
 

 

Abstrakt v českém jazyce: 

 Podpora rodin s dětmi do 7 let ve 21. století v ČR 

 

 Tématem práce je shrnout problematiku podporu rodin s dětmi do sedmi let 

ve 21. století v České republice. Cílem je sumarizovat možnosti státní i soukromé. 

Jelikož rodina, především tedy společenství rodičů a jejich dětí, má nezastupitelný 

význam pro celou společnost, je zajímavé, nakolik se její podpora v posledních letech 

měnila.  

 V souvislosti se vstupem do nového tisíciletí očekávala spousta lidí v naší zemi, 

navíc ve spojení s více než desetiletým odstupem od tzv. sametové revoluce, nějaký 

zlom, vývoj. Během posledních třinácti let se skutečně stalo dost podstatných událostí, 

ať už to byl vstup do Evropské unie či zásah tzv. celosvětové finanční krize (díky níž se 

stala sociální solidarita více než nutnou). Za celé období se zde vystřídalo celkem osm 

vlád dvou politických stran a jedna úřednická vláda. Levice vystřídala pravici, vlivy 

jednotlivých politických názoru byly různě silné. Je jasné, že směr uvažování 

zákonodárců působí na společnost jako celek a naopak. 

 Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. První obsahuje právní základy podpory 

rodin, ať už na úrovni vnitrostátní, evropské či mezinárodní. 

 Druhá kapitola uvádí možnosti podpor rodin s malými dětmi a historický exkurs. 

Je nutné krátce vysvětlit, z jakých kořenů zákonodárce vycházel, co jej motivovalo 

k dnešní podobě rodinné politiky v České republice. 

 Další části už se věnují konkrétním opatřením, která se týkají rodin s dětmi do 

sedmi let. Nejprve se zaměřuji na daňovou problematiku, tedy pomoc skrze nepřímé 

financování rodin.  

 Čtvrtá kapitola je nejrozsáhlejší, představuje asi nejdůležitější státní nástroj 

podpory rodin – přímé financování skrz systém sociálního zabezpečení. Dávkový i 

pojišťovací systém patří tradičně k nejvíce využívané pomoci. 

 Neméně důležitou oblastí je sloučení rodičovství se zaměstnáním, které je 

probíráno v kapitole páté. Různé možnosti pracovního práva mohou významně ovlivnit 

rozhodování rodičů, zda a kolik dětí si mohou dovolit. Výrazně se zde také projevuje 

vliv soukromého sektoru – zaměstnavatelů, na jejichž ochotě a spolupráci často záleží. 



 

 

 Šestá a sedmá část sledují služby péče o děti. Jsou rozděleny podle toho, jak jsou 

sami často koncipovány, tedy dle věku dětí – do tří let a do sedmi let. Jsou zde 

zmiňovány instituce zřizované státem, obcemi apod. (jesle, mateřské školy) i čistě 

soukromoprávní organizace (mateřská centra, soukromé školky). 
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