s malými 

dětmi dosahuje přes 70 %. Podobně vysokou míru zaměstnanosti vykazuje i Francie se 

65 % zaměstnaných matek malých dětí. Co však Českou republiku zcela jistě odlišuje 

od uvedených sociálních států je vnímání role rodiny a rodinné politiky ve společnosti. 

Současné nastavení rodinné politiky a (ne)pozornost, jež je jí věnována totiž nepřispívá 

ke změně celospolečenského klimatu, generových stereotypů či lepšímu vnímání ženské 

pracovní síly. Země, kde rodinná politika tvoří základní pilíř veřejných politik, tak 

dávají jasný signál o důležitosti rodiny pro společnost i o možném plnění rodinných a 

pracovních povinností zároveň.  
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Graf  4: Výdaje na rodinnou politiku (daňové úlevy, služby a dávky) v zemích OECD                

               podle podílu na HDP 

 

 

Tabulka 14: Podíl sociálních dávek pro rodinu z celkového objemu sociálních dávek (v 

%) 

 

Family/Children 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU (27 států) : : : : : : 7,95 7,91 8,12 8,06 8,07 8,00 

Belgie 9,08 8,80 8,50 8,21 8,03 7,82 7,82 7,86 8,14 7,79 7,70 7,71 

Česká republika 8,76 8,46 8,23 8,04 7,63 8,38 7,55 7,55 9,20 7,97 7,28 6,83 

Dánsko 13,01 13,13 13,25 13,36 13,24 13,03 12,93 13,14 13,09 13,18 12,91 12,42 

Německo 10,99 11,34 10,99 11,37 11,23 11,27 10,75 10,33 10,35 10,48 10,44 10,86 

Estonsko 10,86 11,93 11,46 11,37 9,97 12,69 12,15 12,15 11,57 12,01 11,93 12,75 

Irsko 13,51 13,70 14,54 15,17 15,18 14,89 14,69 14,63 14,74 14,74 13,98 12,90 

Řecko 7,51 7,41 6,69 7,00 7,33 6,92 6,42 6,15 6,17 6,27 6,70 6,38 

Španělsko 2,54 4,96 4,78 4,76 5,45 5,57 5,89 6,02 6,23 6,31 6,16 6,01 

Francie 9,84 9,12 8,96 8,71 8,52 8,48 8,52 8,90 8,81 8,69 8,54 8,31 

Itálie 3,72 3,80 4,06 4,26 4,44 4,51 4,37 4,49 4,89 4,86 5,05 4,58 

Nizozemí 4,30 4,56 4,39 4,73 4,88 4,85 4,86 5,44 5,85 4,39 4,36 4,10 

Rakousko 10,04 10,69 10,52 10,57 10,88 10,76 10,65 10,38 10,13 10,26 10,30 10,42 

Polsko : 4,98 4,78 4,69 4,30 4,54 4,38 4,33 4,47 4,02 3,99 4,22 

Portugalsko 5,18 5,41 5,64 6,52 6,53 5,31 5,15 5,13 5,27 5,51 5,83 5,74 

Rumunsko : 11,81 12,01 12,59 11,28 12,47 13,93 14,12 12,68 10,58 10,04 9,64 

Slovinsko 8,72 9,21 8,93 8,54 8,62 8,65 8,60 8,57 8,32 8,52 8,85 8,90 

Slovensko 9,84 8,97 8,24 8,05 8,15 10,40 10,52 10,48 10,04 9,53 9,41 9,75 

Finsko 12,74 12,52 12,15 11,71 11,47 11,48 11,58 11,55 11,63 11,60 11,28 11,11 

Švédsko 9,38 9,01 9,31 9,28 9,24 9,34 9,42 10,01 10,22 10,44 10,22 10,40 

Velká Británie 7,89 6,88 6,75 6,95 6,94 6,71 6,21 5,92 6,62 6,67 6,87 6,87 

Norsko 13,24 12,76 12,78 12,10 11,69 11,93 12,19 12,46 12,69 12,63 12,57 12,53 

Švýcarsko 5,00 4,94 4,86 4,95 4,74 4,63 4,61 4,76 4,74 4,83 4,85 5,16 
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14  Kvalitativní výzkum 
 

14.1   Rozhovory s maminkami malých dětí 

 

Otázka:  Jaké faktory hrály roli při rozhodování o délce rodičovské dovolené? 

 

Faktory ovlivňující délku rodičovské dovolené Počet respondentek  

Ekonomické 6 

Sociální 3 

Nemohla jsem si délku rodičovské dovolené vybrat 2 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaké reálné faktory hrály roli při rozhodování   

o délce rodičovské dovolené. Jako stěžejní se přitom ukázal důvod finanční. Většina 

dotazovaných žen uváděla jako hlavní důvod návratu na pracovní trh potřebu druhého 

příjmu (např. z důvodu hypotéky). Jedna maminka uvedla jako hlavní faktor při 

rozhodování výši rodičovského příspěvku, neboť se obávala, aby nebyl rodinný 

rozpočet příliš napnutý. V případě, že je to z finančního hlediska možné, zůstaly by 

maminky doma s dětmi co nejdéle. „Chtěla jsem zůstat doma co nejdéle, abych se 

mohla věnovat dětem. Z finančního hlediska to bylo možné, tak jsem byla ráda.“ (L.F., 

recepční) 

Jedna maminka uvedla, že si rodičovskou dovolenou prodloužila záměrně, neboť 

se s nejvyšší pravděpodobností jednalo o poslední dítě a chtěla si ho užít. „Věděla jsem, 

že už jsem na další dítě stará, tak jsem si ho chtěla užít co nejdéle a zůstala jsem doma 

čtyři roky. Finanční hledisko šlo stranou, protože manžel v té době vydělával poměrně 

slušně.“ (L.B., obchodní manažerka) 

Dalším častým faktorem, které maminky uváděly, byl faktor sociální, resp. 

psychologický. Jednalo se zejména o nutnost socializace dítěte v kolektivu a jeho 

zralost pří nástupu do školky. Dvě maminky si nemohly délku rodičovské dovolené 

vybrat, neboť neodpracovaly povinnou dobu, která je nutná pro možnost výběru. 

Automaticky tak musely zůstat s potomkem doma na období čtyřech let. Mezi další 

faktory, které maminky uváděly patřil faktor povinnosti zaměstnavatele držet místo na 

dobu třech let a věk dítěte, při kterém dítě přijmou do MŠ (obvykle tři roky).  
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Otázka: Jak vnímáte svůj návrat do práce po rodičovské dovolené? 

 

Cílem této otázky bylo zjistit jak maminky s dětmi subjektivně vnímají návrat do 

práce po rodičovské dovolené a zda-li měly při návratu na trh práce nějaké problémy. 

Jak vyplynulo z rozhovorů část maminek vnímá návrat na trh pozitivně, a to i přes to, že 

to bylo či je velmi náročné. Maminky uváděly, že se na návrat do práce těšily (např. se 

těšily na kolegyně, ukončení stereotypu dne, psychická úleva), na druhou stranu je pro 

ně skloubení rodinných a pracovních záležitostí náročné (vše je ve větším shonu, větší 

fyzická zátěž, náročnost na čas apod.). 

 „Velmi jsem se na návrat do práce těšila, ale první dny byly velmi náročné. 

Zejména skloubit pracovní a rodinné povinnosti bylo velmi náročné. Po pár dnech jsem 

si ovšem vše zorganizovala, jak bylo potřeba a nyní vše klape, jak má.“ (M.K., 

zdravotní sestra) 

„Návrat do práce byl velmi náročný. Nejtěžší bylo zvyknout si, že už nemůžu 

trávit tolik času s dětmi. Nebyla jsem doma, když se vrátili ze školy a nemohla se jich 

zeptat, jak se měli.“ (L.F., recepční) 

„Bylo to ale hodně náročné. Jelikož jsem nechtěla přijít o svůj rodičák, tak jsem 

to musela každý den složitě plánovat s hlídáním, aby dcera nepřesáhla docházku ve 

školce.To znamená, že mohla chodit pouze dopoledne a já musela každý den zajistit, aby 

ji někdo včas vyzvedl ve školce.“ (M.M., referentka stavebního úřadu) 

 

Otázka: Vrátila jste se ke svému původnímu zaměstnavateli nebo jste hledala 

práci? (popř. myslíte si, že znáte důvody, proč nemůžete najít práci? 

 

 

Vrátila jste se do původního zaměstnání? Počet respondentek 

Jiný zaměstnavatel 9 

Stejný zaměstnavatel 2 

Stále hledám práci 1 

 

Drtivá většina maminek se nevrátila do původního zaměstnání, a to i přes to, že 

zaměstnavatel je povinen držet zaměstnankyni místo (nikoliv pozici) po dobu třech let. 

Maminky uváděly, že si musely práci hledat jinde (např. z důvodu, že byla pozice 

obsazena někým jiným či dostaly lepší pracovní nabídku). Pouze dvě maminky se 
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vrátily ke svému původnímu zaměstnavateli a jedna z maminek se zatím nemá kam 

vrátit, neboť hledá zaměstnání. Při hledání zaměstnání respondentky uváděly potíže, a 

to právě z důvodu malého dítěte (nemožnost pracovat na směny, nutnost pracovní doby 

umožňující vyzvedávání dítě ze školky, nutnost skloubit vše s prací partnera apod.). 

 „Po prvním dítěti byl návrat do práce dost obtížný, protože mě jako matku 

malého dítěte nechtěli nikde vzít. Po druhém dítěti jsem měla návrat taky ztížený tím, že 

mě již původní zaměstnavatel nechtěl vzít zpátky. Nechal si tam paní, která mě měla 

pouze zastupovat. Nakonec jsme se s velkými obtížemi dohodli na odstupném a 

přihlásila jsem se na úřad práce.“ (I.J., pracovnice v softwarové firmě) 

 

Otázka: Přijala byste dobrovolně horší/nižší pozici, pokud by Vám to umožnilo 

lépe skloubit rodinu a práci? 

 

V případě této otázky byly názory hodně polarizované. Podle výzkumů se ženy 

častěji smiřují s horší pracovní pozicí, a to jednak z důvodu delšího setrvání mimo trh 

práce a snížení kvalifikace, na druhé straně z důvodů lepší možnosti skloubit pracovní a 

rodinné povinnosti. Z provedených rozhovorů vyplynulo, že větší část respondentek by 

se dobrovolně smířila s horší pracovní pozicí, pokud by jim to umožňovalo lépe zvládat 

péči o dítě a domácnost. Nicméně důležitým faktorem při rozhodování by byl finanční 

limit, neboť rodinný příjem nemůže jít pod určitou úroveň. Na druhou stranu by braly 

alespoň nějakou práci, pokud by nebylo jiné řešení a nemohly si vybrat lepší pracovní 

pozici. 

Maminky, které by horší pracovní pozici nebraly, rezolutně odmítaly tuto 

možnost. Většinou se jednalo o ženy se specializovanou profesí (zdravotní sestra 2x, 

sociální pracovnice) či v jednom případě o relativně dobře platově ohodnocenou 

pracovní pozici (asistentka vedení). 

 

Přijala byste horší pracovní pozici? Počet respondentek 

Ano 8 

Ne 4 
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Otázka: Setkala jste se v práci s nějakým znevýhodněním kvůli tomu, že máte 

děti? (vadila např. zaměstnavateli častá nemocnost, nutnost vyzvednout dítě ze 

školky apod.?) 

 

„Podle mého názoru je v současnosti většina matek znevýhodněna. 

Zaměstnavatelé obecně častou nemocnost dětí nerespektují.“ (E.B., pracovnice 

v marketingu) 

Přes tento negativní názor se většina matek se znevýhodněním v práci nesetkala, 

dokonce v některých případech vycházel zaměstnavatel matkám vstříc. Pokud 

zaměstnavateli vadila přítomnost dítěte v rodině zaměstnankyně, musely se maminky 

spoléhat na pomoc rodiny (prarodiče či partnera) nebo si brát dovolenou. Podle 

některých maminek je častá nemocnost či dřívější odchod z práce z důvodu vyzvednutí 

dítěte ze školky pro zaměstnavatele problém, a pokud by nepomáhala s hlídáním rodina, 

domnívaly se, že by mohly o zaměstnání přijít. 

 

Zkušenost s postojem zaměstnavatele Počet respondentek 

Pozitivní 8 

Negativní 4 

 

Otázka: O jaký typ pracovního úvazku jste měla při svém nástupu do práce 

zájem? Měla byste zájem o tzv. flexibilní typ pracovního úvazku? (tozn. částečné 

pracovní úvazky, pružná nebo zkrácená pracovní doba, sdílené místo, „home 

office“ apod.) 

 

Zkušenost s flexibilními typy pracovních úvazků Počet respondentek 

Pracuji na plný pracovní úvazek, protože chci 7 

Pracuji na částečný úvazek, mám flexibilní typ 

úvazku 

3 

Pracuji na plný pracovní úvazek, ale mám zájem o 

částečný či flexibilní typ úvazku 

2 

 

Většina dotazovaných žen měla při svém návratu na pracovní trh zájem o plný 

pracovní úvazek, nejčastěji z finančních důvodů. Asi třetina žen pracuje na částečný 
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úvazek či využívá ve svém zaměstnání flexibilní pracovní dobu. V těchto případech 

ženy samy požádaly o úpravu klasického, plného pracovního úvazku a zaměstnavatel 

jim to umožnil. Jedna respondentka uvedla, že pokud by jí zaměstnavatel neumožnil 

pracovat na částečný úvazek, pracovní nabídku by odmítla. Na druhou stranu, pokud by 

ženy měly zájem o částečný úvazek, bály by se o tento typ úvazku svého 

zaměstnavatele požádat, než že by jim to zaměstnavatel neumožňoval. Pouze v jednom 

případě tento typ úvazku zaměstnavatel neumožňoval. Maminka, která pracovní místo 

teprve hledá nahlíží na věc takto: 

„Určitě bych zájem měla, ale v současné situaci na pracovním trhu to není 

reálné. Podle mě využívání částečných úvazků brání jejich neexistence. Zaměstnavatelé 

je vůbec nenabízí.“ (N.L., nezaměstnaná) 

 

Otázka: Jaké výhody/nevýhody spatřujete ve využívání flexibilních typů úvazků? 

(popř. co Vám brání tento typ pracovních úvazků využívat?) 

 

Ženy v drtivé většině uváděly výhody částečných či flexibilních typů úvazků, 

přičemž mezi nejčastější důvody patřilo lepší skloubení rodiny a práce. Pro lepší 

přehlednost uvádím jednotlivé výhody, resp. nevýhody v bodech. 

Výhody částečných/flexibilních pracovních úvazků: 

 harmonické sloučení práce a rodiny  

 lépe se stihnu postarat o dítě a domácnost 

 mohla bych dříve chodit z práce a vyzvedávat dítě ze školky 

 mohla bych si zařídit lékaře, úřady, děti, nemoci atd.  

 více času pro rodinu 

 možnost časově si uspořádat pracovní povinnosti dle sebe, podle dětí, rodiny 

Nevýhody částečných/flexibilních pracovních úvazků: 

 nařknutí z nesplňování pracovních povinností 

 „Plná pracovní doba pomáhá matce vypadnout mezi lidi. Všeho moc škodí. A 

domnívám se, že dítěti jedině prospívá chodit do školky, být tam v kolektivu a 

učit se sociálnímu cítění.“ (M.M., referentka stavebního úřadu) 
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Otázka: Jak se Vás dotýká problematika slaďování rodinného a pracovního 

života? 

 

Tato otázka byla koncipována velmi široce, proto také odpovědi na ní 

zahrnovaly celou škálu odpovědí. Přesto společným pojítkem odpovědí bylo méně času 

na rodinu a domácí práce. V některých případech se partneři o chod rodiny starají 

společně, někdy je žena „na vše sama“. Zde nabízím přehled získaných odpovědí: 

 V práci teď trávím hodně času, kvůli zabezpečení rodiny. 

 Musí mi teď více pomáhat manžel, dělíme se o povinnosti spojené s chodem 

domácnosti a dětmi. 

 Zvykla jsem si vše skloubit sama, partner mi nepomáhá. 

 Do procesu hlídání jsou teď zapojeny babičky, jinak bych to sama nezvládla 

 Oproti rodičovské dovolené má žena na všechno méně času. Určitě doma už 

nemám tolik uklizeno jako dřív. 

 Všechno je náročnější, pomáhá mi maminka. 

 Od nástupu do zaměstnání stíhám méně domácích prací.  

 

Otázka: Jaké faktory považujete za nejdůležitější při slaďování rodinných a 

pracovních povinností? (popř. kdo je podle Vás zodpovědný za skloubení rodiny a 

práce? – stát, zaměstnavatel, rodina či partner? 

 

Odpovědi na tyto otázky lze shrnout do tvrzení, že v drtivé většině případů, se 

ženy spoléhají na pomoc partnera či rodiny, nikoliv na stát a zaměstnavatele. Za 

důležitý faktor většina žen považuje možnost hlídání ze strany babiček, případně ochota 

partnera podílet se na domácích pracích a vyzvedávat dítě ze školky. Část respondentek 

se domnívá, že důležitým faktorem je i vstřícnost zaměstnavatele, zejména rozvržení 

pracovní doby a dřívější odchod z práce. Ve dvou případech se matky domnívaly, že 

nejdůležitější je pomoc státu – aby finančně podporoval zaměstnavatele, kteří by pak 

byli ochotni nabízet pracovní místo a výhody matkám s dětmi. Stát by podle nich měl 

také více podporovat návrat žen na pracovní trh a částečné úvazky. Dalšími faktory, 

které respondentky také uváděly, byly důležitost plánování v oblasti starosti o rodinu, 

společně strávený čas či dostatek odpočinku. 
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„Rodina, státu to je jedno a zaměstnavatel potřebuje, aby lidi chodili do práce a 

ne se starali o rodinu.“ (L.F., recepční) 

 

Jaké faktory považuje za nejdůležitější při 

slaďování rodinných a pracovních povinností? 

Počet respondentek 

Pomoc partnera a rodina 10 

Vstřícnost zaměstnavatele 3 

Podmínky mateřských škol (dostupnost péče) 2 

 

Otázka: Jakým způsobem pomáhá podle Vašeho názoru stát matkám při 

slaďování pracovních a rodinných povinností? (popř. je tato podpora podle Vás 

dostatečná?) 

 

Na předchozí otázku navazovala další, která se týkala zapojení státu do 

problematiky harmonizace rodinných a pracovních rolí. Drtivá většina odpovědí 

nahlížela na roli státu v této oblasti negativně. Podpora státu je podle maminek 

nedostatečná, zejména v oblasti předškolní péče. Nedostatky viděly v nedostatečné 

kapacitě mateřských školek, malé finanční podpoře matek s dětmi a mizivé podpoře ve 

vytváření vhodných pracovních míst. Jedna z maminek uvedla i nízké dotace pro 

neziskové organizace, které jsou zaměřené na ranou péči o dítě. Přesto se dá říci, že 

některé maminky pochválily snahy státu, neboť uvítaly novinku v podobě možného 

přivýdělku během rodičovské dovolené. Obecně by maminky uvítaly více zkrácených a 

flexibilních typů úvazků a zajištění péče v období letních prázdnin (např. pomocí 

firemních školek, organizování prázdninových pobytů pro děti apod.) 

„Stát zastává zásadu subsidiarity.“(M.Š., sociální pracovnice) 

„Stát se nepředá.“ (E.D., dělnice) 

„Podpora není dostatečná. Dostat dítě do mateřské školy není jednoduché, do 

školek se hlásí hodně lidí, ale míst málo. Soukromé školy jsou moc drahé.“ (L.F., 

recepční)  
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Otázka: Jaký typ zařízení navštěvuje Vaše dítě/děti? Jak jste spokojeny se 

zajištěním služeb péče o děti? (otevírací doba, prázdniny apod.)  

 

Všechny dotazované maminky umístily svoje dítě do mateřské školy. Největší 

problém přitom spatřovaly v uzavření mateřské školy o letních prázdninách a délce 

otevíracích hodin. Respondentky nejčastěji požadovaly prodloužení otevírací doby. 

Maminka z Prahy by uvítala prodloužení otevírací dobu její mateřské školky o 30 min., 

tedy do 17.30. Naopak maminka z vesnice v pardubickém kraji musí „vzít zavděk“ 

otevíracími hodinami do 16 hod., přičemž i tato hodina byla posunuta z původních 

15.30 na nátlak rodičů. Menší část maminek pociťovala spokojenost se službami 

mateřských škol. Jedna respondentka uvedla, že o prázdninách je otevřena mateřská 

škola v okolí, která pokryje děti z uzavřených školek 

„Jsem spokojená až na prázdniny. Školka je měsíc zavřená, což je poměrně 

dlouhá doba. Pokud by byl člověk sám, neměl by šanci.“ (M.M., referentka stavebního 

úřadu) 

„S mateřskou školkou jsem spokojena. Otevírací doba se dobře kryje s mou 

možností odvádět dítě do školky nebo ze školky.“ (M.F., zdravotní sestra) 

 

Otázka:  Měly jste problémy se umístěním dítěte do mateřské školky (popř. jeslí)?  

Měla jste problém s umístěním dítěte do MŠ? Počet respondentek 

Ne 7 

Ano 5 

 

V případě otázky směřované na problémy spojené s nedostatečnými kapacitami 

mateřských školek se ukázalo, že velká část maminek s umístěním dítěte do mateřské 

školy problémy neměla. Některé uvedly, že to bylo z důvodu trvalého bydliště ve vsi či 

z toho důvodu, že mateřská škola dávala přednost dětem, jejichž rodiče nastupují do 

zaměstnání oproti dětem, jejichž maminky jsou na rodičovské dovolené s druhým 

dítětem. Maminky, které měly s umístěním dítěte potíže uváděly, že to bylo z důvodu 

velkého počtu uchazečů. Jedna respondentka uvedla, že se jí podařilo dát umístit 

potomka do školky „přes známé“. Druhá respondetka měla potíže při umisťování 

druhého dítěte, neboť ve vsi se uvedl počet dětí a s tím i žádosti o přijetí do MŠ. 
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Otázka: Jak byste řešila problém v případě, že se Vaše dítě nedostalo do MŠ? 

Jak byste řešila problém nepřijetí dítěte do 

MŠ? 

Počet respondentek 

Hlídání babičkou či jinou osobou 5 

Pokusila se dítě umístit do jiné MŠ 3 

Pozdější nástup do zaměstnání 2 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že většina maminek se v případě nepřijetí 

dítěte do mateřské školy spoléhá na pomoc babičky či jiné osoby (paní na hlídání, 

sousedky, kamarádky na rodičovské dovolené ad.). Některé maminky by se pokusily 

umístit dítě do jiné mateřské školy (např. na periferii města). Dalšími alternativami byly 

pozdější návrat do práce či využití nabídky soukromých služeb péče o děti. 

Uvažovala jste o využívání služeb soukromých zařízení péče o děti? 

 

Uvažovala jste o využívání služeb soukromých 

zařízení péče o děti? 

Počet respondentek 

Ne, neuvažovala 6 

Ano, ale nevyužívám 4 

Ano, využívám 2 

 

V oblasti využívání soukromých služeb péče o děti jsou nejčastějšími bariérami 

přílišná finanční nákladnost, případně nedostupnost v místě bydliště. Drtivá většina 

maminek se domnívá, že soukromá zařízení jsou příliš drahá a nebyla by ochotná platit 

tak vysokou částku. Na druhou stranu se některé respondentky domnívaly, že tato 

zařízení přinášejí určité výhody – zejména větší flexibilitu vůči rodičům. Mnohé 

respondentky by uvítaly firemní školky („vzájemná blízkost rodiče a dítěte je 

uklidňující“ – E.B., pracovnice v marketingu), neboť přinášejí výhody jak pro pracující 

rodiče s dětmi, tak pro zaměstnavatele (zaměstnanci nemusí chodit dřív z práce, aby 

mohli vyzvednout dítě ze školky apod.). 
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14.2    Rozhovory s tatínky malých dětí 

 

Otázka: Jak jste vnímal návrat ženy do zaměstnání po rodičovské dovolené? 

Schvaloval jste její návrat do práce nebo byste raději upřednostnil celodenní péči o 

děti? Jaké jsou hlavní důvody proč jste chtěl, aby šla do práce/zůstala doma? 

 

Všichni oslovení muži návrat partnerky do zaměstnání schvalovali, a to ve všech 

případech z finančních důvodů. Jeden respondent navíc podotkl, že z hlediska jejího 

budoucího uplatnění, je co nejdřívější návrat na pracovní trh žádoucí. Dalšími důvody 

byly potřeba být „mezi lidmi“, pocit nezávislosti na partnerovi či pocit neuspokojení 

z pouhé péče o rodinu. 

„Manželka dělá práci, která jí baví. Je jejím koníčkem…Její návrat do práce 

jsem schvaloval, potřebuje být mezi lidmi a rodina potřebuje druhý příjem.“ (K.V., 

skladník) 

  

Otázka: Jaká je podle Vás ideální délka rodičovské dovolené? Podílel jste se na 

rozhodování o její délce? Popř. uvažoval jste, že byste zůstal na rodičovské 

dovolené místo partnerky? 

 

Jako ideální délka rodičovské dovolené se podle odpovědí ukázala tři roky. 

Pouze dva respondenti odpověděli jinou délku – jeden odpověděl, že za ideální délku 

považuje dva roky, druhý by naopak uvítal, kdyby partnerka zůstala doma i déle (na 

rodičovské dovolené byla tři roky). Ve většině případů jsou podle respondentů tři roky 

dostačující, nicméně nejdůležitější jsou potřeby dítěte. Všichni respondenti také uvedli, 

že se na rozhodnutí o délce rodičovské dovolené podíleli, ale až na jednu výjimku 

neuvažovali, že by zůstali doma na rodičovské dovolené místo partnerky. Jeden muž 

uvažoval, že by zůstal na rodičovské dovolené, nicméně pouze v teoretické rovině. 

Důvody, které vedly k tomu, že partnerky zůstávají doma a pečují o dítě, jsou zejména 

finanční (muž vydělává víc) a biologické (je přirozené, že o dítě se stará matka, kojí 

apod.). 
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Ideální délka rodičovské dovolené Počet respondentů 

2 roky 2 

3 roky 5 

4 roky 2 

 

 

Otázka: Jaký typ pracovního úvazku při nástupu do zaměstnání upřednosňujete a 

proč? Příp. myslíte si, že zkrácený úvazek lépe umožňuje skloubit rodinu a práci?  

 

Ideální typ pracovního úvazku Počet respondentů 

Plný pracovní úvazek 5 

Částečný pracovní úvazek 2 

 

Jak vyplývá z tabulky nahoře, muži v naprosté většině upřednostňují u svých 

partnerek plné pracovní úvazky, a to zejména z finančních důvodů. Jeden respondent 

navíc uvedl, že se o děti dokáže postarat i sám, tudíž není potřeba, aby partnerka byla 

doma více. Druhý respondent uvedl, že by byl rád, aby manželka pracovala na částečný 

úvazek, ale zaměstnavatel jí to neumožňuje. Respondenti, kteří považovali za ideální 

typ pracovního úvazku částečný (zkrácený), se domnívali, že by partnerka měla čas i na 

jiné věci (domácí práce, péči o dítě, více času s rodinou). Někteří respondenti uvedli  

u této otázky problémy, se kterými se partnerka či manželka setkala při hledání práce či 

v samotné práci kvůli existenci dětí. Byly jimi nemožnost pracovat od brzkého rána, 

kvůli nutnosti odvést děti do školky či nutnost pracovat v jednosměnném provozu. Na 

druhé straně popisovali problémy se zaměstnavatelem v období nemoci dětí. 

 

Zintenzivnělo Vaše zapojení na pracovním trhu (např. více pracovních úvazků) či 

se zvýšil počet hodin, které trávíte v práci po narození dítěte? 

 

U této otázky odpovídali respondenti v poměru 4:3, přičemž 4 respondenti 

odpověděli, že jejich zapojení na trhu práce vzrostlo (tráví více času v práci, našel si 

další pracovní úvazek) a 3 uvedli, že nikoliv. Důvody pro zintenzivnění pracovní 

činnosti je potřeba finančního zajištění rodiny. 
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„Každý mi dá určitě za pravdu, že po narození dítěte se hodně věcí změní, a to 

zejména ty finanční, a proto jeden z rodičů tráví víc času v zaměstnání.“ (J.H., řidič) 

 

Vnímáte harmonizaci rodinných a pracovních rolí jako ryze ženskou záležitost? 

Kdo je podle Vás zodpovědný za skloubení rodiny a práce? - – stát, zaměstnavatel, 

rodina či partner? 

 

Všichni oslovení muži shodně odpověděli, že skloubení rodiny a dětí nepovažují 

za ženskou záležitost. Odpovědnost za tuto oblast viděli především na obou partnerech, 

v menší míře na státu či zaměstnavateli (s tím se shodovali se ženami). 

„Rodinu a práci si skloubí dohromady každý sám. Určitě ne stát nebo 

zaměstnavatel, to bychom museli žít zřejmě v jiném státě.“  (R.B., vlastník autodopravy) 

„Partneři se musí dohodnout. Je to náš život, naše volba.“ (J.P., truhlář) 

„Částečně jsou odpovědní všichni. Stát potřebuje, aby se rodili děti. 

Zaměstnavatel, aby rodiče pracovali co nejlépe. Žena a partner by se měli snažit, aby 

rodina měla z čeho spokojeně žít.“ (K.V., skladník) 

 

Podílíte se nějakým způsobem na chodu domácnosti a na péči o Vaše dítě/děti? 

(např. zůstáváte s ním doma, když je nemocné nebo ho vyzvedáváte ze školky). 

 

Cílem této otázky bylo zjištění, do jaké míry se muži podílí na chodu domácnosti 

a péči o dítě. Všichni respondenti odpověděli okamžitě, že ženě pomáhají s domácností 

i dětmi. Když jsem je požádala, aby upřesnili jakým způsobem své partnerce pomáhají, 

odpověděli, že vyzvedávají dítě ze školky a snaží se být ženě k dispozici zejména    

o víkendu. Jeden respondent odpověděl, že se s manželkou střídají v péči o nemocné 

dítě i při úklidu a nakupování. Nicméně z tvrzení mužů, že se rodině věnují o víkendu, 

lze spíše vysledovat, že si péči o dítě představují formou zabavení o víkendu, aby měla 

partnerka čas na sebe a domácnost. Skutečné těžiště péče o domácnost a dítě tak zůstává 

stále na ženách. 
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Jaké faktory považujete za nejdůležitější při slaďování rodinných a pracovních 

povinností? 

Faktory důležité pro harmonizaci 

rodiny a práce 

Počet respondentů 

Pomoc partnera 7 

Vstřícnost zaměstnavatele 4 

Pomoc prarodičů 1 

 

Jak vyplývá z uvedené tabulky, všichni respondenti v této otázce identifikovali 

jako rozhodující faktor pomoc a pochopení partnera („zodpovědný a racionální přístup 

rodičů“ – V.CH., pracující v bankovnictví). Jako druhý rozhodující faktor respondenti 

uváděli vstřícnost a dohoda se zaměstnavatelem. Jeden respondent uvedl jako důležitou 

pomoc prarodičů, druhý respondent zkrácený pracovní úvazek. 

14.3   Přehled nejdůležitějších zjištění skupinové diskuze 

 

Délka rodičovské dovolené 

 Na problematiku délky rodičovské dovolené se objevily dva názory – maminky 

upřednostňující dva roky a maminky podporující tříletou rodičovskou 

dovolenou. Vzdělanější matky přitom upřednostňovaly kratší rodičovskou 

dovolenou, a to z důvodů finančních (s kratší dobou čerpání je rodičovský 

příspěvek vyšší) a potřeby seberealizace. 

 Podle maminek je systém dvouletého čerpání rodičovské dovolené 

nedomyšlený, neboť není jistota, že se dítě podaří umístit do jeslí, popř. 

mateřské školy. Navíc zaměstnavatel nemusí akceptovat, že se chce maminka 

vrátit do práce dříve (jedné mamince se stalo, že pro ní zaměstnavatel měl místo 

až za tři roky). 

 Respondentka samostatně výdělečně činná neměla v případě druhého dítěte 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství, neboť neplatila zdravotní pojištění. Také 

nemá nárok vybrat si délku rodičovské dovolené podle svých preferencí, 

automaticky „spadá“ do čtyřleté varianty čerpání rodičovského příspěvku. 

 

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené 

 Respondentky, které při návratu na pracovní trh hledaly zaměstnání, se při 

pohovorech setkávaly s otázkami na zajištění hlídání dítěte v době nemoci apod. 
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 U většiny respondetek zaměstnavatelům vadí častá nemocnost dítěte. V jednom 

případě hrozil zaměstnavatel mamince propuštěním z práce, v druhém mamince 

počítali dny strávené na "ošetřovačce" a bylo jí naznačeno, aby si našla hlídání. 

Pouze v jednom případě respondentka neměla problém s hlídáním v době 

nemoci, a to z to důvodu, že má flexibilní pracovní dobu. 

 

Institucionální péče pro děti do třech let, problematika mateřských škol 

 V jednom z regionů, kde maminky bydlí, jsou pouze jediné jesle. Nicméně by je 

využila pouze jediná maminka. Ta měla problém umístit dítě do těchto jeslí 

z kapacitních důvodů. Podle ostatních maminek dítě potřebuje do třech let 

matku, až poté kolektiv. 

 Problematická je otevírací doba mateřských škol, neboť mají otevřeno 

maximálně do 16. 30. Děti tam nemohou zůstat déle.  

 Respondentky tento problém řeší různým způsobem – např. domluvou se 

zaměstnavatelem na krácení přestávky a poté dřívější odchod z práce. 

 Problémy mají maminky i o prázdninách, kdy jsou školky zavřené. V této době 

musí vypomáhat manžel nebo prarodiče. Pouze v jednom případě maminka 

nemusí řešit otevření školky o prázdninách, neboť v okolí je otevřená jiná 

školka, které zajišťuje péči v období prázdnin. 

 Asi v polovině případů měly respondentky problémy s umístěním potomka do 

mateřské školy (ve všech případech se jednalo o vesnické mateřské školy poblíž 

velkého města). V jednom případě se podařilo dceru umístit do mateřské školy 

až ve čtyřech letech, neboť v předchozím roce se jednalo o silný ročník tříletých 

dětí a poptávka po místech ve školce silně převyšovala nabídku. V druhém 

případě se dcera dostala do mateřské školy až na odvolání a poté, co maminka 

musela předložit potvrzení o nástupu do zaměstnání.  

 

Soukromé a alternativní služby péče o děti 

 Respondentky by uvítaly větší nabídku těchto služeb pro děti, měly by však být 

finančně dostupné (maximálně 4 tisíce měsíčně). Tyto školky jsou podle nich 

vhodné i pro rodiče, kteří pracují ve směnném provozu, neboť se dokáží lépe 

přizpůsobit potřebám rodičům. 

 Podle maminek by se měl zaměstnavatel angažovat, pokud chce aby žena 

pracovala, a to prostřednictvím firemních školek, hlídání dětí o prázdninách.  
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 Typ školek, které by maminky uvítaly: školky rodinného typu s menším počtem 

dětí (učitelky by se více mohly věnovat dětem, snížila by se nemocnost) či 

individuální péče v domácím prostředí, popř. i s více dětmi. 

 

Pracovní doba, práce na zkrácený úvazek 

 Čtyři účastnice skupinové diskuze pracují na plný úvazek, jedna je OSVČ, jedna 

účastnice má flexibilní pracovní dobu, neboť z důvodu delšího neúspěchu na 

trhu práce pracuje brigádně a jedna účastnice pracuje na zkrácený úvazek (4 

hodiny denně), přičemž jí bylo nabízeno ze dvou variant – práce na zkrácený 

úvazek nebo na třísměnný provoz. Zkrácený úvazek jí vyhovuje. 

 Dvěma účastnicím zaměstnavatel neumožňuje práci na zkrácený úvazek, 

přestože by o něj měly zájem. 

 Všechny respondentky by upřednostňovaly práci na zkrácený úvazek, neboť 

v něm spatřují velké výhody pro harmonizaci rodiny a práce. 

 Výhody zkrácených úvazků podle respondentek: více času na děti a domácnost, 

vhodné pro matky samoživitelky a matky, kterým nepomáhají babičky, možnost 

zařídit si potřebné věci, lékaře apod., výhodné v době nemoci dítěte - možnost 

střídat se v péči s partnerem 

 Nevýhodou zkrácených úvazků je finanční stránka. Účastnice se však shodly, že 

rodina je důležitější než finanční ztráta spojená se zkrácenou pracovní dobou. 

Nicméně 4 hodiny denně jsou podle nich z finančního hlediska málo. Ideální 

pracovní doba je 6 – 7 hodin denně, neboť tak mohou stihnout povinnosti 

spojené s rodinou 

 Všechny respondentky také uvedly, že pro ně není přípustná pracovní doba na tři 

směny, jelikož by neměl kdo vyzvedávat děti ze školky. 

 

Pomoc partnera s péčí o domácnost a děti, dělba práce v rodině 

 U všech respondentek se partner podílí na péči o dítě a domácnosti minimálně,  

a to z toho důvodu, že se vrací pozdě z práce, pracuje o víkendech apod. Tatínci 

se spíše podílejí na volnočasových aktivitách, ženy jsou tak na „vše samy“. 

Přitom by respondentky uvítaly, aby se v péči o dítě podíleli půl na půl. 

 Respondentky uvedly, že by se partner zapojoval do péče o dítě více, ale 

z finančního hlediska je to nemyslitelné (typickým příkladem je doba ošetřování 
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v době nemoci dítěte). Jedna respondenta uvedla, že pokud by vydělával více, 

byla by ochotná přenechat péči o dítě v době rodičovské dovolené na partnerovi. 

Druhá respondenta uvedla, že pokud by měli s partnerem srovnatelné platy, 

zvažovala by možnost střídání na rodičovské dovolené s partnerem. 

 V případě, že je dítě nemocné s ním zůstává doma na „ošetřovačce“ matka, 

neboť pro partnery je finančně nevýhodné pečovat o dítě. Pouze jedna 

respondenta uvedla, že se v péči o nemocné dítě střídají s partnerem. Nejhorší je 

přitom podle maminek finanční újma spojená s péčí o nemocné dítě (stát hradí 

pouze 9 dní, resp. 16 dní u samoživitelek a 60 % platu). 

 V současné společnosti je i problém s hlídáním dětí prostřednictvímbabiček, 

neboť ty ve všech případech ještě pracují a nemohou tak pomáhat, jak by chtěly 

a maminky potřebovaly. 

 

Pomoc sociálního státu 

 Pomoc sociálního státu vnímají maminky jako nedostatečnou („stát nemyslí na 

maminky s dětmi“ – A.N., skladnice). Podle nich chybí garance státu pomáhat 

rodinám a pozitivní přístup zaměstnavatelů. Stát by měl podporovat firmy ve 

vytváření family-friendly prostředí prostřednictvím daňových úlev (firmy by 

měly nabízet více flexibilních úvazků, půjčovat notebook pro home-office, 

zřizovat firemní školky apod.). 

 Největší deficity vnímají respondentky v oblasti finanční pomoci rodinám 

s dětmi, zejména v období nemoci a v oblasti služeb péče o děti (nedostatečné 

kapacity mateřských škol, větší síť jesliček, drahé soukromé školky). 

Respondentky by uvítaly dotace pro rodiny využívající tyto služby nebo dotace 

zřizovatelům. Systém předškolního vzdělávání podle nich není dostatečně 

propracovaný, neboť zejména ve třetím roce dítěte chybí možnost ho někam 

umístit a vrátit se tak dříve do práce. 

 Co se týká přídavků na děti, všechny maminky uvedly, že na ně nedosáhly 

z důvodu překročení hranice příjmu obou partnerů. Maminka samoživitelka také 

nezískala nárok na přídavky na děti, neboť byl posuzován příjem obou rodičů, a 

to i přesto, že spolu s tatínkem dcery již nežijí. 

 Respondentky nejsou také spokojeny s přístupem úřadů, které nejsou ochotny 

poskytovat rady maminkám jak získat víc peněz, informace o možných nárocích 
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apod. Problematika nároků na různé příspěvky připadá respondentkám příliš 

složitá a neprůhledná. 

 

 

14.4    Shrnutí kvalitativního výzkumu 

 

 

Při shrnutí výsledků kvalitativního výzkumu lze konstatovat, že zjištění získaná 

prostřednictvím rozhovorů se v některých odpovědích rozcházejí se zjištěními 

získanými ze skupinové diskuze. Z toho lze odvodit, že klíčovou roli u respondentek 

hrají osobní hodnoty a preference. Z rozhovorů vyplynulo, že vzdělání maminek při 

rozhodování o délce rodičovské dovolené nehrálo roli. Nepotvrdila se tak teorie, že 

vysokoškolsky vzdělané matky upřednostňují dřívější návrat na trh práce, neboť většina 

maminek zůstávala s dítětem doma tři roky (i déle). Pouze jedna středoškolsky a jedna 

vysokoškolsky vzdělaná maminka projevila přání vrátit se do práce dřív. V prvém 

případě to bylo z finančních důvodů, v druhém z důvodu udržení finanční nezávislosti 

na partnerovi. Naopak u skupinové diskuze se objevila ochota vysokoškolsky 

vzdělaných maminek vrátit se dříve do práce oproti maminkám s nižším vzděláním. 

Z toho lze odvodit, že účastnice, které mají větší potřebu seberealizace a vyšší ambice, 

projevily větší ochotu vrátit se do zaměstnání dříve. Nicméně stěžejními důvody 

rozhodující o délce rodičovské dovolené zůstávají finanční důvody a potřeby dítěte 

(socializace, zapojení do kolektivu apod.). Tento fakt potvrzují i rozhovory provedené 

s muži, kteří na délku rodičovské dovolené hleděli především optikou druhého příjmu. 

Zároveň se potvrdil poznatek v podobě znevýhodněného postavení matek – 

podnikatelek, které se v některých případech nemohou rozhodnout o délce rodičovské 

dovolené a jsou automaticky zařazeny do systému čtyřletého čerpání rodičovského 

příspěvku. Závěrem lze tedy říci, že i v rámci stejných vzdělanostních skupin se 

objevují heterogenní preference. Jak poznamenává Bartáková, strukturální podmínky 

ovlivňují chování žen pouze zprostředkovaně prostřednictvím jejich osobní zkušenosti 

s tlaky na lokálním pracovním trhu. Nejlepší pozici mají v souladu s teorií lidského 

kapitálu ženy s vyšším vzděláním, které jsou lépe přizpůsobivé vůči těmto tlakům. 

Navíc mají vysokoškolsky vzdělané ženy větší potenciál být rovnocenným živitelem 

rodiny vedle muže, což ovlivňuje preference k dřívějšímu návratu na trh práce. U žen 

s nižším vzděláním jsou preference výrazně častěji orientovány na sféru rodiny a péče o 
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dítě, což je mimo jiné dáno strukturálními podmínkami v podobě nižších platů v této 

příjmové skupině. Přes diferenciaci postojů v délce rodičovské dovolené je možné 

zaznamenat jistou uniformitu v jednání, neboť respondentky v téměř všech případech 

zůstaly doma na délku typickou pro Českou republiku, tedy tři roky. V rámci 

rodičovské dovolené lze tedy zaznamenat jistý konzervatismus doplněný současným 

institucionálním nastavením rodičovské dovolené, která umožňuje ženě zůstat doma až 

čtyři roky (Bartáková, 2009). 

V další zkoumané oblasti, kterou byly problémy spojené s návratem žen na trh 

práce, se potvrdily závěry již provedených výzkumů. Těmi jsou potíže při hledání práce 

a negativní nahlížení na ženskou pracovní sílu z důvodu přítomnosti malého dítěte 

v rodině. Respondentky se při hledání zaměstnání setkávaly s otázkami na zajištění 

hlídání dítěte v době nemoci, popř. zaměstnavateli vadila častá nemocnost a s tím 

spojená nepřítomnost ženy v zaměstnání. Přesto lze zaznamenat v získaných 

odpovědích jistou ambivalenci – většina žen při rozhovorech uváděla, že se v práci 

nesetkala se znevýhodněním kvůli dětem, naopak účastnice skupinové diskuze uváděly 

značné problémy spojené s nemocemi u dětí. Z výše uvedeného lze vyvodit, že ženy se 

cítí znevýhodňovány spíše při hledání práce než v samotném zaměstnání. Nicméně lze 

konstatovat, že společenské klima je stále nakloněno negativnímu nahlížení na ženskou 

pracovní sílu a upřednostňování bezdětných žen či mužů. Toto může být také jedním 

z důvodů, proč by se většina dotazovaných žen smířila s horší pracovní pozicí, pokud by 

jí to umožňovalo lépe skloubit rodinné a pracovní povinnosti. Hůře by se s horší 

pracovní pozicí smiřovaly ženy vysokoškolsky vzdělané a s lepší pracovní pozicí, což je 

nejspíše dáno finančními důvody a potřebou splnit si pracovní ambice. 

Zajímavých zjištění bylo dosaženo v oblasti částečných a flexibilních typů 

úvazků. Zde se výsledky provedených rozhovorů zcela odlišovaly od názorů sdílených 

ve skupinové diskuzi. Většina dotazovaných žen v rozhovorech vyjadřovala jasné 

preference plným pracovním úvazkům, a to zejména z finančních důvodů. A to přesto, 

že v další otázce uváděly výhody, které s sebou částečné a flexibilní úvazky nesou pro 

harmonizaci rodiny a práce. Stejný názor měli i dotazovaní muži, kteří upřednostňují u 

partnerky plný pracovní úvazek, a to také z finančních důvodů. Naopak všechny 

účastnice skupinové diskuze uváděly, že pracují nebo by rády pracovaly na zkrácený 

typ pracovního úvazku. Důvodem je preference potřeb rodiny oproti finančním 

důvodům (ačkoliv 4 hodiny denně se jim z finančního hlediska zdálo málo). Z těchto 

zjištění lze shrnout, že ženy by zkrácené pracovní uvítaly, ale současné nastavení 
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pracovního trhu a nedostatečné podpora sociálního státu neumožňují jejich plné 

využívání. V mnoha případech je finanční zajištění rodiny důležitější než možnost lépe 

zvládnout povinnosti spojené s rodinou. Ženy tak raději „překousnou“ více hodin 

strávených v práci. 

Dalším zkoumaným tématem byla dělba práce v rodině. Na základě provedené 

skupinové diskuze se potvrdila teorie o silné genderové dělbě rolí v české společnosti. 

Všechny účastnice diskuze se shodly na tom, že jim partner pomáhá s péči o dítě a 

domácnost jen minimálně. Hlavním důvodem je přitom pozdější návrat ze zaměstnání, 

práce o víkendech atp. Jak uvádí Bartáková, čím nižší vzdělání, tím je vyšší akceptace 

komplementárních genderových rolí. Toto tvrzení se projevilo zejména u rozhovorů, 

kde středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané matky uváděly, že jim partner s péčí o dítě 

pomáhá. Při bližším seznámím s tímto tvrzením se však ukázalo, že touto pomocí myslí 

především vyzvedávání dítěte ze školky a volnočasové víkendové aktivity. Skutečné 

těžiště péče o domácnost a děti, tak leží na nich. Tento fakt se potvrdil i v případě 

uskutečněných rozhovorů s muži. S tímto souvisí i zjištění výzkumů, která naznačují 

větší zapojení mužů na pracovním trhu po narození dítěte. Podle získaných odpovědí 

muži tráví více času v práci zhruba v polovině případů. S tímto koreluje i zjištění 

získaná ze skupinové diskuze, neboť z odpovědí účastnic lze odhadovat větší zapojení 

v práci na základě dřívějšího odchodu do práce a pozdějšího návratu. Tuto teorii však 

nelze nijak ověřit a lze jen konstatovat, že zapojení mužů na trhu práce závisí na 

konkrétní životní situaci dané rodiny (Bartáková, 2009). 

Institucionální služby o děti jsou velmi diskutovaným tématem, ať už v rámci 

odborné obce či veřejné diskuze. Často je kritizována nedostatečná kapacita mateřských 

škol, nedostatečná nabídka jeslí a omezená nabídka soukromých a alternativních služeb 

péče o děti. V případě rozhovorů lze opět nalézt jistou ambivalenci. Ačkoliv maminky 

ve většině případů neměly potíže s umístěním potomka, u jiné otázky kritizovaly 

omezené kapacity školek. Možnou odpovědí na tento nesoulad je ve zprostředkovaných 

zkušenostech jejich známých či příbuzných, nicméně osobní zkušenost 

s problematickým umístěním potomka do školky měly pouze dvě maminky. Účastnice 

skupinové diskuze uváděly problémy s pozitivně vyřízenou žádostí o přijetí asi 

v polovině případů, přičemž ve všech případech se jednalo o vesnické školky poblíž 

velkého města. Potvrzuje se tak zjištění Kuchařové et al., že největší problémy 

s neuspokojenými žádostmi mají školky ve velkých městech a nejbližších vesnicích. 

Problémy spojené s neostatečnými kapacitami jsou tak především regionálního 
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charakteru, a to přesto, že počet neuspokojených žádostí v posledních letech dramaticky 

vzrostl. Zároveň se potvrdil fakt, že v místech, kde jsou vyhovující podmínky nejsou 

ženy tolik závislé na pomoci rodiny, zejména prarodičů a partnerů (Kuchařová et al., 

2009). 

Nejvíce kritizovanou záležitostí byla problematika otevíracích hodin a uzavření 

mateřských škol v průběhu letních prázdnin. V této době jsou maminky odkázané na 

pomoc rodiny. Pouze ve velkých městech existuje možnost.dát dítě do jiné mateřské 

školy v okolí, vesnické školky tuto službu nenabízejí. Mateřské školy mají nejčastěji 

otevřeno do 16.00 – 16.30. Ve většině případů se respondentky i účastnice vyjádřily, že 

tato otevírací je nedostatečná a neodpovídá potřebám rodičů s dětmi. Situaci by 

napomohlo i rozšíření nabídky soukromých a alternativních služeb péče o děti. U 

maminek byly jasným favoritem firemní školky. Ty by maminky uvítaly v místě svého 

pracoviště, neboť by nemusely řešit problémy spojené s odváděním a vyzvedáváním 

dítěte do školky. Další navrhovanou službou byly školky rodinného typu či soukromé 

pečovatelky. Z tohoto lze vyvodit, že by maminky uvítaly lepší nabídku těchto služeb 

péče o děti. Přesto žádná z nich tyto služby nevyužívá, neboť jim v tom brání především 

finanční stránka. Soukromá zařízení jsou pro ně finančně nedostupná. Uvítaly by, aby 

stát více podporoval jejich rozvoj např. prostřednictvím dotací. Zcela se tak potvrdily 

výsledky předchozích výzkumů, že by ženy rády využívaly alternativní zařízení 

v oblasti péče o děti, ale z finančních důvodů upřednostňují péči v mateřských školách. 

Zatím se tak nepodařilo snížit tlak, který je na kapacity mateřských škol kladen.  

Závěrem lze konstatovat, že ženy vnímají všeobecně pomoc sociálního státu 

jako nedostatečnou. Největší deficity přitom spatřují v nabídce flexibilních typů úvazků, 

finanční podpoře rodin s dětmi a nedostatečné nabídce služeb péče o děti, což se 

shoduje i s výsledky a tvrzeními dosažené v předchozí části práce. Ženy se přitom 

nejvíce spoléhají na pomoc partnera a rodiny. V menší míře spoléhají na vstřícnost a 

ochotu zaměstnavatele. Větší odpovědnost spatřují na straně státu, který by měl podle 

jejich názoru zaměstnavatele finančně podporovat, aby byli ochotni zaměstnat ženu 

s dítětem.  
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14.5    Testování  navrhovaných hypotéz 

 

Obecná hypotéza, že se ženy při návratu na trh práce a v oblasti harmonizace 

pracovního a rodinné života setkávají s těžkostmi (problémy), které souvisí 

s nedostatečnou podporou státu v této oblasti, se potvrdila. Problémy se, kterými se 

ženy setkávají v oblasti návratu na trh práce jsou zejména: negativní vnímání ženské 

pracovní síly ze strany zaměstnavatelé, stereotypní myšlení ve smyslu obav z časté 

nemocnosti dětí a s tím související riziko ztráty zaměstnání či naopak nemožnost najít 

práci. Podpora státu v této oblasti je přitom mizivá, neboť neexistují programy na 

podporu návratu matek na pracovní trh. Přestože existují zákonné podmínky 

znemožňující diskriminaci ženské pracovní síly, v realitě tyto podmínky nejsou 

dodržovány ani kontrolovány ze strany státu. Ve sféře harmonizace rodiny a práce se 

ženy nejčastěji setkávají s problémy nedostatečné nabídky a finanční nevýhodnosti 

částečných úvazků, nepřizpůsobivé otevírací doby mateřských škol, v některých 

případech doplněné o přeplněné kapacity školek a omezené nabídky soukromých 

školek. Přestože se objevily snahy rozšířit nabídku soukromých služeb (neboť v případě 

mateřských škol má stát pouze omezenou pravomoc), k jejich masivnímu rozšíření 

nedošlo a jsou navíc pro většinu rodin finančně nedostupné. 

Pracovní hypotéza 1: Ženy, které byly s dětmi dlouho doma, mají potíže při 

návratu na trh práce. A to zejména z důvodu ztráty nabytých dovedností, lidského 

kapitálu a přerušení styku se zaměstnavatelem. Tato hypotéza se nepotvrdila, neboť 

z provedených výzkumů nevyplynulo, že by problémy s hledáním práce či návratem na 

pracovní trh byly spojené s délkou rodičovské dovolené. Přičemž ženy nejčastěji 

využívaly rodičovskou dovolenou v délce třech let. 

Pracovní hypotéza 2: Ženy s dětmi by uvítaly zvýšení celkových kapacit služeb 

péče o děti a rozšíření jejich druhů. Tato hypotéza potvrdila v plném rozsahu. Ženy by 

uvítaly lepší nabídku zejména firemních školek, ale i dalších zařízení s podmínkou, že 

pro ně budou finančně dostupné. 

Pracovní hypotéza 3: Ženy by rády pracovaly na tzv. flexibilní typy pracovních 

úvazků, ale buď je zaměstnavatelé nenabízí nebo jsou pro ně finančně nevýhodné. Lze 

říci, že tato hypotéza se potvrdila, neboť ženy, které upřednostňují plné pracovní 

úvazky, tak činí z finančních důvodů a přiznávají velké výhody částečných pracovních 

úvazků pro zvládání pracovních a rodinných povinností. Z toho lze odvodit, že 
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v případě, že by zaměstnavatelé nabízeli více částečných úvazků s finanční kompenzací 

např. ze strany státu, ženy by tento typ pracovních úvazků využívaly. 

Pracovní hypotéza 4: Ženy mohou mít potíže při umisťování svého potomka do 

jeslí či mateřských školek. V případě neumístění dítěte do těchto zařízení, může být 

negativně ovlivněna jejich zaměstnatelnost. Tato hypotéza se nepotvrdila, neboť pro její 

ověření nebylo dostatečné množství respondentek s touto zkušeností. Většině maminek 

se sice s obtížemi, ale podařilo umístit dítě do mateřské školy a vrátit se tak do 

zaměstnání. 
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Závěr 
 

Téma diplomové práce bylo žena mezi rodinou a prací a sociální stát. Při 

zpracování tohoto tématu jsem se zaměřila především na legislativní a institucionální 

rámec problematiky harmonizace rodinných a pracovních rolí a návratu žen po 

rodičovské dovolené do zaměstnání, dále také na strukturální a kulturní faktory, které 

danou problematiku ovlivňují. Nejen v českém prostředí došlo na poli rodinného    

a pracovního života ke změnám, jež ovlivňují ženskou zaměstnanost na jedné straně,  

a rozhodnutí o založení rodiny na straně druhé. V rámci současných pracovních trhů 

jsou to především větší požadavky na pracovní sílu a omezování jistoty pracovního 

místa. Ženy s dětmi přitom tvoří specifickou skupinu zaměstnanců, kteří jsou ohroženi 

uzavíráním do sekundárního sektoru pracovního trhu. Důvody, které k tomu vedou jsou 

zejména ztráta lidského kapitálu, regrese v dovednostech a kvalifikaci a stereotypní 

myšlení zaměstnavatelů, kteří se domnívají, že žena je více rizikovější pracovník než 

muž. Jak vyplynulo z provedeného kvalitativního výzkumu, respondentky se potýkaly 

zejména s variantou, kdy se zaměstnavatel obával najmout ženu s malým dítětem, a to 

z důvodu časté absence kvůli nemocnému dítěti. Přesto lze říci, že české ženy 

nerezignovaly na aspirace v zaměstnání a kariérní postup, což naznačují i odpovědi 

získané prostřednictvím výzkumu. Ačkoliv volbu žen ohledně zaměstnání může ovlivnit 

genderově předurčená a velmi rozšířená představa o tom, co mohou nebo naopak 

nemohou vykonávat ženy, lze u nich zaznamenat podobné preference v oblasti 

zaměstnání jako u mužů. Můžeme konstatovat, že ohledně hodnot a postojů lze u žen 

zaznamenat jistý rozpor, který je v konečném důsledku ovlivněn institucionálním 

uspořádáním sociálního státu. Neboť u žen převažuje orientace jak na rodinu, tak na 

možnost seberealizace v zaměstnání. Tento fakt není v rámci veřejných politik českého 

sociálního státu reflektován, resp. pouze v omezené míře. Nastavení současné rodinné 

politiky vede ženy k modelu přerušované kariéry a delšímu setrvání žen mimo pracovní 

trh. Zejména pak re-familizující opatření v podobě délky rodičovské dovolené a 

poskytovanému rodičovskému příspěvku až do čtyř let věku dítěte či téměř neexistující 

možnosti umístit dítě do jeslí lze chápat jako potvrzení pečovatelské role rodiny. 

Strukturální podmínky v podobě nižších mezd pro ženy pak tento trend pouze doplňují. 

Při zodpovězení otázky jaké jsou problémy, se kterými se ženy setkávají při 

slaďování rodinného a pracovního života, je nutné vycházet ze třech základní oblastí. 
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Lze přitom konstatovat, že problematiku ovlivňuje řada aktérů, kteří mají různý zájem  

a moc na řešení stávající situace v oblasti harmonizace rodiny a práce. Největší zájem 

přitom mají samotné ženy, které však nedisponují patřičnou mocí. Naopak velkou moc 

řešit tento problém mají aktéři veřejného sektoru, zejména vláda a Ministerstvo práce  

a sociálních věcí. Jejich zájem je však v mnohých případech v příkrém rozporu se 

skutečně realizovanými opatřeními. První oblastí, kde se ženy potýkají v rámci 

harmonizace rodinných a pracovních povinností s problémy, je rodina. Přestože žena 

v posledních desetiletích figuruje v rámci rodiny jako spoluživitelka (či dokonce 

živitelka), podíl neplacené práce v domácnosti se nesnížil. Jak potvrzují závěry 

provedeného výzkumu, v řadě domácností stále převládá genderově stereotypní dělba 

práce, kdy největší břímě náleží na ženě. V českém prostředí je navíc tento trend 

podpořen úsilím žen zvládnout obě životní role najednou, což lze na jedné straně přičíst 

přetrvávajícím kulturním stereotypům, na druhém straně stávajícím strukturálním    

a institucionálním podmínkám. Druhou oblastí je pomoc sociálního státu, který jen 

pomalu reaguje na změny hodnot v české společnosti. Pro Českou republiku je 

příznačná minimální podpora rozvoje institucionální péče o děti do třech let, přestože 

jesle jsou považovány za jeden z neefektivnějších nástrojů skloubení práce a rodiny. 

Kvalitní a dostupnou institucionální péči o děti lze nalézt ve Švédsku, kde jsou tyto 

služby dotovány s ohledem na podporu rovných pracovních příležitostí pro muže i ženy. 

Stejně tak v Rakousku, kde existuje státem hojně dotovaná nabídka služeb péče o děti. 

To umožňuje rodičům vybrat si ze široké škály těchto služeb a přizpůsobit si tak rodinné 

povinnosti těm pracovním. Právě vysoká míra flexibility těchto služeb odlišuje některé 

sociální státy od situace v České republice, kde se rodiče potýkají s nedostatečnými 

otevíracími hodinami a uzavřením mateřských školek v době prázdnin. Poslední oblastí 

je sféra zaměstnání a zapojení žen s malými dětmi na trhu práce. Sociální stát svými 

legislativními normami garantuje ženám rovné zacházení v zaměstnání či kompenzaci 

příjmu v době nemoci dítěte. Téměř žádnými způsoby však neulehčuje ženám jejich 

návrat na trh po rodičovské dovolené, neboť na celostátní úrovni neexistují programy 

pro matky hledající zaměstnání či vracející se na trh práce. Jako deficitní lze označit   

i podporu flexibilních a částečných pracovních úvazků. Vládě se nepodařilo naplnit 

jeden z cílů svého programového prohlášení, kdy finanční podpora zaměstnavatelů měla 

vést ke zvýšení nabídky částečných úvazků pro matky s dětmi. Přitom pozitivní efekt 

částečných úvazků již zaznamenaly ostatní sociální státy, konkrétně Dánsko      

a Nizozemí. Tyto státy jsou podle údajů Evropské unie v oblasti harmonizace rodiny a 
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práce jedny z nejúspěšnějších v rámci Evropy, a to díky finančním prostředkům, které 

na tuto oblast vynakládají. 

Přesto lze v České republice zaznamenat i pozitivní opatření, která ženám 

umožňují skloubit profesní a rodinné povinnosti. Jedná zejména o mateřskou 

dovolenou, která je jedna z nejdelších v Evropě. V tomto období je ženám hrazena část 

mzdy jako kompenzace ušlého příjmu spojená s mateřstvím. Dalším pozitivním 

opatřením je možnost střídat se s partnerem na rodičovské dovolené i v průběhu 

ošetřování nemocného dítěte. Navíc byla schválena možnost pro matky, které si mohou 

během rodičovské dovolené přivydělávat a umístit svého potomka do mateřské školy 

bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek. 

Součástí diplomové práce byl kvalitativní výzkum, který byl zaměřen na 

identifikaci problémových oblastí v oblasti harmonizace rodinných a pracovních rolí  

a návrat matek na pracovní trh. Kvalitativní výzkum byl realizován v rámci 

uskutečněných rozhovorů s respondenty a respondentkami a v rámci skupinové diskuze. 

Cílem výzkumu bylo přitom zjistit postoje klíčových aktérů problému – rodičů malých 

dětí. Z výzkumu vyplynulo, že samotní aktéři největší deficity spatřují na straně státu, 

který podle nich nedostatečně podporuje rodiny s dětmi, a to zejména v oblasti služeb 

péče o děti (institucionální i soukromé). Matky malých dětí by nejvíce uvítaly firemní 

školky, popř. finančně dostupná soukromá zařízení služeb péče o děti. Při návratu na 

pracovní trh ženy uváděly jako největší problém častou nemocností dětí, a s tím spojené 

problémy v zaměstnání. Strategií, kterou ženy při návratu do práce nejčastěji volí, je 

strategie práce na plný úvazek, a to i přesto, že přiznávají výhody flexibilních a 

částečných pracovních úvazků. Důvodem volby této strategie je finanční hledisko. 

Faktory, které muži i ženy považují při harmonizaci rodinných a pracovních rolí za 

nejdůležitější, jsou pomoc partnera a rodiny či vstřícnost. I z tohoto zjištění vyplývá, že 

se ženy při zvládání rodinných a pracovních povinností spoléhají na sociální stát pouze 

do jisté míry. Větší důležitost přikládají podmínkám v rámci rodiny a zaměstnání. 

Výzkum se opíral o předem stanovené hypotézy, které byly v této diplomové 

práci testovány. Na základě zjištěných výsledků byly tyto hypotézy vyhodnoceny, 

přičemž obecná hypotéza, že se ženy při návratu na trh práce a v oblasti harmonizace 

pracovního a rodinné života setkávají s problémy, které souvisí s nedostatečnou 

podporou státu v této oblasti, se potvrdila.  
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Na základě získaných poznatků lze v České republice doporučit k realizaci 

následující opatření: 

 Větší podpora flexibilních typů úvazků (pouze stávající legislativní úprava 

nestačí) a zavádění family-friendly prostředí ve firmách (např. po vzoru 

Rakouska) 

 Zavedení programů zaměstnanosti pro optimální návrat matek na pracovní trh 

 Podpora služeb péče o děti do tří let věku jako alternativa k neexistujícím jeslím 

 Sjednocení a zjednodušení legislativních podmínek v oblasti služeb péče o děti 

nad tři roky 

 Motivace mužů k zapojení do rodinných a pečovatelských povinností  

 Všeobecná podpora rodiny a rodinné politiky jako jednu z hlavních priorit 

českého sociálního státu 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Seznam respondentů, se kterými byli uskutečněny rozhovory 

(tabulka) 

 

Seznam  dotazovaných respondentů 

pohlaví věk vzdělání povolání počet dětí 

žena 34 VŠ sociální pracovnice 2 

žena 31 VŠ nezaměstnaná 3 

žena 24 SŠ referentka stavebního úřadu 1 

žena 41 VŠ obchodní manažerka 2 

žena 34 SŠ učitelka v mateřské škole 2 

žena 24 SŠ zdravotní sestra 1 

žena 31 VŠ pracovnice v softwarové firmě 2 

žena 47 SŠ zdravotní sestra 3 

žena 39 SŠ asistentka vedení 3 

žena 38 SŠ recepční 3 

žena 40 VŠ pracovnice v marketingu 1 

žena 35 vyučena dělnice v truhlářské dílně 2 

muž 34 vyučen skladník 2 

muž 33 ZŠ řidič 2 

muž 32 SŠ truhlář 3 

muž 34 vyučen vlastník autodopravy 1 

muž 38 vyučen OSVČ (pohostinství) 2 

muž 27 VŠ pracovník v bankovnictví 1 

muž 37 SŠ policista 2 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Seznam respondentů podle pohlaví a vzdělání (tabulka) 

 

Seznam respondentů podle pohlaví a vzdělání 

ženy muži 

vzdělání počet procentní podíl vzdělání počet procentní podíl 

ZŠ 0 0,00% ZŠ 1 14,29% 

vyučena 1 8,34% vyučen 3 42,85% 

SŠ 6 50,00% SŠ 2 28,57% 

VŠ 5 41,66% VŠ 1 14,29% 

Celkem 12 100% Celkem 7 100% 
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Příloha č. 3: Struktura respondentek podle vzdělání (graf) 
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Příloha č. 4:  Struktura respondentů podle vzdělání (graf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Seznam účastnic skupinové diskuze (tabulka) 

Seznam  účastnic skupinové diskuze 

věk vzdělání velikost bydliště povolání počet dětí 

29 SŠ do 1000 obyvatel OSVČ 2 

34 VŠ do 100 tis. obyvatel archeoložka 1 

32 vyučena do 5000 obyvatel skladnice 2 

34 vyučena do 100 tis. obyvatel švadlena 1 

33 SŠ do 100 tis. obyvatel hlavní účetní 1 

28 VŠ do 1 mil. obyvatel právnička 1 

31 SŠ do 1000 obyvatel pracovnice v administrativě 2 
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Příloha č. 6: Struktura účastnic skupinové diskuze pode vzdělání (graf) 
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Příloha č. 7: Struktura účastnic skupinové diskuze podle velikosti bydliště (graf) 
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