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Abstrakt
Práce se zabývá strategií, ve které se české ženy snaží o harmonizaci pracovního a rodinného 

života. Explicitně se zaměřuje na matky s dětmi do tří let z úplných rodin s dvojím příjmem. 

Ty díky své snaze vypomoct otci s finančním zabezpečením rodiny či snaze po seberealizaci 

v zaměstnání, na sebe váží povinnost nejen zvládat placenou práci, ale i práci neplacenou, 

jelikož české rodiny stále představují tradiční dělbu práce v domácnosti. Což zároveň souvisí 

s postojem české společnosti, který zastává názoru, že pro správný vývoj dítěte je nutná péče 

matky do tří let dítěte. Tato idea je podporována jednou z nejdelších rodičovských 

dovolených. Tudíž ani kombinace práce a péče o děti do tří let není institucionálně 

podporována, dokazuje to nedostatek služeb péče o děti do tří let či nízké poskytování 

zkrácených pracovních úvazků či jiných flexibilních forem zaměstnání. To přináší do života 

žen, které se snaží sladit práci s péčí o dítě do  tří let, řadu bariér. Cílem práce tak tedy je 

identifikovat problémy, se kterými se tyto ženy setkávají, jaké strategie volí pro slazení práce 

a péče, jaká je role mužů v rodinách, kde matka s malým dítětem pracuje, a zmapování 

sociální politiky podporující pracující matky s dětmi do tří let.
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1 Úvod:
Ve své bakalářské práci se chci zabývat tématem, které spojuje dvě životní oblasti, v 

nichž dospělý jedinec tráví nejvíce času, jedná se o rodinu a práci. Jedná se o vysoce aktuální 

téma, kdy kombinací rodiny a práce se zabývá nejen řada světových autorů (Gerson 1985, 

Gornick a Meyers 2003, Ghysels 2004) ale také mnoho českých jako například Tomáš 

Sirovátka (2006), Valentová (2004), Junová a Rydvaldová (2004), Křížková (2005, 2006), 

Kuchařová (2006).

Většina takovýchto prací se zabývá slaďováním práce a péče matek s dětmi do 6 let. Já 

se však chci zabývat strategiemi žen s dětmi do tří let, které jsou zaměstnané a současně 

zastávají svoji roli matky. Zaměřím se na úplné rodiny, tj. rodiny, ve kterých je otec, matka 

a alespoň jedno dítě do tří let, protože chci nejen zjistit bariéry bránící ženám sladit práci a 

rodinu, ale také zachytit strategie těchto rodin ke zvládání náročné situace a identifikovat roli 

otce. 

S vývojem ekonomické situace a proměnami společnosti dochází ke změně ženské 

role, kdy žena se stává nezbytnou součástí na trhu práce. Tato proměna je spojována 

s rozvojem v odvětví služeb, s poklesem mezd, kdy muž jako živitel, již sám nezvládá udržet 

stálou životní úroveň rodiny, ale i s flexibilitou na trhu práce, emancipací či s rostoucí 

vzdělaností žen (Valentová 2004: 11). 

Na ženách však stále leží i reprodukční odpovědnost, která v kombinaci s pracovní 

sférou může přinášet různé bariéry v životních strategiích žen. Nelehká harmonizace práce a 

péče u žen má pak vliv na proměny rodiny v rámci demografického hlediska. Ty jsou zřetelné 

z tabulky č. 1 ukazující plodnost žen České republiky z od roku 1992 až 2012.

Z tabulky můžeme vidět, že v roce 2012 na jednu ženu v průměru připadalo 1,45 

dítěte, což vykazuje oproti roku 1992 značný pokles, jelikož úhrnná plodnost činila 1,72 dítěte 

na ženu. Mírný nárůst plodnosti byl vidět od roku 2002, kdy plodnost vystoupala nad hranici 

1,3 dítěte na jednu ženu, což je hranice, která ukazuje na populace s extrémně nízkou 

plodností (ČSÚ 2013: 26). K tomuto postupnému zvyšování porodnosti ovšem dochází jen 

díky plodnosti žen babyboomové generace ze 70. let (Hašková 2008). 

Tabulka č. 1 dále ukazuje na změnu průměrného věku matky při narození dítěte. V 

roce 1992 byl průměrný věk matky při narození dítěte 24,8 let. Průměrný věk se posunul 

v roce 2012 na 29,8 roku. U prvorodiček je tento trend podobný, v roce 1992 byl průměrný 

věk matek při narození dítěte 22,5 let, v roce 2012 se věk posunul na 27,9 let roku. 
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Tabulka 1: Ukazatele plodnosti, 1992–2012

 1992 2002 2008 2009 2010 2011 2012
Úhrnná plodnost 1,715 1,171 1,497 1,492 1,493 1,427 1,452
1. pořadí 0,821 0,557 0,735 0,732 0,721 0,699 0,719
2. pořadí 0,638 0,430 0,548 0,551 0,561 0,535 0,542
3.+ pořadí 0,256 0,184 0,214 0,209 0,211 0,192 0,191
Čistá míra reprodukce 0,819 0,563 0,724 0,725 0,720 0,688 0,704
Průměrný věk matek při narození dítěte 24,8 27,8 29,3 29,4 29,6 29,7 29,8
1. pořadí 22,5 25,6 27,3 27,4 27,6 27,8 27,9
2. pořadí 25,8 28,7 30,5 30,6 307 30,9 31,0
3.+ pořadí 29,9 32,3 33,3 33,3 33,2 33,3 33,3
Zdroj: ČSÚ, 2013

U matek s dětmi ve věku do tří let můžeme vidět také předsudky a mýty, které jsou 

typické pro českou společnost. Jedná se o důležitost mateřské péče pro správný vývoj dítěte. 

Tyto předsudky podporuje i naše rodinná politika, která v sobě nese ideu zaměstnávání matek 

péčí o dítě na plný úvazek (Formánková 2010).

Silné zastávání ideologie intenzivního mateřství má tendenci k co nejdelšímu 

využívání rodičovské dovolené českou společností. Studie ukazují, že 77 % matek je na 

rodičovské dovolené s dítětem od jednoho do čtyř let věku (Křížková 2006: 39). Zároveň 

uvádějí, že v České republice je značný rozdíl mezi ekonomickou aktivitou matek s dětmi do 

6 let a ostatními ženami ve věku 20-50 let (reprodukční věk), tento rozdíl činí okolo 40 %. 

Nezaměstnanost matek s dětmi do 6 let způsobuje nedostatek pečovatelských služeb pro děti, 

diskriminace žen na trhu práce s ohledem na jejich rodičovskou roli matky, málo flexibilní 

pracovní poměry a krátká existence rodinné politiky (Appeltová 2010: 54).

Dalším problémem, se kterým se matky s dětmi do věku tří let setkávají, chtějí-li se 

vrátit na trh práce je nedostatečná nabídka institucionální péče o děti do tří let jejich věku. 

Hana Hašková ve své práci (2007) uvádí, že v České republice je nyní pouze 54 jeslí, což činí 

asi okolo 3 % dětí, které lze do jeslí umístit. Nevyjímaje to, že většina z nich je soukromých a 

především ve větších městech. Školky od poloviny 90. let začaly do určité míry nahrazovat 

jesle a v současnosti je čtvrtina dvouletých dětí ve školkách. 

2 Cíle práce:
Cílem mé bakalářské práce je identifikovat strategie, které volí české matky z úplných 

rodin s dětmi ve věku do tří let, ve snaze sladit péči o děti se zaměstnáním a popsat problémy, 

se kterými se zaměstnané matky potýkají.

Dílčím cílem je identifikovat roli muže v rodině, ve které žena zvládá spojit práci 

s péčí o dítě ve věku do tří let.



Výzkumné otázky jsem si položila následovné:

• Jaké strategie preferují zaměstnané ženy s dětmi do tří let, aby mohli sladit jejich 
pracovní a rodičovskou roli?

• Jaký je zpětný pohled matek k jejich rozhodnutí slaďování práce a péče?

• Jaký postoj mají zaměstnané matky ke slaďování pracovní a pečovatelské role?

• Jaký typ pracovního úvazku preferují zaměstnané matky s dětmi do tří let?

• Jaký postoj má česká společnost na zaměstnané matky s dítětem do tří let?

• Do kterého typu rodinné politiky dle modelu S. Leitner by spadala Česká republika 
v rámci slaďování práce a péče u matek s dětmi do věku tří let?

• Jak sociální stát podporuje zaměstnané matky s dětmi do tří let?

o Jaká je finanční podpora státu pro rodiny, v nichž matky s dětmi do tří let jsou 

zaměstnané?

o Jak stát podporuje zaměstnané matky s dětmi do tří let na trhu práce?

o Jak stát podporuje institucionální péči pro děti do tří let?

• Jak zaměstnavatelé podporují pracující matky s dětmi do tří let?

o Jak zaměstnavatelé podporují zaměstnané matky s dětmi do tří let na trhu 

práce?

o Jak zaměstnavatelé podporují institucionální péči pro děti do tří let?

• Jak širší rodina podporuje zaměstnané matky s dětmi do tří let?

o Jak zaměstnané matky v péči o děti do tří let podporuje širší rodina?

o Jak zaměstnané matky podporuje partner?

 Jak zaměstnané matky podporuje partner v péči o děti?

 Jak zaměstnané matky podporuje partner v péči o domácnost?

 Jak zaměstnané matky podporuje partner ve snaze sladit práci s péčí?



3 Teoretická východiska:
Ve své práci budu vycházet z těchto teorií: typologie rodinné politiky od Sigrid 

Leitner a preferenční teorie od Catherine Hakim. Jako teoretický koncept mi zde bude sloužit 

dvoupříjmový model a sociální právo.

Stát díky změně rodinného práva spojeného s prodloužením školní docházky a díky 

obměně systému sociálního zabezpečení na sebe nabírá úlohy, jež dříve vykonávaly rodiny. 

S tím ovšem dochází k proměně rodičovských rolí, neboť role otce se v ekonomické sféře 

zmenšuje (de Singly 1999: 36-37). O oslabování role otce jako živitele rodiny pojednává také 

Ulrich Beck (2004). Ten považuje za hlavní příčinu placené zaměstnávání žen, které 

způsobilo, že ženská pracovní síla na trhu práce začala být normou ve společnosti. S aktivitou 

žen na trhu práce se dvoupříjmový model stává typickou a především nezbytnou složkou pro 

funkci rodiny. 

Dvoupříjmový model bude v mé práci důležitý, protože díky němu se budu chtít 

zaměřit na úplné rodiny (otec, matka, dítě do tří let), v nichž už nejen otec je živitelem rodiny, 

ale také matka pomáhá s finančním zajištěním rodiny. Prostřednictvím tohoto konceptu budu 

chtít poukázat na změny chování v rodině, či na důvody, proč se matky snaží zkombinovat 

práci s péčí při rodičovské dovolené. 

Esping-Andersen (1990) ve své práci zmiňuje teorii dekomodifikace. Za tento jev 

může tzv. sociální právo, u kterého je stanoviskem určitá míra, při které si lidé mohou udržet 

svoji životní úroveň, aniž by vstupovali na trh práce. S těmito sociálními právy disponují 

sociální státy, které vytvářejí stratifikaci ve společnosti. Prostřednictvím těchto znalostí 

vytvořil Esping-Andersen tři typologie režimů: sociálně demokratický, konzervativně-

korporativní a liberální. 

Avšak tato teorie se setkala se značnou kritikou, kdy autorovi například vytýkali 

zjednodušení problematiky (Castles, Mitchell 1992, Liebfried 1992), metodologii (Ragin 

1994, Kangas 1994, Van Voorhis 2006), či nezahrnutí genderových hledisek (Sainsbury 1996, 

O´Connor et al 1999) a mnoho dalších.       

Na kritiku Esping-Andersen reagoval tím, že na svět přivedl familialistické a de-

familialistické systémy sociálních států, které se od sebe liší mírou odpovědnosti rodin za 

jejich rodinné blaho. Familialistický model představuje plnou odpovědnost rodiny za blahobyt 

členů. De-familialistický model naopak snižuje závislost jednotlivých členů na rodině 

(Esping-Andersen 1999: 51).



A právě na tomto základu je postavena i teorie S. Leitner (2003), která rozvíjí modely 

režimů sociálních států. Důležité je ovšem podotknout, že autorka se zaměřuje hlavně na 

jednotlivá opatření rodinných politik než na sociální státy jako takové. A tedy podle toho, v 

jakém rozsahu je podporována pečovatelská funkce rodiny, odlišuje i typy rodinných politik. 

Familialistické systémy podporují pečovatelskou funkci rodiny a staví své politiky především 

na rodičovské dovolené, daňových úlevách, dávkách či sociálních výhodách. Kdežto de-

familialistické systémy, které se snaží vymanit rodiny z pečovatelských úloh, přikládají velký 

důraz v rámci své politiky na veřejné služby, veřejná zařízení poskytující péči o děti a dotace 

na další pečovatelské služby. Následně pak od sebe odlišuje 4 typy rodinných politik: 

explicitní familialismus (stát nezřizuje žádné pečovatelské služby, jeho hlavním cílem je 

prostřednictvím sociálního zabezpečení posílit v rodině její pečovatelskou funkci), volitelný  

familialismus (podpora pečovatelské funkce rodiny státem i alternativní formy péče), 

implicitní familialismus (žádná podpora rodiny prostřednictvím politik, vše co je spojené 

s péčí o děti je úlohou rodiny) a de-familialismus (členové rodiny jsou osvobozeni od 

pečovatelských úloh prostřednictvím státních a tržních služeb péče).

Skrz prostudování opatření rodinné politiky ČR následně zařadím náš stát do jednoho 

ze čtyř typů rodinných politik.

Catherine Hakim (2000) se zabývá preferenční teorií, která ukazuje na tři základní 

typy žen a jejich reakce na danou rodinnou politiku. Jedná se tak o ženy, které jsou 

orientované na práci, u nich je prioritou kariéra. Dalším typem jsou ženy adaptivní, ty se 

pokoušejí sladit jejich práci s péčí o děti. A ženy orientující se na domácnost, které 

upřednostňují péči o děti před prací. 

Já se však budu zabývat pouze ženami patřící pod typ adaptivní. Tyto ženy se 

pokoušejí fungovat v obou sférách na jednou a díky tomu pak většinou představují největší 

zastoupení ve společnostech. Záleží přitom na opatřeních sociální politiky, která ve většině 

případů zvýhodňují jen jednu stranu. Avšak u tohoto typu žen se s tím nesetkáváme, neboť ty 

využívají taková opatření, která souvisejí se vším, co by mohlo nastavit rovnováhu mezi 

placenou prací a péčí o dítě a o domácnost (Sirovátka et al. 2006: 60-62).

Z analýzy rodinné politiky ČR a jejím zařazením do jednoho z typů S. Leitner bych 

tak měla zjistit, jaké typy žen C. Hakim v České republice převažují.



4 Data a metody:
Celý můj výzkum bude založen na kvalitativním přístupu. A to proto, že jeho výsledky 

se netýkají statistických procedur, ale naopak se týkají života lidí, chodu organizací a jejich 

vzájemných vztahů (Corbinová, Strauss 1999: 10). Postup kvalitativního výzkumu je utvářen 

při sběru dat. Data získáváme od malého počtu lidí, jelikož se většinou zabýváme 

neobvyklými jevy, které nám předávají mnoho informací. To sice přináší vysokou validitu, 

ale zároveň i malou reliabilitu. Cílem kvalitativního výzkumu tak je vytvořit nové hypotézy, 

přinést nové porozumění a na závěr vytvořit teorii (Ivanová 2010: 33-34).

Jako strategii kvalitativního výzkumu bych chtěla využít vícečetnou případovou studii. 

Jejím předmětem mohou být osoby, sociální komunity, instituce, ale i organizace (Flick 2004: 

147). Základem šetření studie je sběr dat, který má přinést velice důkladné zkoumání a 

pochopení jednoho či více případů (Švaříček 2007: 97). Analýza šetření poskytuje sledování, 

popisování a interpretování případu v celé úplnosti, což napomáhá k přesnějším a hlubším 

výsledkům. Tyto výsledky pak umožňují větší porozumění nejen celkových souvislostí, ale i 

jednotlivých vztahů (Miovský 2006: 94).

Můj výzkum bude tedy stavěn na matkách, které zvládají nejen pečovat o dítě do tří 

let, ale i zároveň pracovat. Ráda bych tak ve svém výzkumu zachytila jejich každodenní 

činnosti, problémy, se kterými se matky potýkají či potýkali na cestě ve snaze sladit 

zaměstnání s péčí, strategie, které ve své situaci museli zvolit a roviny (stát, zaměstnavatel, 

rodina), jež je v jejich situaci nejvíce podporují.

Ke sběru dat využiji rozhovory, které budou vedeny s již zmíněnými matkami. Přímo 

půjde o polostrukturované interview, jež upřesňuje jisté sféry otázek, na které se musí tazatel 

účastníka rozhovoru zeptat. Ovšem záleží již na něm, v jakém pořadí se bude na otázky tázat, 

pořadí daných oblastí otázek ale musí zůstat stejné. Také tazatel může využít tzv. inquiry, 

které specifikují či vysvětlují odpovědi respondenta a to například tím, že tazatel si nechá 

odpověď vysvětlit či si může ověřit, zda ji správně pochopil (Miovský 2006: 159-160).

Ráda bych provedla rozhovor s cca 6 - 8 ženami, matkami, které budou realizovány ve 

středočeském kraji a to konkrétně v oblastech Berounska a Hořovicka. Respondenti budou 

informováni o všech svých právech, jako je například anonymizace, možnost odmítnout 

vypovídat na danou otázku, apod. Jejich účast na výzkumu a obeznámení o všech svých 

právech bude potvrzeno informovaným souhlasem.

Ve své bakalářské práci využiji pro analýzu dat sesbíraných z rozhovorů s pracujícími 

matkami s dětmi do tří let tematickou analýzu. 



Tematickou analýzu budu provádět dle postupu Virginie Braun a Victorie Clarke (2006). 

Ty jako první fázi uvádějí seznámení se s daty a jejich opakované studování, kdy si tak 

aktivně budu vyhledávat vzory a významy, aniž bych ještě začala kódovat svá data, avšak již 

v tomto procesu se pokusím zachycovat všechny své nápady do poznámek. 

Následným úkolem pro moji analýzu bude přepis rozhovoru, kde zachytím jeho doslovný 

verbální i neverbální obsah. Zde se dostáváme do úseku, kdy se začínají vytvářet kódy, které 

jsou ovšem zatím pouze základním elementem, jenž je zachycen pro smysluplné popsání 

daného fenoménu, a proto se budu snažit o co největší počet kódů. Tento proces uspořádává 

data do smysluplných skupin, která budu mezi sebou porovnávat.

Po dlouhém výčtu kódů budu provádět fázi hledání témat. Jedná se o širší proces, ve 

kterém jsou kódy tříděny do různých témat, která mohou mít i vlastní podtémata. 

Dále je nutné přezkoumání témat, kdy zjistím, zda témata budu slučovat, oddělovat či 

vypouštět. Dle Pattona (1990) je nutné témata dále rozdělovat dle duálních kritérií a to na 

kategorie s vnitřní homogenitou, nebo vnější heterogenitou. V této fázi bych měla nalézt 

jasnou představu, jaká že jsou má témata a jak do sebe zapadají. 

Po takovéto uspokojivé tematické mapě dat přejdu k samotnému definování a 

pojmenování témat, kde je důležité identifikovat podstatu každého tématu. U každého tématu 

pak bude nutné provést jednotlivou analýzu, při které budu řešit jeho vztah s ostatními tématy 

a následně tak definovat, co jsou má témata a co naopak nejsou, to zjistím prostřednictvím 

rychlého testu - dokážu-li popsat obsah a rozsah jednotlivého tématu v několika větách. Poté 

už stačí přiřadit danému tématu název, který bude stručný a poutavý. 

Dostávám se k poslednímu bodu tematické analýzy, což je samotné vypracování 

výzkumné zprávy, kde největším a nejdůležitějším úkolem bude přesvědčit čtenáře o 

důležitosti mé analýzy.

5 Literatura
1. APPELTOVÁ, Michaela. Ženy a česká společnost: hodnocení implementace 

Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking 15) [online]. 
Editor Petra Kubálková, Tereza Wennerholm Čáslavská. Praha: Otevřená společnost - 
Centrum ProEquality, 2010, 156 s. [cit. 28-11-2014]. Policy paper ProEquality. ISBN 
978-80-87110-19-5. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=id7eU1uCT-
wC&pg=PA153&dq=appeltov
%C3%A1&hl=cs&sa=X&ei=KhKIVPnKNIe7PcK4gdgJ&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage
&q=appeltov%C3%A1&f=false

https://books.google.cz/books?id=id7eU1uCT-wC&pg=PA153&dq=appeltov%C3%A1&hl=cs&sa=X&ei=KhKIVPnKNIe7PcK4gdgJ&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage&q=appeltov%C3%A1&f=false
https://books.google.cz/books?id=id7eU1uCT-wC&pg=PA153&dq=appeltov%C3%A1&hl=cs&sa=X&ei=KhKIVPnKNIe7PcK4gdgJ&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage&q=appeltov%C3%A1&f=false
https://books.google.cz/books?id=id7eU1uCT-wC&pg=PA153&dq=appeltov%C3%A1&hl=cs&sa=X&ei=KhKIVPnKNIe7PcK4gdgJ&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage&q=appeltov%C3%A1&f=false


2. BECK, U. Risk society: towards a new modernity. London: Sage Publications, 2004, 

260 p. ISBN 080398345x.

3. BRAUN, Virginia, Victoria CLARKE. Using thematic analysis in psychology. 

Qualitative Research in Psychology. 2006, vol. 3, issue 2, s. 77-101. DOI: 

10.1191/1478088706qp063oa. [online]. [cit. 24.11.2014].  Dostupné z: 

http://www.  tandfonline.com  /  doi  /  abs  /10.1191/1478088706qp063oa  

4. CASTLES, F. G., MITCHELL D. Identifying welfare state regimes. Governance. 

2002, vol. 5, issue 1, pp. 1-26.

5. ČSÚ. Vývoj obyvatelstva České republiky (2012) [online]. Praha: Český statistický 
úřad, 2013 [cit. 2014-12-08]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/documents/10180/20554223/130069-14_4.pdf/a5bbb34a-133b-4170-
a587-4e6d55c3fbbb?version=1.0

6. ESPING-ANDERSEN, G. Social foundations of postindustrial economies. Paperback, 

reprinted. Oxford: Oxford University Press, 1999, 207 p. ISBN 978-019-8742-005.

7. ESPING-ANDERSEN, G. The three worlds of welfare capitalism. Princeton, N.J.: 

Princeton University Press, 1990, 248 p. ISBN 06-910-2857-5.

8. FLICK, Uwe, Ernst von KARDORFF a Ines STEINKE. A companion to qualitative  

research. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2004, xiv, 432 p. ISBN 07-619-

7374-5.

9. FORMÁNKOVÁ, Lenka. Chtěla jsem být matkou… Profesní volby mladých žen v 

souvislosti s mateřstvím. Socioweb [online]. 2010 [cit. 2014-11-28]. Dostupné z: 

http://www.socioweb.cz/index.php/upl/teorie/www.his.de/abt2/ab23/upl/editorial/

download/index.php?disp=temata&shw=363&lst=120

10. GERSON, Kathleen. Hard choices: how women decide about work, career, and 

motherhood. Berkeley: University of California Press, 1985, 312 p. ISBN 0-520-

05745-7

11. GHYSELS, Joris. Work, family and childcare: an empirical analysis of European 

households [online]. Northampton, MA: Edward Elgar, 2004, 287 p. [cit. 2014-11-29]. 

ISBN 18-437-6918-2. Dostupné z: http://books.google.cz/books?

http://books.google.cz/books?id=fhbQcj0roIkC&pg=PA112&dq=childcare+and+work&hl=cs&sa=X&ei=6eB5VJrpHobxapWKgLgP&ved=0CEUQ6AEwBQ#v=onepage&q=childcare%20and%20work&f=false
http://www.socioweb.cz/index.php/upl/teorie/www.his.de/abt2/ab23/upl/editorial/download/index.php?disp=temata&shw=363&lst=120
http://www.socioweb.cz/index.php/upl/teorie/www.his.de/abt2/ab23/upl/editorial/download/index.php?disp=temata&shw=363&lst=120
https://www.czso.cz/documents/10180/20554223/130069-14_4.pdf/a5bbb34a-133b-4170-a587-4e6d55c3fbbb?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20554223/130069-14_4.pdf/a5bbb34a-133b-4170-a587-4e6d55c3fbbb?version=1.0
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa


id=fhbQcj0roIkC&pg=PA112&dq=childcare+and+work&hl=cs&sa=X&ei=6eB5VJrpHob

xapWKgLgP&ved=0CEUQ6AEwBQ#v=onepage&q=childcare%20and%20work&f=false

12. GORNICK, Janet C. and Marcia MEYERS. Families that work: policies for  

reconciling parenthood and employment [online]. New York: Russell Sage 

Foundation, 2003, 392 p. [cit. 2014-11-29]. ISBN 0-87154-356-7. Dostupné z: http://

www.google.cz/books?

hl=cs&lr=&id=_PaFAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=parenthood&ots=GGUk3ciAve&

sig=3e163Q_YumfwrOMFRz92CKL1rqI&redir_esc=y#v=onepage&q=parenthood&f=fa

lse

13. HAKIM, C. Work-Lifestyle Choices in the 21st Century : Preference Theory: 

Preference Theory. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 9780191583308.

14. HAŠKOVÁ, Hana. Denní péče o předškolní děti v kontextu aktuálních politických 
reforem. Socioweb [online]. 2008 [cit. 2014-11-28]. Dostupné z: 
http://www.socioweb.cz/index.php/upl/teorie/www.his.de/abt2/ab23/upl/editorial/
download/index.php?disp=temata&shw=321&lst=120

15. HAŠKOVÁ, Hana a Jiří MUDRÁK. Péče o nejmenší: boření mýtů. Vyd. 1. Editor 
Steven Saxonberg. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se 
Sociologickým ústavem AV ČR, 2012, 199 s. Sociologické aktuality, sv. 29. ISBN 
978-807-3302-283.

16. HAŠKOVÁ, Hana. Potřebuje ČR koncepci podpory institucí péče o předškolní děti?. 
Socioweb [online]. 2007 [cit. 2014-11-28]. Dostupné z: 
http://www.socioweb.cz/index.php/upl/teorie/www.his.de/abt2/ab23/upl/editorial/
download/index.php?disp=temata&shw=287&lst=120

17. IVANOVÁ, Kateřina a Ivana OLECKÁ. Metodologie vědecko-výzkumné 

činnosti [online]. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, 44 s. [cit. 2015-

01-31]. ISBN 978-808-7240-335. Dostupné z:

http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/41metodologie_vedecko-

vyzkumne_cinnosti.pdf

18. JUNOVÁ, Blanka a Renata RYDVALDOVÁ. Jak sladit práci a rodinu: --a 
nezapomenout na sebe [online]. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011, 152 s. [cit. 
2014-11-29]. Psychologie pro každého. ISBN 978-802-4735-788. Dostupné z: http://
books.google.cz/books?id=kMlaAgAAQBAJ&pg=PA17&dq=pr%C3%A1ce+a+p
%C3%A9%C4%8De+-+zam%C4%9Bstnan

http://books.google.cz/books?id=kMlaAgAAQBAJ&pg=PA17&dq=pr%C3%A1ce+a+p%C3%A9%C4%8De+-+zam%C4%9Bstnan%C3%A9+matky&hl=cs&sa=X&ei=mft5VOqFB5PWaseLgrgN&redir_esc=y#v=onepage&q=pr%C3%A1ce%20a%20p%C3%A9%C4%8De%20-%20zam%C4%9Bstnan%C3%A9%20matky&f=false
http://books.google.cz/books?id=kMlaAgAAQBAJ&pg=PA17&dq=pr%C3%A1ce+a+p%C3%A9%C4%8De+-+zam%C4%9Bstnan%C3%A9+matky&hl=cs&sa=X&ei=mft5VOqFB5PWaseLgrgN&redir_esc=y#v=onepage&q=pr%C3%A1ce%20a%20p%C3%A9%C4%8De%20-%20zam%C4%9Bstnan%C3%A9%20matky&f=false
http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/41metodologie_vedecko-vyzkumne_cinnosti.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/41metodologie_vedecko-vyzkumne_cinnosti.pdf
http://www.socioweb.cz/index.php/upl/teorie/www.his.de/abt2/ab23/upl/editorial/download/index.php?disp=temata&shw=287&lst=120
http://www.socioweb.cz/index.php/upl/teorie/www.his.de/abt2/ab23/upl/editorial/download/index.php?disp=temata&shw=287&lst=120
http://www.socioweb.cz/index.php/upl/teorie/www.his.de/abt2/ab23/upl/editorial/download/index.php?disp=temata&shw=321&lst=120
http://www.socioweb.cz/index.php/upl/teorie/www.his.de/abt2/ab23/upl/editorial/download/index.php?disp=temata&shw=321&lst=120
http://www.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=_PaFAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=parenthood&ots=GGUk3ciAve&sig=3e163Q_YumfwrOMFRz92CKL1rqI&redir_esc=y#v=onepage&q=parenthood&f=false
http://www.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=_PaFAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=parenthood&ots=GGUk3ciAve&sig=3e163Q_YumfwrOMFRz92CKL1rqI&redir_esc=y#v=onepage&q=parenthood&f=false
http://www.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=_PaFAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=parenthood&ots=GGUk3ciAve&sig=3e163Q_YumfwrOMFRz92CKL1rqI&redir_esc=y#v=onepage&q=parenthood&f=false
http://books.google.cz/books?id=fhbQcj0roIkC&pg=PA112&dq=childcare+and+work&hl=cs&sa=X&ei=6eB5VJrpHobxapWKgLgP&ved=0CEUQ6AEwBQ#v=onepage&q=childcare%20and%20work&f=false
http://books.google.cz/books?id=fhbQcj0roIkC&pg=PA112&dq=childcare+and+work&hl=cs&sa=X&ei=6eB5VJrpHobxapWKgLgP&ved=0CEUQ6AEwBQ#v=onepage&q=childcare%20and%20work&f=false


%C3%A9+matky&hl=cs&sa=X&ei=mft5VOqFB5PWaseLgrgN&redir_esc=y#v=onepage
&q=pr%C3%A1ce%20a%20p%C3%A9%C4%8De%20-%20zam%C4%9Bstnan
%C3%A9%20matky&f=false

19. KANGAS, O. The politics of social security: on regressions, qualitative comparisons 

and cluster analysis. In Janoski, T., Hicks A. (eds) The Comparative Political  

Economy of the Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press , 1994. 

20. KŘÍŽKOVÁ, Alena. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas,  

peníze a individuální, rodinné a firemní strategie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav 

Akademie věd České republiky, 2005, 91 s. ISBN 80-7330-077-x

21. KŘÍŽKOVÁ, Alena. Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých 

rodičů: plány versus realita. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, 105 s. ISBN 

80-7330-112-1

22. KUCHAŘOVÁ, Věra. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a 

zaměstnavatelů: uplatnění nároků na rodičovskou dovolenou a na volno na péči o 

nemocného člena rodiny v praxi : zpráva z výzkumu realizovaného jako součást  

projektu Programu Iniciativy Společenství EQUAL Role rovných příležitostí pro ženy 

a muže v prosperitě společnosti (Půl na půl) [online]. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav 

práce a sociálních věcí, 2006, 112 s. [cit. 2014-11-26]. ISBN 80-870-0718-2. 

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_195.pdf

23. LEITNER, Sigrid. Varieties of familialism: The caring function of the family in 

comparative perspective. European Societies [online]. 2003, vol. 5, issue 4, p. 353-375 

[cit. 2014-12-01]. DOI: 10.1080/1461669032000127642. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461669032000127642

24. LIEBFRIED, S. Towards a European Welfare State: On Interating Poverty Regimes in 

the European Community. In Ferge, Z. Kolberg J.E. Social Policy in Champing 

Europe. Frankfurt: Campus, 1992.

25. MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada 

Publishing, 2006. ISBN 80-274-1362-4. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461669032000127642
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_195.pdf
http://books.google.cz/books?id=kMlaAgAAQBAJ&pg=PA17&dq=pr%C3%A1ce+a+p%C3%A9%C4%8De+-+zam%C4%9Bstnan%C3%A9+matky&hl=cs&sa=X&ei=mft5VOqFB5PWaseLgrgN&redir_esc=y#v=onepage&q=pr%C3%A1ce%20a%20p%C3%A9%C4%8De%20-%20zam%C4%9Bstnan%C3%A9%20matky&f=false
http://books.google.cz/books?id=kMlaAgAAQBAJ&pg=PA17&dq=pr%C3%A1ce+a+p%C3%A9%C4%8De+-+zam%C4%9Bstnan%C3%A9+matky&hl=cs&sa=X&ei=mft5VOqFB5PWaseLgrgN&redir_esc=y#v=onepage&q=pr%C3%A1ce%20a%20p%C3%A9%C4%8De%20-%20zam%C4%9Bstnan%C3%A9%20matky&f=false


26. O´CONNOR, J.,  ORLOFF A., SHAVER, S. States, MArkets, Families: Gender,  

Liberalism and Social Policy in Australia, Canada, Great Britain and the United  

States. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

27. PATTON, M. Q. Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park, CA: 

Sage, 1990.

28. RAGIN, C. A qualitative comparative analysis of pension systems. In Janoski, T., 

Hicks, A. (eds) The Comparative Political Economy of the Welfare State. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1994.

29. SAINSBURY, D. Gender, Equality and Welfare States. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996.

30. De SINGLY, François. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 127 s. 

ISBN 80-7178-249.

31. SIROVÁTKA, Tomáš et al. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Vyd. 1. Brno: 

Albert, 2006, 279 s. ISBN 80-732-6104-9.

32. STRAUSS, Anselm. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, 196 s. ISBN 80-858-3460-X.

33. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: 

Pravidla hry. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

34. VALENTOVÁ, Marie. Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v 
kontextu ženské zaměstnanosti. Praha: VÚPSV, 2004.

35. Van VOORHIS, R. A. Different types of welfare state? A methodoligical 

deconstruction of comparative researech. Jnl of Sociology and Social Welfare. 2002.



Obsah

 PROHLÁŠENÍ.......................................................................................................................................................6

1 ÚVOD:                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  8  

2 CÍLE PRÁCE:                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................  9  

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA:                                                                                                                         .....................................................................................................................  11  

4 DATA A METODY:                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  13  

5 LITERATURA                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  14  

 OBSAH....................................................................................................................................................................1

 ÚVOD                                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................................................  3  

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A PÉČE                                                                              ..........................................................................  4  

2 CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY                                                                                                                           .......................................................................................................................  7  

3 METODICKÝ PŘÍSTUP                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  9  

3.1 VÝBĚROVÝ SOUBOR                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  9  
3.2  ROZBOR SESBÍRANÝCH DAT                                                                                                                                    ................................................................................................................................  13  

4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA                                                                                                                          ......................................................................................................................  15  

4.1 TYPOLOGIE RODINNÉ POLITIKY                                                                                                                                ............................................................................................................................  15  
4.2 PREFERENČNÍ TEORIE                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  16  

5 FINANČNÍ PODPORA                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  18  

5.1 PŘÍMÁ FINANČNÍ PODPORA                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  18  
5.1.1 Dávky nemocenského pojištění                                                                                                                 .............................................................................................................  19  
5.1.2 Dávky státní sociální podpory                                                                                                                  ..............................................................................................................  20  

5.2 NEPŘÍMÁ FINANČNÍ PODPORA                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  22  
5.2.1 Sleva na manžela/manželku                                                                                                                      ..................................................................................................................  23  
5.2.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě                                                                                                    ................................................................................................  23  
5.2.3 Sleva za umístění dítěte                                                                                                                            ........................................................................................................................  24  

6 PODPORA NA TRHU PRÁCE                                                                                                                            ........................................................................................................................  25  

6.1 OCHRANA RODIČŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH                                                                                                   ...............................................................................................  25  
6.1.1 Mateřská dovolená                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  26  
6.1.2 Rodičovská dovolená                                                                                                                                ............................................................................................................................  27  

6.2 PRUŽNÉ FORMY ZAMĚSTNÁNÍ                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  27  
6.2.1 Kratší pracovní doba                                                                                                                                ............................................................................................................................  28  
6.2.2 Pružná pracovní doba                                                                                                                              ..........................................................................................................................  29  
6.2.3 Práce vykonávaná doma                                                                                                                          ......................................................................................................................  29  

7 SLUŽBY DENNÍ PÉČE O DĚTI VE VĚKU DO TŘÍ LET                                                                              ..........................................................................  30  

7.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  31  
7.2 NEŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  33  
7.3 DĚTSKÉ SKUPINY                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  34  
7.4 PROFESE CHŮVY                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................  35  

8 SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A PÉČE                                                                                                                            .......................................................................................................................  37  

8.1  DŮVODY STRATEGIE A ZPĚTNÝ POSTOJ MATEK KE ZVOLENÉ STRATEGII                                                                          ......................................................................  37  
8.2 PROBLÉMY V PODPOŘE ZE STRANY STÁTU                                                                                                                  ..............................................................................................................  39  



8.2.1 Finanční podpora                                                                                                                                     .................................................................................................................................  39  
8.2.2 Informovanost                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  41  
8.2.3 Služby péče o děti:                                                                                                                                    ................................................................................................................................  41  

8.3 PROBLÉMY V     PODPOŘE ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE                                                                                                  ..............................................................................................  43  
8.4 PROBLÉMY V     PODPOŘE ZE STRANY RODINY                                                                                                                ............................................................................................................  46  
8.5 DISKUSE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU                                                                                                                                ............................................................................................................................  47  

 ZÁVĚR..................................................................................................................................................................49

 SUMMARY...........................................................................................................................................................50

 POUŽITÁ LITERATURA..................................................................................................................................52

 SEZNAM PŘÍLOH..............................................................................................................................................59

 PŘÍLOHY.............................................................................................................................................................60

2



Úvod
Tato práce se zabývá tématem slaďování práce a péče o děti. Konkrétně je vymezena jako 

slaďování práce a péče českými ženami s dětmi do tří let žijících v úplných rodinách, v nichž 

jsou oba rodiče ekonomicky aktivní.

Trendem u dnešních žen je oddalování početí dítěte do pozdního reprodukčního věku. 

Na to se dále váže prodlužování průměrného věku matek při narození dítěte a redukování 

počtu dětí v rodinách. Tím dochází k zásadnímu demografickému problému nízké plodnosti, 

která  má  špatný  vliv  na  přirozený  přírůstek,  kdy  dochází  ke  stárnutí  populace.  Na  tyto 

demografické  proměny  se  snaží  reagovat  nejen  sociální  a  rodinná  politika  či  politika 

zaměstnanosti, ale také nejrůznější vědecké studie navrhující potřebná opatření. 

Trend  prodlužování  početí  dítěte  způsobují  především nedostatečné  podmínky  pro 

slaďování práce a péče. Pro Českou republiku se jeví jako problémová její dlouhá rodičovská 

dovolená, která nejen upevňuje postoj české společnosti (o dítě do tří let by se měla starat 

výhradně matka), ale také způsobuje nerovnosti na trhu práce a nevstřícnost zaměstnavatelů 

efektivně  využívat  pružné  formy zaměstnání,  a  nízkou  nabídku a  dostupnost  služeb  péče 

o děti do tří let věku (Jonášová 2012: 5-6)

Tato práce je rozdělena do několika různých kapitol.  První čtyři  kapitoly přinášejí 

vhled  do  podstaty  práce  -  vymezeny  jsou  zde  problémy a  cíle  práce,  teorie,  ze  které  je 

vycházeno,  a  metodické  přístupy výzkumu.  Kapitoly  pět  až  sedm  se  snaží  o  zachycení 

současné sociální politiky podporující pracující matky s dětmi do tří let, konkrétně se jedná 

o nástroje finanční podpory, nástroje na trhu práce a formy služeb péče o děti do tří let věku. 

Poslední kapitola slouží jako rozbor výsledků výzkumu. 
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1 Vymezení problému slaďování práce a péče
Slaďování práce a péče je dlouhodobě řešeným světovým tématem. Pozornost na toto téma je 

v České republice upřena především rodinnou politikou,  která  se snaží  vyhledávat  faktory 

ovlivňující nízkou míru porodnosti a reagovat na ně tak, aby došlo ke zvýšení její úrovně. 

Dalším úkolem rodinné politiky je vytvořit  vhodné podmínky k rovným příležitostem pro 

muže  i  ženy  v oblasti  rodinného  života.  Na  nastavení  genderových  rovností  (stejných 

příležitostí pro muže i ženy) je v současné době velice nahlíženo nejen veřejným diskursem, 

ale i politickými stranami či politikami vlád, které usilují o větší zapojení žen na trhu práce za 

účelem intenzivnějšího ekonomického růstu (Paloncyová et al. 2013b, s. 63). Účast žen na 

trhu práce je důležitá také pro zmírnění růstu obyvatel v postproduktivním věku (Bartáková 

2009, s. 18).

Tabulka úhrnné plodnosti ukazuje průměrný počet dětí připadajících na jednu českou 

ženu od roku 1995 do roku 2013 v komparaci dat s EU 28. Od roku 1995 je vidět značné 

zvýšení plodnosti  žen  ČR.  Její  nejvyšší  míra  byla  zachycena  v letech 2008-2010,  kdy 

konstantně setrvávala na hodnotě 1,51 dítěte. Na což navázal mírný pokles hodnoty na 1,43 

dítěte  v roce  2011,  který  do  roku  2013  opět  mírně  vstoupl  na  hodnotu  1,46  dítěte 

připadajícího  na  jednu  českou  ženu.   Úhrnná  plodnost  ČR  je  v porovnání  s EU  slabě 

zaostávající.  Její  nejsilnější  úroveň byla  také  zachycena  v letech  2008-2010,  kdy hodnota 

činila 1,6 dítěte na ženu, a stejně tak jako v ČR došlo s rokem 2011 k jejímu snížení na 1,58 

dítěte. Vzestup fertility (plodnosti) ČR je často označován jako „baby boom“, kdy za jeho 

vznik může silné zastoupení žen v reprodukčním věku, nejčastěji ženy ve věkové kategorii 

25–34 let (Kocourková 2008, s. 240-241). 

Tab. 1: Úhrnná plodnost

Úhrnná plodnost 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU 28 . . 1,51 1,61 1,60 1,61 1,58 1,58 .

Česká republika 1,28 1,15 1,29 1,51 1,51 1,51 1,43 1,45 1,46
Zdroj: ČSÚ 2014a, ČSÚ 2014b

Oddalování početí dítěte prodlužuje průměrný věk matek při narození dítěte, což je 

znázorněno v tabulce 2. Ta zachycuje prodlužování průměrného věku matek od roku 2000 do 

roku 2013 v komparaci s EU 28. Věk matek se pozvolna prodlužuje a to jak v ČR, tak v EU. 

Ještě v roce 2000 byl průměrný věk českých matek při narození dítěte 27,2 let, v roce 2013 již 

činil 29,9 let. V porovnání s EU rodí české matky o něco dříve, už v roce 2012 totiž průměrný 

věk matek EU překročil hranici 30 let.
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Tab. 2: Průměrný věk matek

Průměrný věk 
matek při 
narození dítěte:

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EU 28 . 29,4 29,7 29,8 29,9 30,1 30,1 .
Česká republika 27,2 28,6 29,3 29,4 29,6 29,7 29,8 29,9

Zdroj: ČSÚ 2014c, ČSÚ 2014d

Stát s koncem 19. století na sebe nabírá úlohy, které dříve vykonávaly zásadně rodiny. 

K této proměně došlo v kontextu snahy státu po silnějším poutu mezi matkou a dítětem. Od té 

doby  se  změny  týkaly  i  např.  ochrany  dětí  a  rodičovských  práv,  systému  sociálního 

zabezpečení nebo také emancipace matek. Těmito změnami se stát snažil odbourat jakoukoliv 

závislost nukleární rodiny na rodině širší, ale i nezávislost ženy na muži či dítěte na matce 

(rodičích). Navzdory tomu, že se zeslabovala závislost uvnitř rodiny, zesilovala se závislost 

rodin na státu (de Singly 1999, s. 36-37).

Nezávislost žen na muži vzniká s oslabováním role muže jako živitele rodiny. Na této 

tezi  staví  i  Ulrich  Beck  (2004),  který  považuje  za  hlavní  příčinu  placené  zaměstnávání 

žen – skutečnost,  že  ženská  pracovní  síla  na trhu  práce  začala  být  uznávanou normou ve 

společnosti. S aktivitou žen na trhu práce se dvou-příjmový model stává typickou a nezbytnou 

složkou  pro  funkci  rodiny.  Dvou-příjmový  model  v rodině  snižuje  nejen  riziko  chudoby 

a sociálně-materiální deprivaci, ale také podporuje rovnost mezi muži a ženami na trhu práce 

a v rodině. Vytváří se tím tak vehemence na individualizaci, seberealizaci, svobodu apod., což 

nese  i  požadavky  žen  na  uskutečnění  jejich  aspirací  v rodinném  a  pracovním  životě. 

Nezačlenění  na  trhu  práce  přináší  nejen  četná  rizika,  ale  také  prohlubuje  či  zanechává 

nerovnosti mezi participovanými a neparticipovanými. S těmito nerovnostmi se setkávají jak 

muži, tak i ženy. Ženy však díky své roli rodičky opouštějí na nějakou dobu pracovní trh, aby 

mohly vykonávat péči o dítě. Jsou tedy mnohem více ohroženy nerovnými podmínkami na 

trhu práce (Bartáková 2009, s. 18-19).

 Tato skutečnost je také důvodem, proč se zaměřuji právě na matky z dvou-příjmových 

rodin,  neboť  biologická  role  žen  může  při nepřizpůsobení  podmínek  ke  kombinaci  práce 

a péče vést k jejímu ohrožení. Protože při představě, ve které muž sám nezvládá zabezpečit 

rodinu a je zde nutná pomoc druhého příjmu, jež však znamená obtížnou harmonizaci práce 

a péče, a preference pracovní kariéry před péčí, staví ženy do situace, kdy se rozhodují, zda 

mít dítě a pečovat o něj či nemít dítě a pracovat.
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Rodina a práce jsou takové životní oblasti, ve kterých se člověk socializuje – začleňuje 

se do společnosti a nějakým způsobem se v ní seberealizuje. Proto můžeme říci, že jak práce, 

tak rodina jsou v životě jednotlivce jedny z nejvíce důležitých polí, ve kterých se pohybuje.

A tak by mělo být každému jedinci umožněno, aby mohl fungovat v obou polích najednou 

prostřednictvím nejrůznějších podpor.

Česká republika je díky své institucionalizované podpoře směřující k ženám-matkám 

shledávána  v  mezinárodní  komparaci  za  unikátní.  Důsledkem  je  zejména  její  jedna 

z nejdelších rodičovských dovolených, dále se jedná o nedostatečné pokrytí služeb denní péče 

o děti předškolního věku, které by umožňovalo matkám brzký návrat zpět na trh práce. Chybí 

i jakákoli podpora orientovaná k intenzivnějšímu zapojování otců do péče o děti. A nemluvě 

o možnosti  pracovat  na  zkrácený  úvazek.  Jde  tak  o  problém,  který  vychází  z několika  se 

navzájem ovlivňujících faktorů (Jonášová et al. 2012, s. 5-6).

Statistická zjištění ukazují, že většina českých žen zůstává s dítětem doma po celou 

dobu  jejich  rodičovské  dovolené.  Rodičovská  dovolená  tak  má  zásadní  vliv  na  postoj 

společnosti. V české populaci a mezi českými dětskými psychology panuje názor, že dítě do 

tří let věku by mělo pro jeho zdravý vývoj poznávat jen rodičovskou péči, zejména pak tu 

mateřskou.  Opačné  tvrzení  představují  zahraniční  psychologové  a  ekonomové,  kteří  vidí 

v předškolním vzdělávání statek, do kterého se vyplatí investovat. Zároveň Česká republika 

spadá k zemím s největší rozdílnou mírou zaměstnanosti mezi bezdětnými ženami a ženami 

s dětmi (Jonášová et al. 2012, s. 5). Shrnu-li to, tak postoj společnosti na péči o dítě a jeho 

podpora relativně dlouhé rodičovské dovolené způsobují, že pro slaďování práce a péče o děti 

do tří let nejsou vhodné podmínky, ať už pracovní či služební.
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2 Cíle a výzkumné otázky
Komplexním  cílem  této  práce  je  popsat  problémy,  se  kterými  se  matky-zaměstnankyně 

z dvou-příjmových rodin s dětmi do tří let věku potýkají. Zjistit, jaké strategie tyto ženy volí, 

ve snaze sladit práci s péčí o dítě. Jaká je role muže v rodině, v níž matka mladého dítěte 

pracuje a jak vypadá podoba sociální politiky zaměřující se na matky-zaměstnankyně s dětmi 

do tří let.

Hlavní cíl této práce je identifikovat strategie, které volí české matky z úplných rodin 

s dětmi do tří let  věku, ve snaze sladit  péči o děti  se zaměstnáním a popsat problémy,  se 

kterými se zaměstnané matky potýkají.

Dílčí cíle práce jsou: 

• Identifikovat roli muže v rodině, ve které se snaží žena spojit práci s péčí o dítě do tří 

let věku.

• Zmapovat sociální politiku orientující se na pracující matky s dětmi do tří let věku. 

Výzkumné otázky jsem si položila následovné:

• Jaké strategie  preferují  zaměstnané  ženy s dětmi  do tří  let,  aby mohli  sladit  jejich 

pracovní a rodičovskou roli?

• Jaký je zpětný pohled matek k jejich rozhodnutí slaďování práce a péče?

• Jaký postoj mají zaměstnané matky ke slaďování pracovní a pečovatelské role?

• Jaký formy flexibilní práce preferují zaměstnané matky s dětmi do tří let?

• Do kterého typu rodinné politiky dle modelu S. Leitner by spadala Česká republika 

v rámci slaďování práce a péče u matek s dětmi do tří let?

• Jak sociální stát podporuje zaměstnané matky s dětmi do tří let?

• Jak jsou zaměstnané matky s dětmi do tří let podporované na trhu práce?

• Jak reflektuje současná nabídka služeb péče o děti do věku tří let potřeby pracujících 

matek? 

• Jak širší rodina podporuje zaměstnané matky s dětmi do tří let?
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• Jak partner podporuje zaměstnané matky s dětmi do tří let?
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3 Metodický přístup
V práci bylo využito dvou druhů dat. Základnou, o kterou se v průběhu celé práce opírám, 

jsou sekundární data. Data, která byla sesbírána, analyzována a publikována v určité podobě 

jinou osobou (Veselý a Nekola 2007, s. 158). Jejich důležitost zde uvádím především proto, 

že  skrze  jejich  analýzu  dat  je  v práci  umožněno  vycházet  z teoretických  a  věcných 

východisek. Jedná se tedy především o institucionální analýzu.

Dalším  druhem  dat  jsou  data  primární,  která  jsem  realizovala  prostřednictvím 

vlastního empirického výzkumu. Ten je stavěn na základě kvalitativního přístupu, který je pro 

moji  práci  vhodný především proto,  že  jeho výsledky ze zjištění  se  netýkají  statistických 

procedur, ale naopak se klade důraz na život lidí, chod organizací a jejich vzájemných vztahů 

(Strauss  a  Corbinová  1999,  s.  10).  U kvalitativního  přístupu kritéria  jako jsou  věk,  stav, 

profese atd. vymezují pouze rámec výzkumu, důležitý je zde životní příběh (Kaufmann 2010, 

s.  49).  Zkrátka  „Jde o to  do hloubky  a kontextuálně  zakotveně  prozkoumat  určitý  široce  

definovaný jev a přinést  o něm maximální množství  informací“ (Švaříček a Šeďová 2007, 

s. 24). 

Jako výzkumnou strategii  využívám vícečetnou případovou studii.  Případová studie 

má  za  úkol  popsat  či  rekonstruovat  onen  zkoumaný  případ,  jehož  předmětem  výzkumu 

mohou být jednotlivci,  skupiny,  instituce nebo i  organizace (Flick 2004, s.  147). Sběr dat 

šetření  pomocí  této  metody  má  přinést  velice  důkladné  a  zejména  hloubkové  zkoumání 

s pochopením jednoho nebo dokonce více případů (Švaříček a Šeďová 2007, s. 97). 

Mým předmětem výzkumu jsou jednotlivci,  konkrétně  jde o  matky-zaměstnankyni 

z dvou-příjmových  rodin  s dětmi  do  tří  let  věku.  Tento  výzkumný  design  mi  umožňuje 

nahlédnout do každodenních situací těchto žen a zjistit tak problémy, se kterými se během své 

realizace  rolí  matky  a  zaměstnankyně  setkávaly  či  setkávají,  a  nalézt  strategie,  které  si 

v průběhu  jejich  slaďování  práce  a  péče  zvolily  a  dozvědět  se  zbylé  odpovědi  na  mé 

výzkumné otázky.

3.1 Výběrový soubor
Jak již  bylo  několikrát  zmíněno,  zajímám se o pracující  ženy z dvou-příjmových úplných 

rodin, které pečují o dítě do tří let věku, ty také představují moji cílovou skupinu. Konkrétní 

výběrový  soubor  (také  tzv.  výzkumný  vzorek)  byl  vybrán  prostřednictvím  záměrného 

(nepravděpodobnostního)  výběru,  konkrétně  se  jednalo  o  výběr  úsudkem  s kombinací 

nabalování. 
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Metoda  výběru  úsudkem  funguje  na  principu,  ve  kterém  nemá  každý  jednotlivec 

(objekt) stejnou šanci se dostat do výzkumného vzorku. Je vhodný především pro výzkumy 

s malým výběrovým souborem, jehož zastoupení se předpokládá o velikosti do desíti osob. 

Výzkumník na základě svých znalostí o výzkumném problému je schopný stanovit si sám 

vhodné členy do vzorku.  Co se týče reprezentativity  vzorku,  ta je zde v minimální  míře 

(Reichel  2009: 80-83). Na což mohu navázat  tvrzením,  že v kvalitativním výzkumu nelze 

považovat žádný výběrový soubor za reprezentativní, zejména když je v malém zastoupení 

(Kaufmann 2010, s. 49).

Metoda výběru nabalováním funguje na principu, ve kterém nemá každý jednotlivec 

(objekt) stejnou šanci se dostat do výběrového vzorku. Nejprve je nalezena jedna osoba či 

několik osob najednou reprezentujících výběrový soubor. U dotyčných je předpokládáno, že 

budou  znát  další  osoby,  které  by  se  svojí  (totožnou)  identifikací  hodily  do  výběrového 

souboru.  Doporučené osoby jsou následně kontaktovány a rovněž požádány o další kontakty. 

Tento proces pokračuje až do nasycení vzorku (Reichel 2009, s. 80-83).

Shánění vhodných respondentek do výběrového souboru začalo díky oslovení jedné 

známé, která je pracující matkou s dítětem do tří let a na základě jejího doporučení, jsem měla 

možnost oslovit další dvě vhodné matky-zaměstnankyně (výběr nabalováním). Dále ve snaze 

nalézt  další  vhodné  subjekty  do  výzkumného  vzorku,  jsem  oslovila  známou  působící 

v mateřské  školce.  Díky  ní  mi  bylo  umožněno  kontaktovat  další  čtyři  vhodné  matky-

zaměstnankyně.  To,  že  to  tyto  čtyři  respondentky využívají  stejného zařízení  denní  péče, 

může mít určitý vliv na výsledky výzkumu.

Ke  sběru  kvalitativních  dat  mi  sloužila  metoda  dotazování.  Konkrétně  jde 

o polostrukturovaná interview, během nichž tazatel pokládá účastníkovi rozhovoru určité typy 

otázek. Ovšem záleží již čistě na něm, v jakém pořadí bude otázky pokládat, nicméně pořadí 

daných oblastí  rozhovoru musí  zůstat  stejné (Miovský 2006, s.  159-160). Hendl tento typ 

metody označuje jako rozhovor pomocí návodu, který umožňuje tazateli volnost ve formulaci 

otázek, ale také mu umožňuje strukturovanější vedení rozhovoru, co nejpřínosnější vyžití času 

vymezeného  k rozhovoru  a  přestože  má  interview  zůstat  v určitém  zaměření,  dovoluje 

účastníkovi rozhovoru sdělit své vlastní zkušenosti a postoje (Hendl 2012, s. 174).

Celkově  byl  tedy  rozhovor  proveden  se  sedmi  respondentkami  (dotazovanými 

osobami  výzkumu),  u  kterých  byly  stanovené  tyto  podmínky:  úplná  rodina,  ekonomická 

aktivita  matky i otce a péče o dítě do tří let  věku. Realizace rozhovorů se uskutečnila ve 

středočeském  kraji,  přímo  v lokalitách  Berounska  a  Hořovicka,  během  časového období 

března a začátkem dubna. Výzkumný terén, ve kterém jsem se pohybovala, byly buď osobní 
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byty respondentek, nebo budova mateřské školy. Průměrný rozhovor trval okolo 38 minut. 

Respondentky na základě informovaného souhlasu byly seznámeny se všemi svými právy, 

které se pojí k etice výzkumu, a na základě těchto etických pravidel potvrdily svůj souhlas 

s účastí v rozhovoru. 

Těmito  etickými  pravidly  jsou  důvěra,  poučení  o  souhlasu  a  umožnění  přístupu 

účastníkům výzkumu k práci (Švaříček a Šeďová, s. 45-49). Informovaný souhlas k tomuto 

výzkumu konkrétně potvrzoval, že nikde nebudou zveřejněna jejich citlivá osobní data, která 

by  mohla  identifikovat  jejich  osobu,  když  už  tak  pouze  v anonymizované  podobě. 

Respondentky byly obeznámeny s jejich právy na přerušení rozhovoru a vzetí informované 

souhlasu nazpět. Také byly seznámeny s účelem výzkumu, s informací, že celý rozhovor bude 

nahráván i s tím, že přepsaný rozhovor mohou obdržet k autorizaci či výslednou práci mohou 

získat v elektronické podobě.  Souhlas s podmínkami a jejich dobrovolnou účastí ve výzkumu 

byl potvrzen podpisem v informovaném souhlasu, kdy respondentkám byla vždy ponechána 

jedna kopie.  Jedna kopie pak také vždy byla  zanechána k dispozici  pro dotyčnou instituci 

mateřské školy, v níž byly realizovány čtyři rozhovory.

Pro  stručnější  charakteristiku  zde  uvádím  tabulku  3  a  4.  Kdy  charakteristika 

respondentek představuje ženy ve věkovém rozmezí od 29 do 40 let se středoškolským či 

vysokoškolským vzděláním. Všechny tyto ženy jsou vdané a představují tak nukleární typy 

rodin, kde jsou zastoupeny otec-manžel, matka-manželka a alespoň jedno dítě. Věk dětí byl 

zastoupen od jednoho roku a tří měsíců až do čerstvého věku tří let. Nutné je podotknout, že 

v době kontaktování žen byli děti ještě mladší tří let, avšak těsně před rozhovorem dvě děti 

oslavily své třetí narozeniny.  Ženy využívaly jak dvouleté, tak tříleté rodičovské dovolené 

(doba pobírání rodičovského příspěvku). Služby péče byly zastoupeny mateřskými školami 

a chůvami. Flexibilní formy práce se u žen jevily v podobě zkráceného pracovního úvazku.

11



Tab. 3: Charakteristika výběrového souboru

Přezdívka
Rodinný 

stav

Členové  rodiny  a 

jejich věk*

Vzdělání 

matky**

Vzdělání 

otce**

Lokalita 

bydliště

***

Rozhovor 1 Radmila vdaná
matka (40), otec (47), 

dcera (9), syn (2,5)
SOŠ SOŠ Vesnice

Rozhovor 2 Milena vdaná
matka (29), otec (29), 

syn (2,5)
VOŠ SŠ Město

Rozhovor 3 Zora vdaná

matka (36), otec (33), 

dcera  (5),  dcera 

(čerstvě 3)

VŠ VŠ Vesnice

Rozhovor 4 Kamila vdaná
matka (38), otec (44), 

syn (6), syn (2,75) 
SOŠ SOU Vesnice

Rozhovor 5 Valérie vdaná
matka (34), otec (34), 

dcera (3), syn (1,25)
VŠ VŠ Město

Rozhovor 6 Romana vdaná
matka (29), otec (37), 

dcera (3), dcera (1,5)
VŠ SOU Město

Rozhovor 7 Elena vdaná

matka (34), otec (32), 

dcera  (6),  dcera 

(čerstvě 3)

SOŠ SOU Vesnice

*věk členů rodiny je uveden v závorce
**jedná se o nejvyšší dosažené vzdělání – SOU s výučním listem, SOŠ a SŠ s maturitou, VOŠ a VŠ s titulem

***jako město se zde počítá lokalita od 3 000 a více obyvatel

Zdroj: Autorka
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Tab. 4: Širší charakteristika výběrového souboru

Rozhovor 

1

Rozhovor 

2

Rozhovor 

3

Rozhovor 

4

Rozhovor 

5

Rozhovor 

6

Rozhovor 7

Nástup  do 

práce ve 

věku 

dítěte

2 roky
2 roky  a  2 

měsíce

2 roky  a  6 

měsíců

2 roky  a  8 

měsíců
8 měsíců 1 rok 1 rok

Nástup  na 

pracovní 

úvazek

Zkrácený plný Plný plný Zkrácený zkrácený zkrácený

Nynější 

pracovní 

úvazek

Plný plný Plný plný Zkrácený zkrácený Plný

Dřívější 

zajištěná 

péče o dítě 

do  tří  let 

věku

chůva  (půl 

roku) 

mateřská 

škola

babička 

(půl roku)

mateřská 

škola
Chůva chůva

manžel, 

babičky, 

prababička 

a praděda 

Nynější 

služby 

péče o dítě 

do  tří  let 

věku

mateřská 

škola 

(nástup  od 

2 a půl let)

mateřská 

škola

mateřská 

škola 

(nástup 

před 

3. rokem)

mateřská 

škola
Chůva chůva

mateřská 

škola 

(nástup  od 

2 a půl let) 

Rodičov-

ská 

dovolená

3letá 2letá 3letá 3letá 2letá 2letá 3letá

Zdroj: Autorka

3.2  Rozbor sesbíraných dat
Analýza  kvalitativních  dat  případové  studie  může  být  prováděna  různými  způsoby. 

Důsledkem je volnost ve zpracování dat a v jejich následné systematizaci skrze nová zjištění 

analytické studie (Miovský 2006, s. 219). V mém případě bylo pro analýzu primárních dat 

vzniklých  z rozhovorů  s  pracujícími  matkami  s dětmi  do  tří  let  užito  tematické  analýzy. 

Tematickou analýzu jsem se snažila provádět dle postupu Virginie Braun a Victorie Clarke 

(2006).  Ty  v postupu  začínají,  po  seznámení  se  s daty,  přepisem  rozhovorů  do  písemné 

podoby.  Následně  dochází  k  vytváření  kódů.  Po  dlouhém  výčtu  kódů  jsou  vyhledávány 

témata a jejich přezkoumání. Poté se přechází k definování a pojmenování témat a nakonec k 

samotnému vypracování výzkumné zprávy.
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Kódování je vlastně rozbití textu na určité jednotky (odstavec, věta, slovo apod.), kdy 

ke každé jednotce je přiřazen určitý kód (pojmenování vymezeného textu). Je důležité mít pro 

jednu  jednotku,  která  charakterizuje  několik  zásadních  témat,  více  kódů.  Po  výčtu  všech 

patřičných kódů se přechází k jejich zpětné kontrole. Teprve poté dochází ke slučování kódů

a  ke  kategorizaci.  Prostřednictvím  podobností  kategorií  se  utvářejí  vztahy,  které  se  dále 

definují (Švaříček a Šeďová 2007, s. 211-222).

Při mém kódování nebylo užito žádných počítačových programů sloužících k analýze 

dat.  Naopak  vše  bylo  založeno  na  vepisování  značek,  kódů  a  podobných  označení  do 

vytištěné  písemné  podoby  rozhovorů.  Po  konstruování  kódů  a  následných  kategorií  bylo 

vytvořeno několik témat,  která  by měla odpovídat na moje výzkumné cíle a otázky.  Tato 

témata  se  týkají  strategií  pracujících  matek  s dětmi  do  tří  let,  problémů  objevujících  se 

u těchto žen,  postojů ke kombinaci  práce a  péče samotnými  ženami  a  okolím,  a  podpory 

věnované ze stran státu, zaměstnavatelů a rodiny.
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4 Teoretická východiska
Jako teoretická východiska mi zde slouží dvě teorie, z nichž vycházím v celé této práci. Jedná 

se o typologii rodinné politiky od Sigrid Leitner, kdy se tak snažím zachytit rodinnou politiku 

České republiky, a preferenční teorii od autorky Catherine Hakim.

4.1 Typologie rodinné politiky
Esping-Andersen (1990) ve své práci zmiňuje teorii dekomodifikace. Za tento jev může tzv. 

sociální  právo,  u kterého je stanoviskem určitá  míra,  při  které  si  lidé mohou udržet  svoji 

životní úroveň, aniž by vstupovali na trh práce. S těmito sociálními právy disponují sociální 

státy,  které  vytvářejí  stratifikaci  ve  společnosti.  Prostřednictvím  těchto  znalostí  vytvořil 

Esping-Andersen  tři  typologie  sociálních  režimů:  sociálně  demokratický,  

konzervativně-korporativní  a  liberální.  Určitý  typ  sociálního  státu  představuje  diferenciaci 

podpory věnovanou státem, pracovním trhem a rodinou k dosažení sociálního blaha občanů. 

A to skrze ustanovené právní normy a pravidla (Esping-Andersen 1999, s. 34).

I když tato teorie se setkala se značnou kritikou, kdy autorovi například bylo vytýkáno 

zjednodušení  problematiky  (Castles a  Mitchell  1992),  metodologie (Ragin  1994,  Kangas 

1994), či nezahrnutí genderových hledisek (Sainsbury 1996, O´Connor et al. 1999) a mnoho 

dalších.       

Na  kritiku  Esping-Andersen  reagoval  tím,  že  na  svět  přivedl  familialistické  

a  de-familialistické systémy sociálních států, které se od sebe liší mírou odpovědnosti rodin 

za  jejich  rodinné  blaho.  Familialistický  model  představuje  plnou  odpovědnost  rodiny  za 

blahobyt  členů.  De-familialistický  model  naopak  snižuje  závislost  jednotlivých  členů  na 

rodině (Esping-Andersen 1999, s. 51).

Na  základě  Esping-Andersenovi  teorii  o  sociálních  států  opírající  se  o  koncept  

de-familialismu  je  postavena  i  teorie  S.  Leitner  (2003),  která  modely  familialistických  

a de-familialistických režimů sociálních států dále rozvíjí. Důležité je ovšem podotknout, že 

autorka se zaměřuje spíše na jednotlivá opatření rodinných politik než na sociální státy jako 

takové.  A tedy podle  toho,  v  jakém rozsahu je  podporována  pečovatelská  funkce  rodiny 

sociálním  státem,  odlišuje  i  typy  rodinných  politik.  Familialistické  systémy  podporují 

pečovatelskou funkci rodiny a staví své politiky především na rodičovské dovolené, daňových 

úlevách, dávkách či sociálních výhodách. Kdežto de-familialistické  systémy,  které  se  snaží 

vymanit rodiny z pečovatelských úloh, přikládají velký důraz v rámci své politiky na veřejné 

služby,  veřejná  zařízení  poskytující  péči  o  děti  a  dotace  na  další  pečovatelské  služby. 
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Následně  pak  od  sebe  odlišuje  4  typy  rodinných  politik:  explicitní  familialismus (stát 

nezřizuje  žádné  pečovatelské  služby,  jeho  hlavním  cílem  je  prostřednictvím  sociálního 

zabezpečení  posílit  v rodině  její  pečovatelskou  funkci),  volitelný  familialismus (podpora 

pečovatelské funkce rodiny státem i alternativní formy péče), implicitní familialismus (žádná 

podpora rodiny prostřednictvím politik, vše co je spojené s péčí o děti,  je úlohou rodiny)  

a  de-familialismus (členové rodiny jsou osvobozeni od pečovatelských úloh prostřednictvím 

státních a tržních služeb péče).

Bartáková  doplnila  analýzu  rodinných  politik   EU-15  Sigrid  Leitner  o  Českou 

republiku. Analýza Leitner byla provedená prostřednictvím tří indikátorů popisující rodinnou 

politiku státu a to skrze – rodičovskou dovolenou, rodičovský příspěvek a formálních služeb 

péče  o  děti.  Důležité  je  podotknout,  že  u  formálních  služeb  péče  o  děti  do  tří  let  není 

zjistitelné, zda se jedná o veřejné či soukromé formy služeb péče, lze pouze říci, kolik dětí 

není v rodičovské péči. Česká republika tedy dle zařazení Bartákové svojí rodinnou politikou 

spadá do typu explicitního familialismu,  pro nějž je charakteristický tradiční model „male 

breadwinner“  (muž-živitel),  dlouhou  rodičovskou  dovolenou  s malým  počtem  dětí 

zastoupených ve formálních službách péče o děti a výhradně rodičovskou péčí o děti do tří let 

(Bartáková 2009, s. 48-52).

4.2 Preferenční teorie
Tím, že ženy přivádějí děti na svět, jsou rodičkami a zhruba první rok života je na nich dítěte 

závislé. Jejich role ženy je spatřována zejména v péči o dítě. Avšak tato role nemusí být právě 

ta, kterou ženy nejvíce preferují, naopak nemusí ji preferovat vůbec a raději svůj čas věnují 

práci, zálibám apod. 

O preferenci v podobě kombinace práce a péče se zajímala právě Catherine Hakim 

(2000).  Její  preferenční  teorie  ukazuje  na  tři  základní  typy  žen  a  jejich  reakce  na  danou 

rodinnou politiku. Jedná se tak o  ženy, které jsou  orientované na práci, u nich je prioritou 

kariéra. Dalším typem jsou  ženy adaptivní, ty se pokoušejí sladit jejich práci s péčí o děti. 

A ženy orientující  se  na  rodinu  a  domácnost,  které  upřednostňují  péči  o  děti  před  prací. 

Předpokladem pro tuto typologii je, že ženy svoji orientaci v průběhu života nemění. Běžné 

zastoupení žen ve společnosti je dle Hakim zhruba následovné: 20 % tvoří ženy orientované 

na domácnost, 20 % ženy orientované na práci a zbylých 60 % ženy adaptivní.

Při zastoupení typů žen ve společnosti záleží na opatřeních sociální politiky, která ve 

většině případů zvýhodňují jen jednu stranu (práci nebo péči), avšak u adaptivního typu žen 

se  s tím nesetkáváme,  neboť  ty  využívají  taková  opatření,  která  souvisejí  se  vším,  co  by 
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mohlo nastavit rovnováhu mezi placenou prací a péčí o dítě a o domácnost (Sirovátka et al., 

2006,  s.  60-62).  Lze  tedy  říci,  že  ženy  orientované  na  domácnost  neovlivňují  při  jejich 

rozhodování  politiky podporující  zaměstnanost,  ale  působí  na ně vliv  politiky podporující 

rodinu. Naopak na ženy orientované na práci působí vliv politiky zaměstnanosti  a ne vliv 

rodinné politiky. U žen adaptivních je tomu tak, že je při volbě strategie ovlivňují oba typy 

politik zároveň (Sirovátka a Bartáková 2008, s. 68-70). Pro moji práci je podstatné zaměření 

se na ženy patřící pod typ adaptivní, protože v ČR je (v souladu s Leitner) rodinná politika 

směřována zejména na pečovatelskou funkci matek s dětmi do tří let.

I  na  tuto  teorii  byla  upřena  pozornost  a  nevyhnula  se  silné  kritice.  Byla  ji  např. 

vytýkána nadhodnocenost svobodné volby žen a podhodnocování vnějších faktorů, které mají 

při  volbě strategie,  jelikož naše preference  jsou do jisté  míry ovlivňovány sociokulturním 

kontextem.  Preferenční  teorie  Catherine  Hakim  byla  kritizována  za  to,  že  v sobě  nese 

myšlenku  genderového  esencialismu.  Myšlenku,  kdy  pohlavní  nerovnosti  jsou  přirozené, 

vznikají  jako  příčina  svobodné  volby,  a  nejde  o  omezování  prostřednictvím  nerovných 

podmínek  a  genderových  norem.   Hrozba  genderového  esencialismu  vězí  v legitimizaci 

nerovností,  které  by  způsobily  zmaření  sociálních  změn.  A  i  když  Catherine  Hakim  si 

uvědomuje  vliv  vnějších  faktorů  na  rozhodování  žen,  na  kritiku  teorie  preferencí  reaguje 

tvrzením, že její teorie stojí proti politikám založených na genderové rovnosti (Hašková 2011: 

40-41).

Empirický  výzkum  z  roku  2005,  který  zjišťoval  typologii  preferencí  v ČR  na 

výzkumném souboru žen ve věku od 20 do 40 let, ukázal, že ženy adaptivní činily 71 %, ženy 

orientující  na  rodinu  a  domácnost  byly  zastoupeny  16  % a  ženy  orientující  se  na  práci 

představovaly 13 %. Důvodem je, že respondentky z roku 2005 vyrůstaly v době (narozeny 

v letech  1965-1986),  která  nevytvářela  již  pro-rodinná  opatření,  naopak  byly  stavěny  na 

důraze slaďování práce a péče. A proto i ten velký počet adaptivních žen (Manea a Rabušic 

2008, s. 60-61).
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5 Finanční podpora
Stát se snaží svou formou pomoci umožnit kombinaci práce a péče o děti do tří let věku, aniž 

by  tím  byli  tito  rodiče  finančně  znevýhodňováni.  Zajišťuje  to  státní  systém  sociálního 

zabezpečení  v podobě nejrůznějších  sociálních  dávek a  daňových opatření.  Tedy se jedná 

o finanční podpory přímé na základě dávkového systému a nepřímé finanční podpory v rámci 

daňového systému. 

Systém finanční  podpory ČR, stejně tak  jako i  jiné  evropské  země,  znázorňuje  dva 

zásadní trendy, které mají umožnit přesunutí důrazu využívání finanční podpory ze systému 

dávek  do  daňového  systému.  Uskutečnit  jim  to  má  zjednodušení  daňového  systému 

a zpřísnění podmínek nároků na dávky, což by mělo vést ke zvyšování celkové efektivnosti 

sociálního systému (Horáková 2013, s. 18).

5.1 Přímá finanční podpora
Sociální  dávky  přímé  finanční  podpory  jsou  pro  rodiny  s dětmi  mladšími  tří  let 

nepostradatelnými  zdroji  jejich  rodinných  měsíčních  příjmů.  Stát  se  za  pomoci  těchto 

prostředků  snaží  snížit  diference  mezi  životními  úrovněmi  rodičů,  kteří  obětují  svůj  čas 

a prostředky k výchově dětí, a bezdětnými rodinami a mezi rodinami a jednotlivci.  Značný 

segment  dávek určených pro rodiny se soustřeďuje na rodiny s  dětmi  předškolního věku, 

zejména na jejich raný vývoj.   Neboť v tomto okamžiku bývá rodina z velké míry finančně 

zabezpečována jen jedním členem rodiny (obvykle otec) a druhý, tedy žena, výhradně pečuje 

o dítě (MPSV 2005, s. 19).

U přímé finanční podpory se setkáváme s trendy, které snižují u sociálních transferů 

jejich chránící funkci. Neboť jejich podpora je směřována především k těm domácnostem, ve 

kterých  chybí  pracovní  příjmy.  Ovšem  se  zpřísněním  podmínek  k uplatnění  nároku  na 

sociální dávky, zeslabení skupiny oprávněných žadatelů a stagnací reálně odpovídající výší 

dávek  došlo  k početným  přechodům  jednotlivců  či  rodin  mezi  systémy  sociálního 

zabezpečení,  konkrétně  ze  systému  sociální  podpory  do  systému  sociální  pomoci.  Tento 

přesun tedy pouze způsobil transfer peněžních závazků z jedné strany sociálního zabezpečení 

na druhou. Opačnou situací je úprava některých dávek v jejich flexibilitě,  mj. se sem řadí 

rodičovský příspěvek, či využití aktivačních prvků pro zapojení více nízkopříjmových rodin 

na trh práce (Horáková 2013: 19). 

Přímá finanční  podpora je  směřována  k rodinám s jedním příjmem a to  za účelem 

snížení  vzniklých finančních  ztrát  při  rozdělení  rolí  v rodině – na muže-živitele  a matku-

pečovatelku.  Přesun  lidí  z jednoho  systému  sociálního  zabezpečení  do  druhého  způsobil 
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akorát to, že většina rodin s dvěma příjmy nedosahuje na jiné dávky státní sociální podpory 

než je rodičovský příspěvek. A proto se zaměřuji pouze na takové nástroje, které usnadňují 

rodičům  s dětmi  do  tří  let  jejich  kombinaci  práce  a  péče.  Přímo  se  zaměřuji  na  dávky 

nemocenského pojištění a dávky státní sociální podpory. Dávky nemocenského pojištění jsou 

konkrétně zastoupeny peněžitou pomocí v mateřství, vyrovnávacím příspěvkem v těhotenství 

a mateřství a ošetřovným. Právně jsou zakotveny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění,  ve  znění  pozdějších  předpisů. Dávky  státní  sociální  podpory zde  znázorňují 

rodičovský příspěvek a přídavek na dítě, které jsou ustanoveny v zákoně č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

5.1.1 Dávky nemocenského pojištění
Peněžitá  pomoc  v mateřství slouží  jako  dávka  systému  nemocenského  pojištění,  jejímž 

úkolem  je  finančně  zabezpečit  toho  rodiče,  kterému  je  poskytována  mateřská  dovolená 

založená  na  přerušení  doby  v  zaměstnání  a  možnosti  věnovat  se  péči  o  děti  v  prvních 

měsících jeho života (MPSV 2014, s. 2). Přestože jsou peněžitá pomoc v mateřství a mateřská 

dovolená  propojeni,  jsou  to  dva  odlišné  pojmy  spravované  odlišnými  zákony.  Peněžitou 

pomoc v mateřství stanovuje již zmíněný zákon o státní sociální podpoře, kdežto mateřskou 

dovolenou (viz kapitola 6) uzákoňuje zákoník práce.

 Podmínkou pro vyplácení  této  sociální  dávky je účast  na nemocenském pojištění, 

které  je  vymezeno  v podobě  270  odpracovaných  kalendářních  dnů  uplynulých  během 

posledních dvou let přede dnem čerpání peněžité pomoci v mateřství (ČSSZ 2015). Dojde-li 

v zaměstnání  k ukončení  pracovního  poměru  ještě  v období,  kdy  je  žena  v průběhu 

těhotenství,  má  nárok  na  tzv.  ochrannou  lhůtu.  Ta  poskytuje  ženě  ochranu  po  180 

kalendářních dnů od chvíle, kdy dojde k zániku jejího nemocenského pojištění. Po tuto dobu 

může  žena  stále  čerpat  dávky  ze  systému  nemocenského  pojištění.  Jestliže  však  období 

pojištění bylo kratší, pak i trvání ochranné lhůty bude tak dlouhé, jako počet kalendářních 

dnů,  při  nichž  pojištění  přetrvávalo.  Otěhotní-li  žena  až  po  odchodu  ze  zaměstnání,  její 

ochranná  lhůta  bude  činit  sedm  kalendářních  dnů  (MPSV  2014,  s.  4).  Peněžitá  pomoc 

v mateřství nemá vymezené konkrétní výše dávek, vyměřuje se prostřednictvím 70% denního 

vyměřovacího základu (Paloncyová 2013b: 65).

Na základě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je umožněno využívat 

dávku v mateřství i jiným pojištěncem. Výslovně § 32 odst. 1 písm. e) dovoluje otci dítěte či 

manželi matky dítěte, který nemusí být otcem dítěte, pečovat o dítě a pobírat přitom dávku 

nemocenského  pojištění.  Před tím však musí  dojít  k písemné  dohodě mezi  oběma aktéry. 
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S péčí o dítě může jak otec, tak manžel začít s počátkem sedmého týdne od porodu dítěte, 

trvat ale musí nejméně sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů. V této situaci na základě 

§ 36 odst.  1 písm. a) téhož zákona nepatří peněžitá pomoc v mateřství  matce dítěte,  ale té 

dotyčné osobě, se kterou matka dítěte uzavřela písemnou dohodu.

Nedojde-li  ke  splnění  podmínky účasti  na  pojištění  po stanovenou dobu,  je  rodiči 

s narozením dítěte umožněno čerpat dávku rodičovského příspěvku (Paloncyová et al. 2013b, 

s. 66). Jedním z takovýchto případů mohou být matky-studentky, jelikož těm s rokem 2008 

přestala být doba jejich studia započítávána do nemocenského pojištění (Křížková et al. 2008, 

s. 38). Výjimkami jsou takové studující matky, u kterých byla dle § 32 odst. 4 písm. a) zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, „doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole  

nebo na konzervatoři  považovaná za soustavnou přípravu na budoucí  povolání  pro účely 

důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno“.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je dávka, která vynahrazuje ženám 

ztrátu výdělku, za níž nemohou vlastní vinnou. Nárok na ni podle § 42 odst. 1 písm. d) zákona 

č.  187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, má každá  „těhotná příslušnice,  příslušnice do 

konce  devátého  měsíce  po  porodu  nebo  příslušnice,  která  kojí,  jestliže  podle  zvláštních  

právních  předpisů  byla  odvolána z  dosavadního služebního  místa,  neboť  to  vyžaduje  její  

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a byla ustanovena na jiné služební místo.“

Tato  dávka  nemocenského  pojištění  přísluší  ženám,  které  jsou  z důvodu  svého 

těhotenství či mateřství převedeny na jinou než původní práci a ve které dochází k poklesu 

mzdy  či  platu  ženy.  Vyrovnávací  příspěvek  se  vypočítává  na  základě  rozdílu  denního 

vyměřovacího  základu  určeného  ke  dni  nástupu  na  přiřazenou  práci  a  průměru  příjmů 

připadajících  na  jeden  kalendářní  den,  jenž  přísluší  jednotlivým  kalendářním  měsícům 

strávených v jiné práci (Paloncyová 2013b, s. 66).

Ošetřovné je poslední zmiňovanou dávkou nemocenského pojištění, která zajišťuje 

možnost pečovat o dítě do deseti let nebo o člena domácnosti v době jeho nepříznivého 

zdravotního stavu. Výše ošetřovného je vyměřována jako 60 % z redukovaného denního 

vyměřovacího základu příslušícího k jednomu kalendářnímu dni (Paloncyová 2013b, s. 66).

5.1.2 Dávky státní sociální podpory
Rodičovský příspěvek je dávka, která má za úkol finančně zabezpečovat ty rodiče, kteří jsou 

v rámci rodičovské dovolené (více v kapitole 6) omluveni v práci a mohou tak pečovat o své 
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děti.  Přestože je rodičovský příspěvek dávka, která je propojena s rodičovskou dovolenou, 

nejsou na sobě časově závislé.

Rodičovský příspěvek začíná být platný buď v tu chvíli, kdy dojde k ukončení dávky 

peněžité pomoci v mateřství, nebo ode dne porodu (pouze v případě, že matka nesplňovala 

podmínky k čerpání peněžité pomoci v mateřství).  Příspěvek je vždy vyplácen pouze na to 

dítě, které bylo narozeno jako poslední.  Podmínkou k užívání této sociální dávky je obstarat 

dítěti  patřičnou  péči,  která  bude  zajištěna  nejen  po  celý  den,  ale  také  ve  všech  dnech 

kalendářního měsíce, ať už osobně či jinou dospělou osobou. Rodič tak může být výdělečně 

činný i přes umísťování dítě do institucionálních zařízení denní péče o děti. Ovšem výjimka je 

u dětí  mladších  dvou let,  doba návštěvy v zařízeních  nesmí  přesáhnout  svou 46 hodin za 

měsíc (MPSV 2014, s. 10).

Kompletní  částka,  která  je  pro  všechny  rodiče  stejná,  je  vymezena  hodnotou 

220 000 Kč. Výši dávky si každý rodič může volit sám, nejdéle však tato částka musí být 

vybrána do čtyř let věku dítěte. Výše rodičovského příspěvku se zjistí tak, že při narození 

dítěte  je  alespoň  jednomu  rodiči  kalkulováno  70  % 30násobku  z  denního  vyměřovacího 

základu. Pak si  teprve dotyčný může sám stanovit  výši  a dobu čerpání.  V situaci,  kdy je 

možné stanovit oběma rodičům denní vyměřovací základ, je nahlíženo na ten, který je vyšší. 

Z denního  vyměřovacího  základu  je  rovněž  určena  i  výše  maximálního  měsíčního 

rodičovského příspěvku, který rodič může získat (MPSV 2015b). 

Dle ustanovení  § 30 zákona  č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, činí-li výše 

sociální dávky 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu částku, která je menší než 

7 600 Kč, nebo pokud nelze stanovit denní vyměřovací základ z důvodu pečování o starší 

dítě, při němž uběhla rodiči podpůrčí doba pro čerpání peněžité pomoci v mateřství, bude si 

moct rodič zvolit  výši rodičovského příspěvku maximálně do rozsahu 7 600 Kč. Pokud je 

70 % 30násobku denního vyměřovacího základu vyšší než 7 600 Kč, může si rodič zvolit výši 

rodičovského příspěvku vyšší než 7 600 Kč, avšak maximálně do sumy 11 500 Kč. Zvolenou 

výši dávky si může změnit ten rodič, kterému náleží možnost čerpat rodičovský příspěvek a to 

vždy po uplynutí tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výjimkou jsou rodiče, u kterých 

nelze ani matce, ani otci určit denní vyměřovací základ příslušící ke dni narození dítěte. Pro 

ty  je  dostupná pouze ta  varianta  čerpaná  do čtyř  let  věku dítěte.  Z toho důvodu se často 

rodičovský  příspěvek  zaměňuje  s rodičovskou  dovolenou,  kdy  je  označován  jako 

vícerychlostní rodičovská dovolená – dvouletá, tříletá a čtyřletá. 
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Vyplácení rodičovského tedy může v minimální míře trvat jeden rok a sedm měsíců 

s maximální  částkou  11 500  Kč.  Naopak  v maximální  míře  může  čerpání  rodičovského 

příspěvku trvat až čtyři roky, kdy částka je rozdělena do dvou období. Prvních devět měsíců 

je částka vyplácena ve výši 7 600 Kč, zbylé tři roky a tři měsíce se vyplácí se výši 3 800 Kč 

(Peněžitá pomoc 2014: 10-11). Zde jde tak o zvýšenou (11 500 Kč) a sníženou (3 800 Kč) 

pevnou měsíční částku rodičovského příspěvku. Nejčastěji volená varianta, tzv. základní, trvá 

2 roky a 5 měsíců a po celou dobu čerpání se pobírá částka 7 600 Kč (MPSV 2009). 

Přídavek na dítě je základní, dlouhodobá dávka, pomáhající pokrýt náklady, jež jsou 

spojené  nejen  s výživou  nezaopatřeného  dítěte,  ale  i  s výchovou  o  dítě  (MPSV  2015a). 

Dle § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, je tato dávka přiznána takovému 

nezaopatřenému dítěti,  nepřesahuje-li rodinný příjem hranici  2,4násobku životního minima 

rodiny. Rodinný příjem je posuzován z předchozího kalendářního roku a započítává se do něj 

i rodičovský příspěvek. Například pro úplnou rodinu s dvěma dětmi do šesti let nesmí rodinný 

příjem přesahovat částku 22 680 Kč pro nárok na dávku přídavku na dítě (vypočítáno dle - 

MPSV 2013)

Tato dávka státní sociální podpory je směřována k dětem ode dne jejich narození do 

završení  jejich  povinné  školní  docházky,  nejdéle  do  26  let  v případě,  kdy  se  dítě 

prostřednictvím  studia  připravuje  k budoucímu  povolání,  nebo  je  jeho  zdravotní  stav 

dlouhodobě nepříznivý. Její čerpání je stavěno na základě třech věkových kategorií. Do šesti 

let je vyplácena částka ve výši 500 Kč, od šesti do 15 let činí výše 610 Kč a od 15 do 26 let se 

částka rovná 700 Kč (Paloncyová 2013b, s. 69).

5.2 Nepřímá finanční podpora
Ustanovení daňových opatření je konstituováno v zákoně České národní rady č. 586/1992 Sb., 

o  daních  z příjmů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Pomoc  prostřednictvím  daní  je 

nepostradatelným  finančním  prostředkem  pro  začínající  rodiny,  kterou  mohou  využívat 

všechny rodiny s alespoň jedním ekonomicky aktivním členem rodiny. Tato opatření se snaží 

podporovat rodiny v jejich soběstačnosti a v jejich co nejslabší závislosti na dávkách státní 

sociální  podpory.  Daňová  podpora  ve  sféře  rodiny  může  být  uskutečňována  výhradně 

z příjmů fyzických osob (MPSV 2005, s. 20). Tentýž zákon o daních z příjmů v ustanoveném 

§ 2 vymezuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob ČR jako fyzické osoby bydlící  na 

území ČR, které mají daňovou povinnost vztahující se na příjmy vyplývající ze zdrojů v ČR 

či v zahraničí.
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Daňové  nástroje,  oproti  dávkám  státní  sociální  podpory,  poskytují  výhodu  spíše 

úplným rodinám, zejména manželům s dětmi. Přímé daně a jejich odpočet zvýšily podporu u 

nízkopříjmových  rodin,  kterým  se  dokonce  více  dostává  možnosti  využívání  daňového 

bonusu,  na  rozdíl  od  předchozích  odečitatelných  položek  z daňového  základu,  které 

zvýhodňovali rodiny s vyššími příjmy (Höhne 2008, s. 16). 

Mým záměr zde není nevystihnout všechny nepřímé finanční podpory, které by mohli 

být dostupné v úplných pracujících rodinách, zaměřuji se pouze na tři nástroje v této oblasti, 

kam řadím slevu na manžela, daňového zvýhodnění na vyživované dítě a slevu za umístění 

dítěte.

5.2.1 Sleva na manžela/manželku
Sleva na manžela/manželku je ustanovena v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, který vymezuje, že jakmile jeden z manželů žijící společně s poplatníkem 

v jedné hospodařící domácnosti nemá vlastní peněžní příjmy přesahující nad hranici 68 000 

Kč za jedno zdaňovací období (jeden kalendářní rok), má nárok na uplatnění této slevy, jejíž 

výše činí 24 840 Kč. Do příjmů nejsou započítávány dávky ze systému státního sociálního 

zabezpečení. 

Sleva na manžela je zřetelným prototypem nepřímé finanční podpory ze strany státu 

k úplné rodině s dětmi raného věku, avšak ne už pro rodiny s oběma ekonomicky aktivními 

rodiči.  Tedy v nejčastějších životních situacích jde o živitele  (otce)  a méně pracujícího či 

nepracujícího (matku), která pečuje o dítě na rodičovské dovolené.

5.2.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
Daňové zvýhodnění na dítě je na základě § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, orientováno na daňové poplatníky žijící společně v jedné hospodařící domácnosti na 

teritoriích  členských  států  EU  nebo  státu,  který  je  součástí  Evropského  hospodářského 

prostoru. Výše daňového zvýhodnění na jedno dítě činí 13 404 Kč za jeden kalendářní rok. 

S každým dalším dítětem výše částky roste, za druhé dítě již částka činí 15 804 Kč a s třetím 

a každým dalším dítětem je výše stanovena na 17 004 Kč. 1Daňoví poplatníci pak mohou tato 

zvýhodnění na vyživované děti uplatnit prostřednictvím daňového bonusu, slevy na dani či 

jejich vzájemnou kombinací.  Nárok na daňové zvýhodnění má poplatník pouze v případě, 

jedná-li se o jeho vlastní dítě eventuálně o dítě dalšího z manželů, a to až do zletilosti dítěte či 

1 Ovšem pouze neuplatňuje-li slevu na dani dle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

23



do skončení jeho věku 26 let z důvodu vytrvalé přípravy na budoucí povolání, to je vymezeno 

§ 35c odst. 6 téhož zákona

Tab. 5: Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Výše daňového zvýhodnění Měsíční částka (Kč) Roční částka (Kč)

Na jedno dítě 1 117 13 404

Na druhé dítě 1 317 15 804

Na třetí a každé další dítě 1 417 17 004

Zdroj: Finanční správa 2015a; vloženo do tabulky autorkou

Daňový bonus je v § 35c odst.  3  a  4  zákona č.  586/1992 Sb.,  o daních z příjmů, 

vysvětlován  jako  vzniklý  rozdíl  mezi  daňovým  zvýhodněním  a  daňovou  povinností  za 

náležité zdaňovací období. O kolik je poté daňové zvýhodnění vyšší, o tolik je i daňový bonus 

vyšší. Minimální výše bonusu může být 100 Kč, maximální 60 300 Kč za jeden kalendářní 

rok. Nicméně nárok na jeho uplatnění má pouze takový poplatník, který má vlastní peněžní 

příjem nejméně šestinásobný minimální mzdě.  2

5.2.3 Sleva za umístění dítěte
Sleva za umístění dítěte (také tzv. školkovné) je nová roční sleva na dani, kterou je možné 

využít úplně poprvé za zdaňovací období 2014. Podmínkou je, že vyživované dítě musí žít 

s poplatníkem v jedné společně hospodařící  domácnosti.  Pokud žije vyživované dítě s více 

poplatníky v jedné hospodařící  domácnosti  pohromadě,  pak tuto slevu může za zdaňovací 

období  využívat  pouze  jeden  z nich  (Finanční  správa  2015b).  Ustanovení  §  35bb odst.  1 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, konstatuje, že sleva na dani je poskytována za 

umístění dítěte v zařízeních péče o děti předškolního věku, kam se dle školského zákona řadí 

i mateřské školy.

Výše „školkovného“ se řídí prokázanými výdaji spojenými s umístěním dítěte, avšak 

bez započítání stravného. Za každé dítě za jedno zdaňovací období (jeden kalendářní rok) 

může být odečteno na dani  až  9 200 Kč, což je od roku 2015 výše minimální  mzdy.  Za 

zdaňovací období 2014 tato částka činí ještě 8 500 Kč (Finanční správa 2015b). 

2 Do příjmu se jenže nezapočítávají příjmy vyjmuté ze zdanění, příjmy, které jsou osvobozené od daně a příjmy, 
jež jsou vybírané srážkou na základě zvláštní daňové sazby, kromě příjmů postupujících v souladu s § 36 odst. 7 
či 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
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Již ze samotného názvu „školkovné“ je viděn přední úmysl tohoto daňového odpočtu, 

který  má  sloužit  především pro děti  od tří  let,  které  naplno  využívají  služeb  denní  péče, 

zejména  pak  zmíněné  školky.  Na  druhou  stranu  je  to  dobrý  základ  k většímu  využívání 

soukromých zařízení denní péče o děti, kdy rodičům se aspoň částečně budou vracet jejich 

peníze za poplatky, které jsou oproti veřejným zařízením až několikanásobně dražší.

6 Podpora na trhu práce
Jednou ze základních složek ochrany práce je poskytnutí  rovného zacházení na pracovním 

trhu. Rodiče dětí mladšího věku (zejména ženy) jsou často na trhu práce považovány za méně 

flexibilní,  spolehlivou  pracovní  sílu,  s čím  se  váže  i  jejich  znevýhodňování  při uzavírání 

pracovních smluv. To je také důsledkem, proč ženy-matky dětí předškolního věku se potýkají 

na trhu práce s nejistotami týkajícími se udržení či nalezení zaměstnání. V tomto případě si 

často sami zaměstnavatelé stanovují termín, kdy se mají matky po porodu dítěte vrátit zpět do 

práce či ženy oklamávají tvrzeními o zásadních změnách organizace práce (Kuchařová 2013, 

s. 60).

Na  druhou  stranou  mohou  zaměstnavatelé  v rámci  své  vstřícnosti  silně  ulehčovat 

slaďování práce a péče o malé dítě skrze nejrůznější druhy benefitů (peněžní bonusy, firemní 

služby  péče  o  děti  či  pružné  formy  zaměstnání),  které  pak  způsobují  rychlejší  návrat 

zaměstnanců  do  zaměstnání.  Na  trhu  práce  tedy  existují  takové  nástroje,  které  upravují 

pracovněprávní  vztahy  mezi  zaměstnavatelem  a  zaměstnancem-rodičem  a  které  svými 

nejrůznějšími formami pomáhají sladit pracovní život s rodinným (soukromým). Opatření na 

trhu práce konkrétně zabezpečuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů.

6.1 Ochrana rodičů v pracovněprávních vztazích
Pro  participaci  žen  na  trhu  práce  jsou  nutná  taková  pracovněprávní  opatření,  která

nejen matky-zaměstnankyně  ochraňují  před jejich vyřazením z trhu práce,  ale i  jim zaručí 

pohyb působnosti v pracovní i rodičovské sféře. Jedná se o nárok převedení na jinou práci 3, 

3 Koná-li zaměstnankyně-matka, která kojí či má dítě do devátého měsíce, práci zakázanou těmto zaměstnaným 
ženám, má právo dle § 41 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, na převedení na jinou práci. 
Ustanovení § 238 téhož zákona pouze dodává, že povinností zaměstnavatele je, aby takovouto ženu převedl na 
jinou práci, která již bude pro zaměstnankyni vhodná a při které bude mít nárok na stejný výdělek jako u 
současné práce.
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nárok na původní práci4, zákaz výpovědi5, nárok na vyhovění na přeřazení z noční práce na 

práci  vykonávanou ve dne6,  zákaz  nařízení  práce  přesčas7,  nárok na přestávky ke  kojení8, 

nárok  na  nepřítomnost  v zaměstnání  z  důvodu důležité  osobní  překážky  -  jedná  se  např. 

o mateřskou a rodičovskou dovolenou a ošetřovné9.

6.1.1 Mateřská dovolená
Mateřská  dovolená  se  řadí  mezi  osobní  překážky  práce  týkající  se souvislosti  s  porodem 

a následné péče o dítě.  Uzákoněná je v § 195 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jako 

nárok zaměstnané matce v maximální výši 28 týdnů, při narození dvou a více dětí ve výši 37 

týdnů. Její nástup je možné započít nejdříve se začátkem osmého týdne před předpokládaným 

dnem porodu, nejdéle  do šestého týdne.  Dojde-li  k předčasnému porodu a zaměstnankyně 

nestačí vyčerpat před porodem z mateřské dovolené méně než šest týdnů, bude i přesto její 

výše činit 28 týdnů, eventuálně 37 týdnů. Nestačí-li zaměstnankyně vyčerpat před porodem 

z mateřské dovolené méně než šest týdnů z nějakého jiného důvodu, bude již její výše činit 22 

týdnů ode dne narození dítěte, eventuálně 31 týdnů při porodu dvou a více dětí. Minimální 

délka  setrvání  matky-zaměstnankyně  na  mateřské  dovolené  je  stanovena  dobou  14 

4 Zaměstnankyně a zaměstnanec po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství má dle § 47 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník  práce, nárok  při  návratu  zpět  do  práce  na  svoji  původní  práci  i  pracoviště.  Nelze-li  to  uskutečnit 
z důvodu zaniknutí původní práce nebo z důvodu zrušení předchozího pracoviště, má zaměstnavatel povinnost 
zařadit je v souladu s pracovní smlouvou.

5 Zaměstnavatel má podle § 53 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  zákaz udělit výpověď zaměstnanci, 
který je v ochranné době - kam se řadí doba těhotenství zaměstnankyně, mateřské a rodičovské dovolená. 

6 Nárok na přeřazení z noční práce na práci vykonávanou ve dne mají dle § 239 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, těhotné zaměstnankyně nebo kojící zaměstnankyně, až do ukončení jejich devátého měsíce po 
porodu.

7 Zaměstnavateli je dle § 241 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zakázáno zaměstnávat těhotnou 
zaměstnankyni prací přesčas či zaměstnanému rodiči pečující o dítě mladší jednoho roku nesmí nařídit práci 
přesčas, mj. je zde uvedena povinnost zaměstnavatele přihlédnout k potřebám zaměstnance pečujícího o děti při 
vytváření směn zaměstnanců.

8 Přestávky ke kojení náleží k povinným opatřením zaměstnavatelů, která jsou zachyceny v § 242 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, a určují povinnost udělit kojícím zaměstnankyním mimo přestávky v práci i 
speciální přestávku ke kojení. Přestávka ke kojení je oprávněna zaměstnankyni pracující po určitou týdenní 
pracovní dobu, která současně musí pečovat o dítě, a to až do konce jeho jednoho roku. Jedná se o dvě 30 
minutové pauzy během jedné směny, které po ukončení jednoho roku věku dítěte se změní na jednu 30 
minutovou pauzu za směnu. Při kratší pracovní době s minimálně polovinou týdenní pracovní dobou patří kojící 
zaměstnankyni jedna 30 minutová přestávka. Tyto pauzy ke kojení jsou započítávány do pracovní doby, tedy za 
ně přísluší náhrada mzdy či platu.

9 Podpůrčí  doba  ošetřovného  dle  §  40 zákona č.  187/2006 Sb.,  o  nemocenském pojištění, trvá  max.  devět 
kalendářních dní jdoucích za sebou. Po tuto dobu je zaměstnavatel povinen omluvit tuto dobu nepřítomnosti 
zaměstnance. Dva pojištěnci se mohou v průběhu ošetřování mezi sebou jednou vystřídat.
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kalendářních týdnů jdoucích po sobě, při nichž nesmí být přerušena nebo ukončena doba šesti 

týdnů ode dne porodu.

Tato varianta dovolené v souladu s péčí o dítě není určena pro muže. Ti však mohou 

ode dne narození dítěte využívat rodičovskou dovolenou. Z toho vyplývá, že v období šesti 

týdnů po porodu dítěte,  které jsou pro matku povinné,  mohou o dítě  pečovat  oba rodiče. 

Umožňuje to čerpání dvou odlišných dovolených – rodičovské dovolené otcem a mateřské 

dovolené matkou. Po uplynutí období šestinedělí se může matka vrátit zpět do práce a muž 

může nastoupit nebo zůstat na rodičovské dovolené. V tuto chvíli je otci dítěte, či manželovi 

matky dítěte (pokud není otcem dítěte) umožněno pobírat dávku nemocenského pojištění - 

peněžitou pomoc v mateřství (Gender studies 2011b).

Rodiči pobývajícímu na mateřské či rodičovské není povoleno vykonávat práci, z níž 

mu je umožňováno čerpat peněžitou pomoc v mateřství. Přesto je rodiči dovoleno pracovat 

pro  svého  zaměstnavatele  v  rámci  dohody o  pracovní  činnosti  nebo dohody o  provedení 

práce. Zkrátka se druh vykonávané práce musí lišit od práce uzavřené v pracovním poměru 

(Gender studies 2011c).

6.1.2 Rodičovská dovolená
Rodičovská dovolená podle  § 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, prohlubuje péči 

o dítě,  a  proto  je  i  zaměstnavateli  dána  povinnost  -  poskytovat  ji  zaměstnankyni  či 

zaměstnanci  na  jejich  žádost.  Tato  dovolená  náleží  zaměstnankyni-matce  po  ukončení 

mateřské dovolené a zaměstnanci-otci od narození dítěte. Její rozsah záleží na délce, který si 

příslušný  rodič  zvolí,  nesmí  však  trvat  déle  než  do  dosažení  tří  let  věku  dítěte,  poté 

zaměstnavatel ztrácí povinnost držet zaměstnanci místo.

Rodičovská dovolená byla stavěna na myšlence, aby jak žena, tak i muž mohli přerušit 

své působení v zaměstnání za účelem řádné celodenní a každodenní péče o dítě. Rodičovská 

dovolená, na rozdíl od mateřské, slouží k zabezpečení základních potřeb novorozeněte a její 

vznik měla přinést rodičům svobodnější volbu mezi péčí o dítě a zaměstnáním. Propojením 

s rodičovským příspěvkem,  který  měl  zmírnit  finanční  situaci  rodiny  při  absenci  jednoho 

z pracovních příjmů, měla rodičovská dovolená zajistit návrat do zaměstnání před či po jejím 

vyčerpání.  Rodičovská  dovolená  měla  rovněž  zajistit  českými  psychology  tak  uznávanou 

mateřskou péči o děti do tří let (Kuchařová 2006, s. 6).

6.2 Pružné formy zaměstnání
Pružné (flexibilní) formy zaměstnání nemají v České republice vhodné podmínky k jejich 

efektivnímu využívání. Důsledek nedostatečného využívání těchto forem se nejeví ani tak 
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v jejich legitimním ukotvení, ale spíš jako v jejich vnímání zaměstnavateli a zaměstnanci. Ty 

jsou totiž často chápány jako formy zaměstnání, v nichž dochází k většímu znevýhodňování 

a zranitelnosti, zejména při snaze o kariérní růst (Kuchařová 2013, s. 47). Dále jsou 

popisovány tři nejčastěji využívané formy flexibilního zaměstnávání, které jsou zároveň jako 

jediné zákoníkem práce ukotveny. Jedná se o pružnou pracovní dobu, práci konanou doma 

a kratší pracovní dobu.

6.2.1 Kratší pracovní doba
Kratší pracovní doba, také známá jako zkrácený či částečný pracovní úvazek, je podle § 80 

zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoníku práce, funguje na principu  dohody mezi  zaměstnancem 

a zaměstnavatelem,  kdy  zaměstnanci  patří  taková  mzda  či  plat  odpovídající  ujednané 

zkrácené pracovní době. Prostřednictvím § 241 odst. 2 téhož zákona má na zkrácený pracovní 

úvazek nárok každý zaměstnaný rodič pečující o dítě do 15 let, ovšem pouze za předpokladu, 

není-li zaměstnavatel nucen řešit vážné provozní důvody.

Tento  flexibilní  typ  práce  může  být  v rozsahu  0,1–0,9  pracovního  úvazku.  Leč 

preferovány jsou zejména tři  jeho varianty:  0,25 úvazku (tzv.  čtvrteční  pracovní  úvazek), 

0,50 úvazku (tzv. poloviční  pracovní  úvazek)  a  0,75  úvazku  (tzv.  tříčtvrteční  pracovní 

úvazek).  Osoba  zaměstnaná  na  kratší  pracovní  dobu  může  využívat  i  možnosti  pružné 

pracovní doby, nesmí však vykonávat práci přesčas (Habáň 2015).

I  když  je  zkrácený  úvazek  považován  v ČR  za  tradiční,  vidí  v ní  stále  mnoho 

zaměstnavatelů  znevýhodnění  pro  jejich  firmu.  Pro  zaměstnance  je  tento  typ  zaměstnání 

shledáván  naopak  zase  jako  výhodný  –  zejména  pak  pro  matky,  kterým  umožňuje 

harmonizaci  práce  a  péče  o  děti.  Avšak zavádění  kratších  pracovních  dob se  odvíjí  více 

z důvodů firemních potřeb než z potřeb zaměstnaneckých, z čehož plyne i jejich malý počet 

využití na trhu práce (Kuchařová 2013, s. 48-53). Dodatek o nenarušení provozních důvodů 

mnoho zaměstnavatelů zneužívá a má tak značný vliv na nízkou míru v jeho užívání.

Mezinárodní srovnání z roku 2013 ukázalo,  že pouze 10 % českých žen využívalo 

kratší pracovní dobu. To je o dost méně ve srovnání s Nizozemskem, ve kterém 77 % žen 

využívalo možnosti zkráceného pracovního úvazku (ČSÚ 2014e). Zkrácený pracovní úvazek 

tedy není úplně běžnou záležitostí na trhu práce v ČR, a tak se při vymezování jeho pracovní 

náplně často stává, že dojde k jejímu nadhodnocení a zaměstnanec pak musí odvádět mnohem 

vyšší pracovní výkony, než za které je zaplacen (Gender studies 2011a). Tedy i to může mít 

vliv na tak nízké využívání částečných úvazků v ČR.
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6.2.2 Pružná pracovní doba
Tato forma pracovní doby se řadí mezi další primární opatření na trhu práce, které usnadňují 

zaměstnancům-rodičům propojit jejich pracovní a rodičovské povinnosti či nároky. Rozvržení 

pružné pracovní doby na základě  § 85  zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, stanovuje 

zaměstnavatel. Ten vymezuje začátek a konec časového úseku základní pracovní doby, v tu 

dobu musí zaměstnanec pobývat na pracovišti. Začátek a konec volitelné pracovní doby si 

zaměstnanec volí sám, nesmí však překročit dobu 12 hodin. Průměrná týdenní pracovní doba 

musí být realizována v průběhu vyrovnávacího období stanoveném zaměstnavatelem, nejdéle 

do doby 26 týdnů následujících po sobě10.

6.2.3 Práce vykonávaná doma
Při tomto  sjednaném druhu vykonávání  práce nepracuje zaměstnanec  na pracovišti,  nýbrž 

domluvenou práci vykonává v pracovní době, jež si sám stanoví, jak je také uvedeno v § 317 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. S tím se zároveň na tyto zaměstnance nevztahuje 

nárok na mzdu či plat při osobních překážkách v práci. Nenáleží mu rovněž nárok na mzdu či 

plat, nebo nárok na náhradní volno vzniklé z práce přesčas, a ani náhradní volno, příplatek či 

náhrada mzdy za práci vykonanou v době svátku.

Práce vykonávaná z domova je posledním mnou zmiňovaným opatření, které ulehčuje 

spojení  pracovní  a  rodičovské  role.  Přesto  se  jedná  o  zdrženlivou  formu  ve  využívání 

zaměstnavateli. Zaměstnavatelé vidí zájem o toto konkrétní opatření převážně pro dva hlavní 

druhy  práce.  Jedná  se  tak  ze  zájmu  o  manuálně  zprostředkovávanou  práci  a  práci  skrze 

informační technologii, tedy práci přes internet – tzv. „teleworking“. Proto je umožňována ve 

značné  míře  zvláště  odborníkům skrze  práci  na  dálku,  na  rozdíl  od  pracovníků  s nízkou 

kvalifikací vykonávající práci manuální povahy (Kuchařová 2013, s. 54-55).

10 Ustanoveno dle § 78 odst. 1 písm. m) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
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7 Služby denní péče o děti ve věku do tří let
Český systém zařízení  denní  péče  o  děti  je  položen  na  základech  vyhrazených  veřejným 

institucím s jistou tradicí, konkrétně se jedná o jesle a mateřské školy. Snahu po inovacích 

tradičních  veřejných  institucí  však  omezují  neefektivní  právní  předpisy,  které  nevytvářejí 

podmínky pro jejich stabilní a plošnou úroveň. Plná kapacita a podmínky spojené s provozem 

u  veřejných  zařízení  způsobují  jen  těžce  kontrolovatelný  systém  služeb  péče  o děti.  To 

rozděluje  poskytovatele  služeb  denní  péče  o  děti  do  dvou  oblastí:  na  jedné  straně  stojí 

maximální úsilí, vstřícnost a snaha nahradit rodinám veřejná zařízení, na straně druhé stojí 

poskytovatelé těžící z nedostatečných kapacit veřejných zařízení a z nepřítomnosti právních 

předpisů stanovujících  provoz zařízení  denní  péče  o předškolní  děti  stojící  mimo školský 

systém (Paloncyová 2014, s. 15).

Možnosti péče o děti do tří let rozlišuji na formální a neformální. Neformální péče je 

nejčastěji vykonávána rodiči a širší rodinou, zejména tak babičkami v důchodu. Formální péči 

pak dále dělím, na základě inspirace studie Jany Paloncyové et al. (2014), do čtyř kategorií 

služeb:

1. Mateřské školky

2. Neškolská zařízení

3. Dětské skupiny

4. Profese chůvy

Detailněji jsou vybrané kategorie služeb znázorněny v tabulce 3. Formální služby denní 

péče mohou být buď veřejné (zřizované státem, krajem, obcí), nebo soukromé (zřizované 

právnickou osobou, fyzickou osobou, církví či jinou soukromou organizací). 
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Tab. 6: Služby péče o děti do tří let věku

MATEŘSKÉ ŠKOLKY NEŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ DĚTSKÉ SKUPINY PROFESE CHŮVY

provozované dle 
školského zákona
+ zapsané ve školském 
rejstříku

provozovaná dle 
živnostenského zákona 
nebo dle obecných právních 
předpisů

provozované dle zákona o 
poskytování služby péče o 
dítě v dětské skupině

provozovaná dle 
živnostenského zákona 
nebo dle obecních 
právních předpisů

I. Veřejné a. Jesle

b. firemní školky

II. soukromé 
(zahrnují i 
firemní 
školky)

c. lesní školky

a. neziskové
d. zařízení při 

mateřských/rodinn
ých centrech

b. komerční

e. dětské koutky

f. coworkingová 
centra

Zdroj: Paloncyová 2014

7.1 Mateřské školy
Provoz mateřských škol je ustanoven na základě zákona č.  568/2004 Sb., o   předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Mateřské školy 

se rozdělují na zařízení veřejná nebo soukromá. Veřejné mateřské školy mohou být zřizovány 

státem, přímo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí či dobrovolným 

svazkem obcí.  Soukromé  mateřské  školy  mohou  být  zřizovány  náboženskou  společností, 

církví  nebo jinou fyzickou či  právnickou osobou. Ty jsou dále  rozdělovány na neziskové 

(zřizovatelem jsou neziskové subjekty, např. mateřská/rodinná centra), firemní (zřizovatelem 

jsou zaměstnavatelé) a komerční (zřizovatelem jsou soukromé subjekty) soukromé mateřské 

školy (Paloncyová 2014, s. 16-17).

Hygienické  podmínky  jsou  dané  vyhláškou  č.  410/2005  Sb.,  o  hygienických 

požadavcích  na  prostory  a  provoz  zařízení  a  provozoven  pro  výchovu  a  vzdělávání  dětí 
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a mladistvých.  V rámci  stanovené  vyhlášky  č.  14/2005,  o  předškolním  vzdělávání,  jsou 

stanoveny všechny podmínky o provozu a organizaci, počtu dětí ve třídách, stravování dětí 

a jejich bezpečnosti  a péči o zdraví,  o přerušení či omezení  provozu a také je zde určena 

peněžní  částka  související  s předškolním  vzděláváním  v mateřské  škole.  Funkcí  mateřské 

školy je rozvíjet děti prostřednictvím nejrůznějších aktivit a organizovaných činností. Jejich 

provoz  může  být  celodenní11,  polodenní12 a  internátní13. Využívány  jsou  v  jednoznačné 

převaze  služby  s celodenním  provozem,  neboť  ze  statistických  zjištění  pro  školní  rok 

2011/2012  vyplynulo,  že  99,7 %  mateřských  škol  funguje  na  celodenním  provozu.  Kdy 

nejčastěji mají desetihodinovou provozní dobu v hodinách od 6:30  do 16:30. Za školní rok 

2011/2012  do mateřských  škol  docházelo  27  % dětí  mladších  tří  let  a  starších  dvou  let 

(Paloncyová 2013a: 150). 

Veřejné  mateřské  školy jsou  nejčastější  formou  ve  své  kategorii,  za  školní 

rok 2013-2014 představovaly 94 % všech MŠ v celé ČR. Pro rodiče jsou lákavé především 

svými nízkými poplatky za docházku a stravování. Cenový strop za docházku je stanoven 

rozmezím 600-800 Kč za měsíc,  za stravu je placeno zhruba 29-48 Kč denně. Na druhou 

stranu rodiče od těchto zařízení odrazuje jejich nedostatečné přijímání dětí mladších tří let 

(ačkoli to školský zákon umožňuje), nenabízení pružné provozní doby, přijímání dětí během 

školního roku či upřednostňování děti dle pravidel (vliv má např. věk, trvalé bydliště atd.). 

Hlavním problémem veřejných mateřských škol je nízký počet personálu na vysoký počet dětí 

ve  třídách,  jelikož  většina  těchto  veřejných  zařízení  funguje  na  principu  dvou  učitelů 

pracujících na šest hodin, kteří spolu působí pouze v době nejvytíženější a v čase vycházek 

(Kuchařová a Peychlová 2014, s. 8). 

Dle statistických dat připadá na jednu učitelku v průměru 13,6 dětí, to není s průměry 

EU a dalších srovnaných zemí OECD nikterak rozdílné. Avšak v českém případě tomu tak 

skutečně  není,  protože  organizace  veřejných  mateřských  škol  je  stavěna  na  principu  co 

nejmenších nákladů. Tudíž během značné části dne působí ve třídě pouze jedna učitelka, kdy 

počet  dětí  je  většinou v maximální  míře  24 dětí,  popřípadě zákonem umožněným 28 dětí 

(Paloncyová 2014, s. 19).

11 Vzdělávání je poskytováno po dobu min. 6,5 hod./den a max. 12 hod./den

12 Vzdělávání je poskytováno po dobu max. 6,5 hod./den

13 Celodenní doba vzdělávání i s noční péčí
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Soukromé mateřské školy jsou zahrnuté ve školském rejstříku.  Tím,  že mají  jiné 

zřizovatele než veřejné mateřské školy, mohou si dovolit větší volnost při definování kritérií 

pro přijetí  dětí  do  zařízení.  V soukromém sektoru  se  častěji  setkáváme  s nadstandardními 

službami či  silnějším zastoupením pečujícího personálu,  umožňují  to zejména poplatky za 

docházku do služeb péče. Ty jsou většinou v rozmezí 2 000 až 7 000 za měsíc. Konkrétně 

záleží  na  zřizovateli  a  jeho  vstřícnosti,  neboť  u  firemních  mateřských  škol  nemusejí  být 

poplatky žádné,  nebo u komerčních zařízení  bývají  často poplatky o dost vyšší,  až okolo 

12 000-15 000 Kč  měsíčně.  Neziskové  mateřské  školy  mají  poměrně  nízké  poplatky, 

v obvyklé výši 1 000 až 2 000 Kč, záleží  na pokrytí  rozpočtu skrze státní  dotace či  různé 

granty (Kuchařová a Peychlová 2014, s. 9-13).

7.2 Neškolská zařízení
Neškolská zařízení mohou být provozována také komerčně, či neziskově. Jejich odlišnost od 

MŠ spočívá v ukotvení právních předpisů, poněvadž pro ně jsou zákonem vymezená pouze 

pravidla ve sféře obecných pravidel zasahujících do bezpečnosti, ochrany zdraví během práce 

a  vhodných  technických  požadavků  pro  stavby  těchto  zařízení.  Také  se  liší  tím,  že  tato 

zařízení  neprochází  téměř  žádnou  kontrolou  kvality  výchovy,  pouze  se  nepřímo  hledí  na 

jejich dodržování základních bezpečnostních a hygienických pravidel, které jsou vymezené ve 

vyhlášce  č.  410/2005  Sb.,  o  hygienických  požadavcích  na  prostory  a  provoz  zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (Kuchařová a Peychlová 2014, 

s. 15). 

Jejich volnost v provozu zařízení je o dost větší, nemají např. stanovený maximální 

limit dětí v jedné skupině (omezován může být pouze na základě hygienických parametrů) či 

jejich počet připadající na jednu pečující osobu, také zde není povinnost spravovat evidenci 

o přijatých dětech.  To vše může vést  k výhodám i nevýhodám služeb (Paloncyová 2013a, 

s. 162).  

Provoz  komerčních  zařízení  určuje  zákon  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském 

podnikání, a vládní nařízení č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. 

Konkrétně  se  jedná  o  volnou  živnost  „Mimoškolní  výchova  a  činnost,  pořádání  kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti“ a vázanou živnost „Péče o dítě do tří let v denním režimu“. 

Pro provoz služeb denní péče o děti mladších tří let je nutná živnost vázaná. Požadavkem 

k této  živnosti  je  odborná způsobilost  personálu,  která  má  zajistit  výchovnou péčí  o  děti, 

zaměřit se na rozvoj jejich schopností a zajistit nejen bezpečnost, ale také zdraví dětí. Kvalita 

výchovné  péče  může  být  na  velice  dobré  úrovni,  protože  dětem  může  být  poskytován 
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individuální přístup v rámci malých skupin, denní program založený na volných hrách či na 

organizaci různých aktivit (Paloncyová 2013a, s. 161).  

Provoz  neziskových  zařízení  je  stanoven  jen  v souladu  s  „obecnými  právními 

předpisy“, které se dotýkají zákonných opatření s rozšířenou působností definující pravidla 

jako odpovědnost za vzniklou škodu, bezpečnost staveb a požárních ochran, pracovněprávní 

a občanskoprávní vztahy a právnické osoby. Absence základních pravidel služeb a jakákoliv 

kontrola jejich provozu je hlavním důvodem skepse rodičů (Paloncyová 2014, s. 21-22). 

Konkrétními typy těchto služeb mohou být firemní školky (zaměstnavatel zabezpečuje 

péči o děti svých zaměstnanců), mateřská centra (hlídání dětí je pouze doplňkovou službou), 

dětské koutky (pro děti  do tří  let  pouze v doprovodu rodičů) a mnoho dalších podobných 

zařízení (Paloncyová 2013a: 158-160).

Nutné je v této kategorii zmínit i jesle, které představují jedny z tradičních služeb péče 

o děti do tří let věku v ČR a u kterých došlo v nedávné době k zásadní transformaci. Změna se 

jedná  především provozu těchto  služeb,  neboť  jesle  před  rokem 2014 spadaly  pod resort 

Ministerstva  zdravotnictví  ČR  jako  zdravotnická  zařízení  s denní  péčí  o  děti  od  zhruba 

6 měsíců do tří (maximálně čtyř) let. Péči o děti zastupovaly zdravotní sestry a to po celou 

dobu denního provozu (obvykle 10 hodin). Na jednu zdravotní sestru během provozní doby 

připadalo  maximálně  sedm dětí.  Pravidelně  byla  prováděna  kontrola  v zájmu  dodržování 

hygienických  kritérií  a  kvality  péče.  A  poplatky  byly  v průměru  od  1 500  do  5 000  Kč 

měsíčně. V roce 2013 bylo takovýchto zařízení v ČR už jen pouhých 44, kde převážnou část 

zřizovatelů  tvořily  obce.  Po  transformaci  již  jesle  nespadají  pod  resort  Ministerstva 

zdravotnictví  a  ani  žádný  jiný.  Fungovat  mohou  pouze  na  základě  obecných  právních 

předpisů,  či  vázané  a  volné  živnosti.  Přestože  podmínky  provozu  mohou  zůstat  i  nadále 

neměnné,  pravidelné  kontroly a  zdravotnická  kvalifikace přestala  být  povinná (Kuchařová 

2014, s.  18).  Což může vést  k růstu těchto služeb,  k růstu zájmu rodičů s dětmi do tří  let 

a následně i tak ke snížení přeplněných mateřských škol.

7.3 Dětské skupiny
Dětské  skupiny  platné  od  konce  roku  2014  jsou  vymezeny  v  zákoně  č.  247/2014  Sb., 

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen 

jako zákon o dětské skupině).  Funkce dětské skupiny je definována § 2 zákona č. 247/2014 

Sb., o dětské skupině,  jako „…činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku 

věku  do  zahájení  povinné  školní  docházky,  která  je  poskytována  mimo domácnost  dítěte  
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v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností,  

kulturních a hygienických návyků dítěte.“ 

Hlavním důvodem ke vzniku dětské skupiny bylo přinést  na trh služeb denní péče 

o děti takovou novou formu služeb, která nejen zaplní její nedostatečnou nabídku, ale zároveň 

bude zakotvena v systematických základních právních pravidlech. Což má způsobit flexibilní 

a  cenově  dostupné  poskytování  služeb  péče  o  děti.  Zákon  o  dětské  skupině  zajišťuje 

poskytovatelům  těchto  služeb  možnost  dále  rozvíjet  zákonná  pravidla,  která  mají 

poskytovatelům  umožnit  zvyšovat  kvality  a  rozdílnost  dětských  skupin  (Kuchařová 

a Peychlová 2014, s. 26). Zákon o dětské skupině pro dosažení tohoto cíle stanovuje nejen 

minimální nároky a povinnosti, ale i odlišuje mezi povinnostmi zřizovatele a poskytovatele. 

Také jsou zde určeny základní podmínky pro zabezpečení potřeb dětí  a jejich bezpečnosti 

v rámci  stravy,  odpočinku, výchovy a rozvoje dle daného věku dítěte  (Paloncyová 2014a, 

s. 25).

Maximální počet dětí v jedné skupině je zde stanoven hranicí 24 dětí (stejně tak je 

tomu i u mateřských škol), nicméně počet pečujících osob na děti je diferencován tak, že na 

šest dětí připadá jeden pečující, na sedm až 24 dětí připadají dva pečovatelé a při počtu od 

13 do 24 dětí, v nichž je alespoň jedno dítě mladší dvou let, připadají na tuto skupinu už tři 

pečující osoby. Nicméně poskytovatel může kdykoliv dle individuálního zvážení zvýšit počet 

pečujícího personálu (Paloncyová 2013a, s. 166). 

Zákon o dětské skupině dále stanovuje povinnost odborné způsobilosti u pečujících 

osob. Zároveň nenařizuje poskytovatelům dětských skupin za povinnost mít během provozní 

doby zajištěné stravovací služby, vše je založeno na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem. 

Kontroly založené na plnění podmínek a povinností jsou vymezeny § 21 zákona č. 247/2014 

Sb., o dětské skupině, které provádí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. 

Hygienické požadavky jsou kontrolovány krajskými hygienickými stanicemi.

7.4 Profese chůvy
Profese chůvy nabyla v roce 2012 definice v Národní soustavě povolání. Hlavním úkolem této 

profese je uspokojovat základní potřeby hlídaných dětí (biologických i sociálních), naplňovat 

jejich volný čas nejrůznějšími aktivitami, rozvíjet návyky dětí ke zdravému životnímu stylu 

ve snaze předcházet nemocem, pečovat o nemocné děti, spolupracovat s rodinou a informovat 

ji o celém průběhu hlídání, poskytovat rodičům rady či možnou konzultaci týkající se péče 

a výchovy dětí. Profese chůvy může být uplatňována buď jako chůva pro děti do zahájení 

povinné školní docházky, nebo jako chůva pro dětské koutky.  Chůva pro děti do zahájení 
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povinné  školní  docházky  provozuje  svoji  práci  v soukromých  domácnostech  na  základě 

pokynů  stanovených  od  rodičů  hlídaného  dítěte.  Chůva  pro  dětské  koutky  pracuje  ve 

speciálních odděleních konkrétního dětského koutku v rámci zajištění bezpečnosti a vhodného 

výběru  hry  pro  děti  s různou  věkovou  kategorií.  Kvalifikace  chůvy  by  měla  odpovídat 

střednímu vzdělání  s maturitou,  nejlépe  se zaměřím oboru na pedagogiku či  zdravotnictví 

(Paloncyová 2014, s. 45-52).

Služba profese chůvy může být poskytována  na základě  právních předpisů zákona 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. A to buď prostřednictvím vázáné živnosti „Péče o 

dítě do tří let věku v denním režimu“, nebo volné živnosti „Poskytování služeb pro rodinu 

a domácnost“. Funkcí této služby může být jak péče o domácnost (např. vaření, praní, žehlení, 

úklid, atd.), tak i poskytování péče o osoby v rodinách, nejčastěji to bývají děti starších tří let, 

zřídka děti do tří let, u kterých se však jedná o krátkodobou příležitostnou péči. 

Nebo  může  být  tato  forma  služeb  péče  o  děti  umožňována  skrze  obecné  právní 

předpisy,  kdy za jejich zřízením není účel zisku. Nezisková forma profesionální péče bývá 

v praxi  využívána  k projektům  veřejných  institucí  či  neziskových  organizací,  které  jsou 

v prvotních fázích finančně podporovány prostředky z Evropského sociálního fondu, jehož 

cílem je mimo jiné ulehčit ženám po rodičovské dovolené návrat zpět na trh práce. Uchazeči o 

zařazení  do  takovéhoto  projektu  musejí  splňovat  určitá  kritéria.  Před  jejich  startem 

vykonávání péče o děti musejí projít stanoveným typem přípravy (jako je např. školení, kurz, 

stáž).  Všeobecně  není  nezisková forma  péče vázána  na  žádné specifické  právní  předpisy, 

požadavky, ale ani na odbornou způsobilost dotyčných pečujících (Paloncyová 2013a, s. 112).
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8 Slaďování práce a péče 
Za pomoci  provedení  rozhovorů s pracujícími  matkami  dětí  do tří  let  jsem měla  možnost 

nahlédnout  do  běžného života  těchto  žen,  kdy skrze  jejich  zkušenosti  jsem se dozvídala, 

jakých problémů se během svého fungování v práci a v rodině potýkají. Ve výsledku jsem 

zjistila, že problémy dotyčných matek-zaměstnankyň se vesměs často opakují, což zároveň 

poukazuje  na  relevanci  problémů.  Největším  problémem  pracujících  matek  je  jejich 

nespokojenost  s časem,  který věnují  pouze  péči  o  dítě  či  dětem.  Identifikované  problémy 

diferencují podle věnované podpory, jež je pracujícím matkám s dětmi do tří let věnovaná ze 

tří úrovní – státu, zaměstnavatele a rodiny. 

8.1  Důvody strategie a zpětný postoj matek ke zvolené strategii
Důvody, proč si respondentky zvolili  strategii kombinace práce a péče s dítětem do tří let, 

byly velmi často opakovány. Nebudu-li brát v úvahu finanční důvody, které hrály důležitou 

roli u všech žen, pak mohu dotazované ženy rozdělit na dva typy. Prvním typem jsou ty ženy, 

co  se  chtěly  vrátit  do  původní  práce  (práce  před  nástupem  na  rodičovskou  dovolenou), 

protože byly ve svém zaměstnání  spokojené nebo je tlačil strach o svoji pozici či závazek 

k zaměstnavateli  a kolegům. Ty pak také nastupovaly mnohem dříve do práce (zhruba od 

jednoho roku).

„… jsem spokojená, že jsem se vrátila do práce, že můžu pracovat. Je to úplně jiný,  

nehledě na to, že každá koruna se hodí. Plus to, že v práci jsou ty lidi, že můžu vypadnout  

z toho stereotypního světa, jako mohlo by to být klidnější, ale v tuto chvíli je to komunikace 

s lidmi, kterou já potřebuji. Já prostě nejsem ten typ klasický matky, být jen doma, to bych se  

zbláznila.“ (paní Valérie, obor managment)

Druhým typem jsou ženy, které zůstaly s prvním dítětem po celou dobu rodičovské 

dovolené doma, mezi tím otěhotněly a navázaly tak z jedné rodičovské dovolené na druhou. 

Zde pak především šlo o dlouho dobu strávenou s péčí o děti, s níž přicházela i aspirace po 

pracovní seberealizaci a zejména strach, že po vyčerpání rodičovského příspěvku nenaleznou 

práci, jelikož zaměstnavatel má povinnost držet zaměstnankyni místo pouze po dobu tří let, 

a proto když se jim naskytla nabídka práce,  byly ochotné ji přijmout a nastoupit do práce 

i s dítětem mladším tří let.

„Asi mě táhla ta představa té realizace, už jsem dlouho byla na té mateřské čtyři a půl  

roku a asi nějaká ta obava, že po té rodičovské nebudu moct nalézt práci. Protože po té 

rodičovské je člověk docela finančně vyčerpaný, že si nemůže dovolit být ještě nějakou dobu 

doma.“ (paní Zora, obor účetnictví) 
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Téměř všechny Ženy se po jejich návratu na trh práce setkaly i  s  určitou pracovní 

změnou, např. nastupovaly do nové práce, došlo k poklesu pracovní kariéry, změnila se jim 

pracovní doba nebo se zvýšila náročnost práce.  K poklesu kariéru došlo konkrétně u paní 

Radmily, která uvádí, že vše proběhlo čistě na dohodě mezi ní a zaměstnavatelem, kdy její 

pracovní sestup umožnil větší vstřícnost zaměstnavatele k jejímu zvládání kombinace práce 

a péče.

„Tím, že ty děti jsou malí a myslím si, že jsem teď především máma. A to jedno malý  

nastoupilo do školky, takže tam je i ta nemocnost větší, takže jsem jako šla dolů i s tou mojí  

kariérou, tím, že sem řekla, že budu dělat cokoliv, s tím, že oni mi vycházejí vstříc. Že jako 

opravdu dělám, co je potřeba a když pak to dítě marodí, tak pak můžu zůstat s ním doma. Že 

prostě tam kvůli mně tím, že tam týden jsem a pak tři týdny ne, že se tam nic nehroutí, žádný 

systém. I když jsem měla nabídnuto, že bych mohla mít nějaký postup v kariéře, věkově bych 

na to měla a možná i zkušenostmi, ale dala jsem přednost těm dětem, že prostě jsem tu pro ně,  

a kdykoliv mě budou potřebovat a kdykoliv mi zavolají ze školky, že je v nepořádku, nebo je  

prostě nemocný, tak jsem tady, jsem k ruce.“ (paní Radmila, obor zemědělství)

Po ohlédnutí zpět by ženy preferovaly pro kombinaci práce a péče o děti do tří let 

věku, ale pouze pod podmínkou formy zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek (viz paní 

Elena),  nebo by již  nevolily  strategii  kombinace  práce  a  péče,  ale  naopak by co  nejdéle 

pečovaly  o  děti,  jako  tomu  u  paní  Kamily  a  Mileny.  U  paní  Kamily  to  je  čistě  důvod 

preference, protože se cítí být především matkou a to i na úkor své pracovní realizace. U paní 

Mileny je tomu jinak, zde je důvod zkušeností, se kterými se jako pracující matka setkala.

„…myslím,  že  kdybychom neřešili  peníze a  kdyby  mě nenaháněla  bývalá  staniční,  

abych nastoupila do práce, a vezmu to zpětně, tak bych s těmi holkami asi chtěla být doma do  

těch tří let. Člověk je unavený, podrážděný a nevěnuji se jim tolik, raději někam zalezu, je to  

blbý, ale radši jim pustím pohádku, nebo jim vyndám omalovánky, prostě věci, u kterých se  

zabaví sami. A vlastně to mě mrzí, protože už to nikdy nebude takové. Jako do té práce bych 

klidně chodila dřív, ale pod podmínkou, abych tam dělala jen tich 5 služeb. Prostě jenom 

taková ta změna v rodině, nějaký ten finanční přínos, ale pak když už je té práce hodně, tak  

pak už je to těžké.“ (paní Elena)

„Jako  já  bych  co  nejdéle  byla  s dětmi  doma na  rodičovské.  Podle  mě je  to  teda 

každého věc, je to individuální a každý si to musí vyřešit se svým svědomím, ale já to vidím  

tak, že ty děti rostou tak rychle, že je to škoda. Já nepochopím, i kdybych měla, kdo ví jakou  

práci, tak já bych od toho dítě v půl roce nešla. Já ne.“ (paní Kamila)
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„Kdyby nás manžel uživil,  tak potom, co jsem si  teď prožila,  tak bych asi  zůstala  

s dětmi  doma,  dokud  bych  mohla.  Jako  určitě  za  to  může  ta  změna  pracovní  doby  po  

příchodu, ale to jsem vůbec nemohla vědět, že takovéto bude, když jsem byla těhotná, nebo  

když se syn narodil. To až teď po těch zkušenostech. My jsme v práci vlastně byli na něčem 

domluveni a to už jsme domlouvali, když jsem odcházela tich 8 týdnů před porodem a už jsem 

to měnit nechtěla, protože už s tím v práci zase počítali.“ (paní Milena)

Postoj respondentek ke slaďování práce a péče je velmi pozitivní.  Myslí  si,  že volba této 

preference je čistě individuální a rozhodně by si zasloužila být podporována. 

„Mně se nelíbí, že je to vždycky buď to, anebo to. Že prostě, když máš dítě, tak s ním 

zůstaň doma. Já si myslím, že by mělo být oboje dohromady. Anebo když má žena vysokou 

funkci, tak si zase nesmí dovolit mít dítě. To je takové, to by prostě být nemělo. Mělo by to být  

na tom člověkovi, že když chce, tak aby mohl. Je to její volba a měli by být k tomu podmínky,  

aby se mohla rozhodnout.„ (paní Milena)

8.2 Problémy v podpoře ze strany státu
Podpora státu je pro ženy snažící se sladit práci s péčí velmi důležitá. Avšak většina žen se 

k podpoře státu stavěla příliš kriticky a to z dále uvedených důvodů.

8.2.1 Finanční podpora
Zaměřím-li  se  na  podporu  prostřednictvím  financí,  je  respondentkami  využíván  pouze 

rodičovský  příspěvek  a  různé  druhy  daňových  opatření.  Na  další  jiné  sociální  dávky 

nedosahují,  protože  nespadají  do  chudobou  ohrožených  či  sociálně  vyloučených  skupin. 

Důvodem je  jejich duální  příjem,  který  většinou dohromady tvoří  takový rodinný příjem, 

který  je  nad  hranicí  chudoby.  Při  výběru  varianty  rodičovské  dovolené  byl  znatelný  vliv 

spojený se vzděláním. Matky vysokoškolského vzdělání preferovaly dvouletou rodičovskou 

dovolenou, za to matky středoškolského vzdělání upřednostňovaly variantu tříleté rodičovské 

dovolené. Většina žen byla se svou volbou rodičovské dovolené spokojená, kromě paní Eleny 

nedosahující na rychlejší variantu, a paní Mileny, která by si rychlejší variantu RD již znovu 

nevybrala  (po  nástupu  do  práce  se  dozvěděla,  že  ji  změnili  pracovní  dobu,  která  jí 

nevyhovovala)  nebyly  rodičovské  dovolené  viděny  problémy.  Žádná  z dotazovaných  žen 

doposud nevyužila možnosti  změnit si výši rodičovského příspěvku a ani se za dobu péče 

o dítě nevyměnila s manželem na rodičovské dovolené. 

„Po každé jsem měla na tři roky, sice jsem přemýšlela o té dvouleté, ale myslím, že  

když jsem se o to zajímala, tak tam byla podmínka toho, že ta maminka musí mít určitou výši  

mzdy a já jsem na ni nedosahovala. V té době co jsem čekala první dítě, tak já nevím kolik  
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jsem brala, asi 12 500 Kč byl můj základ myslím. A oni požadovali nějakou výši, teď nevím  

přesně, na kterou jsem já nedosahovala. A na čtyři roky jsem nechtěla, tak jsem zvolila ten  

střed. A ta jeho výše pro nás představovala pravidelný měsíční příjem, že jsem prostě věděla,  

že tu mateřskou dostanu.“ (Elena, SŠ s maturitou)

„Kdybych věděla, že v práci to bude takové, že mi změní pracovní dobu, tak bych si to  

natáhla. Ale já jsem se to dozvěděla, až když jsem tam nastoupila. Víckrát bych si už tuto  

variantu nevybrala, dala bych přednost tříleté rodičovské.“ (Milena, VOŠ)

Zmiňovaným problémem byla i nízká podpora rodičovského příspěvku, která neodráží 

 průměrným příjmem žen před nástupem na rodičovské dovolené A co teprve ženy, které mají 

nadprůměrné  příjmy  a  klesnou  jim  při  čerpání  rodičovského  příspěvku  skoro  na  hranici 

životního  minima  pro  jednotlivce,  který  dle  § 2  zákona  č.  110/2006  Sb.,  o  životním 

a existenčním minimu, činí 3 410 Kč, což je podobné jako při volbě snížené (čtyřleté) RD. 

„Myslím si, že i ta výše té rodičovské je směšná. Když porovnáte, co to všechno stojí  

pořídit si miminko, ať je to od hygienických věcí apod. A vlastně když máte tu rodičovskou,  

tak je to vlastně jako, když vykonáváte to povolání.  A když máte tříletou tak máte nějakých  

7 100 Kč měsíčně. Ale je asi jasný, že nedám dohromady ty možnosti toho státu. Ale když si 

vezmete, že je to vlastně náplň, jako byste chodila do práce, že to dítě vychováváte a že to dítě  

tomu státu něco dá, vrátí, tak je to málo, když to vezmete z tohohle pohledu. Když to zase  

vezmete, jaké jsou v tomto státě, jaké jsou tu možnosti, že se třeba pak přihlíží i k tomu, jaký  

plat tam má ten druhý.“ (paní Radmila)

Nízké příjmy při  rodičovské dovolené ještě  problematizuje  také  hypotéka,  která  je 

v dnešní  době  stále  častější  jevem ve  společnosti,  obzvláště  u  začínajících  rodin.  I  když 

některé ženy z mých rozhovorů tuto situaci řešit nemusejí a dokonce přiznávají, že by se bály 

zavázat  se na několik desítek let  k půjčce vysokého rozměru.  Tak i  zde se najdou rodiny 

respondentek,  které  čelí  těmto  potížím a  často  i  díky  jejich  rodinné  finanční  situaci  volí 

strategii vrácení se co nejdříve na trh práce.

„No tak hypotéku máme, při tom „rodičáku“ to bylo takové složitější. Když bychom 

neměli našetřené peníze, tak bychom asi nevycházeli, ale tak to je asi o tom, kdo a jak umí  

šetřit.  My to asi tak neumíme a zase jsme nemuseli, protože jsme tu rezervu měli. Ale jak je to  

těžký,  když  člověk  bere 20 000,-  a  najednou klesne  na nějakých sedm.“  (Milena,  rodinný 

měsíční příjem cca 30 000-35 000 Kč)

„Pokud mohu hypotéku považovat za problém, tak rozhodně je to to, co v současnosti  

řešíme. Do své původní práce mi nebylo umožněno se vrátit, i mi dokonce oznámili, že mě po  

RD musejí vyhodit za nadbytečnost, protože jsem profesí letuška a oni snižují stavy. Takže 
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jsem si našla alespoň nějaký přivýdělek, kam chodím dvakrát do týdne, takže s penězi sice 

vycházíme,  ale  musíme  se  hodně  uskromnit.“  (Romana,  rodinný  měsíční  příjem  

cca 35 000-35 000 Kč)

8.2.2 Informovanost
Zmíněn  byl  i  problém neinformovanosti.  Ženám není  umožněno  se  předčasně  a  zejména 

dostatečně  informovat  o  opatřeních  a  požadavcích,  které  jsou  spojeny  s jejich  rolí

matky.

„Není tu žádná informovanost, co si člověk někde nepůjde zjistit, tak nemá. Sice je  

krásný, že neznalost zákona člověka neomlouvá, ale ta matka nemá šanci to zjistit. Jako já  

chápu, že zase není možný každému říkat všechno, ale na druhou stranu, když už si ta žena  

jde žádat o mateřskou nebo o rodičák, tak by měli být více k dispozici informace, kam má jít o 

co si může žádat a ne, aby člověk až v problému začal řešit, zda má nebo nemá. V tomhle 

směru si myslím, že stát je jako dost zanedbaný. Chybí ta informovanost, jako co člověka  

nenapadne a nepůjde se ptát, tak se nedozví. Jo je různých informací na internetu, na různých  

mateřských stránkách, ale to není odborný zdroj, tam se všichni baví o zkušenostech. Ten  

komplexní odborný zdroj, ten tu neexistuje. (…) Prostě ty informace nejsou úplně kompletní,  

takže když ta ženská nemá smysl na to, aby se začala šťourat v tom, zda ji všechno řekli a co  

by  ještě  všechno  mohla  vědět,  tak  se  to  absolutně  nedozví.  A  v zákonech,  co  se  v těch 

zákonech člověk dozví, tak stejně musí volat té sociálce a tam stejně nikdo neví, každý si to  

vykládá podle svého, takže opravdu ty informace jsou špatné. A když si to člověk hledá sám,  

tak každou informaci nejde někde jinde. Ani na těch stránkách toho ministerstva to není. A je  

i problém v tom, že nikde není evidováno, co je staré a co ne, zejména když se to pořád  

mění.“ (Valérie, 34 let)

8.2.3 Služby péče o děti:
Na spokojenost se službami je odlišný postoj u žen žijících ve městech a na vesnicích. Ženy z 

měst, oproti ženám z vesnic, jsou s dosavadní nabídkou a dostupností nespokojené. 

„Jako nevidím důvod,  proč už  nejsou jesle,  proč  jsou jesle  jenom v Praze.  To mi 

přijde  úplně  nesmyslný.  V Praze  všichni  využívají  jesle,  myslím  si,  že  by  je  využívali  i  

v ostatních  městech.  Tady  to  je  jako  úplně  nedostatkové  zboží.  Anebo  proč  aspoň 

zaměstnavatelé  od určitého počtu zaměstnanců nemají  povinnost,  mít  nějaké jesličky nebo  

firemní školky, dětský centra, apod. To mně vadí.“ (Milena, využití MŠ)

 „No není tu dost zařízení, je jich dost placených, právě z toho důvodu, že tady ten  

nedostatek byl. A hodně rodičů dětí se té šance chytlo. Je tady díra na trhu, tak ji prostě  
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využiju. Takže těchto služeb, variant je tady hodně, to si člověk může vybírat, ale měsíční  

školka  soukromá stojí  měsíčně  od  5 000-6 000  výš,  což  je  finančně  docela  neúnosný.  Je  

pravda, že tím, že jsme relativně blízko Prahy, tak je tady ta nabídka veliká, je to tím, že  

město  Xx  je  lepší  předměstí  Prahy,  je  tady  víc  bohatších  lidí.  Takže  proto  tady  jsou víc  

placený věci. Jako, že bych využívala nějak mraky různých kurzů. Já to nemám ráda, přijde  

mi to spíše jako tahání z lidí peněz. Takže všechna různá cvičeníčka s miminkama, všechny 

tyhle ty věci, jsou opravdu jen o tom, aby se setkávaly maminky, protože tomu dítěti to není  

zase až tak přínosné. Takže nějaká ta plavání pro miminka, tak to jsme nevyužívali. Jsou zase 

různý názory maminek, že jsou z toho děti často nachcípaný. Teď zase hlídat si hodiny, být  

všude přesně na čas. To mně prostě přijde, že tohle to dítě si ještě užije ve škole a dál. Ale je  

toho tady dost. Co se kvality týče, tak si myslím, že jak byla díra na trhu, tak hodně lidí toho  

využilo, zneužilo a je to hodně o penězích, takže kvalita se dá dneska hodně špatně hodnotit,  

protože každý dnes má jiný pohled na to dítě, každému se zdá něco jiného lepší pro to dítě.  

Takže vám člověk řekne, jo tamhle je toho hodně individuální vůči těm dětem, na druhou  

stranu, vyzkoušet si být v roli, kde je patnáct uřvaných dětí dvouletých je opravdu těžké, takže  

nedivím se, že je to tam jak na běžícím pásu. Takže ta kvalita se dá hodnotit špatně, ale díky  

té Praze je zase ta kvalita alespoň na standardní úrovni oproti ostatním.“ (Valérie, využití 

chůvy)

Opačného  názoru  jsou  ženy žijící  na  vesnicích,  kde  současně  využívají  i  nabídky 

služeb péče o děti. Ty si myslí, že silná poptávka po zařízeních denní péče o děti již proběhla 

a už ani nebude.

„Já si myslím, že problém podle mě byl akorát v tom „baby boomu“. Což byli moje  

ročníky, postarší matky. Ale já si myslím, že teď už to bude dobrý, teď že ty školky budou  

naopak prázdný.“ (Kamila, využívání MŠ)

„U první holčičky byl silný ročník, takže to byl problém, ale teď u té druhé už žádný  

problém nebyl, protože to je zase slabý ročník, těch dětí bylo málo a hodně dětí odcházelo do  

školy a oni tam vzali i dvouletého chlapečka. Takže tam zase úplně naopak ty děti chytali  

a říkali, pojďte k nám.“ (Elena, využívání MŠ)

Respondentky  z formálních  služeb  denní  péče  o  děti  využívaly  mateřské  školy  a 

chůvy. Na využívání služeb chův měl vliv věk dítěte, ve kterém matky začaly pracovat – dítě 

mladší či čerstvě oslavený dvou let. Při nástupu do práce od dvou let (a pár měsíců) byly 

využívány  služby mateřských  škol.  Výzkum Péče  2013  ukazuje,  že  rodiče  upřednostňují 

vlastní  rodičovskou péči  do dvou let  věku dítěte.  Od tohoto věkového období  začíná být 

zintenzivňována podpora širší rodiny, přátel či služeb péče o děti, jako jsou např. mateřské 
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školy,  jesle,  chůvy (Paloncyová 2014, s.  71).  Ženy volbu chův považovaly jako vhodnou 

přípravu dítěte do mateřských škol.

 „U  druhého  dítěte  už  jsem  v těch  dvou  letech  cítila  i  to,  že  ho  neumím  jako 

osamostatnit,  takže  jsem tady  zkusila  soukromé hlídání  u  paní  X,  to  mu velmi  prospělo,  

protože on by ten nástup do té školky hůř nesl, protože tím jak je s tou mámou, tak si myslím,  

že by to bylo pro něj hodně těžký.“ (Radmila, nejprve využívání chůvy, poté MŠ)

Přesto vše,  ve spoustě ženách přetrvává názor,  že dítě do tří  let  by mělo poznávat 

zejména péči matky,  popřípadě otce, širší rodiny (babiček) či individuální péči chůvou. Na 

druhou stranu je zde i zastoupení žen, které se domnívají,  že služby denní péče prospívají 

mladým dětem.

 „Já si myslím, že prospívají hodně. Na synovi je ten pokrok znát, on každý den chodí  

domů s věcmi, které vůbec neuměl, co se tady naučil a rozmluvil se ve školce. Myslím si, že 

kdyby byl se mnou do tří let, tak by byl na mně hrozně závislý a bál by se ostatních lidí.  

Protože když jsem s ním byla doma, tak jako snažili jsme se, jezdili jsme za ostatními dětmi 

a na plavání jsme jezdili, ale pořád to bylo dvakrát, třikrát na hodinu, když jsme spolu někde 

byli.  Ale  to se prostě  nedá srovnat  s tím,  když je  tady.  Tady se s těmi dětmi učí  a on to  

odkoukává.  Naučil  se tady pořádně jíst  sám. Podle mě je  to  jenom ku prospěchu.“ (paní 

Milena)

„…záleží  dítě  na  dítěti,  ale  převážně  to  tomu dítěti  prospívá.  Že  je  s  těmi  dětmi,  

projevují se na ní líp změny a je prostě více komunikativní, těší se do školky, pochopitelně je  

to o dětech, jestliže je tam šikana, tak je to něco jiného. Ale prostě ty děti získávají jinou 

autoritu, chápe,  že musí poslouchat někoho jiného, chápe, že musí fungovat někde trochu  

jinak. Například u syna vidím, že paní na hlídání pochopil, že je tu na něco a máma taky na  

něco.  Takže v tomhle případě já  si  myslí,  že  od určitého věku  a na určitá  pravidla  s tím 

souhlasím.“ (paní Valérie)

8.3 Problémy v podpoře ze strany zaměstnavatele
To,  co  způsobuje  zejména  nedostatek  času  na  děti  je  nevstřícnost  zaměstnavatelů 

k flexibilním  formám  zaměstnání.  Přestože  si  většina  respondentek  myslí,  že  jejich 

zaměstnavatel  vstřícný  k matkám s dětmi  do tří  let,  tak pouze pár  z nich mohou využívat 

flexibilní pracovní dobu a to většinou ještě ojediněle, pouze jedné respondentce je umožněno 

vykonávat práci z domova, a i když většina žen nastupovala na zkrácený pracovní úvazek, tak 

po  určité  době  přešly  na  plný  pracovní  úvazek.  Chybí  zde  tedy  dlouhodobé  užívání 

zkráceného pracovního úvazku, což všechny ženy uvádějí jako příčinu, která způsobuje nejen 
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nespokojenost  a  umocňuje  celkovou  náročnost  slaďování  práce  a  péče.  Paloncyová  také 

odkazuje na skutečnost, že Česká republika ženám nedává jinou možnost na výběr než řádnou 

péči o dítě, nebo práci na plný úvazek, nejčastěji dochází k propojení – nejprve dlouhodobá 

péče o dítě,  poté  nástup do zaměstnání  na plný pracovní  úvazek.  Matky by však nejvíce 

upřednostňovaly, projít si nejprve určitým přechodným obdobím, které by umožňovalo, aby 

o dítě bylo pečováno buď v kolektivních zařízeních, anebo individuálně formou chův, a to 

však v maximální časové době půl dne (Paloncyová 2014, s. 72).

„Myslím si, že v dnešní době s dnešními požadavky, kdy zaměstnavatelé chtějí,  aby 

zaměstnanec pracoval 12 hodin, tak to jde docela těžko skloubit tak, aby to dítě nestrádalo.  

Nebo naopak, abyste v té práci neměla pocit,  že byste měla být doma. Myslím si, že je to  

docela na psychiku v dnešní době.“ (Radmila, 40 let)

 „… je šílené, že neexistuje u nás nějaká zkrácená doba. To je fakt hrůza, když člověk  

má dělat osm hodin a pak lítat ze školky do školky. A pokud nemá babičky a dědy v důchodu 

a chlapa, který dělá odpoledne. Tak to je hrozný pro tu ženskou. Určitě bych byla pro to, aby  

zaměstnavatel měl od státu povinnost poskytnout matce s dětmi u té rodičovské a i pak dále 

zkrácenou pracovní dobu.“ (Kamila, 38 let)

„Souhlasím s tvrzením, které jsem si někde přečetla, že ženská po mateřské dovolené  

by měla být nejlepší zaměstnanec, protože chce pracovat. A po mateřské s dítětem, nejlépe  

s dvěma, ovládá luxusně time managment, protože musí využít každou chvilku, musí to mít 

přesně  rozkouskovaný,  musí  zvládat  několik  věcí  dohromady a přemýšlet  u  toho.  A  je  to  

pravda.  Takže  to  mi  přijde  jako  veliká  škoda,  že  se  toho  nedokáže  využít  a  že  se  tich  

zkrácených úvazků tady v ČR nevyužívá. A zase druhá věc je, že přece nedám své dítě do 

školky, aby tam bylo od sedmy do čtyř, a jak já mám zvládat odpracovat osm hodin. A prostě  

buď to budu zvládat tak, že já budu chodit do práce v šest hodin ráno, abych mohla dítě  

vyzvednout ze školky, a pak budu já s dítětem. A to ale zase znamená, že manžel musí do 

práce chodit, až odvede dítě do školy, a večer bude přicházet pozdě. Takže zase ta funkce  

rodiny a veškerá funkce rodičů padá. (paní Valérie)

Jeden  z problémů,  který  ženy  uvádí,  nastává  při  onemocnění  dítěte.  Nemožnost 

pečovat sama o dítě z důvodu, že podpůrčí doba ošetřovného činí devět kalendářních dní (ne 

pracovních) nemluvě o snížení příjmu za tuto dobu, je pro všechny matky složitá, zejména pro 

ty, které dávají své děti do zařízení denní péče o děti a nemají možnost v jejich zastoupení 

babičkami v důchodu.

„Díky  tomu,  že  jsou  školky  a  babičky,  tak  může  do  té  práce  chodit,  takže  jako  

spokojená jsem, protože mám vlastně babičku a dědu, a když jsou děti nemocní, tak můžou  
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přijet a já můžu jít do práce. Jinak by to byl pro mě problém, kdybych měla zůstávat často  

doma s dětmi. A kord v tomhle věku jsou často nemocní.“ (Zora)

„(…) někdy fakt vykurýrujete to svoje dítě a pak ho dáte do školky a zjistíte, že někdo,  

i  když třeba musí,  třeba je to samoživitelka a nemá jiné možnosti,  tak ho strčí  do školky 

nemocné. A to je to, co mě bolí nebo trápí nejvíc. Nebo například problém vší, je deset rodičů  

a osm jich to řeší a dva to neřeší a pak se tady ten problém protahuje místo 14 dni na 3 

měsíce.“ (paní Radmila)

Na  to  navazuje  další  problém,  který  je  spojen  se  situací,  při  níž  nelze  využívat 

možností školek. Tato situace nastává v období prázdnin, kdy nelze vše řešit vybíráním si 

dovolené v zaměstnání, neboť i ta je časově vymezená a prázdnin je během roku několik. 

„Co třeba řeším, je, jak já vyřeším prázdniny. Babičky mám jednu támhle na jihu  

a přece tam nedám obě na dva měsíce. Jak já to vyvedu, když tady školka jede jen 14 dní, ta  

škola je zavřená na dva měsíce. Tak si představte, že v práci přišli i s tím, že mě nepropustí,  

že si vezmu neplacené volno a zaplatím sociální a zdravotní a můžu být doma, aniž by mě 

vyhodili. Zatím to teda takhle je, takže to je i velký plus, ale jsou to i starosti. Já se jako ptám  

i tady těch maminek, ty to řeší tábory, ale jsou i děti, které na tábory nechtějí. Já si třeba 

pamatuji tábory, je mi 40, takže jsem byla v prváku, když byl převrat, takže ty tábory jsem 

zažívala jakoby v minulém režimu a nechtěla jsem na ně, naši mě ani nenutili. Bylo to jinak,  

babičky byli dřív v důchodu, bydleli jsme na vsi, na vsi dřív děti běhali jen tak bez dozoru.  

Doba je jiná, o děti se víc bojíme, je víc tich nástrah, že tomu dítěti se může něco stát, dřív to  

tak nebylo. (….) O těch prázdninách opravdu nic není, a když je třeba soukromá školka, tak  

ta je do konce roku nabitá a nechají si za ty prázdniny pěkně zaplatit. A teď je tich prázdnin  

hodně. Teď byly jarní prázdniny, byly vánoční prázdniny, teď budou velikonoční prázdniny.  

Jako školka se tady ptá, jestli máte zájem, ale stejně vám to školní dítě zůstane doma.“ (paní 

Radmila)

Otevírací  dobu  školek,  nejen  během  prázdnin,  řeší  nejedna  rodina  dotazovaných 

matek,  které využívají  tento druh služby.  Její  pevně stanovená doba (většinou 6:30–16:00 

hod.) není přizpůsobená k tomu, aby odvážel a vyzvedával dítě ze školky pouze jeden rodič. I 

když člověk bydlí  v lokalitě mateřské školy,  dojíždění do práce a nepřizpůsobení pracovní 

doby  znemožňuje  samostatně  zajistit  odvedení  dítěte  do  zařízení  a  následně  pak  jeho 

vyzvednutí.  Takže  většinou to  vypadá  tak,  že  jeden rodič  nastupuje  do práce  časně ráno 

(nejčastěji v šest hodin ráno), aby stačil vyzvednout dítě ze školky. A druhý rodič zajišťuje 

odvoz do školky, a proto nastupuje do práce déle, tím pádem se z ní i déle vrací domů. Ovšem 
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ne vždy a u všech je zaměstnavatel schopen se domluvit na flexibilní pracovní době, a proto 

je někdy nutné zapojit celou rodinu.

„Pro nás je takový velký problém otevírací doba školky. Jako pro mě prostě od půl  

sedmý do čtyř je málo.  Já tím, že dojíždím a hodinu jedu tam a hodinu zpátky to prostě  

nestíhám. Takže z toho pak vyplývá to, že musím mít  tu rodinu, která se mi o to postará,  

manžel zase pracuje od šesti, aby mohl končit v půl třetí, ale on má vedoucí pozici a nemůže  

se sebrat každý den a odejít. Takže mi to přijde, že je to tak nastavený pro lidi, co dělají ve  

fabrice, nebo jak bych to řekla. Když člověk dělá něco zodpovědného, tak od osmy do tří tam 

prostě není. Je tam vždycky i přes čas. Takže já bych brala, aby školka byla do pěti nebo do 

půl pátý.“ (Milena, pracovní doba 10:00-18:30, manželova pracovní doba 6:00-16:00)

„Holky chodí do školky každý den, mají tam od půl sedmé do čtyř hodin. Většinou,  

když jsem doma tak holky vyzvedávám na tu půl třetí. Mně je to takový hloupý, nenechávám je  

tam déle a babička ta taky vyzvedává na třetí hodinu. Holky ráno chodí na osmou, protože  

když jsem já doma, anebo mám noční, tak manžel má ranní a naopak, když já mám denní, tak  

manžel má odpolední. Takže když přijdu z noční ráno domů, tak musím ještě holky odvézt do  

práce, aby byl manžel brzy v práci. Takže výhodu to má, že ty holky vlastně nemusejí vstávat  

brzy ráno – v pět nebo v půl šestý, aby byly v půl sedmé ve školce. Jako jediné co řeším, když 

manžel má odpolední, tak já mám denní, a když mám třeba dvě nebo tři denní v týdnu, tak my 

musíme  řešit  to  odpolední  vyzvedávání.  Takže  já  si  ty  holky  vyzvednu  u  někoho,  kdo 

vyzvedával, jakoby až po té šesté hodině, kdy končím v práci. Ale jak říkám, to většinou u nás 

funguje babička, a když je fakt nejhůř, tak poprosím prababičku a pradědu, ti jsou teda zlatí.“ 

(Elena, služby – denní/noční, manželovi služby – ranní/odpolední)

8.4 Problémy v podpoře ze strany rodiny
Jako problém může být považována i dělba práce v domácnosti, neboť výzkum ukázal stálé 

přetrvávání  tradičního  rozdělení  rolí  v  domácnosti,  kdy  žena  pečuje  o  dítě,  udržuje 

domácnost, přestože je zaměstnaná a muž se stará o základní opravy v domácnosti. Typický 

den pracující matky s dítětem do tří let vypadá například takto:

„Když jdu ráno na denní do práce, tak vstávám někdy před pátou hodinou, abych mezi  

půl tři čtvrtě na šest byla v práci. Teď tady ještě mezi tím připravuji nějaké oblečení pro  

holky, aby tatínek to měl jednodušší, a ještě třeba nějakou snídani jim tady udělám. Pak jdu  

teda do práce a v práci skončím podle toho, jak to tam vypadá. Umím z práce přijít třeba 

v osm. (…) Nejčastěji teda domů chodím tak na sedmou (…), převezmu si holky od babičky,  

anebo když jsou u prababičky nebo u švagrové, tak si pro ně ještě jedu autem. Přijedeme  
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domů, najíst,  vykoupat,  uložit a pak když už tak nějak mám čas, tak si sednu do obýváku  

a usnu na gauči. Když mám noční, tak je to takový, že když holky teda nejsou nemocné, tak to 

dopoledne a kousek odpoledne zbývá pro mě. Odvezu je do školky, pak si jdu třeba nakoupit,  

do toho třeba uvařím nebo uklidím. A když mám teda chvilku, což se stává teda hodně málo  

kdy, tak se třeba na něco kouknu. Já už jsem zjistila, že ani už neumím odpočívat, užívat si ten  

čas pro sebe, protože když si jen tak sednu, tak mi začínají se v hlavě honit výčitky, kdy si  

říkám, mám čas, tak proč já nedělám tohle ale tamto. Ale někdy sedím a jen tak tupě koukám,  

protože mi nic nejde.“ (Elena)

Větší dělba práce v domácnosti se ukázala u pracujících žen s dítětem mladšího věku 

(jeden až dva roky) a u vysokoškolsky vzděláných žen.

 „No a doma dělba práce, u nás dělá každý něco. Jako domácí práce děláme oba na  

půl.  Odpoledne  vyzvedává  syna,  většinou  si  s ním  hraje  někdo  venku  a  pak  jdou  domů.  

Manžel vaří, uklízí, pere, všechno dělá.“ (Milena, VOŠ)

„Jinak u nás doma to funguje tak, že každý dělá dle potřeby a momentálních sil. Jo  

jsou práce, které dělám konkrétně jen já, to je např. praní prádla, většinou vaření, ale třeba  

manžel peče a to zase nedělám já.“ (Romana, VŠ)

Podporu rodiny považují  všechny ženy jako nutnou pro zvládání  kombinace  práce 

a péče, bez ní by toho nebyly schopné. Je zde velké zapojení otců, kteří jsou nejen, že jsou 

zapojováni do starosti o odvážení a vyzvedávání děti ze školek, ale také více pečují o děti 

a pomáhají  v domácnosti.  Rovněž se zapojuje širší  rodina,  zejména babičky v důchodu, ty 

mnohdy svojí péčí zastupují matky – vyzvedávají děti ze školek, hlídají je o prázdninách, 

pečují o ně, když jsou nemocné. Na otázku – Pomáhá Vám někdo z blízké rodiny skloubit 

Vaši situaci? – bylo odpovídáno takto:

„Jako babičky ty hlídají občas o víkendech a i někdy vyzvedávají holky ze školky, ale  

nějaké jiné hlídání to ne. Musel vlastně začít víc fungovat manžel – hlídá holky, když jsem ve  

službě nebo je odváží a vyzvedává ze školky. Anebo švagrová, ta si je občas bere k sobě,  

protože má sama dvě děti. Takže funguje celá rodina.“ (Elena, 34 let)

„Určitě rodiče – babička a děda –, když jsou děti nemocné.“ (Kamila, 38 let)

8.5 Diskuse výsledků výzkumu
I  přes  všechny své  snahy,  o  co  nejmenší  vliv  mé  osoby výzkumníka  na  celkový  průběh 

výzkumu,  došlo  ke  zkreslení  výsledných  zjištění.  Zkreslení  nastalo  již  při  konstrukci 

výzkumného vzorku, kdy z důvodu obrácení se o pomoc jedné mateřské školy ve snaze nalézt 

vhodné osoby do mého výběrového souboru,  byly do vzorku zařazeny především ty ženy 
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využívající služby mateřských škol. Proto se i identifikované problémy u služeb denní péče 

orientují  obzvláště  na  problémy  vyplývající  z docházky  do  mateřských  škol.  Avšak 

skutečnost, že mateřské školy umožňují přijímání děti do tří let věku, způsobuje, že zjištěné 

problémy v rámci výzkumu jsou kompetentní.

Ke  zkreslení  výsledků  mohlo  také  dojít  již  během  rozhovorů.  Poněvadž  to,  že 

dotazované osoby vědí, že jsou zkoumány, soustřeďují se mnohem více na svoji roli a často 

tak přizpůsobují své odpovědi takovým směrem, aby ve výsledcích a v názoru tazatele vyšly 

v co nejlepší možné podobě (Disman 2002, s. 132-133). To jsem se určitým způsobem snažila 

omezit prostřednictvím informovaného souhlasu, kde jsem respondentky seznámila s tématem 

a účelem výzkumu a jejich právy souvisejících na účasti výzkumu (viz příloha č. 1).
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Závěr
Cílem této práce bylo popsat problémy, se kterými se matky-zaměstnankyně z úplných rodin 

s dětmi ve věku do tří let potýkají, zjistit, jaké strategie tyto ženy volí ve snaze sladit práci 

s péčí o dítě, jaká je role muže v rodině, v níž matka mladého dítěte pracuje, a jak vypadá 

podoba sociální politiky zaměřující se na matky-zaměstnankyně s dětmi do tří let.  Na tyto 

otázky se zde pokusím odpovědět.

Podoba sociální politiky orientovaná k dvou-příjmovým rodinám s dětmi do tří let je 

viděna na velmi negativní úrovni. Tím, že zde stále převládá idea rodičovské péče (zejména 

pak péče mateřské) o děti do tří let, tak od toho se odvíjí i nízká finanční podpora, neefektivní 

využívání flexibilních forem práce a nedostatečné zastoupení nabídek a dostupností služeb 

péče  o  děti  do  tří  let.  Zkrátka  explicitní  familialismus  rodinné  politiky  ČR založený  na 

představě rodičovské péče o děti do tří let, který je ještě podporovaný dlouhou rodičovskou 

dovolenou,  způsobuje,  že  kombinace  práce  a  péče  je  při  těchto  podmínkách  viděna  jako 

problémová.  

Jako  zásadní  problém,  který  ženy  ve  strategii  slaďování  práce  a  péče  vidí,  je 

nedostatek času na děti. Jejich čas na děti jim bere nejen práce, ale i přetrvávající tradiční 

dělba práce v domácnosti, kdy ženy zabezpečují většinu chodu domácnosti. I když výzkum 

ukázal  i  jisté posílení  aktivity  muže v péči  o děti  i  o domácnost  u žen s vysokoškolským 

vzděláním a jejich brzkým nástupem do práce. Vzhledem k tomu, že se jedná o kvalitativní 

výzkum,  není  možno  toto  zjištění  zobecňovat.  Jistě  by  bylo  zajímavé  je  ověřit 

reprezentativním šetřením.  Finanční  podpora  státu  se  k těmto  ženám dostává  pouze  skrze 

daňová  opatření  a  rodičovský  příspěvek,  přičemž  dvouletá  jeho  varianta  byla  mezi 

dotázanými využívána zásadně ženami s vysokoškolským vzděláním.

Překážkou  při  slaďování  práce  a  péče  o  malé  dítě  je  shledávána  i  nedostatečná 

informovanost pro ženy-matky,  kdy chybí jakákoliv komplexní odborný zdroj. Dostupnost 

služeb péče, která je odlišně vnímána mezi respondentkami z měst a z vesnic. Ve městech sice 

nechybí  dostatečná  nabídka,  ale  neuspokojený  zájem  je  u  veřejných  zařízení.  Naopak 

v zařízeních  denní  péče  o  děti  lokalizovaných  ve  vesnicích,  zejména  pak  v mateřských 

školách, dochází k úbytku dětí a jsou nabírány i děti ve věku mladším tří let. Preferovanou 

formou  péče  o  děti  do  dvou  let  jsou  chůvy  a  od  dvou  let  věku  dítěte  mateřské  školy. 

S využíváním služeb mateřských škol musejí  rodiče řešit  problémy s onemocněním dítěte, 

prázdninami a otevírací pracovní dobou, pokud ovšem nemají k dispozici hlídání ze strany 

širší rodiny, především babiček v důchodu.
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Kombinace  pracovního  a  rodinného  života  by  se  dala  ulehčit  zvýšenou  nabídkou 

flexibilních  forem práce.  Nejvíce byl  dotazovanými  ženami  preferován zkrácený pracovní 

úvazek či pružná pracovní doba. Avšak rozvoj těchto opatření na současném trhu práce není 

dostatečně podporován státem. 

Summary
The aims of this study was to describe the nascent problems mothers-employee from 

two-parent families with children younger three years, find out what strategy are chosen by 

these women in an effort to balance work and child care, what is the role of men in these 

families and what is the form of social policy focusing on mothers-employee with children 

under three years of age. Next I will try to answer for these aims.

The form of social policy oriented towards two-income families with children under 

three years is seen at a negative level. It that still prevalent idea of parental care (especially 

maternal care) for children under three years of age, and from that derives even low financial 

support,  inefficient use of flexible forms of work and lack of representation of offers and 

accessibility  of childcare  services  for children  under  three  years  of  age.  In short,  explicit 

familialism family policy of the Czech Republic based on the concept of parental care for 

children under three years of age, which is still supported by long parental leave means that 

combining work and care is under these conditions seen as problematic.

As a major problem of women in the strategy combining work and care is viewed in 

the  time,  which  is  devoted  exclusively  to  their  children. Not  only  they divide  their  time 

between work and family, but they must still divide family time between child care and home 

care, because this work is still provided primarily by women. Although the results of research 

show that activities men in childcare amplify. More active man in the care of the household is 

seen in families with women higher education that return to work at an early age (under two 

years of age). Financial support is received to these women only through child benefit and tax 

instruments. The two years'  parental leave benefit use substantially women with university 

education.

Problems are found in the lack of information, availability of care services, which are 

different  between  geographical  departments  of  towns  and  villages.  While  cities  have 

a sufficient supply of childcare services for children younger three years, but the availability 

of public facilities is low. By contrast, in day-care facilities for children located in the villages 

arise  loss  children  and  so  are  accepted  children  under  three  years.  As  formal  childcare 

services are utilized nurses to two years of the child, from two years of the child are utilized 
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kindergartens.  With  the use of  the services  of  kindergartens  solve parents  problems with 

illness, holidays and opening hours, unless they have not available of babysitting by extended 

family, especially retired grandmothers.

Combining work and family life should be to facilitate some of the flexible forms of 

support in the labor market.  Preferably questioned women mentioned part-time or flexible 

working hours as a factor that would most help their situation. But those instruments on the 

labor  market  are  not  directly  enacted  in  the  laws  and  use  of  them depends  only  on  the 

willingness of employers and his agreement with the employee.

51



Použitá literatura
BARTÁKOVÁ, Helena.  Cesta zpátky:  návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v 

České  republice.  Vyd.  1.  Brno:  Masarykova  univerzita,  Mezinárodní  politologický  ústav, 

2009, 240 s. sv. 4. ISBN 978-802-1050-129.

BECK, U. Risk society: towards a new modernity. London: Sage Publications, 2004, 260 s. 

ISBN 080398345x.

BRAUN, Virginia a Victoria CLARKE. Using thematic analysis in psychology.  Qualitative  

Research  in  Psychology [online].  2006,  roč.  3,  č.  2,  s.  77-101.  DOI: 

10.1191/1478088706qp063oa.  ISSN  1478-0887.  Dostupné  také  z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa

CASTLES, Francis a Deborah MITCHELL. Identifying Welfare State Regimes: The Links 

Between Politics, Instruments and Outcomes.  Governance. 1992, roč. 5, č. 1, s. 1-26. DOI: 

10.1111/j.1468-0491.1992.tb00026.x.  ISSN  0952-1895.  Dostupné  také  z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-0491.1992.tb00026.x

ČESKO. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. In  Sbírka zákonů ČR. 2005, 

částka 4. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14 [cit. 2012-07-01]. ISSN 1211-

1244

ČESKO.  Vyhláška  č.  410/2005  Sb.,  o  hygienických  požadavcích  na  prostory  a  provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. In  Sbírka zákonů ČR. 

2005,  částka  141.  Dostupné  z:  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-410 [cit.  2009-10-23]. 

ISSN 1211-1244

ČESKO. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. In Sbírka zákonů ČR. 1995, částka 

31. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117 [cit. 2015-01-01]. ISSN 1211-1244

ČESKO.  Zákon  č.  187/2006  Sb.,  o  nemocenském pojištění.  In  Sbírka  zákonů ČR.  2006, 

částka  64.  Dostupné  z:  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187  [cit.  2015-01-29].  ISSN 

1211-1244

ČESKO. Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících  zákonů.  In  Sbírka  zákonů  ČR.  2014,  částka  105.  Dostupné  z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-247 [cit. 2014-11-14]. ISSN 1211-1244

52

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-0491.1992.tb00026.x
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa


ČESKO.  Zákon  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce.  In  Sbírka  zákonů  ČR.  2006,  částka  84. 

Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262 [cit. 2015-01-01]. ISSN 1211-1244

ČESKO. Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.  In 

Sbírka zákonů ČR.  2008, částka 94.  Dostupné z:  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-278 

[cit. 2014-01-01]. ISSN 1211-1244

ČESKO. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). In Sbírka 

zákonů  ČR.  1991,  částka  87.  Dostupné  z:  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455  [cit. 

2015-02-01]. ISSN 1211-1244

ČESKO. Zákon č.  561/2004 Sb.,  o předškolním,  základním středním,  vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon). In Sbírka zákonů ČR. 2004, částka 190. Dostupné také z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561 [cit. 2015-01-01]. ISSN 1211-1244

ČESKO. Zákon č. 586/1992 Sb., České národní rady o daních z příjmů. In Sbírka zákonů ČR. 

1992,  částka  117.  Dostupné  z:  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586 [cit.  2015-01-01]. 

ISSN 1211-1244

ČSSZ. Peněžitá pomoc v mateřství. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. 2015 [cit. 

2015-03-07].  Dostupné  z: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-

pomoc-v-materstvi.htm

ČSÚ.  Práce a mzdy:  Mezinárodní srovnání - podíl zaměstnaných na částečný úvazek, 2013 

In:  Zaostřeno  na  ženy  a  muže  –  2014  [online].  2014e  [cit.  2015-04-07].  Dostupné  z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/25705258/3000024425.pdf/73d47596-6088-4556-

ba11-c1a249051273?version=1.1

ČSÚ. Obyvatelstvo a rodiny a domácnosti: Mezinárodní srovnání – průměrný věk matek při 

narození dítěte. In: Zaostřeno na ženy a muže – 2014 [online]. 2014c [cit. 2015-04-07]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/25701905/3000021122.pdf/d4ab1f3b-

55bf-455d-98e9-145895f822ec?version=1.1

ČSÚ. Obyvatelstvo a rodiny a domácnosti: Mezinárodní srovnání – úhrnná plodnost. In: 

Zaostřeno na ženy a muže – 2014 [online]. 2014a [cit. 2015-04-07]. Dostupné z:

https://www.czso.cz/documents/10180/25701905/3000021120.pdf/b4a46755-5651-47f0-

9cc1-dbb6e83b7f32?version=1.1

ČSÚ. Obyvatelstvo a rodiny a domácnosti: Plodnost, potratovost a ukončená těhotenství 

podle věku žen. In: Zaostřeno na ženy a muže – 2014 [online]. 2014b [cit. 2015-04-07]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/25701905/3000021121.pdf/5e6234ac-

53

https://www.czso.cz/documents/10180/25701905/3000021121.pdf/5e6234ac-3a3c-4da0-be23-ac25e09d413b?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/25701905/3000021120.pdf/b4a46755-5651-47f0-9cc1-dbb6e83b7f32?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/25701905/3000021120.pdf/b4a46755-5651-47f0-9cc1-dbb6e83b7f32?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/25701905/3000021122.pdf/d4ab1f3b-55bf-455d-98e9-145895f822ec?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/25701905/3000021122.pdf/d4ab1f3b-55bf-455d-98e9-145895f822ec?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/25705258/3000024425.pdf/73d47596-6088-4556-ba11-c1a249051273?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/25705258/3000024425.pdf/73d47596-6088-4556-ba11-c1a249051273?version=1.1
http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm
http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm


3a3c-4da0-be23-ac25e09d413b?version=1.1

ČSÚ. Porodnost a plodnost. In: Vývoj obyvatelstva České republiky 2013[online]. 2014d [cit. 

2015-04-07]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20554223/130069-14_4.pdf/

a5bbb34a-133b-4170-a587-4e6d55c3fbbb?version=1.0

ESPING-ANDERSEN,  G.  Social  foundations  of  postindustrial  economies.  Paperback, 

reprinted. Oxford: Oxford University Press, 1999, 207 s. ISBN 978-019-8742-005.

ESPING-ANDERSEN, G. The three worlds of welfare capitalism. Princeton, N.J.: Princeton 

University Press, 1990, 248 p. ISBN 06-910-2857-5.

FINANČNÍ SPRÁVA. Daňové zvýhodnění v roce 2015. Finanční správa [online]. 2015a [cit. 

2015-04-15].  Dostupné  z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-

pojistne/novinky/2015/danove-zvyhodneni-v-roce-2015-5600

FINAČNÍ SPRÁVA. Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014. Finanční správa 

[online].  2015B  [cit.  2015-03-14].  Dostupné  z:   http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-  

pojistne/novinky/2015/sleva-za-umisteni-ditete-za-rok-2014-564

FLICK, Uwe, Ernst von KARDORFF a Ines STEINKE. A companion to qualitative research. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2004, xiv, 432 s. ISBN 07-619-7374-5.

GENDER STUDIES. Částečný úvazek.  Mateřská, rodičovská a práce [online]. 2011a [cit. 

2015-04-19]. Dostupné z: http://materskarodicovska.cz/cz/materska-otcove

GENDER  STUDIES.  Mateřská:  otcové.  Mateřská,  rodičovská  a  práce [online].  2011b, 

poslední  aktualizace  2012.  [cit.  2015-04-19].  Dostupné  z: 

http://materskarodicovska.cz/cz/materska-otcove

GENDER STUDIES. Mateřská: zaměstnání.  Mateřská, rodičovská a práce [online]. 2011c, 

poslední  aktualizace  2012.  [cit.  2015-04-19].  Dostupné  z: 

http://materskarodicovska.cz/cz/materska-zamestnanec

HABÁŇ,  Petr.  Práce,  nebo  péče  o  rodinu?  Dilema  mohou  vyřešit  alternativní  pracovní 

úvazky. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. MPSV, Praha, 2015 [cit. 2015-10-05]. 

Dostupné z:  http://www.mpsv.cz/files/clanky/20825/TZ_10042015b.pdf

54

http://www.mpsv.cz/files/clanky/20825/TZ_10042015b.pdf
http://materskarodicovska.cz/cz/materska-zamestnanec
http://materskarodicovska.cz/cz/materska-otcove
http://materskarodicovska.cz/cz/materska-otcove
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/sleva-za-umisteni-ditete-za-rok-2014-564
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/sleva-za-umisteni-ditete-za-rok-2014-564
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/danove-zvyhodneni-v-roce-2015-5600
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/danove-zvyhodneni-v-roce-2015-5600
https://www.czso.cz/documents/10180/20554223/130069-14_4.pdf/a5bbb34a-133b-4170-a587-4e6d55c3fbbb?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20554223/130069-14_4.pdf/a5bbb34a-133b-4170-a587-4e6d55c3fbbb?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/25701905/3000021121.pdf/5e6234ac-3a3c-4da0-be23-ac25e09d413b?version=1.1


HAKIM,  C.  Work-Lifestyle  Choices  in  the  21st  Century:  Preference  Theory:  Preference 

Theory. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 978-0191583308.

HAŠKOVÁ,  Hana.  Proměny  časování  a  způsobu  návratu  matek  do  zaměstnání.  Gender,  

rovné příležitosti, výzkum [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 12, č. 2, s. 

40-52  [cit.  2015-05-12].  Dostupné  z: 

http://www.genderonline.cz/uploads/1eb7809f1f9a2ab9463e107cb7bd10fdea72a296_promen

y-casovani-a-zpusobu-navratu-matek-do-zamestnani.pdf

HENDL, Jan.  Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 

407 s. ISBN 80-736-7040-2.

HÖHNE, Sylva. Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití 

[online]. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, 63 s. [cit. 2015-04-

15]. ISBN 978-808-7007-938. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_256.pdf

HORÁKOVÁ, Markéta, Robert JAHODA, Pavel KOFROŇ, Tomáš SIROVÁTKA a Ivana 

ŠIMÍKOVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů  

EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy [online]. 1. vyd. Praha: 

VÚPSV, 2013, 105, [43] s. [cit. 2015-04-10]. ISBN 978-807-4161-292. Dostupné z:

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_363.pdff

JONÁŠOVÁ,  Kateřina,  Pavla  FRÝDLOVÁ a  Lucie  SVOBODOVÁ.  Mateřská  dovolená,  

nebo rodičovský čas?: Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v  

jiných zemích EU [online]. Praha: Gender Studies o.p.s, 2012 [cit. 2015-05-03]. ISBN 978-

80-86520-47-6. Dostupné také z: 

http://www.genderstudies.cz/download/Materska_Rodicovsky_Cas_web.pdf

KANGAS, O. The politics of social  security:  on regressions,  qualitative comparisons and 

cluster analysis. In Janoski, T.,  Hicks A. (eds)  The Comparative Political Economy of the  

Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press , 1994. 

KOCOURKOVÁ,  Jiřina.  Současný  „baby-boom“  v  České  republice  a  rodinná  politika. 

Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje [online]. 2008, roč. 50, č. 4, s. 240-250 

[cit. 2015-04-03]. Dostupné z:

https://www.czso.cz/documents/10180/20565039/180308q4.pdf/01957ad4-56c0-436a-98f9-

875160edb9ec?version=1.0

55

https://www.czso.cz/documents/10180/20565039/180308q4.pdf/01957ad4-56c0-436a-98f9-875160edb9ec?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20565039/180308q4.pdf/01957ad4-56c0-436a-98f9-875160edb9ec?version=1.0
http://www.genderstudies.cz/download/Materska_Rodicovsky_Cas_web.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_363.pdff
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_256.pdf
http://www.genderonline.cz/uploads/1eb7809f1f9a2ab9463e107cb7bd10fdea72a296_promeny-casovani-a-zpusobu-navratu-matek-do-zamestnani.pdf
http://www.genderonline.cz/uploads/1eb7809f1f9a2ab9463e107cb7bd10fdea72a296_promeny-casovani-a-zpusobu-navratu-matek-do-zamestnani.pdf


KAUFMANN,  Jean-Claude. Chápající  rozhovor.  Vyd.  1.  Překlad  Marie  Černá.  Praha: 

Sociologické  nakladatelství  (SLON),  2010,  151  s.  Studijní  texty  (Sociologické 

nakladatelství), sv. 48. ISBN 978-807-4190-339.

KŘÍŽKOVÁ,  Alena,  Radka  DUDOVÁ,  Hana  HAŠKOVÁ,  Hana  MAŘÍKOVÁ a  Zuzana 

UHDE (eds.).  Práce a péče:  proměny “rodičovské“ v České republice  a  kontext  rodinné  

politiky  Evropské  unie [online].  Vyd.  1.  Praha:  SLON,  2008,  163  s.  [cit.  2015-04-16]. 

Knižnice sociologické aktuality, sv. 18. ISBN 80-864-2994-6. Dostupné z:

http://is.muni.cz/el/1423/jaro2009/SPP139/um/krizkova_sazba_B2.pdf

KUCHAŘOVÁ,  Věra. Ekonomické  podmínky  slaďování  rodiny  a  zaměstnání  v  České 

republice a ve Francii: komparace se zaměřením na kontext potřeb a zájmu o služby denní  

péče o děti [online]. Vyd. 1. Praha: VÚPSV, 2013, 93 s. [cit. 2015-04-17]. ISBN 978-807-

4161-285. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_362.pdf

KUCHAŘOVÁ, Věra. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů:  

uplatnění nároků na rodičovskou dovolenou a na volno na péči o nemocného člena rodiny v  

praxi  :  zpráva  z  výzkumu  realizovaného  jako  součást  projektu  Programu  Iniciativy  

Společenství EQUAL Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti (Půl  

na půl) [online]. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006, 112 s. [cit. 

2015-04-17]. ISBN 80-870-0718-2. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_195.pd  f  

KUCHAŘOVÁ, Věra a Kristýna PEYCHLOVÁ. Kolektivní zařízení a služby péče o děti v  

ČR:  Metodika  pro  rodiče  [online].  VÚPSV,  2014  [cit.  2015-04-21].  Dostupné  z: 

http://www.vupsv.cz/sites/File/audit-clanky/def-

Kucharova_Peychlova_2014_Kolektivni_zarizeni_Metodika_pro_rodice.pdf

LEITNER, Sigrid. Varieties of familialism: The caring function of the family in comparative 

perspective.  European Societies [online].  2003, roč.  5,  č.  4,  s.  353-375 [cit.  2014-12-01]. 

DOI:  10.1080/1461669032000127642.  Dostupné  z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461669032000127642

MANEA, Beatrice a Ladislav RABUŠIC. Plodnost a preferenční teorie v České republice -  

nové  metodologické  a  empirické  poznatky.  Data  a  výzkum -  SDA  Info,  2014,  s.  41-62. 

Dostupné z: http://dx.doi.org/10.13060/23362391.2014.8.1.113

56

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461669032000127642
http://www.vupsv.cz/sites/File/audit-clanky/def-Kucharova_Peychlova_2014_Kolektivni_zarizeni_Metodika_pro_rodice.pdf
http://www.vupsv.cz/sites/File/audit-clanky/def-Kucharova_Peychlova_2014_Kolektivni_zarizeni_Metodika_pro_rodice.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_195.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_362.pdf
http://is.muni.cz/el/1423/jaro2009/SPP139/um/krizkova_sazba_B2.pdf


MIOVSKÝ, Michal. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 332 s. ISBN 80-247-1362-4.

MPSV.  Kalkulačka  pro  výpočet  životního  minima.  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí. 

[online]. 2013 [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/11853#vypocetzm

MPSV.  Národní  koncepce  rodinné  politiky. Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí [online]. 

2005  [cit.  2015-02-28].  Dostupné 

z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf

MPSV. Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Ministerstvo práce a sociálních  

věcí [online].  Vyd.  1.  ÚP  ČR,  ČSSZ,  2014  [cit.  2015-03-06].  ISBN  978-80-87039-37-3. 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20064/PPM_RP_2015_m.pdf

MPSV.  Přídavek  na  dítě.  Integrovaný  portál  MPSV [online].   2015a  [cit.  2015-04-14]. 

Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite

MPSV. Rodičovský příspěvek. Integrovaný portál MPSV. [online]. 2015b [cit. 2015-03-05]. 

Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp

MPSV. Státní sociální podpora. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2009 [cit. 2015-

04-14]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7144/statni_socialni_podpora.pdf

O´CONNOR, Julia, Ann ORLOFF a Sheila SHAVER.  States, MArkets, Families: Gender,  

Liberalism and Social  Policy  in  Australia,  Canada,  Great  Britain  and the United States.  

Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

PALONCYOVÁ, Jana, Jana BARVÍKOVÁ, Věra KUCHAŘOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ a 

Anna ŠŤASTNÁ. Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice [online]. 1. 

vyd. Praha: VÚPSV, 2013a, 208, 4 s. [cit. 2015-04-18]. ISBN 978-807-4161-193. Dostupné 

z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_356.pdf

PALONCYOVÁ, Jana, Jana BARVÍKOVÁ, Věra KUCHAŘOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ a 

Anna ŠŤASTNÁ. Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti  

ve Francii a v České republice [online]. Vyd. 1. Praha: VÚPSV, 2013b, 95 s. [cit. 2015-05-

03]. ISBN 978-807-4161-278. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_360.pdf

57

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_360.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_356.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7144/statni_socialni_podpora.pdf
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20064/PPM_RP_2015_m.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/11853#vypocetzm


PALONCYOVÁ, Jana, Jana BARVÍKOVÁ, Věra KUCHAŘOVÁ a Kristýna PEYCHLOVÁ. 

Nové formy denní péče o děti v České republice [online]. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2014, 256, 5 

s.  [cit.  2015-04-20].  ISBN  978-807-4162-039.  Dostupné  z: 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_381.pdf

RAGIN, C. A qualitative comparative analysis of pension systems. In Janoski, T., Hicks, A. 

(eds)  The  Comparative  Political  Economy  of  the  Welfare  State.  Cambridge:  Cambridge 

University Press, 1994.

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 184 s. 

Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3006-6.

SAINSBURY, D.  Gender, Equality and Welfare States.  Cambridge: Cambridge University 

Press, 1996.

De SINGLY, François. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 127 s. ISBN 

80-7178-249.

SIROVÁTKA, Tomáš a Helena BARTÁKOVÁ. Harmonizace rodiny a zaměstnání v České 

republice a role sociální politiky. In Sirovátka, T, O. Hora (eds.). Rodina, děti a zaměstnání v  

české společnosti. Vyd. 1. Brno: Albert, 2008, s. 63-96. ISBN 978-80-7326-140-5.

SIROVÁTKA, Tomáš et al.  Rodina, zaměstnání a sociální politika. Vyd. 1. Brno: Albert, 

2006, 279 s. ISBN 80-732-6104-9.

STRAUSS,  Anselm  a  Juliet  CORBINOVÁ.  Základy  kvalitativního  výzkumu:  Postupy  a 

techniky metody zakotvené teorie. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, 196 s. ISBN 80-858-3460-

X.

ŠVAŘÍČEK,  Roman  a  Klára  ŠEĎOVÁ. Kvalitativní  výzkum  v  pedagogických  vědách: 

Pravidla hry. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

VESELÝ,  Arnošt  a  Martin  NEKOLA  (eds.)  et  al. Analýza  a  tvorba  veřejných  politik:  

přístupy, metody a praxe. Vyd. 1. Praha: SLON, 2007, 407 s. Studijní texty, 40. ISBN 978-

808-6429-755.

58

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_381.pdf


Seznam příloh
Příloha č. 1: Informovaný souhlas (opatření výzkumu)

Příloha č. 2: Scénář rozhovoru (opatření výzkumu)

59



Přílohy
Příloha č. 1: Informovaný souhlas (opatření výzkumu)

Byl/a jsem informován/a, že účelem bakalářské práce Ivety Abrahámové je výzkum 
Slaďování práce a péče rodiči s dětmi do tří let věku. Jsem obeznámena s tím, že tento 
rozhovor bude nahráván a výsledná nahrávka může obsahovat citlivá data, která by mohla 
identifikovat moji osobu. S tím je mi zároveň známo, že mé jméno a další data spojená s mou 
osobou budou v práci uvedeny pouze v anonymizované podobě. Také vím, že mohu rozhovor 
z jakéhokoliv důvodu přerušit a tento souhlas vzít nazpět. Uvědomuji si, že na požádání mohu 
od Ivety Abrahámové obdržet přepsaný rozhovor k autorizaci či výsledný text v elektronické 
podobě ke komentáři. Se všemi těmito podmínkami dobrovolně souhlasím.

Datum:
Jméno výzkumníka: Jméno informátora:
Podpis výzkumníka: Podpis informátora:

Příloha č. 2: Scénář rozhovoru (opatření výzkumu)

Úvodní otázka
1. Jak jste spokojena se situací, kdy se snažíte zastávat jak roli pečovatelky, tak roli 

živitelky?

Identifikace
1. Řekněte mi něco o Vaší rodině. Jak byste ji popsala?

a. Jaký je Váš rodinný stav? 

b. Z kolika členů se skládá Vaše rodina? Žijete s otcem dítěte?

c. Jaký je věk všech členů Vaší rodiny?

2. Jaká jsou Vaše podmínky bydlení? 

a. Žijete v domě či v bytě?

i. jednogenerační či více 

b. Jste vlastníkem, nebo nájemníkem?

c. Potýkáte se s nějakými problémy ohledně bydlení? (sousedi, majitel, hypotéka, 
atd.)

Socioekonomická situace
1. V jakém věku dítěte jste začala pracovat?

2. Popište mi Vaší ekonomickou aktivitu a její průběh od porodu Vašeho dítěte?
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a. Profese / pracovní pozice / pracovní poměr / pracovní doba / pracovní úvazek-
plný, částečný / stlačený pracovní týden

b. Došlo k nějaké pracovní změně od porodu Vašeho dítěte? 

3. Popište ekonomickou aktivitu Vašeho partnera?

a. Profese / pracovní pozice / pracovní poměr / pracovní doba / pracovní úvazek-
plný, částečný / stlačený pracovní týden

b. Došlo k nějaké pracovní změně partnera od porodu Vašeho dítěte?

4. Jak jste spokojená s pracovní situací? 

a. Jak byste si svoji ideální pracovní situaci představovala?

5. Potýkáte se ještě s nějakými jinými problémy, které se týkají ekonomické situace Vaší 
rodiny? 

a. nezaměstnanost v rodině, hypotéka, nevycházení s penězi, ale na dávky nestačí, 
apod.

Rodičovská dovolená
1. Kolikaletou rodičovskou dovolenou jste si zvolila na konci Vaší mateřství? 

a. Proč jste si zvolila právě tuto variantu? 

b. Vyhovuje Vám tato varianta?

2. Využíváte/využila jste možnost změnit si výši rodičovského příspěvku?

3. Využívá/využil rodičovskou dovolenou či mateřskou dovolenou Váš partner? 

Služby péče o rodinu
1. Jak jste vyřešila péči o dítě? 

a. Navštěvuje dítě nějaké formální zařízení denní péče o děti, nebo se mu dostává 
jiné alternativní formy péče?

b. Proč jste zvolila právě tuto konkrétní formu?

c. Jak vypadá náhradní péče o Vaše dítě?

i. Kolikrát do týdne a na kolik hodin

d. Jak jste spokojená se zařízením, které navštěvuje Vaše dítě? 

2. Setkala jste se při hledání služeb péče s nějakými problémy?

3. Jak nahlížíte na celkovou nabídku a dostupnost služeb péče pro děti do tří let v ČR?

a. Co byste změnila na službách denní péče pro děti do věku tří let v ČR?
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i. Dostupnost / kvalita / hygienické podmínky apod.

Dělba práce v domácnosti
1. Popište Váš normální den, když jdete do práce a Vaši normální denní péči o dítě

2. Popište Váš normální den, kdy trávíte čas společně jako rodina

3. Jak u Vás vypadá dělba práce v domácnosti?

a. Existují ve Vaší domácnosti práce, které děláte výhradně jen vy nebo Váš 
partner?

b. Jak jste spokojená s Vaší dělbou prací v domácnosti? Jestli ne, jak byste si ji 
ideálně představovala?

Podpora státu
1. Jak se díváte na podporu státu, jež je věnovaná zaměstnaným matkám s dětmi do tří 

let? 

a. Co byste změnila? 

i. finanční podpora / podpora na trhu práce / podpora služeb denní péče 
pro děti do tří let

Podpora zaměstnavatelů
1. Myslíte si, že se Váš zaměstnavatel je vstřícný k matkám s dětmi do tří let, které se 

snaží zapojit zpět do práce?

2. Jak podporuje Váš zaměstnavatel matky, jako jste vy, které se snaží sladit práci s péčí?

a. Jaká opatření mu k tomu slouží?

i. flexibilní pracovní doba / částečný úvazek / stlačený týden / práce 
z domova / podpora pečovatelských služeb / finanční zvýhodnění, 
stlačený týden,…

b. Využíváte i Vy sama nějaká opatření, kterými pomáhá Váš zaměstnavatel 
sladit ženám jejich pracovní a pečovatelskou roli? 

i. flexibilní pracovní doba, částečný úvazek, stlačený týden, práce 
z domova, podpora pečovatelských služeb, finanční zvýhodnění,…) 

Podpora rodiny
1. Pomáhá Vám někdo z blízké rodiny skloubit Vaši činnost v zaměstnání a v rodině?

a. Kdo Vám nejvíce vypomáhá a jakým způsobem?

2. Podporuje Vás i někdo jiný, o kom zde nebylo zatím řečeno? 

a. Kdo a čím?
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Postoj matek ke slaďování
1. Jaký je Váš názor na to, aby ženám bylo umožněno být ekonomicky aktivní i přes 

jejich roli matky pečovatelky?

2. Co si myslíte o službách denní péče o děti? 

a. Mohou dětem prospívat?

3. Jak jste spokojená s časem, který věnujete výhradně Vašemu dítěti? 

4. Jak jste spokojená s časem, který trávíte společně jako rodina?

Postoj společnosti na matky
1. Setkala jste se či se i nyní setkáváte s ohlasy okolí na Vaše rozhodnutí být ekonomicky 

aktivní s dítětem mladším tří let? 

a. V jakém směru jsou tyto ohlasy? 

Strategie
1. Proč jste si zvolila strategii, ve které se pokoušíte spojit péči o dítě se zaměstnáním?

a. Co Vás k tomu vedlo?

2. S jakými dalšími problémy, které ještě nebyly řečeny, se setkáváte či jste se setkávala 
při harmonizaci zaměstnání a péči o dítě?

3. Kdyby záleželo čistě jen na Vás, snažila byste se o kombinaci zaměstnání a péče 
s dítětem ve věku do tří let, nebo raději byste byla s dítětem na rodičovské dovolené?

Identifikace 2
1. Jaká je velikost Vašeho bydliště? (vesnice, město)

2. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla Vy a Váš partner?

3. Pobírá Vaše rodina nějaké sociální dávky?

4. Jaký je přibližný rodinný měsíční příjem Vaší rodiny (i s dávkami)? (méně než 10 000, 
10 000 – 20 000, 20 000 – 30 000, 30 000 – 40 000, 40 000 – 50 000, 50 000 a více)
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