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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návratem žen do zaměstnání z rodičovské dovolené (dále již 

jen návrat) z pohledu konceptu společenské odpovědnosti firem. Cílem tedy je zjistit, 

jaká je role zaměstnavatele při podpoře žen, které se vrací zpět do zaměstnání, v rámci 

konceptu společenské odpovědnosti firem. Konkrétně se pak práce zaměřuje na firmu 

ŠKODA AUTO, na to, jak je nebo není tato firma společensky odpovědná. 

Výzkumná část práce je pojata jako případová studie této firmy, konkrétně pak jde 

o kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod výzkumu. V první řadě došlo 

k provedení dotazníkového šetření většího počtu zaměstnankyň firmy, které 

se v posledních 3 letech vrátily, nebo se v letošním roce budou vracet zpět 

do zaměstnání. Po vyhodnocení kvantitativních dat došlo k realizaci výzkumu 

kvalitativního. 

Hlavními zjištěními bylo, že ačkoliv by měly zaměstnankyně velký zájem 

o alternativní typy úvazků (sdílené pracovní místo, práci z domova, částečný úvazek, 

…), firma tyto úvazky poskytuje ve velmi malém měřítku. Respondentky, které 

se na poskytnutí alternativních úvazků informovaly u svého nadřízeného, dostaly 

ve většině případů zamítavou odpověď. Ve firmě také neexistují adaptační programy 

(kurzy ulehčující návrat matek do zaměstnání), jedinou podporou ze strany firmy 

je náborové centrum, konkrétně náborářka, která poskytuje vracejícím se matkám 

konzultace, snaží se je naučit, jak psát správně životopis atd. Velký zájem byl o firemní 

školku, která v současné době také nefunguje. Ačkoliv se firma zaměřuje na sociální 

oblast konceptu CSR, její úsilí je však především vnější, podpora regionálního rozvoje, 

místních zájmových skupin, atd. Jednou z největších výhod, které firma poskytuje 

vracejícím se matkám, je další rok neplaceného volna, zařazení do PRIO skupiny 

a pomoc ze strany náborového centra, které částečně supluje funkci adaptačního 

programu, který v současné době ve firmě nefunguje. 



 

 

 

 

 

 

 

Tato práce upozorňuje na mezery ve firemní politice a vzhledem k cílené 

spolupráci s firmou v rámci vypracovávání by měla být využita jako námět ke zlepšení. 

 

 

Abstract 

This bachelor work is focused on women returning to work after parental leave, from 

the view of the phenomenon of corporate social responsibility (CSR). The aim 

of the thesis is to find out, what position the employer holds in supporting women, who 

try to return to their work, within the phenomenon of CSR. Specifically, the work 

focuses on the SKODA AUTO Company, on how the company is or isn’t socially 

responsible. The research part of this work is done as a case study of this company; 

specifically it is a combination of quantitative and qualitative methods of research. 

The first part of it was questionnaire for a larger number of women employees, which 

did return in the past 3 years to this company or will return during this year. 

After evaluating quantitative data, the qualitative research was made. Seven interviews 

were done with the respondents during the qualitative research; one of them was 

a recruiter of this company. She herself should make it easier for mothers to return 

and help them to find a suitable job. 

The main result was that even though the employees are interested in alternative 

types of jobs (job sharing, work from home, part-time job, …) this company provides 

only a small number of these positions. Respondents, which did inform themselves 

in providing alternative types of jobs and asked their employers, received mostly 

negative response. Also no programs of adaptation (some courses to make it easier 

to return back to the work) exist in this company, the only support from the company’s 

side is the recruitment centre, specifically the recruiter, who provides consultations 

to returning women, does interview and tries to teach them to write their CVs right, etc. 

Great interest was in the company’s kindergarten which also doesn’t work at this time. 

Even though the company focuses on the social sphere of the CSR concept, their main 

effort is the outer support of the regional development, local interest groups, etc. 

One of the biggest advantages which the company provides to those returning women 

is another year of unpaid leave, inclusion in PRIO group and the help of the recruitment 



 

 

 

 

 

 

 

centre which partially substitutes the program of adaptation, which currently does not 

exist for this company. 

This thesis highlights the absences in company politics and within 

the cooperation with the company, should be used as an idea for improvement. 
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1. Uvedení do tématu  

V roce 2012 byla schválena sociální reforma, která se týká rodičovské dovolené. 

Novinkou je pružná délka čerpání rodičovské dovolené – rodiče si tak mohou zvolit 

různou délku podle toho, jak jim to vyhovuje a to každé 3 měsíce. Stále však musí být 

čerpána vcelku. Tato reforma je již zaběhnutá a tak by mě zajímalo, jak funguje v praxi, 

jak vyhovuje rodičům, zdali vůbec mění výši příspěvku, nebo ji nechávají po celou 

dobu rodičovské dovolené stejnou, nebo zdali by přivítali navrácení systému starého. 

Ve své práci se budu také zajímat o problematiku návratu rodičů na trh práce, konkrétně 

podporu rodičů po rodičovské dovolené jak ze strany státu, tak ze strany 

zaměstnavatele. 

V první části práce bych se ráda věnovala klíčovým pojmům, které jsou rodina, 

rodičovská dovolená a trh práce. Ráda bych tedy tyto pojmy definovala tak, jak je ve 

své práci budu dále používat a také bych se ráda věnovala východiskům rodičovské 

dovolené, tedy tak, jak je dána zákonem a jaké jsou její možnosti. 

Druhá část bude praktická, zaměřená na rodičovskou dovolenou a využívání 

podpory rodičů po rodičovské dovolené jak ze strany státu, tak ze strany 

zaměstnavatele. Půjde o kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod, kdy nejprve 

oslovím co největší množství rodičů na/po rodičovské dovolené pomocí dotazníků, 

následovně provedu kvalitativní analýzu pomocí polostrukturovaných rozhovorů. 

2. Teoretická východiska  

Ve své práci budu pracovat s několika pojmy. Jsou jimi teorie racionální volby, lidský 

kapitál, nebo trh práce. 

Teorie racionální volby se zabývá volbou jednotlivce, jeho sociálním či 

ekonomickým jednáním. Jedinec se racionálně rozhoduje, promýšlí dané možnosti 

a hodnotí je a následovně volí takovou možnost, která zajistí nejlepší výsledek 

s co možná nejnižšími náklady.
[1]

 V tomto konkrétním případě může jít například 

o zvažování počtu dětí, které si rodiče pořídí, či například racionální volba délky 

rodičovské dovolené (popřípadě volba, který z rodičů na ni nastoupí) tak, aby to bylo 

pro rodinu finančně únosné a výhodné. Také se může týkat zvažování, zdali si vůbec 

nějakého potomka pořídí – zdali budou moci skloubit zaměstnání a péči o dítě. 

Lidé vstupují na trh práce vybaveni určitými dispozicemi. Jejich cílem 

je nabídnout to, co trh práce potřebuje, tedy práci dostatečně kvalifikovanou, flexibilní 

a takovou, která umožní potencionálnímu zaměstnavateli lepší zhodnocení vložených 

investic. Jednotlivec může očekávat vyšší cenu za svou práci pouze v případě, když 

investuje do své profesní přípravy.
[2] 

„Lidský kapitál OECD definuje jako znalosti, 
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dovednosti, schopnosti a vlastnosti, jež zjednodušují tvorbu osobních, společenských 

a ekonomických hodnot a blahobytu.“ 
[3]

 Výdaje na aktivity, jako jsou jazykové kurzy, 

různé přednášky, školní vzdělávání či jiné přednášky buď zlepšují naše zdraví, nebo 

zvyšují naše výdělky. Všechny tyto výdaje jsou tedy investicí do lidského kapitálu, 

je to něco, co nemůžeme od člověka oddělit. 
[4]

 

S výše zmíněným pojmem souvisí pojem trh práce, který je založen na vztahu 

dvou subjektů, zaměstnance a zaměstnavatele, tedy toho kdo práci nabízí a kdo 

jí poptává. Cílem nabízejícího je prodat svou práci za co nejvyšší cenu, cílem 

poptávajícího sehnat co nejkvalitnější pracovní sílu za co nejnižší cenu. 
[2]

 S tím souvisí 

problém zaměstnávání rodičů po rodičovské dovolené, zaměstnavatelé vidí v malých 

dětech jakousi překážku, která může bránit zaměstnanci v kvalitním výkonu práce. 

Především pak ženy s malými dětmi jsou považovány za rizikovou skupinu, 

co se zaměstnatelnosti týče. 

3. Formulace cílů a výzkumných otázek  

Cíl práce:  

Zkoumání možné podpory rodičů po rodičovské dovolené ze strany státu, 

zaměstnavatelů a neziskových organizací, a jejich využití rodiči v praxi. 

Výzkumné otázky:  

 Jaké jsou možnosti podpory rodičů po rodičovské dovolené? 

 

 Jaký vliv měla změna sociální reformy (v oblasti rodičovské dovolené) na 

životní úroveň rodičů? 

 

 Jaký vliv měla změna sociální reformy) v oblasti rodičovské dovolené) na návrat 

rodičů do zaměstnání?  

 

 Využívají rodiče po rodičovské dovolené nějaký typ podpory neziskových 

organizací? 

 

 Podporují zaměstnavatelé rodiče po rodičovské dovolené? 

 

4. Popis výzkumných metod  

V rámci bakalářské práce chci provést vlastní kvantitativní výzkum kombinovaný 

s kvalitativním výzkumem. V rámci kvantitativního výzkumu budu vybírat 

respondenty/respondentky pomocí úsudku, budou to ženy a muži na rodičovské 

dovolené, ale také Ti, kteří se již vrátili po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. 

S některými z nich pak provedu také kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaného 

rozhovoru. 
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DUDOVÁ, Radka. Nové šance a rizika: flexibilita práce, marginalizace a soukromý 
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4.4 Stlačený pracovní týden ........................................................................................................... 16 
4.5 Práce z domova........................................................................................................................ 16 
4.6 Dohoda o provedení práce ...................................................................................................... 17 
4.7 Dohoda o pracovní činnosti ..................................................................................................... 17 
4.8 Čtvrtý rok neplaceného volna .................................................................................................. 17 
4.9 Adaptační programy ................................................................................................................ 18 

5 VÝZKUMNÁ ČÁST ....................................................................................................................... 19 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou, která je stále aktuální, 

a to problematikou návratu žen po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. 

Jak je patrné z projektu mé bakalářské práce, od původního tématu jsem se částečně 

odchýlila. Důvodem změny byla obsáhlost původního vymezení práce. Zaměřila jsem 

se tedy pouze na jednu z původně plánovaných oblastí, konkrétně na oblast návratu žen 

do zaměstnání z pohledu společenské odpovědnosti firem (CSR). 

Rodičovství je pro nás velmi důležité, je to naše přirozená potřeba. Stejně 

tak jako zaměstnání, které je také nedílnou součástí našeho života. Zaměstnání 

je otázkou přežití nás jako druhu, je zdrojem příjmů, díky kterým si můžeme opatřit 

jídlo a uspokojit další základní potřeby. Nejde však pouze o neuspokojení základních 

potřeb člověka, zaměstnání jako takové je i otázkou prestiže, je zdrojem identity 

člověka. Se ztrátou zaměstnání ztrácí dotyčný nejen své dosavadní postavení, ztrácí také 

možnost utvářet si postavení stále lepší, prestižnější, ztrácí tedy i případné statusy 

budoucí (Mareš 1998, 68). Tato problematika není dána pouze potřebou jedince, 

zaměstnání jako takové je silně ukotveno i kulturně, jedná se o jednu z nejdůležitějších 

institucí ve společnosti, je to instituce definující nás jako takové (Mareš 1998, 68). 

Sladění života rodinného a pracovního je však stále těžší. Nejenže rostou nároky 

na čas zaměstnance (roste časová náročnost zaměstnání), které způsobují delší 

odloučení rodičů a dětí, méně času zbývajícího na výchovu a péči o děti, rostou však 

také nároky na zaměstnance jako takového, konkrétně nároky na jeho kvality, 

to znamená na schopnosti komunikace v cizím jazyce, práce s různými programy, 

nároky na praxi a tak dále. Je tedy stále těžší, především pro středoškolsky vzdělané 

uchazeče, (případně uchazeče se základním vzděláním,) najít odpovídající pracovní 

pozici. V roce 2013 byla nejrizikovější skupinou nezaměstnaných skupina žen ve věku 

35-44 let se středoškolským vzděláním bez maturity, konkrétně šlo o 27 000 

nezaměstnaných žen. Jedná se o skupinu žen ve věku, kdy často dochází právě 

k návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené a zároveň o skupinu ne vysokoškolsky 

vzdělanou, která je rizikovější. (ČSÚ 2014b) 

Dle Machovcové (2006) je návrat žen do zaměstnání ztížen nejen vysokými 

požadavky na znalosti a dovednosti (často jsou od žen požadovány větší znalosti 
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a dovednosti, než které jsou požadovány na stejné pozici od mužů), je také ztížen tím, 

že zaměstnavatelé sami označují ženy s malými dětmi za skupiny rizikové, u kterých 

se předpokládá pokles pracovního výkonu způsobeným péčí o děti. I proto je důležité 

se tímto tématem zabývat a snažit se o preventivní opatření, která by měla předcházet 

zvýšené nezaměstnanosti žen s malými dětmi. 

Vzhledem k tomu, že je často na tuto problematiku pohlíženo ze strany státu, 

(jak stát podporuje rodiče s dětmi) budu se zabývat tím, jak rodičům usnadňují nástup 

zpět do zaměstnání samotní zaměstnavatelé, zdali nějakým způsobem rodičům 

pomáhají, jak je podporují, ráda bych se také však zabývala tím, co dle zákonu 

zaměstnavatelé vzhledem k této problematice udělat musí, ale také co je pouze 

projevem jejich dobré vůle a dělají tak z vlastního rozhodnutí, zcela dobrovolně. Celou 

tuto problematiku bych ráda nahlížela z pohledu konceptu CSR. 

Přínos své práce spatřuji nejen v aktuálnosti tématu, (na toto specifické téma 

nebylo prozatím provedeno příliš výzkumů,) ale také v aktivní spolupráci s firmou 

ŠKODA AUTO, která by měla využít výsledky této práce v praxi, tedy případnou 

změnou firemní politiky v dané oblasti, případně zavedením nových opatření. 
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1 Cíle a výzkumné otázky 

V úvodu práce bych si ráda položila cíle, které bych chtěla v závěru naplnit 

a zjistit odpovědi na položené otázky. Položila jsem si následující hlavní výzkumnou 

otázku: 

Jaká je role zaměstnavatele při podpoře žen, vracejících se zpět do zaměstnání 

po rodičovské dovolené, v rámci konceptu společenské odpovědnosti firem? 

Vzhledem k tomu, že zvolený cíl je poměrně obsáhlý a jeho záběr je velmi 

široký, rozhodla jsem se vztáhnout svou výzkumnou otázku pouze k jedné firmě, tedy 

pojmout výzkumnou část mé bakalářské práce jako případovou studii konkrétní firmy. 

I proto jsem si zvolila následující dílčí otázky, na které bych ráda nalezla odpověď. 

 

Je problematika návratu rodičů po RD do zaměstnání součástí konceptu 

CSR? 

Jakými způsoby může zaměstnavatel podpořit matky vracející se z RD? 

Zajímají se vracející matky o koncept společenské odpovědnosti firem, 

případně v jakých případech? 

Mají matky vracející se z RD zpět do zaměstnání zájem o alternativní 

úvazky, případně o které? 

 

Jak probíhá návrat matek do zaměstnání po rodičovské dovolené ve firmě 

ŠKODA AUTO? 

Zabývá se firma ŠKODA AUTO sociální oblastí společenské 

odpovědnosti? 

Poskytuje firma ŠKODA AUTO matkám, které se vrátí z RD alternativní 

úvazky? 

Poskytuje firma ŠKODA AUTO nějaký typ služeb denní péče o děti 

svých zaměstnanců? 
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2 Ženy na trhu práce 

V dnešní společnosti již převládá model, ve kterém pracuje nejen muž, jakožto živitel 

rodiny, ale také žena, která velmi často zároveň pečuje také o děti. Ačkoliv v české 

společnosti převládá názor, že muž je živitel a žena „pečovatelka,“ stále častěji se ženy 

spolupodílejí na finančním zajištění domácnosti. Větší příjem však většinou přináší 

muž, kterému tak zůstává role hlavního živitele rodiny. (Hašková 2005, 22) I proto 

je finančně výhodnější, pokud na rodičovskou dovolenou půjde žena, která 

má průměrně nižší příjem než muž.
1
 

Tento (dvoupříjmový) model, tedy model obou rodičů participujících na trhu 

práce, s sebou přináší riziko, kdy matka musí zvládnout sladit roli rodičovskou a roli 

pracovní. Ne vždy je to snadné, především v případě, že jsou děti často nemocné, 

popřípadě trpí vážnější chorobou, nebo v případě, že pracovní pozice matky je časově, 

mnohdy i psychicky, (popřípadě fyzicky,) náročná. 

Dvoupříjmový model s sebou dále přináší různý vývoj pracovních drah rodičů. 

Pro muže tento model, kdy žena pečuje o děti, znamená, že pracují kontinuálně, 

bez jakéhokoliv přerušení, tudíž mají lepší možnost se vypracovat, oproti tomu ženy 

zpravidla přerušují svou karieru mateřstvím, tedy mateřskou, případně rodičovskou 

dovolenou. (Hašková 2005, 23) 

2.1 Trh práce 

Ačkoliv se jedná o trh, (a má velmi společného s trhem, jehož předmětem směny 

je zboží, jako například základní princip, kdy jedna strana něco poptává, druhá strana 

něco nabízí,) má trh práce svá vlastní specifika. Na trhu práce nelze koupit, či prodat 

tak snadno, nejedná se totiž pouze o směnu běžného zboží, kdy se jedná o činnost čistě 

ekonomickou, v případě nabídky a poptávky práce hraje velkou roli i sociální faktor. 

(Kuchař 2007, 11) 

Vzhledem k tomu, že se ve své bakalářské práci zabývám konkrétní firmou 

a nabídkou pracovních pozic uvnitř firmy, popíšu zde pouze vnitřní trh práce. Vnitřní 

trh práce je specifický tím, že se jedná o interakci uvnitř firmy, kdy firma poptává práci 

                                                 
1
 Viz kapitolu 2.2.1 
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pouze mezi současnými zaměstnanci dané firmy, kteří naopak firmě svou práci nabízí. 

(Tuleja 2007, 147) Jedná se tedy o určité místo, často v podobě burzy práce, 

kde si současní zaměstnanci mohou vyhledat volné pracovní pozice, které momentálně 

ve firmě existují a jsou nabízeny. Pro uchazeče mimo firmu bývá těžké se na tento 

vnitřní trh dostat, často bývá nepřístupný. 

2.2 Gender 

Pojem „gender“ nemá v českém jazyce svůj vlastní ekvivalent. Na Slovensku 

se používá pojem rod, ten však v češtině plně nevystihuje význam, v jakém slovo 

gender používáme. Tento výraz, na rozdíl od slova pohlaví, vyjadřuje sociální aspekty 

pohlaví, nikoliv ty biologické (Jandourek 2003, 109). „Obecně se dá říci, že gender 

označuje hierarchické rozdíly mezi ženami a muži, zakořeněné v institucích i sociálních 

praktikách.“ (Křížková 2007, 20) 

Pohlaví je tedy v tomto případě dáno narozením. Rozeznáváme ho podle 

prvotních znaků, kterými jsou především pohlavní orgány. Genderové rozdíly však 

neurčují pohlavní orgány, ale spíše společnost, instituce, role a tak dále. Dle Janouška 

(2003, 110) se lidé svému genderu do značné míry učí, není to nic daného. Typickým 

příkladem je definování barev. Růžová je typicky dívčí barvou, modrá naopak 

chlapeckou. Těmto stereotypům učí rodiče své děti již od malička. Nejen od svých dětí 

pak očekáváme, že tento naučený vzorec budou dodržovat. Obecně se pak od dívek 

očekává, že budou „…méně fyzicky silné, budou více oplývat emocemi a netoužit příliš 

po sexu.“ (Janoušek 2003, 110). Předpokladem u mužů je fyzická síla, větší agresivita 

spolu s racionalitou a větší sexuální touha (Janoušek 2003, 110). 

Stejně tak je ve společnosti od minulosti zakotveno, že muž je živitel rodiny, 

lovec, obstarává potravu, přičemž žena rodí děti, o které se následně stará a očekává 

od muže, že je zabezpečí. V moderní společnosti začíná být tento model překonáván, 

i když úplně ještě překonán nebyl. Ženy se začínají čím dál více podílet na finančním 

zabezpečování rodiny. Dle Janouška (2003, 111) se ženy pouští na karierní dráhu, avšak 

ne ve všech odvětvích se jim daří stejně dobře, jako mužům. Existují pozice, 

njako například vedoucí funkce, ve kterých muži značně dominují ženám. 

Gender je jednou z typických proměnných, podle které jsou lidé rozdělováni 

do skupin. Je to také díky tomu, že obecně jsou každému typu genderu přisuzovány jiné 
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vlastnosti, dále také role a pozice ve společnosti. S genderem souvisí i stupeň sociální 

kontroly při výběru zaměstnání, kdy jsou muži upřednostňováni na jiné (většinou 

vedoucí, nebo fyzicky náročné) pozice, zatímco ženy jsou častěji lépe přijímány 

na pozice jako například asistentky manažerů, atd. (Křížková 2007, 21-22) 

2.2.1 Znevýhodnění žen na trhu práce 

Přestože vzdělání žen neustále roste a ženy jsou často více institucionálně vzdělané 

než muži, jejich průměrné platové ohodnocení je stále nižší. To vyplývá i z dat Českého 

statistického úřadu z roku 2014, kdy 47,5% mužů (tedy přibližně 2 070 600 mužů) 

má vzdělání shodné nebo vyšší než střední s maturitou, obdobné vzdělání má však 

53,4% žen (což se rovná přibližně 2 454 100 žen), přičemž rozdíl mezi vysokoškolsky 

vzdělanými muži a ženami jsou pouhé 4 300 ve prospěch mužů.  (ČSÚ 2014). 

Ačkoliv se vzdělání příliš neliší, rozdíly v průměrných mzdách a mediánu mezd 

jsou již znatelné. Ženy jsou dle dat z roku 2013 finančně hůře ohodnoceny v řádech 

několika tisíců. Zatímco muži mají průměrnou mzdu přibližně 29 000 korun, u žen 

se toto číslo pohybuje přibližně kolem 23 000 korun (což je 79,3 % průměrné mzdy 

mužů). Medián mezd je u mužů určen na 24 276 korun, u žen pak něco málo přes 

20 500 korun (což je 84,4 % mediánové mzdy mužů). Rozdíl v odpracovaných 

hodinách je však minimální, tedy muži v průměru měsíčně odpracují 174,5 hodin, ženy 

necelých 173 hodin v měsíci. (ČSÚ 2014c) Finanční znevýhodnění je tedy více než 

zjevné, ačkoliv pracovní nasazení žen je shodné s pracovním nasazením mužů, alespoň 

podle počtu odpracovaných hodin. 

Pokud jde o nezaměstnanost jako takovou, pak nejvíce nezaměstnaných mužů 

bylo v roce 2013 ve věkové kategorii 15 - 24 let, tedy s největší pravděpodobností muži, 

kteří právě dokončili své vzdělání a chtějí začít pracovat. Konkrétně se jedná o 40 300 

nezaměstnaných mladých mužů. V případě žen jsou však nejvíce početnou skupinou 

nezaměstnaných ženy ve věku 35 - 44let, což odpovídá věkové kategorii žen, které 

se vracejí do zaměstnání po rodičovské dovolené. Konkrétní číslo nezaměstnaných žen 

v této kategorii bez ohledu na vzdělání je přibližně 56 600 žen (což je 140 % vzhledem 

k počtu nezaměstnaných mužů). Nejvíce zastoupenou dílčí skupinou nezaměstnaných 

v závislosti na věku a vzdělání je skupina žen ve věku 35 – 44let se středoškolským 

vzděláním bez maturity. V roce 2014 bylo v případě mužů v této kategorii přibližně 
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16 700 nezaměstnaných mužů (což je přibližně 38% podíl ze všech nezaměstnaných 

v této kategorii), v případě žen je toto číslo o 10 000 větší, tedy přibližně 27 000 žen 

(62% podíl nezaměstnaných v dané kategorii). Rozdíly jsou tedy znatelné. (ČSÚ 2014b) 

Zaměstnanost žen v roce 2013 ve věku 25 – 49 let s nejmladším dítětem ve věku 

méně než 6 let byla v České Republice 43,7 % a v Německu
2
 62,1 %. Pokud 

se podíváme na stejnou kategorii mužů, pak je zaměstnanost téměř totožná, v tomto 

případě je lehce ve prospěch České republiky, kde v roce 2013 činila 94,2 %, 

v Německu pak 92,3 %. Obecně je zaměstnanost mužů (v Česku a Německu) téměř 

shodná. V případě žen se dá říci, že je zaměstnanost českých žen v případě věku 

nejmladšího dítěte do 6 let přibližně o 20% nižší než v Německu, v případě žen 

s nejmladším dítětem ve věku 6 – 11 let je rozdíl přibližně 10%, kdy je nižší v ČR. 

(Eurostat 2014b) 

 

Graf 1, Nezaměstnanost mužů a žen v roce 2013 dle věkových skupin, vlastní zpracování 

Jak je zjevné z grafu, nezaměstnanost v případě mužů se napříč věkovými kategoriemi 

příliš neliší, udržuje se stále ve stejném rozmezí. Avšak v případě žen je patrné, 

že v rozmezí mezi 35. a 44. rokem věku dochází k prudkému nárůstu nezaměstnanosti. 

Je to onen kritický věk, kdy dochází právě k návratu žen z rodičovské dovolené zpět 

 

                                                 
2
 Vzhledem k výzkumné části, ve které zkoumám firmu, která je součástí německého koncernu, zde 

porovnávám i data z Německa. 
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do zaměstnání. Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené lze tedy považovat 

za rizikové období v pracovním životě ženy. 

2.3 Harmonizace pracovní a rodinné role 

Jak jsem již zmínila, v současné době je obvyklé, že pracuje muž i žena. Zároveň 

je ženě stále přenechána role matky. Ta se pak musí rozhodnout, která role (zdali 

pracovní, nebo rodičovská) je pro ni důležitější, případně si najít takové zaměstnání, 

které jí umožní sladění obou rolí. 

Stát poskytuje ženám podporu pomocí pracovněprávní ochrany, v podobě 

mateřské a rodičovské dovolené. Ta slouží k prohloubení péče o dítě, zároveň dochází 

i k zlepšování vztahů mezi dítětem a rodičem. Současně chrání rodiče, který 

na rodičovskou dovolenou nastoupí, před ztrátou zaměstnání. Po dobu mateřské 

dovolené se může rodič vrátit na původní pracovní pozici. Pokud rodiče nastoupí také 

na rodičovskou dovolenou, nárok na návrat na původní pracovní pozici zaniká, ovšem 

dotyčný má stále uzavřenou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem, podle které musí 

zaměstnavatel přiřadit zaměstnanci vhodnou pracovní pozici. (MPSV 2013b) 

Ačkoliv má rodičovská dovolená rodiče ochránit před ztrátou zaměstnání, 

i tak je pro rodiče velmi těžké navrátit se zpět do zaměstnání, obzvlášť pokud jejich 

rodičovská dovolená trvala až do tří let věku dítěte, případně déle. V takovém případě 

se rodiče nacházejí velmi dlouho mimo pracovní prostředí, ztrácejí pracovní návyky, 

ale především odbornost. Ztráty odbornosti se zaměstnavatelé neobávají neoprávněně, 

tu pociťují i sami rodiče. V rámci výzkumu na téma „Analýza situace a bariér pro matky 

a otce vstupující a vracející se po rodičovské dovolené na trh práce“ (Čurdová, 

Zajíčková 2007) se autorky svých respondentů dotazovaly na otázku „Myslíte si, 

že Vaše odbornost na RD zaostává (či zaostala)?“ na kterou odpovědělo 

67 % respondentů, že ano. (Čurdová, Zajíčková 2007). 

Skloubit rodinný a pracovní život není nic jednoduchého. Dle výzkumu „Rodina 

a zaměstnání II. Mladé rodiny“ stráví ženy v průměru 53 hodin týdně neplacenou prací, 

ať už jde o zajišťování chodu domácnosti, nebo péči o děti. Muži, oproti tomu, věnují 

tomuto typu neplacené práce v průměru pouhých 25 hodin týdně. (Bartáková, Kulhavý 

2007: 22) 
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3 Společenská odpovědnost firem (CSR) 

Tato kapitola se zabývá konceptem (v České republice) poměrně novým, tedy 

společenskou odpovědností firem. Počátek tohoto konceptu sahá zhruba do druhé 

poloviny dvacátého století, v České republice byl prvním průkopníkem tohoto modelu 

Tomáš Baťa, který „…věřil, že podnikání musí být založeno na morálních principech 

a ukázal, co to znamená být společensky odpovědnou firmou.“ (CSR PORTAL 2012) 

Baťa se zabýval především sociální stránkou věci, tedy snažil se svým zaměstnancům 

zajistit nejen důstojné pracovní, ale také životní podmínky. Nechal vystavět 

pro své zaměstnance bydlení, také dbal na rovné pracovní příležitosti pro muže i ženy. 

Další rozvoj tohoto konceptu v České republice probíhal až po Sametové revoluci 

v roce 1989.
3
 

Evropská komise definuje společenskou odpovědnost firem jako „odpovědnost 

podniků za dopad jejich činnosti na společnost.“ (KOM 2011 681: 6) Tento koncept 

se dále dělí do tří oblastí, do oblasti ekonomické, sociální a environmentální (Business 

Leaders Forum, 2008: 3) Pro tento koncept se často používá zkratka CSR, která byla 

odvozena z anglického pojmu „Corporate Social Responsibility.“ Firmy, které přijímají 

společenskou odpovědnost, dobrovolně zlepšují podmínky panující ve firmě, v dnešní 

době jde především o environmentální stránku věci – firmy budují svou prestiž na tom, 

jak nakládají s odpady, chemikáliemi atd. Jako takové se pak stávají atraktivnějšími 

pro ty, kteří využívají jejich služby, ať už jde o jiné firmy, nebo spotřebitele v podobě 

jednotlivých zákazníků. Ačkoliv je životní prostředí nejčastěji zmiňovaným problémem, 

firmy reagují i na potřeby svých zaměstnanců, tedy se zabývají i riziky sociálními 

a ekonomickými. Tím, že se firmy zaměřují i na poslední dvě jmenované oblasti, 

se stávají upřednostňovanými i ze strany zaměstnanců, kteří vidí, že firma vytváří 

„přátelské“ prostředí a stává se tak jakousi jistotou pro zaměstnance. 

                                                 
3
 V České republice existuje několik organizací a asociací, které se zabývají problematikou společenské 

odpovědnosti firem. Asociace A-CSR, která v ČR existuje od roku 2009 „…sdružuje, propojuje a 

reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR.“ (A-CSR) Příkladem organizace působící 

v ČR je Bussine Leaders Forum (BLF), která pomáhá svým členům řídit se principy společenské 

odpovědnosti firem, tedy konceptem CSR. BLF je také členem nadnárodní platformy CSR Europe. (BLF 

2012) 
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„Společenská odpovědnost zasahuje do všech oblastí působení firmy. Zabývá 

se prostředím firmy, kvalitou života jejich zaměstnanců a zákazníků, vztahy s partnery 

ziskovými i neziskovými.“ (spol. odpovědnost, 2005: 7) 

Existuje několik mezinárodně uznávaných dokumentů, které jsou uznávanými 

zásadami a pokyny určenými nejen pro velké podniky, které se hlásí 

ke konceptu sociální odpovědnosti firem.
4
 Dle těchto dokumentů se sociální 

odpovědnost týká oblasti lidských práv, práce a zaměstnanosti, dále životního prostředí, 

nebo boje proti korupci. Tyto dokumenty nelze považovat za nařízení, které je třeba 

doslovně dodržovat. Jedná se spíše o návod, který má pomoci podnikům stát se 

společensky odpovědnými. V každém případě je nutné ponechat podnikům prostor pro 

vlastní pojetí těchto zásad a pokynů a také pro vlastní další rozvoj. (KOM 2011 681: 7) 

„Sociální odpovědností podniků se rozumí dobrovolné, tedy zákonem 

nepředepsané úsilí podniků jednat při své běžné obchodní činnosti tak, aby bylo 

dosaženo sociálních a ekologických cílů.“ (Evropská komise) 

3.1 Sociální odpovědnost 

Sociální odpovědnost je pojmem, který bývá často zaměňován s pojmem společenská 

odpovědnost. Ve své práci však budu pod pojmem „sociální odpovědnost firem“ 

uvažovat sociální odvětví konceptu CSR. Není přesně specifikováno, na které oblasti 

se mají firmy přesně zaměřit, ale jedná se především o dodržování lidských práv, 

vytváření pracovních míst, zaměření se na rizikové skupiny, atd. Do této kategorie patří 

i problematika návratu žen po rodičovské dovolené do zaměstnání, kterou se zabývám 

ve své bakalářské práci.  

Dle BLF
5
 se sociální pilíř společenské odpovědnosti firem zabývá například 

zdravím a bezpečností zaměstnanců, dále jejich vzděláváním a rozvojem, vyvážením 

pracovního a osobního života (tedy i slaďováním role pracovní a rodičovské), rovnými 

příležitostmi a tak dále (BLF 2012: 3)  

                                                 
4
 Jedná se o „…pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní 

podniky, deset zásad sociální odpovědnosti podniků iniciativy Organizace spojených národů Global 

Compact, norma ISO 26000 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti, tripartitní deklarace 

Mezinárodní organizace práce (ILO) o zásadách pro nadnárodní společnosti a sociální politiku a obecné 

zásady Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv (Guiding Principles on Business 

and Human Rights).“ (KOM 2011 681: 6) 
5
 Bussine Leaders Forum 
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„Klíčovými tématy této oblasti jsou: 

 Celoživotní vzdělávání zaměstnanců a jejich odborný růst 

 Rovné příležitosti na pracovišti 

 Bezpočetnost práce a zdraví zaměstnance 

 Zapojení zaměstnance do procesu rozhodování 

 Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem“ 

(Hralová, Koubská 2005) 

Firma tedy musí sledovat nejen to, co jí nařizuje zákon, jako umožnění odchodu 

na rodičovskou dovolenou, spolu s tím nepřerušení pracovní smlouvy do věku 3 let 

dítěte, ale musí také pečovat o zaměstnance způsobem, který přesahuje zákony. 

To znamená například vzdělávací programy poskytované z vlastní iniciativy, v případě 

matek vracejících se z RD například adaptační programy a jiné. Součástí by měl být 

také dialog se zaměstnanci, který je vodítkem pro vytváření takové politiky, která bude 

vyhovovat jak zaměstnavateli, tak zaměstnancům. Velkým krokem vpřed, ačkoliv 

je to dáno zákonem, ale v praxi to tak příliš nevypadá, je poskytování flexibilní 

pracovní doby a alternativních typů úvazků rodičům s dětmi, k tomu také poskytování 

neplaceného volna. 

Problematika sociální odpovědnosti je i součástí strategie Evropa 2020. V rámci 

této strategie byl České republice přidělen cíl dosáhnout 75% zaměstnanosti osob 

ve věku 20 – 64 let, v případě žen pak 65%. (Euractive 2014) Dle dat v kapitole 2.2.1 

je zjevné, že tento cíl v případě rodičů s dětmi ve věku do 6 let splněn není. Ačkoliv 

zaměstnanost mužů je v této kategorii na velmi dobré úrovni, nelze to samé tvrdit 

i o zaměstnanosti žen. 

  

 



 

 

 

 

13 

 

 

 

4 Podpora žen po RD ze strany zaměstnavatele 

Existují různé způsoby, kterými může zaměstnavatel matky na rodičovské dovolené, 

případně po ní, podpořit. Velkou podporou může být už jen to, že personalistky 

komunikují s matkami již před jejich návratem z rodičovské dovolené, společně 

tak hledají ideální místa, na která by případně mohla matka nastoupit.  

Součástí konceptu sociální odpovědnosti firem má být vzdělávání a péče 

o zaměstnance. Dalším způsobem, jak může sociálně odpovědná firma podpořit 

své zaměstnance, kteří se vracejí z rodičovské dovolené, můžou být adaptační kurzy, 

které mají rodiče vrátit zpět do pracovního režimu, „naladit“ je na práci, především 

pak zvýšit jejich sebevědomí a pomoci jim nalézt odpovídající pracovní 

pozici – součástí takovýchto kurzů bývá příprava životopisů, kdy se rodiče učí 

jak správně prezentovat své zkušenosti a schopnosti ve formě životopisu. Často také 

zaměstnavatelé poskytují jazykové kurzy, aby si zaměstnanci opět osvojili 

své schopnosti komunikovat cizím jazykem, protože se předpokládá, že na rodičovské 

dovolené příliš možností, jak komunikovat v cizím jazyce, neměli. 

Jak popisuji výše, jednou z klíčových oblastí sociálně odpovědné firmy 

je umožnění flexibilní pracovní doby, případně alternativních úvazků, rodičům s dětmi. 

Společensky odpovědní zaměstnavatelé by měli být vstřícní v případě, že rodiče 

požádají o poskytnutí alternativního úvazku. Jedná se o různé typy úvazků, 

které rodičům umožní lepší skloubení péče o dítě spolu s vykonáváním pracovních 

povinností. Ve světě je například velmi oblíbená pružná pracovní doba, či práce 

na částečný úvazek. Jak ukazují poslední dostupná data Eurostatu z roku 2013, 

průměrně pracuje v Evropské Unii na částečný úvazek přibližně 20,4 % všech 

pracujících (v České republice pouze 6,6 %). (EUROSTAT 2014) 

4.1 Částečný úvazek 

Dle  §241 odst. 2) Sb. Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnanci, který pečuje o dítě ve věku do 15 let možnost kratší pracovní doby, tedy 

částečného úvazku. Tuto žádost může zamítnout pouze v případě, že by zaměstnavateli 

bránily v poskytnutí tohoto úvazku vážné provozní důvody. 
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O částečný úvazek se jedná v případě, že zaměstnavatel se se zaměstnancem dohodl na 

nižší týdenní pracovní době, než je 40 hodin. Nikdy však nesmí být částečný úvazek 

zaměstnavatelem nařízen, vždy musí jít o dohodu na základě žádosti zaměstnance. 

Ačkoliv je počet hodin nižší, mzda zůstává stejná – pouze v poměru vzhledem k počtu 

odpracovaných hodin. Hodinová mzda tedy zůstává stejná 

jako v případě, že by zaměstnanec pracoval na plný úvazek, tedy 40 hodin týdně. Tento 

úvazek může mít nejrůznější podoby, různý počet odpracovaných hodin, případě 

způsoby, jakými je úvazek krácen – vše záleží na dohodě mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, kdy zaměstnavatel má hlavní slovo. Ani práci přesčas nelze 

zaměstnanému na částečný úvazek nařídit, pokud i přesto nějaký přesčas odpracuje, 

pak se za přesčas počítají hodiny, které přesáhly klasickou týdenní pracovní dobu, tedy 

40 hodin. Dovolená, je stejně jako pracovní doba zkrácená – počet dní je stejný jako 

při plném úvazku, avšak liší se počet hodin – jedná se o průměrný počet hodin 

odpracovaný za jeden pracovní den. (Gender Studies, 2011b)  

O částečný úvazek je v České republice velký zájem, problém je v tom, 

že zaměstnavatelé neradi na tento typ úvazku přistupují. Pro zaměstnavatele je totiž 

částečný úvazek nákladnější, než typický „plný úvazek.“ „‘Nestojí to polovinu peněz, 

ale například 70 %. Nakonec je dražší vzít člověka na zkrácený úvazek než na plný,‘ 

řekl deníku Vít Jásek, ředitel Unie zaměstnavatelských svazů.“ (OBR, 2014) Práci 

na zkrácený úvazek využilo v České republice v roce 2012 pouhých 5 % zaměstnaných, 

přičemž 75 % z těch, kteří tuto možnost využili, byly ženy. Evropský průměr 

pracujících na zkrácený úvazek je přitom několikanásobně vyšší, konkrétně 19,2 %. 

(ČSÚ 2013) V tomto případě tedy máme velký prostor pro zlepšení. Krok směrem 

kupředu v tomto případě učinil Nejvyšší soud.  Ten vydal v srpnu roku 2014 rozsudek, 

ze kterého vyplývá, že zaměstnavatel je skutečně povinen umožnit zaměstnanci (který 

má dítě, případně děti, ve věku do 15 let) na jeho žádost práci na částečný úvazek 

(Trachtová, 2014). Rodiče tedy nemají oporu pouze v zákonu, v tuto chvíli je i jasná 

podpora soudů, což by mohlo přesvědčit zaměstnavatele, aby práci na částečný úvazek 

poskytovali ve větší míře. 

Tradičně mají největší zájem o tento typ úvazku matky na rodičovské dovolené, 

studenti, popřípadě důchodci. U všech těchto skupin se předpokládá, že je jejich příjem 

omezený a tak by si rádi přivydělali. Tento typ úvazku je pro výše zmíněné skupiny 
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ideální, můžou tak zkombinovat více rolí (rodičovskou a pracovní, studentskou 

a pracovní), případně skupina seniorů natolik nepociťuje zdravotní omezení, která 

by je mohla zužovat při výkonu práce na plný úvazek. 

4.2 Sdílení pracovního místa 

Sdílení pracovního místa velmi souvisí s předchozí podkapitolou – jedná se o případ, 

kdy jsou dva zaměstnanci zaměstnání na částečný úvazek a plně tak pokryjí pracovní 

dobu jedné pracovní pozice. Stejně jako v případě částečného úvazku tedy zaměstnanci 

dostávají poměrnou část – hodinová mzda je stejná jako by byli zaměstnáni na plný 

úvazek. Výhodou je, že zaměstnanci mohou (případně musí) pracovní problematiku 

konzultovat, což přináší nový pohled na věc, také si mohou vyjít vstříc v případě, 

 že jeden z nich musí neočekávaně odejít z práce, atd. (Gender Studies, 2011c) 

4.3 Pružná pracovní doba 

Při pružné pracovní době zpravidla zaměstnavatel stanoví pevnou dobu, během které 

musí být zaměstnanec přítomen na pracovišti. Zaměstnanec si však sám stanoví, zdali 

bude dřív přicházet, déle odcházet, nebo hodiny napracuje jiný den.  

Nesporným pozitivem pružné pracovní doby je fakt, že zaměstnanec může svou 

pracovní dobu uzpůsobit svým potřebám (vyzvedávání a vodění dětí do školky, 

lékaři, …) avšak jejich finanční ohodnocení zůstává, na rozdíl od částečného úvazku, 

stále stejné. Zaměstnavatel si sám zvolí dobu, kdy zaměstnanec musí být na pracovišti 

(základní pracovní doba), zaměstnanec musí také dodržet týdenní hodinový příděl 

(tedy 40 hodin týdně), avšak kdy půjde do práce a kdy půjde z práce, je již zcela 

na něm (pokud je to ve volitelné pracovní době). (Fialová 2010, str. 34) Pružná pracovní 

doba se dá kombinovat i s jinými typy flexibilních úvazků – například se stlačeným 

pracovním týdnem. 

Překážky v práci na straně zaměstnance (například návštěva lékaře, znemožnění 

cesty do zaměstnání, svatba, zpoždění hromadných dopravních prostředků …) jsou 

relevantní pouze v případě, že se jednalo o dobu v základní pracovní době. Pokud 

zasahovaly pouze do volitelné pracovní doby, pak se hodnotí, jako by dotyčný v danou 

chvíli v práci nebyl a přišel až posléze. (Fialová 2010, str. 35) 
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4.4 Stlačený pracovní týden 

„Stlačený pracovní týden představuje variantu, kdy je týdenní pracovní doba 

odpracována ve čtyřech dnech. Pracovní dny jsou delší, ale pracovní týden kratší. 

Zaměstnanec např. pracuje čtyři dny v týdnu po 10 hodinách, čímž získá jeden volný 

den v týdnu navíc.“ (MPSV 2008)  

Se zaměstnavatelem se lze domluvit na různém rozložení odpracovaných hodin 

v týdnu, ale nejběžnější je právě zmíněný režim 10 hodin po 4 dny v týdnu. Lze se 

domluvit i na delších směnách, ne však přesahujících více než 12 hodin denně. Je tedy 

možné odpracovat 3 dny v týdnu 12 hodin, zbývající 4 hodiny lze odpracovat v den 

čtvrtý. (Fialová 2010, str. 37) 

4.5 Práce z domova 

„Práce z domova může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu, tedy 

v pracovním poměru nebo v rámci pracovních vztahů založených dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr.“ (Fialová 2010, str. 38) Na rozdíl od částečného 

úvazku nelze po zaměstnavateli práci z domova vyžadovat ani v případě, 

že zaměstnanec pečuje o dítě ve věku do 15 let. Zaměstnavatel povoluje práci z domova 

pouze ze své vlastní dobré vůle – nikdo mu to nemůže žádným způsobem přikázat.  

Dle MPSV (2008) jsou problematickou součástí tohoto typu výkonu práce 

především pracovní úrazy, kdy nelze jednoznačně určit/dokázat, zdali k nim došlo 

při výkonu práce, popřípadě v pracovní době. (MPSV 2008) 

Pracovní doba nemůže, stejně jako při výkonu práce v místě zaměstnání, 

přesáhnout 40 hodin. Zaměstnanec sám si určuje, kdy bude pracovat, kdy bude mít 

přestávky, a tak dále. Zaměstnavatel mu však může nařídit časové rozmezí, kdy musí 

být zaměstnanec k dispozici. Důležité je také vyjasnit, jak bude docházet k zadávání 

práce, ale také k hodnocení jejich výstupů. Tento typ výkonu práce je obecně založen 

na velké důvěře mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Důležité je také zaměřit se 

na ochranu dat tak, aby k nim nikdo neměl přístup (například v případě, že zaměstnanec 

pracuje na vlastním počítači, na který má přístup někdo další). (Fialová 2010, str. 39) 

Při žádosti zaměstnance o umožnění práce z domova je velmi důležité 

promyslet, zdali je daná pracovní pozice vůbec vhodná k práci z domova – především 
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zdali jsou výsledky dostatečně měřitelné tak, aby nedocházelo k rozepři mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

4.6 Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce je ve většině případů využívána k vykonání jednoho určitého 

úkonu. Zaměstnanec tedy plní sjednaný pracovní úkol, na který má počet hodin 

sjednaný smlouvou. Počet hodin nesmí v jednom kalendářním roce překročit číslo 150, 

přičemž je jedno, kolik dohod a na kolik úkolů bude sepsáno, či dohodnuto. 

Není totiž nutné sepisovat dohodu písemně, je možné domluvit se o ní i ústně. 

(Fialová 2010, str. 45-46) 

Tento typ zaměstnání může sloužit matkám na rodičovské dovolené k tomu, 

aby si přivydělaly. Také je to jeden ze způsobů, jak po dlouhém pobytu doma s dítětem 

opět získat pracovní návyky a jak se opět socializovat. 

4.7 Dohoda o pracovní činnosti 

Na rozdíl od dohody o provedení práce je třeba v případě dohody o pracovní činnosti 

sepsat smlouvu. V tomto případě není omezení v rámci hodin za rok, lze tedy překročit 

předchozí limit 150 hodin v kalendářním roce, ale je dán týdenní limit a to 20 hodin, 

které nelze překročit. Pokud tedy zaměstnanec nepřekročí týdenní limit 20 hodin, 

pak lze dohodnout pracovní činnost, která bude v kalendářním roce i několikanásobně 

překračovat 150 hodin. Dohoda o pracovní činnosti může být dohodnuta na dobu 

určitou, nebo také na dobu neurčitou. Lze ji zrušit na základě písemné výpovědi 

a to z kterékoliv strany, v takovém případě je výpovědní lhůta 15 dní. Součástí dohody 

o pracovní činnosti je platba nemocenského, zdravotního a sociálního pojištění, 

které hradí zaměstnavatel (pokud částka, kterou zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci, 

přesáhne 2 500,-). (Fialová 2010, str. 46-47) 

4.8 Čtvrtý rok neplaceného volna 

Čtvrtý (další) rok neplaceného volna je zcela dobrovolným, vstřícným krokem 

zaměstnavatele. Ten totiž nemusí tento rok neplaceného volna zaměstnancům 

poskytnout, ačkoliv si o něj zažádají. Pokud zaměstnavatel poskytnutí neplaceného 

volna odmítne, musí žadatel nastoupit zpět do zaměstnání. (Martina Štěpánková) 
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Jedná se o rok, který zpravidla navazuje na rodičovskou dovolenou. Po skončení 

rodičovské dovolené můžou matky (případně otcové) zůstat ještě na rok doma, pokud 

jim to ovšem zaměstnavatel dovolí. Tento rok může sloužit k další péči 

o dítě, či k získávání/obnovování kvalifikace k tomu, aby dotyčný sehnal pracovní 

pozici, na kterou by mohl nastoupit. Často dochází k využití této možnosti v případě, 

že je plně obsazena kapacita školek a rodiče musí zůstat doma s dítětem. 

4.9 Adaptační programy 

Dobrým způsobem, jak může zaměstnavatel pomoci rodičům při návratu z rodičovské 

dovolené zpět do zaměstnání, jsou takzvané adaptační kurzy. Ačkoliv není nikde 

definováno, co přesně tyto adaptační kurzy/programy obnáší, jejich náplň se velmi často 

shoduje. Tyto kurzy mají za úkol pomoci rodičům znovu si navyknout na pracovní 

režim, znovu si obnovit své znalosti a dovednosti (různé školení práce v programech, 

které jsou na pracovišti využívány, obnovení jazykových dovedností, schopností 

komunikace, atd.). Tyto programy/školení jsou dobrým způsobem, jak se znovu setkat 

se svými kolegy, případně s jinými rodiči, kteří na rodičovskou dovolenou nastoupili 

a mají v plánu se vracet do zaměstnání. 

Každý zaměstnavatel, který tyto programy pro své zaměstnance pořádá (jako 

například Česká Pošta, Městský Úřad Slaný, ČSOB, Česká Spořitelna, …) si programy 

přizpůsobuje dle svých potřeb a budoucí náplně pracovníků. Velmi často 

se ale programy ve své náplni shodují, jako například sdělování zážitků mezi 

jednotlivými pracovníky, kteří se vracejí zpět po RD, seznamování se změnou interních 

předpisů, program zaměřený na obnovu počítačových znalostí, poskytnutí odkazů 

na e-learningové kurzy, případný rozvoj jazykových schopností, ale také příprava 

na pracovní pohovor a jiné. Adaptační kurzy mají za cíl lépe připravit rodiče na to, 

že se budou vracet (často po velmi dlouhé době) zpět do pracovního procesu. 
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5 Výzkumná část 

Jako výzkumnou část své bakalářské práce jsem zvolila případovou studii firmy, která 

je jedním z největších zaměstnavatelů v České republice, zároveň je firma jednou 

z firem s největším ročním obratem. Tato firma mě zajímá proto, že se velmi zaměřuje 

na společenskou odpovědnost v oblasti environmentální,
6
 zajímá mě však, jak si stojí 

v oblasti sociální, konkrétně pak v případě návratu žen po RD do zaměstnání. Také 

mě zajímá z toho důvodu, že má velký počet zaměstnanců a propojení s Německem, 

jehož sociální politika v této oblasti je nejvíce podobná té naší. Chtěla bych zjistit, 

zdali velikost firmy nějak ovlivňuje přístup k zaměstnancům v sociální oblasti, zdali 

si chce udržet prestiž i v této oblasti. Jedná se o společnost ŠKODA AUTO a.s. 

Tato firma sídlí v Mladé Boleslavi, kde se nachází její hlavní závod. Firma 

zaměstnává celkem přibližně 25 000 zaměstnanců (což jí každoročně řadí do žebříčku 

5 největších zaměstnavatelů v ČR); v mladoboleslavském závodu a přilehlých budovách 

pracuje přibližně 16 500 zaměstnanců. Zbylí zaměstnanci se nacházejí v závodě 

v Kvasinách a Vrchlabí, případně v zahraničí. Firma se zaměřuje na vývoj, výrobu 

a také prodej automobilů, ale také na prodej komponentů originálních dílů 

a příslušenství, nejen v České republice, ale také v Rusku, Číně, Indii, na Slovensku 

a Ukrajině a také v Kazachstánu. Tato firma je, vzhledem ke svému založení v roce 

1895, jednou z nejstarších automobilek a to celosvětově. Jedná se také o jeden 

z nejvýznamnějších průmyslových podniků v ČR, což je vidět na ročním obratu firmy, 

který v roce 2014 činil necelých 300 miliard korun českých, což znamenalo 

23% meziroční růst. (ŠKODA AUTO a.s. 2015) V roce 2013 se firma díky velkému 

ročnímu obratu umístila jako první v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem 

                                                 
6
 V roce 2007 začala firma ŠKODA AUTO s projektem za každé prodané auto v ČR jeden vysazený 

strom. V rámci tohoto projektu vysadí firma každoročně kolem 60 - 65 000 nových stromů, v předem 

zvolených lokalitách. V počátečním roce došlo k vysazení 65 171 mladých dubů v oblasti České 

Švýcarsko. Za tento projekt dostala firma ocenění Výjimečný projekt v rámci soutěže Top firemní 

filantrop 2008. Tímto projektem se firma snaží alespoň trochu kompenzovat zásahy do životního 

prostředí, které vznikají při výrobě aut. (ŠKODA AUTO a.s. 2015c) 

Firma se také snaží šetřit životní prostředí tím, jaké komponenty zařazuje do vyrobených automobilů. 

V Rámci projektu Green Future vyrábí firma automobily z řady GreenLine (označení GreenTec), jejich 

motory mají nižší spotřebu, vypouštějí méně emisí a šetří palivo také díky technologii start-stop. Dalšími 

výhodami jsou pak pneumatiky s nízkým odporem, zlepšení aerodynamiky vozu, případně doporučení 

zařazení rychlostního stupně. (ŠKODA AUTO a.s. 2015b) 
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(CZECH TOP 100, 2014). Firma se také stala dle žebříčku „100 OBDIVOVANÝCH 

FIREM ČR 2015“ nejvíce obdivovanou firmou za rok 2015. (CZECH TOP 100, 2015). 

Firma je součástí německého koncernu Volkswagen, který je jedním z největších 

celosvětových automobilových koncernů. 

Výzkumná část je kombinací metod kvalitativních spolu s metodami 

kvantitativními. Kvantitativní metodu výzkumu jsem zvolila proto, abych měla vstupní 

data, získala základní povědomí o problematice od většího vzorku lidí 

a následně na zjištěné poznatky mohla navázat výzkumem kvalitativním, 

tedy polostrukturovanými rozhovory s menším počtem respondentů, při kterých již 

budu (díky dotazníkovému šetření) vědět, na co přesně se zaměřit. Kvantitativní část 

výzkumu je vypracována jako dotazníkové šetření (viz 5.1, 5.1.2), Kvalitativní část 

pak jako případová studie (viz 5.2, 5.2.1, 5.2.3) Kvalitativní, stejně tak jako 

kvantitativní výzkum je zaměřený na zaměstnankyně firmy ŠKODA AUTO, které byly 

v posledních 3 letech, nebo stále jsou, na rodičovské dovolené. Toto časové rozmezí 

jsem zvolila z důvodu, že očekávám rozdíly mezi ženami, které se do zaměstnání vrátily 

v posledním roce a ženami, které se vracely před třemi lety. Toto očekávání je 

způsobenou změnou ve vnitřní politice firmy, ale také současným přetlakem 

na pracovní pozice, který je způsoben přebytkem volné pracovní síly. Mimo to je 

součástí kvalitativního výzkumu další rozhovor a to rozhovor s náborářkou této firmy, 

která má na starost ženy vracející se zpět do zaměstnání z mateřské, či rodičovské 

dovolené. Od tohoto rozhovoru si slibuji uvedení do problematiky návratu žen tak, jak 

ve skutečnosti probíhá. Ráda bych také provedla rozhovor s někým z vedení firmy 

z oblasti lidských zdrojů, od kterého očekávám uvedení do problematiky sociální 

odpovědnosti firem. 

 

5.1 Dotazníkové šetření 

Jako první jsem provedla kvantitativní šetření. Nedá se říct, že by se jednalo o nějakou 

ze známých metod, nejlépe by se však má metoda dala přirovnat metodě CAMI 

(Computer Assisted Mailing Interview), tedy metodě elektronického dotazníku. 

Tuto metodu jsem zvolila především díky její časové nenáročnosti (Kreislová 2008, 14). 

To si však vybírá svou cenu na nereprezentativnosti výsledků, avšak v mém případě má 
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toto dotazování sloužit pouze ke zjištění orientačních výsledků, od kterých se bude 

odvíjet kvalitativní dotazování formou polostrukturovaného face-to-face rozhovoru. 

Dotazníky byly rozeslány emailem v elektronické podobě (formát PDF a doc), pomocí 

kterého se mi i vyplněné dotazníky vracely. Pro tento účel a zajištění anonymity jsem 

založila vlastní emailovou adresu „dotaznikySA@seznam.cz“ tuto adresu však 

nikdo nevyužil, pravděpodobně bylo pro respondentky pohodlnější odeslat odpověď 

rovnou ze svého emailu. Respondentky obecně neměly problém s tím, že odhalí svou 

totožnost – v několika případech použily elektronický podpis na konci dotazníku. 

Metoda dotazníků je stále velmi rozšířenou metodou, ačkoliv její oblíbenost 

začíná upadat. Přesto se však i nyní využívá a to v mnoha různých podobách. 

Tato metoda má omezení především v tom případě, kdy respondenti mají problémy se 

čtením, či psaním, případně s oficiální formou jazyka. Problémem může být 

také dotazování nevidomých osob. (Reichel 2009, 118) V mém případě však žádné 

toto omezení neplatilo, jelikož jsem dotazovala osoby gramotné, s velmi dobrou 

jazykovou úrovní. V tomto konkrétním případě jsem využila metodu strukturovaného 

dotazníku, který měl jasně definované pořadí otázek, převážně uzavřených, několik 

málo polouzavřených a otevřených. Ačkoliv se jedná o samostatný kvantitativní 

výzkum, tato metoda mi sloužila pouze k získání počátečních dat k dané problematice, 

která mi následně pomohla určit otázky v rámci kvalitativního výzkumu, tedy v rámci 

rozhovorů. 

Vzhledem k původnímu záměru oslovit velký počet respondentů v poměrně 

krátkém čase jsem zvolila metodu přímého dotazování, kdy zasílaný dotazník 

vyplňovaly vybrané respondentky samy, bez přítomnosti tazatele. (Kreislová 2008, 10) 

Tato metoda, CAMI, se dá přirovnat k metodě, kterou popisuje Hynek Jeřábek 

(1993), „Mailed Questionaire,“ tedy dotazník rozesílaný poštou. Tato metoda 

má několik výhod ale zároveň několik nevýhod. Oproti Mailed Questionaire jako 

takovému má mnou zvolená metoda – rozesílání dotazníku emailem – nevýhodu, že 

respondenti musí mít přístup primárně k počítači, sekundárně pak k internetu. Další 

podmínkou je vlastnictví své vlastní emailové adresy. V případě našich respondentek 

toto však nebyl problém. Buď se již z rodičovské dovolené vrátily zpět do zaměstnání 

a tak mají dostupnou pracovní emailovou adresu, případně ženy, které se ještě z RD 

nevrátily, jsou v kontaktu s náborářkou, se kterou komunikují také prostřednictvím 
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emailu. Výhodou dále byla také finanční nenáročnost zvolné metody. Hynek Jeřábek 

popisuje tuto metodu jako metodu budoucnosti, tento předpoklad se, jak je vidět, 

vyplnil. (Jeřábek 1993, 78-90) 

Tradiční výhodou metody CAMI je odpadnutí přepisování dat. V mém případě 

jsem však musela zpracovávat data ručně, jelikož jsem zvolila rozesílání dotazníku 

ve formátu PDF, respektive Doc, kdy respondentky zapisovaly své odpovědi buď 

do kolonek, nebo pomocí funkce vyplňování v programu Adobe Reader. Tyto formáty 

neumožňují kompletní stažení dat, jako je tomu v případě tvorby dotazníku přímo 

na internetu (v uzpůsobených programech a na serverech, jako je Survio, Vyplňto.cz, 

atd.). Ačkoliv je jednou z výhod Mailed Questionaire především rychlost této metody, 

v mém případě byla časová náročnost ještě menší. Oproti rozesílání dotazníků poštou 

je rozesílání emailem nesrovnatelně rychlejší. Zvolená metoda mě překvapila 

svou návratností. Jeřábek (1993) popisuje, že obvyklou návratností této metody je 

při obecné populaci obvykle 30 – 40 %. Tato návratnost se v mém případě potvrdila. 

Jeřábek však dodává, že může dojít i k návratnosti kolem 10 %. Ačkoliv neznám přesný 

počet oslovených respondentů (vzhledem k tomu, že dotázané rozesílaly iniciativně 

dotazník dalším ženám splňující mé požadavky), odhaduji konečnou návratnost lehce 

přesahující 40 %. Konečná návratnost pro mě byla velkým překvapením, nečekala jsem 

tak velkou účast. 

5.1.1 Respondenti 

Výběr respondentek tedy nebyl náhodný, vybrala jsem ženy, které spolupracovaly 

s náborářkou. Tento způsob výběru byl zvolen kvůli dobré dostupnosti kontaktů a také 

z toho důvodu, že jsem přesně věděla, ve kterém roce se daná žena vracela, případně se 

bude vracet, z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Získat kontakt na ženy, které 

byly také na rodičovské dovolené, ale s náborářkou nespolupracovaly, bylo příliš 

náročné, nikde totiž není kompletní seznam
7
 těchto osob a data jsou tak nezískatelná. 

Tímto způsobem bylo v základním výběru osloveno 88 respondentek. Samy 

respondentky se však ujaly iniciativy a rozesílaly dotazník svým známým, které také 

splňovaly požadavky. Nad původní počet 88 se jich ještě několik dalších přidalo 

                                                 
7
 Existují pouze statistická data, konkrétní seznamy se jmény však nejsou přístupné z důvodu ochrany 

osobních dat. 
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metodou nabalování, tedy snowball, kdy se vzájemně oslovovaly dotazované a prosily 

své známé o spolupráci. Ačkoliv se jedná o nepravděpodobnostní, záměrný výběr, 

je metoda snowball vhodná v případech, jako je ten můj, kdy je obtížné získat seznamy, 

či opory výběru, nebo tyto vůbec neexistují (Reichel 2009, str. 83). Celkový počet 

respondentek oslovených touto metodou mi není znám avšak odhaduji přibližně 

15 – 20 takto vybraných respondentek. 

Zvolená data nelze považovat za reprezentativní, především díky zvolené 

metodě výběru (kdy všechny respondentky zařazené do základního výběru byly v době 

minulé, případně současné, v kontaktu s náborářkou), tedy nepravděpodobnostnímu 

výběru respondentek, při kterém neměly všechny členky základního souboru (tedy 

všechny ženy, které se do firmy vrátily z RD v posledních třech letech, nebo se v tomto 

roce budou vracet) stejnou pravděpodobnost, že budou vybrány. Tento výběr jsem 

založila na úsudku, ale také na dobrovolnosti, vzhledem k tomu že bylo čistě 

na respondentkách, zdali dotazník vyplní, nebo ne. Jednalo se o prvotní výběr záměrný, 

tedy úsudkem a posléze dobrovolný ze strany vybraných respondentek. (Reichel 2009, 

84) Dotázat reprezentativní vzorek bylo v tomto případě nereálné, také vzhledem 

k tomu, že neexistuje žádná dostupná opora výběru, Jediné, co vím, je přibližné číslo 

žen, které nastoupily v posledních 3 letech zpět do zaměstnání ve firmě ŠKODA 

AUTO, případně které se již v tomto roce vrátily. 

5.1.2 Metody analýzy 

Před samotným rozesíláním dotazníků jsem udělala pilotáž, která čítala 5 respondentů 

různých věkových i vzdělanostních skupin. Jednalo se však pouze o ženy, převážná část 

z nich již v minulosti byla na rodičovské dovolené (čtyři respondentky), 

jedna respondentka byla studentka, která zatím rodinu neplánuje. I ta však přinesla 

cenné připomínky. Samotná pilotáž proběhla nad očekávání dobře, respondentky 

otázkám rozuměly, připomínaly spíše stylistické chyby a také navrhovaly lepší 

grafickou úpravu dotazníku. Po pilotáži jsem přešla k poslední kontrole a poté 

již dotazníky spolu s průvodním dopisem rozeslala pomocí náborářky, která 

má kontakty na dotazované osoby (kvůli ochraně osobních dat mi tyto informace 

nemohla v úvodu dotazování poskytnout). Jediný problém, který jsem po rozeslání 

dotazníku shledala, byla absence poděkování na jeho závěru, to jsem však napravila 
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odpovědí každé respondentce, která dotazník vyplnila a zaslala mi ho. Takto jsem 

získala emailové adresy respondentek, které se výzkumu zúčastnily (vzhledem k tomu, 

že respondentky nevyužily společné emailové adresy, která byla zřízena tak, 

aby zajistila anonymitu). 

K analýze získaných dat jsem zvolila program SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) od společnosti IBM, konkrétně jeho verzi 20. Tento program je ideální 

pro zpracovávání kvantitativních dat, jako jsou ta má. Data jsem tedy přepsala 

do datové matice. Jednotlivé otázky jsem si krátce označila tak, aby názvy nebyly příliš 

dlouhé, ale abych bez dotazníku rozeznala, o kterou otázku se jednalo. Stejně tak jsem 

popsala i zvolené odpovědi, bez zkratek, tak jak byly zapsány v dotazníku. Pomocí 

frekvenčních tabulek jsem získala prvotní výsledky. 

5.1.3 Dílčí výsledky 

Celkem mi bylo doručeno 51 vyplněných dotazníků. Téměř všechny dotazníky, tedy 

98 %, mi respondentky zaslaly v elektronické formě na emailovou adresu, 

jeden dotazník (zbylá 2 %) přišel vyplněný v papírové podobě interní poštou. Nejčastěji 

byly dotazníky vyplňovány v programu Adobe Reader pomocí funkce vyplňování, 

případně v programu MS Word, méně často pak respondentky vyplňovaly vytisknutý 

dotazník ručně a ten poté naskenovaný posílaly na mou emailovou adresu. 

Překvapivým zjištěním pro mě bylo to, že většina respondentek, konkrétně 

85,3 %, se vrátila do zaměstnání v posledních dvou letech, přičemž 52,9 % všech 

respondentek, které vyplnily a zaslaly dotazník, se vrátily do zaměstnání před méně 

jak jedním rokem. Mezi druhým a třetím rokem se do zaměstnání vrátilo zbylých 14,7 

%. Rozložení respondentek, které stále jsou na rodičovské dovolené a které se 

již vrátily, téměř odpovídá realitě – 30 % respondentek je stále na rodičovské dovolené 

a bude se v tomto roce vracet, zbylých 70 % respondentek se již do zaměstnání vrátilo, 

nebo zaměstnání hledá (například v rámci roku neplaceného volna). Od roku 2012 

do konce března letošního roku se z rodičovské dovolené vrátilo 492 žen. Průměrně se 

jich ročně vrátilo 153. Ve stejném časovém rozmezí se z rodičovské dovolené 

vrátilo 8 mužů. 
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Délka RD          
v letech: 

0,5 1 2 2,5 3–3,5 4 5–5,5 6–6,5 7 8 9 

Počet 
respondentek: 

1 1 3 4 12 3 10 10 5 1 1 

Tabulka 1, Rozložení respondentek dle délky RD, vlastní zpracování 

Délka RD 

Délka rodičovské dovolené respondentek byla různá, jak je vidět z tabulky 1, konkrétně 

od půl roku až po délku devíti let. Devítiletou dovolenou absolvovala 

jedna respondentka, stejně tak jako RD v délce osmi let, dalších 5 dotázaných 

absolvovalo rodičovskou dovolenou v délce sedmi let. Nejčastější délka rodičovské 

dovolené byla tři roky, v této délce ji absolvovala 
1
/4 respondentek. 

Pokud jde o prodloužení rodičovské dovolené pomocí neplaceného volna, které 

firma nabízí, pak této možnosti využila 
1
/3 respondentek. 

Graf 2, Využití neplaceného volna, vlastní zpracování 

Většina z nich označila za důvod následnou péči o děti, často z důvodu, že dané dítě 

nebylo přijato do mateřské školky, případně své dítě chtěly na zařazení do mateřské 

školky lépe připravit. Další respondentky využily rok neplaceného volna jako časové 

období, ve kterém mohly dále hledat vhodnou pracovní pozici, ve čtyřech případech šlo 

o kombinaci obojího. 
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Alternativní úvazky 

Velký zájem, co se týče alternativních úvazků, měly respondentky o částečný úvazek, 

konkrétně 54,9 %, avšak zkušenost s tímto úvazkem (buď využívaly v minulosti, 

nebo stále využívají) má méně než 
1
/5 z nich. Pokud jde o výčet alternativních úvazků 

v celé firmě, pak firma v dubnu roku 2015 poskytovala aktuálně 64 buď částečných 

úvazků, nebo možností práce z domova. Ráda bych tedy zjistila, proč panuje tento 

nepoměr mezi reálným využitím částečného úvazku a zájmem o něj, mé otázky 

tedy budou směřovat na náborářku, která je s touto problematikou blíže seznámena. 

Dále měly respondentky opravdový zájem o práci z domova, konkrétně 52,9 %, 

avšak zkušenosti s ním má pouze jedna respondentka. Jedná se o přibližně stejný 

procentuální rozdíl jako v případě částečného úvazku. V tomto případě je však 

pochopitelné, že realizace práce z domova je pro zaměstnavatele náročnější (především 

pak z důvodu ochrany dat), než realizace částečného úvazku. Zájem o stlačený pracovní 

týden, či o dohodu o provedení práce byl opravdu jen velmi malý (
1
/5 v případě 

stlačeného pracovního týdne, v případě dohody o provedení práce vyjádřila zájem 

pouze jedna respondentka), o dohodu o provedení činnosti nebyl vůbec žádný zájem. 

Tento fakt ovšem není překvapující – ani jeden z těchto typů alternativních úvazků není 

pro zaměstnance příliš finančně výhodný. 

Adaptační program 

Další otázkou, kterou měly respondentky zodpovědět, byla tato: „Které programy byste 

uvítal/a pro snazší zařazení do pracovního režimu rodičů vracejících se z RD?“ 

Respondentky vybíraly ze 4 škálové stupnice, přičemž číslo 4 značilo největší zájem, 

číslo 1 zájem nejmenší. Největší zájem mezi respondentkami byl jednoznačně 

o program na obnovení jazykových znalostí. O tento program neprojevily zájem 

pouze 2 respondentky (72,9 % respondentek označilo svůj zájem o tento program jako 

největší, další 
1
/8 projevila také zájem, ale již menší). Další výhodou, kterou 

by respondentky opravdu uvítaly, je firemní školka, která v tuto chvíli ve firmě není, 

kdy 66,7 % respondentek označilo svůj zájem za největší. Naopak nejmenší zájem byl 

o tvorbu životopisu, konkrétně 56,3 % respondentů označilo svůj zájem jako nejmenší, 

nebo jako spíše nezájem. 
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 Graf 3, Adaptační program, vlastní zpracování 

Pokud bych ze čtyřstupňové škály udělala pouze dichotomii, tedy sloučila odpovědi 

do kategorií „má zájem“ a „nemá zájem,“ pak byl jednoznačně největší zájem o kurz 

na obnovu jazykových znalostí (85,4 %), dále o přípravu na pracovní pohovor (80,9 %), 

o firemní školku (75,6 %) poté kurz počítačových schopností (72,9 %) a také 

o přednášku na téma změn ve firemním prostředí (66,7 %). Menší zájem byl o kurz 

na posílení sebevědomí (64,4 %) a o tvorbu životopisu spíše zájem nebyl (43,7% 

zájem). 

Návrat do zaměstnání 

Z dotazníku jsem se dále dozvěděla, že 30 % respondentek je stále na rodičovské 

dovolené. Pokud jde o obavy o nalezení vhodné pracovní pozice, pak je 

95 % respondentek projevilo. Pouze jediná respondentka popřela jakýkoliv strach 

v souvislosti s hledáním pracovní pozice po RD. 
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Graf 4, Návrat do zaměstnání, vlastní zpracování 

Jak lze vidět dle grafu 4, který zobrazuje průběh návratu do zaměstnání po rodičovské 

dovolené, pak respondentky v nadpoloviční většině případů volily odpověď „Měla jsem 

problém se sháněním vhodné pozice, ale tuto jsem nakonec nalezla.“ Pětina 

respondentek musela sice novou pracovní pozici hledat, ale nakonec nalezla 

bez problémů. Tři respondentky využily rok neplaceného volna k tomu, aby vhodnou 

pracovní pozici nalezly. Další čtyři respondentky vypověděly, že se vrátily na původní 

pracoviště. Zbylá část (na grafu fialová) stále vhodnou pracovní pozici hledá. 

Společenská odpovědnost firem 

Co se týče společenské odpovědnosti, tak 69,4 % respondentek tento pojem zná. 

Je to relativně velká část, faktem však je, že většina z respondentek, které odpověděly, 

že pojem znají, popisovaly v následujících otevřených otázkách spíše společenskou 

odpovědnost obecně, nejčastěji ve vztahu k životnímu prostředí, avšak nikoliv ve vztahu 

s konceptem CSR jako takovým. Téměř 
3
/4 respondentek pak zajímá, zdali je jejich 

zaměstnavatel společensky odpovědný. Tomu odpovídá i stejný podíl respondentek, 

pro které je při výběru zaměstnavatele důležité, zdali se jejich potenciální zaměstnavatel 

zabývá konceptem společenské odpovědnosti. Většina respondentek (98 %) si myslí, 

že pokud je firma společensky odpovědná, zvyšuje to její celkovou reputaci. 

Při otázce „Na kterém odvětví společenské odpovědnosti by firma ŠKODA 

AUTO měla podle Vás nejvíce zapracovat?“ byla nejčastěji zmiňovaná odpověď 

sociální oblast a to v 81 % případů. To koresponduje i s hodnocením jednotlivých 



 

 

 

 

29 

 

 

 

oblastí konceptu CSR ve firmě ŠKODA AUTO, kdy přesně 50 % respondentek 

hodnotilo firmu jako velmi odpovědnou v oblasti environmentální (dalších 

48 % respondentů hodnotilo firmu jako spíše odpovědnou) a 36 % ohodnotilo firmu 

jako velmi odpovědnou v oblasti ekonomické (dalších 54 % hodnotilo firmu jako spíše 

odpovědnou). V oblasti sociální však získala firma více negativního hodnocení a velmi 

málo hodnocení, jako „velmi odpovědná“, konkrétně pouze necelá 
1
/5 respondentek 

hodnotila firmu jako velmi odpovědnou, vzhledem k více jak 
1
/5 respondentek, které 

ohodnotily firmu jako spíše neodpovědnou. V ostatních dvou případech se toho 

hodnocení téměř nevyskytovalo (jedna respondentka v oblasti environmentální, další 

čtyři v oblasti ekonomické, ve které také jedna respondentka hodnotila firmu 

jako neodpovědnou, stejně jako v oblasti sociální). V kvalitativních rozhovorech bych 

proto ráda zjistila, proč se hodnocení sociální oblasti tolik liší od dvou zbylých a v čem 

si respondentky myslí, že by se firma měla konkrétně zlepšit. 

5.2 Polostrukturované rozhovory 

Tato kvalitativní metoda výzkumu, tedy metoda polostrukturovaných rozhovorů, 

následovala po vyhodnocení dotazníkového šetření. První respondentkou byla 

náborářka firmy, která odpovídala na jiné otázky, než zbytek respondentek tohoto 

šetření. Konkrétně se otázky určené přímo pro ni týkaly toho, jak společnost 

ŠKODA AUTO a.s. přistupuje k sociální odpovědnosti, jaké programy, případně 

zvýhodnění nabízí matkám na rodičovské dovolené, popřípadě jaké zvýhodnění plánuje 

zavést. Další respondentky byly z řad zaměstnankyň. Tyto byly dotazovány 

již na konkrétnější témata, jako například jak přesně probíhal jejich návrat 

do zaměstnání, jaká zvýhodnění, programy, atd. využily, která zvýhodnění jim vyhovují 

a jaké jiné programy by ještě uvítaly. Také jsem se jich dotazovala na jejich povědomí 

v oblasti společenské odpovědnosti firem. 

Ačkoliv jsem měla předen daný seznam otázek, často jsem ani většinu z nich 

nemusela vyslovit – respondentky zavedly řeč na dané téma samy, případně byly 

v případě respondentky bezpředmětné (ještě nenastoupily do zaměstnání, 

nespolupracovaly s náborářkou, …). 
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5.2.1 Technika sběru dat 

Jak je z názvu kapitoly patrné, jako svou metodu jsem si zvolila metodu rozhovorů. 

Konkrétně šlo o polostrukturovaný rozhovor. Hendl (2005) označuje tuto metodu 

jako rozhovor pomocí návodu, kdy máme k příslušnému rozhovoru vypracovaný návod, 

který obsahuje seznam otázek, které má tazatel položit. Tyto otázky však nejsou nijak 

závazné, nemusí být položeny v daném pořadí, lze upravit i jejich znění. Dále je 

zde možnost zeptat se i na jiné otázky, než které byly součástí návodu, případně některé 

otázky nepoložit vůbec. To vše lze přizpůsobit dané situaci a získaným informacím. 

Výhodou však zůstává přibližně stejná struktura, která umožňuje alespoň částečné 

srovnání více rozhovorů. Tento rozhovor měl prvky narace, kdy byly respondentky 

vyzývány tomu, aby vyprávěly celý postup jejich návratu zpět do zaměstnání, 

tak jak probíhal. (Hendl 2005: 174-176) 

Rozhovory povětšinou probíhaly v pracovním prostředí, v zamluvené zasedací 

místnosti v místě výkonu práce dané respondentky. V jednom případě jsem využila 

zasedací místnost náborářky, jednalo se o respondentku, která do zaměstnání ještě 

nenastoupila. V případě druhé respondentky, která je stále na rodičovské dovolené, 

rozhovor probíhal u ní doma v době, kdy dítě spalo. Ačkoliv jsou lidé většinou 

uvolněnější v domácím prostředí, v případě této respondentky tomu bylo spíše naopak, 

přišla jsem si jako narušitel, tomu odpovídal i styl rozhovoru, kdy odpovědi 

respondentky byly spíše krátké, úsečné. Naopak respondentky, které byly ve svém 

pracovním prostředí, mi přišly uvolněné, často velmi otevřené a ochotné se bavit. 

Rozhovory probíhaly obvykle v délce 20 minut až 60 minut, kratší rozhovory 

probíhaly v případě respondentek, které se budou teprve do zaměstnání vracet. 

Rozhovory se ženami, které se již do zaměstnání vrátily, případně s náborářkou nebyly 

kratší, než 40 minut, veškeré dialogy jsem si nahrávala na mobilní telefon (aplikace 

Diktafon) a z těchto záznamů je následně přepisovala. Použila jsem metodu doslovné 

transkripce, kdy jsem vše přepisovala přesně tak, jak bylo vysloveno (Hendl 2005:208).  

Nevynechávala jsem žádné pasáže, ačkoliv se občas jednalo o pasáže, jejichž vypuštění 

by ničemu nevadilo. Citace, které jsou uvedeny v bakalářské práci, jsou však upraveny 

do srozumitelné formy, především přepsány do spisovné češtiny. 
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Díky tomu, že jsem rozhovory nahrávala, mohla jsem se naplno věnovat i jiným 

poznatkům, jako výrazy, mé vlastní pocity z vyprávění respondentek – to vše, včetně 

důležitých pasáží, jsem si zapisovala do sešitu. Tyto poznámky mi pak pomohly 

při analýze, kdy jsem již předem věděla, na jakou pasáž rozhovoru se soustředit. 

5.2.2 Respondenti 

Respondenty jsem vybírala úsudkem, jednalo se o respondentky ze stejného seznamu, 

který jsem měla k dispozici při výběru respondentek k dotazníkovému šetření. Šlo tedy 

o ženy, které jsou zaměstnankyněmi firmy ŠKODA AUTO a.s. Zároveň tyto ženy 

musely být v době konání výzkumu na rodičovské dovolené, popřípadě 

se z ní v posledních 3 letech navrátily zpět do zaměstnání. Dále jsem sháněla 

respondentky tak, že jsem si nechala doporučit známé již vybraných respondentek, 

které se také vracely do zaměstnání po RD v období posledních tří let. 

Jednou z respondentek byla žena, která se vrátila zpět do zaměstnání po mateřské 

dovolené a její manžel, také zaměstnanec firmy ŠKODA AUTO a.s. byl s dcerou 

na rodičovské dovolené. Této ženy jsem se sice zeptala na některé z otázek, avšak 

do další analýzy jsem odpovědi nevyužila. Z celkového počtu sedmi respondentek, 

kdy jednou z nich byla výše zmíněná náborářka, byly čtyři respondentky již zpět 

v zaměstnání a jedna z nich plánuje návrat do zaměstnání z rodičovské dovolené 

přibližně v měsíci září roku 2015, další pak v prosinci téhož roku. 

Respondentka č. 1, (R1) 

Označení R1 nese respondentka, která je zaměstnankyní firmy ŠKODA AUTO, 

konkrétně pracuje v Náborovém centru. Její pozice je označována jako „náborář.“ 

Na této pozici pracuje respondentka přibližně dva a půl roku. Do náplně její pracovní 

pozice spadá péče o zaměstnance z PRIO skupiny, kterým poskytuje poradenství 

a pomáhá jim nalézt vhodné pracovní zařazení. Do PRIO skupiny jsou zahrnuti 

zaměstnanci, kteří se vracejí z RD, rodiče samoživitelé, osoby zdravotně znevýhodněné 

a osoby ohrožené organizační změnou. Součástí této práce je individuální poradenství, 

které zahrnuje např. pomoc při sestavení či vhodnější úpravě životopisu, příprava 

na pohovor v organizační jednotce, konzultace jednotlivých volných pracovních míst, 

ať už z interní burzy práce, nebo přímo volných pracovních míst určených pro PRIO 

skupinu. Účastní se dalších pohovorů spolu s kandidátem, aby mu dále mohla 
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poskytnout zpětnou vazbu na čem je například potřeba ještě zapracovat, aby dotyčný 

kandidát lépe obstál u výběrového řízení. Zároveň na těchto pohovorech působí i jako 

psychická podpora. Dále poskytuje poradenství s ohledem na možnosti bezplatného 

zvýšení kvalifikace např. formou e-learningových školení, atd. Účastní se také jednání 

Koordinačního centra organizačních změn a personálního poolu, kde se řeší každý 

zaměstnanec z PRIO skupiny zvlášť, to znamená i zaměstnanci vracející se z RD. 

Respondentka č. 2, (R2) 

Respondentka, která byla druhá v pořadí, je ve firmě zaměstnaná již celkem 16 let. 

V době provádění rozhovoru byla zpět v zaměstnání již 2,5 roku, její rodičovská 

dovolená trvala celkem 2 roky. Respondentka měla od původního vedoucího přislíbeno, 

že se po dvou letech bude moci navrátit na původní pozici. V době, kdy již mělo 

k návratu dojít, však vedoucí respondentku odmítl. Respondentka v posledních 

2,5 letech vystřídala několik pozic, na jedné z nich zažila šikanu od vedoucí, kvůli které 

byla respondentka měsíc v pracovní neschopnosti. V současné době je se svou pracovní 

pozicí spokojená. Alternativní úvazky (pokud pominu pružnou pracovní dobu) nikdy 

nevyužívala, po návratu jí byl vedoucím přislíben, ale vzhledem k tomu, že byla 

na pozici ve zdravotním poolu, spadala tak i pod vedoucího zdravotního poolu, který 

případné krácení úvazku dle odpracovaných hodin zamítl. 

Respondentka má vystudovanou pouze střední školu s maturitou, bez větší 

jazykové vybavenosti (základy jednoho cizího jazyka). 

Respondentka č. 3, (R3) 

V pořadí třetí respondentka je ve firmě zaměstnána přibližně 20 let. V době provádění 

rozhovoru byla zpět v zaměstnání, stejně jako předchozí respondentka, přibližně 

2,5 roku. Její rodičovská dovolená však trvala 7 let. Nejprve nastoupila na půl roku jako 

náhrada za ženu na mateřské dovolené, kde se setkala se šikanou ze strany koordinátora, 

ale také s nepřijetím ze strany kolegů. Vzhledem k tomu, že nemohla nalézt jinou 

vhodnou pozici, dostala se do pracovního poolu, ve kterém byla dva měsíce placená 

průměrem, pokud by v této době nenalezla pracovní pozici, byla by s ní rozvázána 

smlouva. Vhodnou pracovní pozici nakonec nalezla, i přes špatnou komunikaci 

s oddělením CPLZ, díky které hrozilo, že bude muset z firmy odejít. Zkušenosti 
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s alternativním úvazkem (kromě výše zmíněné dohody o pracovní činnosti a pružné 

pracovní doby) nemá, vedoucím jí bylo rázně sděleno, že jí poskytnut nebude. 

Respondentka má vystudovanou pouze střední školu s maturitou, bez větší 

jazykové vybavenosti (základy jednoho cizího jazyka). 

Respondentka č. 4, (R4) 

V pořadí čtvrtá respondentka je ve firmě zaměstnaná po dobu 10 let. V době provádění 

rozhovoru byla zpět v zaměstnání přibližně dva týdny, její rodičovská dovolená trvala 

dva a půl roku. Návrat této respondentky lze označit za návrat ideální – ačkoliv má 

rodičovskou dovolenou na tři roky, začala se po dvou a půl letech poohlížet na pracovní 

burze, kde nalezla ideální pozici na původním oddělení, kam se nakonec dostala. 

Nevyužila tak služeb CPLZ, ani náborového centra. Alternativní úvazky (pokud pominu 

pružnou pracovní dobu) nevyužívá, ačkoliv by o ně zájem měla. Vedoucí by jí je však 

neschválil. 

Respondentka má vystudovanou vysokou školu, její jazyková vybavenost je 

na dobré úrovni (dva cizí jazyky na komunikační úrovni). 

Respondentka č. 5, (R5) 

Pátá respondentka je zaměstnancem firmy přibližně 14 let, v době vykonání rozhovoru 

byla stále na rodičovské dovolené, která v té době trvala již 5,5 let. Tato respondentka je 

v kontaktu s náborářkou, která s ní již provedla vstupní konzultaci. Vhodnou pozici 

však zatím nehledají, tu začnou hledat přibližně v červenci letošního roku, vzhledem 

k návratu plánovanému od října tohoto roku. Respondentka má sice obavy o nalezení 

vhodné pozice, ne však příliš velké s přihlédnutím na její dosavadní pracovní zkušenosti 

(vícejazyčná asistentka vedoucího na velice vysoké pozici) a její jazykové vybavenosti 

(hovoří 5 jazyky). Dosáhla středoškolského vzdělání zakončeného maturitou, 

nemá ambice studovat vysokou školu. 

Respondentka č. 6, (R6) 

Tato respondentka je zaměstnankyní firmy po dobu přibližně 18 let, v době konání 

rozhovoru byla zpět v zaměstnání na pozici disponenta po dobu dvou měsíců. 

Její rodičovská dovolená trvala 5,5 roku. Respondentka byla nejprve v kontaktu 

s personálním oddělením (konkrétně CPLZ), které pro ni vhodnou pracovní pozici 

nemělo a tak se dostala k náborářce (R1). Vzhledem k tomu, že nemohla najít vhodnou 



 

 

 

 

34 

 

 

 

pracovní pozici, a tak využila další rok neplaceného volna. Nakonec vhodnou pracovní 

pozici s pomocí náborářky nalezla. Alternativní úvazky (pokud pominu pružnou 

pracovní dobu) nikdy nevyužívala, přijde jí to zbytečné. 

Respondentka má pouze středoškolské vzdělání, se znalostí jednoho cizího 

jazyka na komunikační úrovni. 

Respondentka č. 7, (R7) 

Poslední respondentka je zaměstnankyní firmy přibližně 18 let, v době vykonání 

rozhovoru byla stále na rodičovské dovolené – návrat do zaměstnání plánuje ke konci 

letošního roku. Před odchodem na RD pracovala ve výrobě na směnný provoz. Přestože 

jí zbývá více jak 7 měsíců do návratu, i tak se již několik měsíců aktivně zajímá 

co udělat proto, aby nalezla vhodnou pracovní pozici. Během RD absolvovala kurzy 

hrazené z Evropských fondů (na téma návratu do zaměstnání a podnikání). Ráda 

by začala studovat vysokou školu, aby tak zvýšila své šance na nalezení vhodné 

pracovní pozice. 

Respondentka má pouze středoškolské vzdělání, s hovorovou znalostí jednoho 

cizího jazyka. Nebrání se případnému studiu vysoké školy. 

 

Dále jsem měla zájem o provedení rozhovoru s vedoucím oblasti ZR (oddělení 

zabývající se konceptem CSR), ale tím mi byl přislíben termín na začátku května, 

posléze k němu ani nedošlo, pravděpodobně z důvodu velkého vytížení. Od tohoto 

rozhovoru jsem si slibovala komplexní uvedení do problematiky společenské 

odpovědnosti firmy ŠKODA AUTO. 

5.2.3 Metody analýzy získaných dat 

Přepsané rozhovory jsem analyzovala pomocí kódování v programu MS Word. 

Prostřednictvím funkce „Komentáře“ jsem kódovala jednotlivé pasáže, často 

jednoslovnými výrazy. Označovala jsem si pasáže opakující se ve všech rozhovorech, 

případně nová, zajímavá zjištění, která měla potenciál objevit se i v dalších 

rozhovorech. Následně jsem si dle kódů sestavila „profil“ každého respondenta, který se 

skládal z časové přímky složené právě z kódů. Takto jsem měla přehlednější představu 

o tom, jak čí návrat zpět do zaměstnání probíhal. 
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K analýze jsem použila metody obsahové analýzy, kterou jsem aplikovala 

na přepisy rozhovorů, kdy jsem hledala společné znaky (kódy) u respondentek, 

ty pak porovnávala a analyzovala. 

5.3 Výsledky 

Návrat do zaměstnání z pohledu náborářky 

Ucelenou představu o návratu matek z RD jsem si udělala díky rozhovoru s náborářkou, 

která mi vysvětlila postup a další možné alternativy související s návratem matek z RD. 

Náborářka firmy mě do detailu seznámila nejen s tím, jak probíhá návrat matek 

z rodičovské dovolené z jejího pohledu. Také mě obeznámila s další problematikou 

a pojmy, které se těchto návratů týkají. 

Samotný postup návratu z rodičovské dovolené do zaměstnání začíná již před 

odchodem na rodičovskou dovolenou, kdy zaměstnanec, v mém konkrétním případě 

těhotné matky, nahlásí předpokládanou délku rodičovské dovolené na svém centru péče 

o lidské zdroje. Před odchodem na rodičovskou dovolenou je zaměstnankyně 

informována, že by měla svou personalistku kontaktovat přibližně 3 – 6 měsíců 

před plánovaným nástupem zpět do zaměstnání. Ideální je, pokud se matka začne sama 

zajímat o volné pracovní pozice (prostřednictvím burzy práce), případně kontaktuje 

Centrum péče o lidské zdroje. Pokud tak neučiní, CPLZ kontaktuje danou 

zaměstnankyni několik měsíců (zpravidla 3 – 6 měsíců) před tím, nastane její plánovaný 

návrat do zaměstnání. Pokud však toto oddělení nemá vhodnou pracovní pozici pro 

danou zájemkyni, pak přichází zaměstnankyně do kontaktu s oddělením náboru, 

konkrétně s náborářkou, která mi poskytla rozhovor. Častěji tato situace nastává 

v případě žen, které mají pouze středoškolské vzdělání, případně nízkou jazykovou 

vybavenost. Náborářka předá matce vstupní informace, které zároveň zasílá 

v informativním e-mailu, a sjedná s ní termín konzultace s určitou časovou prodlevou, 

aby si zaměstnankyně mohla vypracovat životopis a udělat jazykové a osobnostní testy, 

které ji pomohou vyhodnotit, na kterou pozici se skutečně hodí, případně na kterou 

pozici má odpovídající znalosti, schopnosti a předpoklady. 

Systém uchazečů o zaměstnání a nabízených pracovních pozic je elektronický, 

je tedy propojen i s databází náborářů. Pokud se tedy daná matka přihlásí na určitou 

pozici, objeví se u ní poznámka „talentová skupina: Matka na RD“ a jako s takovou s ní 
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pak náborové centrum pracuje (přednostně zasílá vedoucímu daný životopis - pokud 

splňuje požadavky na danou pozici – v případě, že vedoucí vyhodnotí, že kandidátka 

vyhovuje, uzavírá se burza a ostatní uchazeči o pozici jsou zamítnuti. Na danou pozici 

se může hlásit víc kandidátů z PRIO skupiny). Matky na rodičovské dovolené jsou 

jednou z podskupin, která spadá do „PRIO“ skupiny, což je skupina, která je 

upřednostněna při výběrovém řízení. Některé pozice, na které jsou nižší požadavky, 

se často na burzu ani nedostanou a jsou přednostně nabízené středoškolsky vzdělaným 

zaměstnancům s nižší jazykovou vybaveností, které spadají do PRIO skupiny. 

Dále do této skupiny spadají zaměstnanci, kteří ztratili pozici vlivem organizačních 

změn a také osoby se sníženou pracovní schopností (případně invaliditou). 

Pokud se nepodaří včas sehnat vhodné zaměstnání pro danou kandidátku, 

pak lze využít rok neplaceného volna, který firma nabízí. Během tohoto roku lze dále 

hledat zaměstnání, případně nastoupit na pracovní pozici, která je pouze na dobu určitou 

(náhrada za matku na mateřské dovolené, zaměstnance s dlouhodobou pracovní 

neschopností, …). Pracovní smlouva nezaniká spolu s ukončení práce na dobu určitou, 

plyne dále a zaměstnankyně může dále čerpat zbytek roku neplaceného volna. Pokud 

ani pak nenalezne vhodnou pracovní pozici, může firma nabídnout (perspektivním 

zaměstnancům, kteří se snaží vhodnou pracovní pozici najít a kteří mají předpoklad 

se uplatnit) placení průměrem, kdy po určitou dobu dostává matka průměrnou mzdu. 

Pokud ani pak nedojde k nalezení vhodné pracovní pozice, pak je se zaměstnankyní 

pracovní smlouva rozvázána. 

Statistiky úspěšnosti jsou velké, v roce 2014 spolupracovalo s náborářkou 

83 matek, které se vracely z rodičovské dovolené. Umístit se podařilo 79 z nich, 

přičemž ty, které se umístit nepodařilo, odešly na vlastní žádost, nikoliv z toho důvodu, 

že by se pro ně nenalezlo vhodné místo. Za dobu, po kterou daná náborářka zastává 

svou pozici (přibližně dva a půl roku), se stalo pouze v jednom případě, že byla smlouva 

rozvázána proti vůli zaměstnankyně. To nastalo v případě, kdy žena nesháněla pracovní 

pozici z toho důvodu, že chtěla začít podnikat. To se jí však nezdařilo a tak měsíc 

před koncem čtvrtého roku neplaceného volna začala nakonec přeci jen shánět vhodnou 

pracovní pozici. Nabízené pozice však odmítala a tak nakonec došlo k rozvázání 

pracovní smlouvy. 
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Návrat do zaměstnání z pohledu respondentek 

V rámci rozhovorů se ženami, které měly již návrat do zaměstnání za sebou, jsem 

si ověřila, že postup návratu do zaměstnání tak, jak mi ho popsala náborářka, 

funguje i v praxi. V jednom případě se respondentka (R4) do tohoto procesu 

ani nedostala – začala se zajímat o pracovní pozice půl roku před plánovaným návratem 

do zaměstnání, vhodnou pozici nalezla a na ni byla přijata. Její návrat zpět se dá 

považovat za téměř ideální, jediný problém nastal s péčí o dítě, kdy matka musela 

využít služeb soukromé mateřské školky (vzhledem k nízkému věku dítěte, 2,5 let, 

se nedalo uvažovat o přijetí do státní školky). Zbývající respondentky (R2, R3, R6), 

které již do zaměstnání nastoupily, měly úplně jiné zkušenosti, vzhledem k tomu, 

že všem respondentkám končil buď rok neplaceného volna, případně období, během 

kterého byly placené průměrem, všem třem tak hrozilo rozvázání pracovní smlouvy. 

Jedná se o ženy se středoškolským vzděláním a nízkou jazykovou vybaveností. 

Tyto ženy vypověděly, že ačkoliv postup návratu funguje tak, jak ho popsala náborářka, 

v jejich případě byl návrat velmi ztížený (oproti ženám, s lepší jazykovou vybaveností 

a vyšším vzděláním) ať už to bylo způsobeno jejich nízkým vzděláním, či jazykovou 

vybaveností, nebo odmítavým postojem referentek CPLZ. Jedna z respondentek (R2) 

má zkušenost takovou, že na CPLZ jí nebyla nabídnuta žádná pozice, toto doprovázelo 

nepříjemné vystupování zaměstnankyně a rada ať si hledá práci přes známé. Druhá 

respondentka (R3) hodnotila vystupování oddělení CPLZ kladně, avšak ani tak se 

jí nepodařilo ve spolupráci s tímto oddělením naleznout vhodnou pracovní pozici. 

Třetí respondentka (R6) s CPLZ příliš nepracovala, byla v kontaktu spíše 

s náborovým centrem. 

Respondentky tak přirovnávaly proces návratu do zaměstnání ke hledání úplně 

nové práce z pozice nezaměstnaného, případně ohodnotily jejich návrat dokonce 

za složitější, než bylo například hledání zaměstnání v pozici absolventek. 

Když to vezmu, když jsem nastupovala po škole, tak to bylo 

jednodušší, protože jsem byla mladá, energická, měla jsem daleko víc 

otevřených dveří, ale když jste po mateřské, je holt přičítáno, počet 

dětí, věk, vzhled, jestli je zajištěno hlídání, všechno je prostě důležitý 

a v poslední řadě až přičítají k té praxi. To je jak kdybych 
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ji ani neměla. (Respondentka č. 6) 

Ze zkušeností obou respondentek (R2, R3), které s Centrem péče o lidské zdroje 

spolupracovaly, vyplynulo, že komunikace mezi nimi a CPLZ byla špatná. 

No a potom se mi ozvali z exteriéru, že mě berou. Odjela jsem 

na 14 dní na dovolenou, ale personální (CPLZ, pozn. autorky) 

jim nedalo vědět, že jsem odjela, přitom jsem tam podepisovala, 

že odjíždím, protože jsem měla ten průměr. … Po dovolené jsem přišla 

na personální (CPLZ, pozn. autorky) a tam mi řekli, že už někoho asi 

mají, že mě asi nevezmou. (Respondentka č. 3) 

Prostřednictvím výzkumu se mi dostalo zjištění, že ačkoliv by téměř všechny 

dotazované měly zájem o částečný úvazek, alespoň na určitou, přechodnou chvíli, 

zkušenosti s částečným úvazkem však neměla žádná z nich. Tři ze čtyř respondentek 

se informovaly u svého přímého nadřízeného, avšak pouze v jednom z případů neměl 

vedoucí námitky proti zaměstnání matky na částečný úvazek. Ovšem respondentka, 

které by vedoucí částečný úvazek povolil, se neshledala se stejným pochopením 

u vedoucího zdravotního poolu, který jí částečný úvazek neschválil. To bylo způsobeno 

špatnou informovaností respondentky, která si myslela, že podléhá pouze přímému 

nadřízenému, nikoliv vedoucímu zdravotního poolu. 

Tahle pozice, si myslím, že by se určitě dala zvládnout na částečný 

úvazek. Nebo jsem říkala, že bych ani nemusela mít částečný úvazek, 

že by stačil plný, ale s nějakou alternativní docházkou, s tím že bych 

tady byla 6 hodin a 2 hodiny home office. Pro mě úplně ideální 

varianta, aby se ten nemusel úvazek nějakým způsobem dělit. Nevadí 

mi si večer k tomu počítači sednout, ale prostě chci ve 3 hodiny to dítě 

vyzvednout ve školce. (Respondentka č. 4) 

Všechny 3 respondentky byly přesvědčeny o tom, že by se jejich pracovní pozice 

dala zastat i na částečný úvazek, případně v kombinaci s prací z domova a také o tom, 

že by jim tento úvazek velmi ulehčil návrat do zaměstnání, a skloubení rodinné 

a pracovní role. 
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V České republice bylo v roce 2013 pouze 6,6 % obyvatel ze všech zaměstnaných 

zaměstnáno na částečný úvazek. V Německu je toto číslo mnohonásobně vyšší, 

konkrétně 25,4 % pracujících. Pozitivní zprávou je, že ačkoliv se v Německu 

v posledních pěti letech tato procenta příliš nelišila, u nás je trend spíše stoupající, 

kdy konkrétně z původních 4,9 % v roce 2008 se podíl pracujících na částečný úvazek 

postupně zvedal až na výše zmíněných 6,6 % v roce 2013. (EUROSTAT 2014) 

Dle tohoto statistického trendu je zjevné, že popularita částečného úvazku 

u nás nedosahuje ani zdaleka takové popularity, jako v Německu, avšak postupně začíná 

stoupat. Ve firmě ŠKODA AUTO tento trend nízké popularity částečných úvazků 

panuje také, jejich poskytování je na velmi nízké úrovni. Nepodařilo se mi však zjistit, 

zdali je to dané politikou firmy, nebo osobním přístupem jednotlivých vedoucích. 

V každém případě se respondentky setkaly ve většině případů s odmítavým přístupem, 

ačkoliv si myslí, že by je krácení úvazku nijak ve vykonávání dané pracovní pozice 

neomezovalo. Pokud jde o konkrétní čísla, tak v dubnu roku 2015 bylo ve firmě 

ŠKODA AUTO zaměstnáno pouhých 64 lidí na částečný úvazek, případně vykonávalo 

práci z domova. Data z německého Volkswagenu se mi bohužel nepodařilo získat. 

Překvapující byl fakt, že jsem nezaznamenala žádný rozdíl mezi 

respondentkami, které se vracely do zaměstnání před třemi lety a které se vracely 

v nedávné době, i přesto, že se na postupu návratu jako takovém neustále pracuje, 

(návrat do zaměstnání jako takový má vzestupnou tendenci,) kdy se vylepšil postup 

získávání pracovních pozic. Oproti stavu před třemi lety, provedla firma velké změny 

v oblasti přednostního obsazování pozic kandidáty z PRIO skupiny. Každý týden 

se náborářka stýká s HR business partnery, kteří předkládají seznam volných 

pracovních míst vhodných pro PRIO skupinu. Primárně jsou tedy tyto pracovní pozice 

nabízeny kandidátům z PRIO skupiny, teprve poté, pokud se vhodný kandidát z této 

skupiny nepřihlásí, je daná pozice nabízena na interní burze práce. Stále je však velký 

přetlak na volné pracovní pozice, který však byl dle respondentek i v čase před třemi 

lety (a dle rozhovorů je tento přetlak opravdu dlouhodobý, obzvlášť pokud jde o pozice, 

kde je postačující středoškolské vzdělání). 

V kvantitativním výzkumu jsem zjistila, že 69,4 % respondentek pojem CSR 

zná, avšak při bližším prozkoumání vyšlo najevo, že jim přesně známý tento pojem 

není a že se příliš o tuto problematiku nezajímají. To je způsobeno částečně 
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tím, že na rodičovské dovolené dochází k odříznutí od firemního prostředí 

a tak respondentky nemají přístup k bližším informacím, než které jsou firmou běžně 

prezentovány. Nejčastěji je to však způsobeno tím, že respondentky nemají zájem 

sledovat tuto problematiku, sociální podmínky ve firmě berou takové, jaké jsou 

a nechtějí, nebo nevidí způsob jak zlepšit tuto politiku. 

Hodnocení sociální odpovědnosti firmy, tedy sociálního odvětví konceptu CSR, 

se liší dle toho, jak probíhal návrat do zaměstnání dané respondentky. V případě, 

kdy byl návrat komplikovaný, a hrozilo, že vhodnou pracovní pozici nenalezne, 

pak bylo hodnocení spíše záporné, s dodatkem, že podpora ze strany zaměstnavatele 

je nedostatečná. Konkrétně byla vytýkána nedostatečná komunikace ze strany CPLZ 

s matkami, které se budou brzy vracet. Dvě respondentky nezávisle na sobě navrhly, 

že by CPLZ mělo mít připravené již nějaké určité pozice, které by matkám při návratu 

nabízely. To však, vzhledem k velikosti firmy a velkému počtu zaměstnanců a rotaci 

pracovních sil, není reálné – nelze blokovat pracovní pozici pro někoho, kdo ji případně 

nebude chtít ani zastávat. Obě respondentky měly zkušenosti takovou, že jediná aktivita 

ze strany CPLZ byla v tom, že respondentkám poradily, ať se dívají na burzu, nebo se 

informují o vhodné pozici prostřednictvím známých. Jedna respondentka se zmínila, 

že ačkoliv vhodnou pracovní pozici nalézt chtěla a aktivně ji hledala, i přesto jí byla 

nabízena možnost využití roku neplaceného volna, kterou však respondentka využít 

nechtěla. 

A ještě vám řeknu, jak to bylo, oni se mě snažili natlačit do toho, 

abych si vzala tu další lhůtu, ten rok neplaceného volna. A tím se 

vlastně ty rozhovory ukončily, oni mi vždy řekli: vezměte si 

to neplacené volno. No ale já jsem prostě potřebovala příjem, já jsem 

měla mateřskou pouze dva roky a pro ně to byl jediný 

argument – obvolejte známé, sežeňte si pozici sama anebo si vezměte 

volno. Takže oni mě do toho tlačili až nepříjemně a já jsem se 

pak šprajcnula s tím, že jsem si ta místa hledala. (Respondentka č. 2) 

Pokud proběhl návrat do zaměstnání bez problémů, pak bylo hodnocení odpovědnosti 

firmy spíše kladné. I přes kladné hodnocení však byly vytýkány některé věci, jako 

například poskytování částečných úvazků, či neumožnění pracovních úvazku v rámci 



 

 

 

 

41 

 

 

 

rodičovské dovolené. Respondentky pociťují jako problém to, že jsou od firmy během 

rodičovské dovolené odříznuté. Při jednom z rozhovorů padl návrh, že by měla firma 

umožňovat matkám, které jsou na rodičovské dovolené, práci na částečný úvazek, 

případně práci z domova. Sama respondentka si přišla pracovně nevyužitá, a tak hledala 

práci (během RD) v jiné firmě. 

Práce při rodičovské dovolené by mohla pomoci nejen při návratu zpět 

do zaměstnání, který by byl pro tyto ženy snadnější, ale především s problémem 

poklesu odbornosti. Délka rodičovské dovolené respondentek byla různá, od dvou a půl 

let až do 7 let. Nehledě na délku však všechny z nich pocítily ztrátu odbornosti, 

především pak jazykových a počítačových znalostí. Jazyková úroveň klesala z důvodu, 

že matky na RD neměly mnoho příležitostí jazyk používat (pokud se samy nechtěly 

vzdělávat a nenavštěvovaly jazykové kurzy), případně je nic nenutilo své jazykové 

schopnosti dále rozvíjet, počítačové schopnosti klesaly z obdobného důvodu, 

ale také částečně kvůli tomu, že se za tak dlouhé časové období programy (nejen ty, 

které jsou součástí MS Office, ale také interní systémy, jako je SAP) podstatně změnily. 

Spolu s klesající odborností kleslo i sebevědomí matek, především pak 

v případě, že byl jejich návrat do zaměstnání nějakým způsobem ztížený. Přitom 

sebevědomí je při hledání práce velmi důležité, především pro úspěšné absolvování 

pohovoru, ale také pro dobrou psychickou pohodu, která je důležitá i při péči 

o dítě. Překvapující je fakt, že ženy samy pak v dotazníkové šetření projevily spíše 

menší zájem o kurz na posílení sebevědomí (viz kapitola 5.1.3) 

No a návrat na personálním (CPLZ, pozn. autorky), s nimi jsem 

problém neměla, tam mi hodně vycházeli vstříc, snažili se, posílali 

jsme i životopis všude možně, ale vždycky přišla odpověď, že jsem 

neprošla předvýběrem, aniž bych byla na nějakém pohovoru, 

tak to sebevědomí šlo zase dolů. (Respondentka č. 3) 

 

Myslím si, že odbornost příliš neklesla, spíše hodně 

to sebevědomí, že v tom startu je spíš problém se sebevědomím. …. 

Ještě mi (personalistka, pozn. autorky) řekla, že mám jedinou šanci, 

jak se dostat zpátky do firmy, a to abych obvolala všechny své známé. 
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Že je ve firmě permanentní krize a že musím obvolat známé a shánět 

přes ně místo. Tím mé sebevědomí kleslo do bodu mínus 40, protože 

jsem nevěděla, komu vlastně zavolat, když v tom mém posledním 

oddělení to dopadlo tak jak to dopadlo, tak jsem z toho byla úplně 

zničená a začala jsem hledat v burze a sháněla jsem i reference, 

aby se mě někdo zastal, protože jinak jsem začínala úplně od nuly. 

(Respondentka č. 2) 

Sebevědomí uchazeček o zaměstnání označila za problém i samotná náborářka, ačkoliv 

dle jejího názoru a zkušeností jsou obavy matek zbytečné. Přestože v některých 

případech (především v případech matek se středoškolským vzděláním a nízkou 

jazykovou vybaveností) trvá nalezení vhodné pracovní pozice déle, vždy se nakonec 

nějaká pozice (ať již menším, či větším přičiněním ze strany firmy) najde. Sama 

náborářka se při svých setkáních snaží ženám sebevědomí zvedat a psychicky 

je podporovat. 

Dost často se na mě obrátí maminky, které mají velmi nízké 

sebevědomí. Nevěří si. Proto s nimi vedu intenzivnější poradenství, 

které se rozkládá ve více konzultacích, ať už telefonických či osobních. 

Zkoušíme si cvičně pohovor, informuji je o konkrétních otázkách, 

které mohou při pohovoru přijít, stylizujeme odpovědi. V mnohých 

případech se mi maminky svěřují i s osobními záležitostmi, potřebují 

se prostě jen vypovídat. Ovšem i toto je pro mou práci velmi důležité, 

protože díky tomu mohu přijít na příčinu jejich sníženého sebevědomí. 

Lépe tak mohu analyzovat, na čem je potřeba zapracovat, aby se 

tyto obavy odstranily, a aby se zúčastňovala dalších pohovorů 

již vyrovnaná, klidná, zdravě sebevědomá. Velmi se mi i osvědčila 

moje účast na pohovorech spolu s těmito kandidátkami, protože jsem 

jim pak mohla dát zpětnou vazbu a případné návrhy, jak uspět 

v dalších kolech výběrového řízení či v jiném výběrovém řízení. 

Moje přítomnost na maminky působila podpůrně, byly rády, že jsem 

jim byla oporou.  (Respondentka č. 1) 
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Všechny čtyři respondentky, které se již vrátily do zaměstnání, dokonce i náborářka 

firmy, by velmi ocenily, kdyby existovala firemní školka. Jedním z důvodů by bylo 

možné přizpůsobení potřebám zaměstnanců, ať už by šlo o otevírací dobu, či jiné, 

individuální potřeby. V současné době je velmi málo míst ve státních mateřských 

školkách. Tyto školky mají pevně stanovenou otvírací dobu, kterou nelze přizpůsobit 

potřebám rodičů, kteří musí v práci zůstávat přesčas. Soukromé školky jsou 

sice přizpůsobivější, ovšem jsou velmi nákladné, jedná se o velký zásah do rodinného 

rozpočtu. (MPSV 2013c) 

Ono teď to je finančně náročný a ta školka je sice super, já jsem hrozně 

spokojená, protože jsou hrozně aktivní s těma dětma, furt s nimi 

něco tvoří, hrozně ty děti rozvíjej …. Je to super na druhou stranu je 

to 8 000 z výplaty, což je poměrně hodně. Kdyby to bylo míň, asi bych 

ji nechala tady, ale tohle je poměrně dost peněz. (Respondentka č. 4) 

Často respondentkám nevadil tolik zásah do rodinného rozpočtu, kterým soukromá 

školka nepochybně je, jako spíše fakt, že mají dvě děti a každé v jiné školce. 

To pak znamená delší dojíždění a ztíženou péči o děti. 

Péči o děti máme s manželem rozdělenou a jsem ráda, že mám 

pohyblivou pracovní dobu, protože ráno obstarávám děti já a díky tomu, 

že každé je v jiné školce a jiné obci, tak je to časově náročnější, a dřív 

jak v půl osmé se do práce prostě nedostanu. Odpoledne vyzvedává 

manžel. (Respondentka č. 6) 

Ačkoliv v kvantitativním průzkumu byl zájem o adaptační programy velký, 

v kvalitativních rozhovorech nebyl tento problém často zmiňován. Velkou roli 

v tomto případě hrál fakt, že návrat žen byl buď příliš snadný, nebo naopak příliš 

problematický. Tyto problematické situace by žádný adaptační program pravděpodobně 

nevyřešil a tak se respondentky zaměřily spíše na opravdu palčivé problémy, jako byla 

například špatná komunikace s CPLZ. I přesto však měly zájem minimálně o jazykové 

kurzy. Respondentky, které ještě do zaměstnání nenastoupily, by však jednoznačně 

adaptační programy uvítaly. 



 

 

 

 

44 

 

 

 

Určitě bych adaptační kurzy uvítala, určitě ano, protože ne každý umí, 

anebo každý má tendenci všechno zvládat při tom návratu, a myslím si, 

že to není úplně na škodu, když si to člověk nějak natrénuje. Určitě by se 

hodila příprava na pracovní pohovor, teď máme vlastně možnost 

absolvovat nějaké interaktivní kurzy, tak to taky není špatná záležitost 

(Respondentka č. 5) 

Adaptační kurzy by také vyřešily současné vytížení náborářky, která se snaží všemi 

možnými způsoby (přípravný pohovor, zjišťování profilu dotyčné, doporučování 

vhodných pracovních pozic, pomoc s přípravou životopisu k dané pracovní pozici, 

podpora při hledání vhodných pracovních pozic, podpora při pohovorech včetně zpětné 

vazby, atd.) snaží podpořit ženy vracející se ze zaměstnání. Vzhledem k tomu, že ročně 

se do firmy vrací zpět z RD přibližně 150 matek (ne všechny se však přihlásí 

na náborovém centru), pak na každou vracející se matku připadají přibližně 

dva pracovní dny. To je samo o sobě velmi málo času, tento čas je dále redukován tím, 

že se náborářka stará i o další skupiny zaměstnanců (jako jsou lidé se zdravotním 

postižením, případně lidé, jejichž pracovní pozice zanikly vlivem organizačních změn). 

Skupinové adaptační kurzy by mohly ušetřit čas a zefektivnit tak práci náborářky, 

matkám s dětmi by také ulehčily návrat zpět do zaměstnání. 

ŠKODA AUTO a sociální oblast konceptu CSR 

Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo získat kompletní odpověď od vedoucího 

oddělení ZR, následující výsledky budou poznatky získané z výpovědí matek 

a náborářky, zároveň také vyplývají ze studia firemních dokumentů, které jsou dostupné 

zaměstnancům na interním portálu, případně na oficiálních stránkách společnosti. 

Pro firmu je, dle zprávy o trvale udržitelném rozvoji z let 2011 a 2012, 

sociální oblast oblastí klíčovou. Firma cítí odpovědnost nejen vůči svým 

zaměstnancům, ale také vůči jejich příbuzným a lidem v okolí závodu. Odpovědnost, 

která je v této oblasti na vysoké úrovni je dána z části také cílem, který si stanovil 

Volkswagen, tedy být do roku 2018 nejatraktivnějším zaměstnancem v oblasti 

automobilového průmyslu. (ŠKODA AUTO a.s. 2013b: 38-45) 

Dosažení tohoto cíle je podpořeno i štědrým finančním ohodnocením, které 

je vzhledem k průměrným mzdám v této oblasti nadstandardní, stejně tak jako 
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každoroční odměny a extrémně vysoké bonusy. Spolu s tím souvisí i dovolená, která je 

standardně v délce 25 dní. Dále pak sezdaní rodiče s dětmi do 12 let mají navíc 2 dny 

volna v roce, které slouží k péči o dítě. Samoživitelé mají dny 4. Velkou zásluhu 

na těchto výhodách mají Odbory KOVO MB, které zastupují většinový podíl 

zaměstnanců. (ŠKODA AUTO a.s. 2013b: 38-45) Odbory KOVO MB každoročně 

vyjednávají navýšení mzdy při kolektivním vyjednávání, angažuje se také v oblastech, 

které mají zaměstnancům zlepšit pracovní podmínky, jako například navyšování 

parkovacích míst pro zaměstnance, což je po dlouhá léta velkým problémem, protože 

zaměstnanci nemají při střídání směn kde zaparkovat, a tak se jejich doprava 

do zaměstnání stává obtížnější.  

Finanční benefity nekončí pouze u nadprůměrně vysoké mzdy, jsou zde i další 

zvýhodnění pro zaměstnance, jako například využití bezplatné půjčky na rekonstrukci 

domu/bytu do výše 400 000,-, zvýhodněné ceny táborů pro děti zaměstnanců, stejně 

tak jako zvýhodněné ceny na různé sportovní zájezdy (například lyžařské, atd.), 

podpora zaměstnanců, kteří se dostali do tíživé situace, například vlivem úmrtí osoby 

blízké, případně vlivem péče o vážně nemocnou osobu, zvýhodněné zapůjčení, případně 

dlouhodobého pronájmu vozu, atd. (Interní dokumenty firmy ŠKODA AUTO) 

Štědré jsou i (finanční) dary, které firma poskytuje organizacím, které jsou 

považovány za obecně prospěšné, také sponzoruje sportovní události, kulturní akce, 

přispívá na vědu a vzdělání. (ŠKODA AUTO a.s. 2013b: 38-45) Například na konci 

loňského roku dosáhla firma ŠKODA AUTO rekordního počtu vyrobených automobilů, 

který přesáhl milion vozů. Právě tento miliontý vůz firma darovala neziskové 

organizaci, o které rozhodovali samotní zaměstnanci prostřednictvím ankety na interním 

portálu. Dle výsledků ankety darovala firma vůz Škoda Fabia nadaci Život dětem, 

která bude automobil využívat pro převoz zdravotních pomůcek, při návštěvě rodin 

s nemocnými dětmi a tak dále (Život dětem 2014). 

Velkou oblastí, kterou se firma zabývá, je také neustálé vzdělávání a školení 

nejen současných zaměstnanců, kdy klade důraz na udržování kvalifikace 

prostřednictvím školení a kurzů, ale také zaměstnanců potencionálních. Firma ŠKODA 

AUTO má své vlastní střední odborné učiliště a vysokou školu. To vše přispívá 

ke vzdělávání, které je šité na míru budoucím zaměstnancům firmy. Součástí těchto 

vzdělávacích programů jsou i praxe přímo ve firmě. Firma se snaží o velké propojení 
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teorie s praxí, i proto umožňuje účast na praxi i studentům jiných vysokých škol, kteří 

tak získávají cenné poznatky z technických pozic. Společnost ŠKODA AUTO se snaží 

spolupracovat i s jinými, nejen tuzemskými univerzitami. Studenti jezdí na výměnné 

pobyty, ale také pedagogové přednáší na spolupracujících univerzitách. V rámci 

spolupráce a sponzoringu poskytuje firma školám automobily jako studijní pomůcky. 

(ŠKODA AUTO a.s. 2013b: 38-45) 

Kromě jiného je pro firmu prioritou harmonizace rodičovské a pracovní role, 

tedy výkonu zaměstnání a péče o děti a rodinu. To deklaruje tím, že poskytuje rodičům 

s dětmi širokou řadu výhod, kromě úpravy pracovních podmínek se jedná například 

o příspěvek na jesle, poskytnutí služebního vozidla rodičům ve vedoucí pozici i během 

rodičovské dovolené, či podpora volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi, případně děti 

samotné. Velká podpora ze strany firmy se dostává Městskému divadlu v Mladé 

Boleslavi, dále sportovním klubům atd. (ŠKODA AUTO a.s. 2013b: 38-45)  

V praxi pak jedinou skutečnou podporou harmonizace rolí ze strany firmy, 

kterou respondentky označily za prospěšnou a kterou využily, nebo jim bylo umožněno 

využít, byla pružná pracovní doba. I ta je však možná pouze na technických pozicích, 

které přímo nenavazují na výrobu. Respondentky by velmi ocenily zkrácené pracovní 

úvazky, případně část úvazku vykonávaného z domova, avšak tyto alternativní úvazky 

jsou poskytovány jen ve velmi malé míře. Je otázkou, nakolik pomůže rodičům, 

kteří mají dítě starší tří let, příspěvek na jesle, případně poskytnutí automobilu v rámci 

rodičovské dovolené lidem ve vedoucích pozicích. 

Firma se dále snaží dosáhnout naprosté rovnosti příležitostí, ať již jde o věk, 

etnický původ, barvu pleti či pohlaví atd. Hodnocení zaměstnanců by mělo probíhat 

na základě jejich schopností, kvalifikace a praxe, nikoliv na základě jejich politického 

názoru, či náboženského vyznání. (ŠKODA AUTO a.s. 2013b: 38-45) To však v praxi 

dle výpovědi respondentek příliš nefunguje, především pokud jde o pohlaví a vzhled.
8
 

                                                 
8
 Ačkoliv počet zaměstnanců, jejichž národnost je jiná než česká, rok od roku roste (v roce 2001 bylo 

zaměstnáno pouze 1,8 % cizinců, v roce 2006 již 6,5 %, v roce 2013 už 8,5 %), podíl zaměstnaných žen 

naopak rok od roku klesá – v roce 2001 bylo zaměstnáno 24,8 % žen, v roce 2006 21,8 % žen a v roce 

2013 už jen pouhých 19,8 %. Toto číslo bylo aktuální i v březnu roku 2015. 
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Já bych uplatnila spíš, aby nebyla tak přehnaná kritéria, aby bylo 

přihlíženo k praxi, aby nebyla brána jen ta vizuální stránka, aby byla 

možnost se k těm pohovorům dostat a ukázat co člověk umí a aby nebyli 

upřednostňováni rodinní příslušníci. Já sama jsem se setkala s tím, 

že mi bylo místo přislíbeno, vy s tím počítáte a pak najednou, to byla 

opravdu velká podpásovka. Už jsem absolvovala pohovor, bylo 

mi přislíbeno a pak přišlo zamítnutí a člověk když se pídil tak zjistil, 

protože má už dost známých a dozví se. (Respondentka č. 6) 

Firma sice nepopiratelně dosahuje vysoké sociální odpovědnosti (především v oblasti 

regionálního rozvoje), ale stále má ještě v některých oblastech prostor pro své zlepšení, 

například jak už jsem zmínila výše právě v oblasti harmonizace rolí, nebo rovnosti 

příležitostí. Při diskuzi probíhající po oficiálním rozhovoru jsem se od respondentek 

dozvěděla, že se často setkávají s přidělováním pracovních pozic v rámci příbuzenských 

vztahů či známostí, nehledě na to, jací uchazeči se na pozici hlásí. To koresponduje 

s radou CPLZ, které odkazuje matky vracející se z rodičovské dovolené na své známé 

s tím, aby i je využili při hledání vhodné pracovní pozice. Velké problémy jsou dále 

s šikanou ze strany vedoucích či koordinátorů (bossing), kterou zažily dvě z šesti 

respondentek. Jedna z nich pak měla odvahu šikanu na pracovišti nahlásit. Tento 

přestupek byl vyšetřován, ačkoliv bez výsledku a to i přesto, že ostatní zaměstnanci 

vypovídali v neprospěch vedoucí. Zaměstnanci tak raději řeší šikanu buď změnou 

pracovní pozice, protože nahlášení šikany je často psychicky náročnější, než nalézt 

novou pracovní pozici. 

Dle výsledků mého výzkumu by firma měla zvážit možnosti poskytování 

alternativních úvazků, které by matkám vracejícím se z RD pomohly lépe se začlenit 

zpět do pracovního procesu. V tomto případě by bylo ideální sdílení pracovního místa 

(kdy dva zaměstnanci pracují na poloviční úvazek a dělí se tak o jednu pracovní pozici), 

které by vyřešilo problém s osmihodinovou pracovní dobou, respektive s částečnou 

nepřítomností zaměstnance v době, kdy je jeho přítomnost třeba. V lepším návratu 

zpět do zaměstnání by mohlo pomoci poskytování částečných úvazků, případně brigád 

ženám, které jsou stále na rodičovské dovolené. Toto by udrželo ženy v kontaktu 

s firemním prostředím, ženy by neztratily pracovní návyky a také by nedocházelo 
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ke ztrátě odbornosti. Zaměstnankyně by si zároveň mohly vytvářet nové kontakty, díky 

kterým by mohlo být následné nalezení vhodné pracovní pozice jednodušší. Výhodou 

by bylo i získání dalších pracovních zkušeností. 

Lepší začlenění do pracovního procesu by mělo zaručit i zavedení adaptačních 

programů, (které by velmi ulehčily práci náborářce, dále by jí umožnily se ještě více 

a efektivněji zaměřit na problematické uchazeče o zaměstnání). Tyto programy 

by mohly být prováděny formou několikadenních workshopů, v rámci kterého 

by probíhaly přednášky na téma změn v pracovním prostředí, změny v často 

používaných systémech, základní seznámení s novými systémy, případně by bylo 

součástí školení na téma pohovorů a psaní životopisů, které je, jak je vidět, velmi 

důležité, protože právě na jeho základě jsou uchazečky o pracovní pozici buď pozvány 

na pohovor, nebo zamítnuty. Součástí tohoto workshopu by bylo zajištění péče o dítě 

zaměstnankyně. 

S péčí o dítě souvisí i založení mateřské školky, které by zaměstnankyně, nejen 

ty, které se v poslední době vracely do zaměstnání, (dokonce i náborářka) velmi uvítaly. 

Firemní mateřská školka je velkou výhodou, i vzhledem k tomu, že se nachází v místě 

výkonu zaměstnání a tak rodiče nemusí nikam zvlášť dojíždět. Také by mohla být 

přizpůsobena potřebám zaměstnanců (prodloužená otevírací doba) tak, aby nemuseli 

spěchat z práce kvůli včasnému vyzvednutí dítěte, případně zajišťovat další náhradní 

péči, která by se o dítě postarala v době, kdy je již mateřská školka zavřená. 

 



 

 

 

 

49 

 

 

 

Závěr 

Zaměstnání je důležitou součástí našich životů, často se nejedná jen o zdroj příjmů, 

ale i o jakousi seberealizaci, kontakt s jinými lidmi. Stejně tak je důležitou součástí 

našich životů mateřství a rodičovství. Skloubit obě dvě role je velmi těžké. 

I proto je důležitá podpora nejen ze strany státu, ale především ze strany 

zaměstnavatele. 

Ačkoliv není nikde přímo definováno, co je a co není součástí konceptu 

společenské odpovědnosti firem, návrat rodičů po rodičovské dovolené by měl 

jednoznačně spadat do sociálního pilíře CSR, také vzhledem k tomu, že rodiče, 

především pak matky s dětmi jsou rizikovou skupinou, pokud jde o nezaměstnanost. 

Přesto je však povědomí o konceptu CSR mezi touto rizikovou skupinou spíše malé. 

Ačkoliv většina z matek tvrdí, že jim není pojem neznámý, nebyly schopny přesně 

popsat podstatu konceptu a vztahovaly tuto problematiku spíše k obecné odpovědnosti 

k životnímu prostředí. Samy se pak nejvíce zajímaly o nakládání s životním prostředím. 

Zaměstnavatel může podpořit matky vracející se z rodičovské dovolené mnoha 

způsoby, především pak alternativními typy pracovních úvazků, které umožňují lepší 

skloubení péče o děti a práce v zaměstnání. Ačkoliv ve světě jsou tyto úvazky velmi 

rozšířené, v České republice tomu tak prozatím není, i když v posledních letech 

procento lidí zaměstnaných například na částečný úvazek pomalu ale jistě roste. Reálné 

poskytování těchto úvazků se neshoduje s přáním matek, které se do zaměstnání vrací, 

ty by totiž alternativní úvazky velmi uvítaly a návrat by pro ně nebyl tak náročným. 

Firma ŠKODA AUTO, kterou jsem se zabývala ve své výzkumné části, nebyla 

výjimkou, co se problematiky poskytování alternativních úvazků týče. Přestože 

se zabývá sociální oblastí společenské odpovědnosti firem a tato oblast je 

pro ni prioritou, i tak má v oblasti návratu matek po rodičovské dovolené do zaměstnání 

stále prostor pro zlepšení. Zaměřuje se více na vzdělávání, případně na regionální 

rozvoj a finanční benefity (často formou finančního zvýhodnění, například v případě 

táborů pro děti zaměstnanců firmy, případně zvýhodněné sportovní aktivity, atd.) 

pro zaměstnance. I v takto velké firmě je poskytování alternativních úvazků omezené, 

ačkoliv by ženy rády tyto úvazky využily. Nepodařilo se mi zjistit, zdali je to dáno 

firemní politikou, či přístupem vedoucích, ale problém byl ve většině případů právě 
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na pozici přímého nadřízeného, který by žádost například o zkrácený úvazek zamítl. 

Ženy se tedy informují, ale po zjištění negativního postoje svého vedoucího 

o alternativní úvazek oficiálně nežádají. 

Velmi vstřícný krok však vidím v tom, že společnost ŠKODA AUTO poskytuje 

ženám další (zpravidla čtvrtý) rok neplaceného volna, které ženy mohou, a často 

využívají, pro svůj další osobní rozvoj, ať již v roli rodičovské, tedy v další péči o dítě, 

či v roli pracovní, v podobě dalšího vzdělávání a hledání vhodné pracovní pozice. Tento 

rok bývá ženami využíván z důvodu, že dítě, o které pečují, nebylo přijato do mateřské 

školky. Vzhledem k tomu, že firma ŠKODA AUTO neposkytuje žádnou službu denní 

péče o děti, nefunguje zde žádná firemní školka, často je tento rok čtvrtého volna 

jediným řešením, jak se o dítě postarat. Zaměstnankyně by tyto služby denní péče o děti 

ocenily, především z důvodu, že předpokládají lepší přizpůsobení služeb na míru svých 

zaměstnancům, než je možné v případě školek státních. Další podporou je zařazení 

matek vracejících se z RD do „PRIO“ skupiny, ve které mají přednost při pohovorech, 

pokud splňují požadavky na danou pozici. 

Skutečně velkou podporou ze strany firmy je pak pozice náborářky, která se 

snaží ženy vracející se z RD připravit na pohovory, zjistit, na jaké pozice by se hodily 

a obecně jim pomáhá najít vhodnou pracovní pozici (snaží se ženám pomoci uzpůsobit 

životopis na konkrétní pozici, vyzdvihnout hodící se vlastnosti a dovednosti, atd.). 

Problém je v tom, že jediná tato náborářka se stará o vracející se matky, kterých je 

ovšem přespříliš na to, aby se o ně mohla starat jediná osoba. Řešením této situace 

by byly skupinové adaptační kurzy, které by značnou měrou zastoupily to, co náborářka 

pro ženy vracející se z RD momentálně dělá a všechny tyto nabízené služby 

a poradenství by byly zefektivněny, stejně tak jako další práce náborářky. 

 

Firma ŠKODA AUTO se velmi zaměřuje na své okolí a podporu různých nadací 

a sportovních, či kulturních akcí, měla by se však o něco více zaměřit na procesy, 

které probíhají uvnitř firmy. Budoucnost firmy v oblasti sociální by měla být 

v poskytování alternativních úvazků, které by umožnily harmonizaci pracovní 

a rodičovské role, stejně tak jako firemní školka, která by mnoha rodičům velmi ulevila 

a umožnila jim podávat lepší pracovní výkony. Podpořit rodiče by jistě mohly i cílené 

adaptační programy (které by ulevily i náborářce, která by se mohla efektivněji věnovat 
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zaměstnancům, pro které je obtížnější najít vhodnou pracovní pozici). Zjednodušení 

návratu zpět do zaměstnání by mohlo zaručit poskytování částečných úvazků, případně 

brigád, ženám, které jsou stále na rodičovské dovolené. 

Vzhledem k cílené spolupráci s firmou při vypracovávání bakalářské práce 

doufám v to, že tato práce bude sloužit právě firmě ŠKODA AUTO jako vodítko, 

na jaké oblasti sociální odpovědnosti se dále zaměřit, a jak ještě ženám usnadnit návrat 

zpět do zaměstnání. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Průvodní dopis k dotazníku 

 

Dobrý den, 

ráda bych Vám představila můj dotazník, týkající se návratů do zaměstnání po 

rodičovské dovolené (dále již jen RD). Mé jméno je Tereza Svobodová, studuji třetí 

ročník, obor Sociologie a sociální politika na Univerzitě Karlově. V rámci vypracování 

bakalářské práce se zabývám problematikou návratů rodičů do zaměstnání po RD. 

Dotazník bude sloužit k získání poznatků dané problematiky. Mým cílem je zmapovat 

situaci návratů do zaměstnání ve firmě ŠKODA AUTO a.s. a zjistit jaké jiné možnosti 

by rodiče vracející se po RD ocenili. Výsledky dotazníkové akce by měly sloužit k 

zlepšení služeb rodičům vracejícím se z RD. Samotné vyplňování Vám zabere přibližně 

20-30minut. 

Dotazník je anonymní, pokud Vám připadají některé otázky příliš důvěrné, 

prosím, přeskočte je a pokračujte ve vyplňování. Jednotlivá data však nebudou 

spojována s žádnými jmény, ani jinými údaji, v případě využívání dat budou upravena 

tak, aby nemohlo dojít k určení totožnosti respondenta. Získaná data budou součástí 

výzkumné části mé bakalářské práce, také budou použita ke zlepšení firemní politiky v 

oblasti této problematiky. Děkuji tedy za pravdivé vyplnění. 

Vyplněné dotazníky, prosím, posílejte nejlépe v elektronické podobě: 

1. vyplněné v programu Adobe Reader pomocí funkce „Vyplnit a 

podepsat“, následně „Přidat zaškrtnutí“ a „Přidat text“ (viz. Soubor 

„Postup vyplňování“) 

2. případně nejprve vytištěné, poté ručně vyplněné, následně naskenované 

3. vyplněné v programu MS Word  

na emailovou adresu tereza.svobodova@skoda-auto.cz (do předmětu, prosím, 

uveďte „DOTAZNÍK“, nebo ponechte předmět stávající), případně v podobě tištěné 

interní poštou paní Evě Plíškové (ZMI/2, POBox 19). K zachování anonymity, prosím, 

využijte k odeslání dotazníku zřízenou emailovou adresu „dotaznikySA@seznam.cz“ 

s heslem „dotazniky.“ Dotazníky zasílejte vyplněné nejdéle do pátku, 27. března 2015. 
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Zároveň bych Vás ráda požádala o spolupráci při rozšiřujících kvalitativních, 

polostrukturovaných  rozhovorech, které mi poslouží k získání rozšiřujících dat na 

základě dat získaných v tomto dotazníkovém šetření. Rozhovory se budou týkat stejné 

problematiky, která je zmíněna v těchto dotaznících, ovšem budou probíhat formou 

„face to face“ rozhovoru, který bude trvat přibližně jednu hodinu. Pokud máte zájem 

poskytnout mi rozšiřující data touto formou, neváhejte mě kontaktovat na emailové 

adrese (tereza.svobodova@skoda-auto.cz). 

Děkuji za Váš čas a za Vaši pomoc. 
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Příloha č. 2: Dotazník  

 



 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11 

 

 

 

 



 

 

 

 

12 

 

 

 

Příloha č. 3: Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Dne ……………………………… jsem poskytla rozhovor v rámci vypracování 

výzkumné části bakalářské práce, který vedla autorka bakalářské práce, studentka oboru 

Sociologie a sociální politika (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy), Tereza 

Svobodová. Souhlasím se zpracováním dat z rozhovoru v rámci výzkumné části 

bakalářské práce, avšak požaduji, aby takto získaná data byla anonymizována, aby 

nebyla spojována s mým jménem a mými kontaktními údaji, a to i v případě, že budou 

tato data někde archivována, či veřejně prezentována. 

Zároveň souhlasím s archivací dat po skončení výzkumu a poskytnutí případně pro 

účely dalších výzkumů, avšak pouze v anonymizované podobě, bez jakýchkoliv 

spojitostí s mým jménem, nebo kontaktními údaji. 

Souhlasím s předložením tohoto informovaného souhlasu při obhajobě bakalářské 

práce, pro kterou je tento rozhovor zpracováván. 

 

Informovaný souhlas s rozhovorem 

Potvrzuji, že jsem byla seznámena s účelem bakalářské práce, kterou vypracovává 

Tereza Svobodová v rámci svého studia. Souhlasím s tím, že výsledky budou obsahovat 

má osobní, citlivá data, ale bez přímého spojení s mou osobou (bez uvedení mého 

skutečného jména a kontaktu na mou osobu, případně jiných informací, které by vedly 

k odhalení mé totožnosti). Souhlasím s nahráváním rozhovoru, avšak pouze pro účely 

tazatelky a pouze v případě, že nahrávka nebude poskytnuta třetí osobě. Souhlasím však 

s poskytnutím anonymizovaného přepisu rozhovoru pro účely dalšího výzkumu. 

Jsem seznámena s tím, že mohu kdykoliv ukončit rozhovor a odvolat svůj souhlas. 

S těmito podmínkami souhlasím dobrovolně a bez nátlaku. 

 

Dne: 

Jméno a příjmení: 

Podpis: 
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Příloha č. 4: Otázky k rozhovoru s náborářkou 

 

1. Co obnáší Vaše pozice náborářky? 

2. Jak probíhá návrat žen do zaměstnání, pokud nejsou v kontaktu s Vámi? 

3. Jak probíhá návrat zpět do zaměstnání těch žen, které vás kontaktují? 

4. K čemu slouží pohovory s těmito ženami? 

5. Jak takový pohovor probíhá? Co zjišťujete a jak to zjišťujete? 

6. Kam si získané informace zapisujete? 

7. Co se stane, pokud ani s Vaší pomocí nenaleznou vhodnou pracovní pozici? 

8. Jaká je úspešnost nalezení pracovní pozice těch žen, které s Vámi spolupracují? 

9. Co je to POOL? 

10. Do kdy si „Poolistky“ musí sehnat jinou práci? 

11. Poskytuje firma ženám s dětmi alternativní typy úvazků? Případně kolik žen 

alternativní úvazek přibližně využívá? (Víte, kolika ženám s dětmi umožnila 

firma práci na částečný úvazek, případně sdílené místo či práci z domova?) 

12. Proč je tak málo poskytnutých částečných úvazků? Mají o ně ženy zájem? Žádají 

o ně? V čem je problém? 

13. Co se stane, pokud žena (s dítětem mladším 15 let) zažádá o umožnění 

částečného úvazku? Kdo o přijetí, případně zamítnutí žádosti rozhoduje? 

14. Proč případně dochází k zamítnutí? 

15. Říká Vám něco pojem společenská odpovědnost firem? Co si pod tímto pojmem 

představujete? 

16. Spolupracujete s oddělením ZR, konkrétně s tou částí oddělení, která se zabývá 

konceptem CSR (Společenské odpovědnosti firmy)? Případně jak? 

17. Je podle Vás firma v oblasti sociální společensky odpovědná, především 

vzhledem k návratu matek do zaměstnání? 

18. Jak by, podle Vašeho názoru, mohla firma maminkám ještě více pomoci? 

19. Fungovala v této firmě někdy firemní školka? Víte proč skončila/nezačala 

fungovat? 

20. Existují nějaké adaptační programy pro rodiče vracející se z RD? 
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Příloha č. 5: Otázky k rozhovoru s matkami vracejícími se z RD 

 

1. Souhlasíte s nahráváním rozhovoru? 

2. Řekněte mi Vaše celé jméno a příjmení. 

3. Jaký je datum Vašeho narození? 

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

5. Ve které obci bydlíte? 

6. Jak dlouho, včetně trvání rodičovské dovolené, pracujete ve firmě ŠKODA 

AUTO a.s.? 

7. Kdy jste se vrátila z poslední rodičovské dovolené? 

8. Jak dlouho trvala vaše rodičovská dovolená? 

______________________________________________________________________ 

 

1. Máte pocit, že Vaše odbornost při rodičovské dovolené znatelně poklesla? 

2. Jak probíhal Vás návrat z rodičovské dovolené do zaměstnání? 

3. Byla jste někým kontaktována, nebo jste musela někoho kontaktovat Vy? 

4. Spolupracovala jste s náborářkou, paní Plíškovou? 

5. Co Vám tato spolupráce přinesla? 

6. Co jste od této spolupráce očekávala? 

7. Očekávala jste jiný postup Vašeho návratu do zaměstnání? 

8. Myslíte si, že se může politika firmy v tomto odvětví změnit? Případně jak? 

9. Co byste uvítala při návratu do zaměstnání z rodičovské dovolené? 

10. Využívala jste někdy ve firmě ŠKODA AUTO a.s. alternativní typ úvazku, jako 

je například částečný úvazek, či stlačený pracovní týden? 

11. Měla byste zájem o alternativní typ úvazku, jako například částečný úvazek, 

případně sdílené pracovní místo, či práci z domova? 

12. Snažila jste se tento úvazek nějaký způsobem získat? Jaké byly reakce? Případně 

proč jste se nesnažila? 

13. Je pro vás důležitější pracovní kariéra, nebo péče o domácnost, případně děti? 

14. Souhlasíte s tím, že o domácnost by se měla starat výhradně žena? Případně kdo 

se stará o děti a domácnost ve Vaší rodině? 
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15. Co pro Vás znamená práce ve firmě ŠKODA AUTO a.s.? (možnost získání 

společenského postavení, možnost uplatnit vzdělání, možnost setkávat se 

s lidmi, možnost dělat co mě baví, možnost být nezávislý, nutnost zajištění 

zdroje příjmu) 

16. Zasahuje nějakým způsobem pracovní život do Vašeho rodinného života? Jak? 

17. Kolik hodin týdně věnujete práci? 

18. Kolik hodin týdně věnujete starosti o děti a domácnost? Kolik Váš partner? 

______________________________________________________________________ 

 

1. Říká vám něco pojem společenská odpovědnost firem? 

2. V jaké oblasti (environmentální, sociální a ekonomické) si myslíte, že firma 

vyniká? 

3. V jaké oblasti si naopak myslíte, že má firma rezervy? V čem tyto rezervy podle 

Vás spočívají? 

4. Myslíte si, že se firma dostatečně zabývá sociální oblastí společenské 

odpovědnosti? (Celoživotní vzdělávání zaměstnanců a jejich odborný růst, 

Rovné příležitosti na pracovišti, Bezpečnost práce a zdraví zaměstnance, 

Zapojení zaměstnance do procesu rozhodování, Rovnováha mezi pracovním a 

soukromým životem 

______________________________________________________________________ 

 

1. Kolik máte dětí do 15 let? 

2. Jaká byla Vaše pozice před RD? 

3. Jaká byla Vaše pozice po RD? 

4. Máte pocit, že jste si pohoršila, oproti původní pozici? 

 

 


