
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. 

 


