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Abstrakt:  

Koubová, Nora. Dětský koutek na Filozofické fakultě UK v Praze. Praha: Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, 2014. Počet stran 79. Diplomová práce.  

Předkládaná diplomová práce „Dětský koutek na Filozofické fakultě UK v Praze“ se zabývá 

uvedením „Svépomocného modelu dětského koutku“, jako aktuálního společenského tématu 

a slaďování profesního a osobního života.  

Práce se v první části zabývá teoretickou rovinou diskutované problematiky, obsahuje přehled 

a základní výklad legislativního rámce, popisuje systém péče o děti předškolního věku a pohlíží 

na systém této péče na univerzitách. Dotýká se také společenské odpovědnosti firem a současné 

situace a praxe v České republice. v druhé části se pak práce pomocí uskutečněného projektu 

„svépomocného modelu fungování dětského koutku“ pokouší najít řešení pro rodiče, kteří 

oscilují mezi osobním a profesním životem, a nechtějí se jednoho vzdát pro druhé. Dále se práce 

zabývá praktickými požadavky a návrhy uživatelů, kteří službu dětského koutku potřebují. 

V této části práce vychází z poznatků získaných z vedení fungujícího dětského koutku na FF UK 

v Praze. 

Práce si klade za cíl nalézt fungující model péče o děti předškolního věku na FF UK v Praze, 

který bude splňovat potřeby a požadavky uživatelů, a tím pomoci zaměstnancům i studentům 

fakulty najít rovnováhu mezi osobním a profesním životem. Je zaměřena na zmapování 

samotných oblastí slaďování a také na legislativní možnosti uvedení možné služby rodičům. 

Na počátku empirické části je usilováno o zavedení praktického fungujícího modelu 

svépomocného dětského koutku. Předmětem výzkumu jsou především poznatky, které by se 

mohly stát východiskem pro další, i jiné, než svépomocné fungování. Jako nejvhodnější se pro 

dosažení stanoveného cíle jevilo použití metody analýzy a dotazování. Data mapující provoz 

dětského koutku byla podrobena sekundární analýze, v další části výzkumného šetření byli 

prostřednictvím dotazníku osloveni uživatelé koutku. Byli vyzváni, aby se vyjádřili 

k realizovanému a diplomní prací zkoumanému systému, a tím vyjádřili svůj pohled na jeho 

další možné fungování. 

 

Klíčová slova: 

svépomocný model dětského koutku na Filozofické fakultě UK v Praze, aktuální společenské 



 

téma – slaďování profesního a osobního života, společenská odpovědnost firem, legislativa, 

prorodinná sociální politika, dětský koutek, zákon o dětské skupině. 

 

 

Abstract: 

Koubová, Nora. Crèche at the Faculty of Arts CU in Prague. Prague: Faculty of Arts Charles 

University, 2014. Number of pages 79. Dissertation. 

The translated dissertation “Crèche at the Faculty of Arts CU in Pragueˮ discusses the 

establishment of a “co-operative model of a crèche care centre”, with regards to the currently 

popular topic about the co-ordination of professional life and personal life (work-life balance).  

In the first part, the dissertation discusses the theoretical level of considered issues, includes 

overview and basic interpretation of legal framework, describes pre-school children care system 

and considers pre-school children care at universities. Also, it considers the corporate social 

responsibility of businesses and contemporary conditions and practices in the Czech Republic. 

Furthermore, the second part of the dissertation, with regards to the existing example of the 

“co-operative model of a crèche” at the Faculty of Arts, Charles University in Prague, aims to 

provide a solution for the parents that oscillate between personal life and professional life, and 

not wanting to give up one on the detriment of the other. Moreover, the dissertation considers 

the useful suggestions and requirements of the facility’s users, which were acquired from the 

governing body of the existing children crèche facility at the Faculty of Arts at Charles 

University in Prague.  

The fundamental aim of the dissertation is to discover the successful model of a pre-school 

children crèche facility at the Faculty of Arts at the Charles University in Prague, which would 

fulfil the needs of its users. Therefore the facility would support the employees as well as 

students in finding balance between their professional and personal lives. The work focuses on 

the mapping of specific areas with regards to the co-ordination of different aspects, as well as 

focuses on the legal framework within which this project can exists (as a service for parents).  

At the beginning of the part that discusses the empirical research, the main attempt is the 

establishment of working example of the co-operative model of crèche facility. The main 



 

subject matter of the research is the findings which would be beneficial for the founding of any 

type of child care, not only for the co-operative model. Survey and the methods of questioning 

and analysing were employed as the most effective methods for defining information. The data 

evaluating the use of the crèche were re-evaluated through secondary analyses in which the 

users of the facility were asked to complete specific questionnaire. The users/survey 

participants were also invited to express their opinions about the existing system, researched 

through this dissertation, and therefore express their opinion about the facility future existence.  

Keywords: 

co-operative model of crèche at the Faculty of Arts CU in Prague, currently popular topic: co-

ordination of professional life and personal life (work-life balance), corporate social 

responsibility (CRS), legal framework, pro-family social policy, créche, new law about child 

group.  
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ÚVOD 

Diplomová práce soustřeďuje na realizaci „svépomocného modelu dětského koutku na FF UK 

v Praze“ a jeho uvedení do reálného provozu v kontextu slaďování osobního a pracovního 

života.  

Bezprostřední motivací k vypracování této práce mi byla možnost uvést v provoz hlídání 

v dětském koutku na FF UK v Praze. Při vytváření pravidel provozu a vůbec na počátku celého 

projektu stála otázka „co vede rodiče k tomu, aby využívali služeb v dětském koutku“? 

Primárně tomu bude fakt, že každý rodič s malým dítětem, který chce sladit svůj profesní 

a osobní život, se musí zamýšlet nad skutečným stavem věci. Táže se, proč jsou moderní formy 

práce neustále v útlumu? Co omezuje zaměstnavatele v realizaci těchto forem práce? Je 

pravdou, že stále více firem podporuje prospěšné projekty, zabývá se společenskou 

odpovědností firem vůči rodičům, ale situace v zaměstnanosti matek s malými dětmi je stále 

alarmující. Také aktuální společenská situace mne vedla k vypracování této práce, v jejíž druhé 

části je představen projekt „svépomocného modelu dětského koutku“ a jeho uvedení do 

provozu. Tímto se alespoň částečně podílím na možnosti nabídnout rodičům místo, kde je 

postaráno o jejich děti v době, kdy oni sami vytvářejí hodnoty svého profesního života. 

Teoretická část je věnována především sociální problematice matek s dětmi a rovného postavení 

mužů a žen. v teoretické části je připomenuto a popsáno slaďování profesního a osobního života 

se zaměřením na flexibilní formy zaměstnávání, platné podle zákoníku práce a rovné příležitosti 

na trhu práce. v návaznosti na trh práce je v další kapitole objasněna otázka společenské 

odpovědnosti firem, její význam, povědomí a principy včetně současné situace v České 

republice. Následuje kapitola „Slaďování a legislativa“, jejichž cílem je poukázat na možné 

formy péče o děti. Teoretickou část uzavírá kapitola „Dětské koutky na českých univerzitách“, 

na kterou navazuje praktická část této práce.  

Praktická část diplomové práce je zaměřena na projekt faktického provozu dětského koutku 

FF UK v Praze, a sice svépomocného modelu hlídání dětí. Vzhledem k realizaci projektu je 

podrobně objasněna otázka občanskoprávní a trestně právní odpovědnosti, personálního 

zajištění s využitím praxe pro studenty, provozního řádu a dalších závazných dokumentů, 

rezervačního systému a v neposlední řadě i otázka propagace dětského koutku. Po seznámení 
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se s možností realizace projektu je na základě dosavadních výsledků (informací 

z dotazníkového šetření) provedena analýza úspěšnosti existence daného projektu dětského 

koutku. Celkové zhodnocení projektu je nejen popsáno, ale i graficky znázorněno. v závěru 

práce jsou vyhodnoceny výsledky a navržena možná opatření na zlepšení stávající situace 

dětského koutku. 

Přínosem této práce je nepochybně reálný pohled na problematiku hlídání dětí, resp. na její 

možnosti a na celkovou situaci zaměstnaných rodičů s dětmi. 

V práci byla využita nejen odborná literatura a internetové zdroje, ale také vlastní zkušenosti 

a cenné poznatky vedoucích dětských koutků. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA 

Již v úvodu je nutné se zamyslet nejen nad vztahem vyváženosti pracovního a osobního života, 

se kterým velmi úzce souvisí využití právních nástrojů, ale také nad problematikou rovnosti 

mužů a žen, která je jedním ze základních principů každé demokratické společnosti. Skutečnost, 

že jde neustále o velmi diskutovanou otázku, dokazuje i česká vláda, která v souvislosti se 

vstupem do Evropské unie (dále jen EU) přijala v roce 1998 první programový dokument pro 

prosazování rovných příležitostí pro muže i ženy.1 Nutno dodat, že na základě dosažených 

výsledků byla v tomto dokumentu v roce 2010 provedena aktualizace, v rámci které byly 

stanoveny priority a postupy vlády zahrnující tyto klíčové body: 

 prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže jako součást politiky vlády; 

 vyrovnání podílu žen a mužů na moci a v rozhodovacích procesech; 

 posílení ekonomické nezávislosti žen včetně vytváření celospolečenských podmínek 

pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného života; 

 důstojnost a integrita žen v souvislosti s odstraněním generově podmíněného násilí 

a obchodování s lidmi2 (viz níže). 

 

Obecně můžeme konstatovat, že sladění práce a rodiny, lze definovat jako „stupeň, v jakém 

jsou jednotlivci schopni zároveň udržet v rovnováze požadavky jak v oblasti placené práce, tak 

v oblasti rodinné odpovědnosti“.3 Nicméně je důležité si uvědomit skutečnost, že k dosažení 

dané rovnováhy rodičů je nápomocen také rozsah formálních i neformálních opatření, která 

přispívají zaměstnaným rodičům nejen k tomu, aby sdíleli požadavky svých zaměstnavatelů, 

ale také aby dostáli potřeb své rodiny.  

  

                                                 
1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rovnost žen a mužů. [online]. 2005 [cit. 2013-03-24]. 

Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/dokumenty/rovnost-zen-a-muzu>. 
2 Viz tamtéž 
3 HILL, E. J., YANG, C., HAWKINS, A. J., FERRIS, M. (2004). a Cross-Cultural test of the Work-Family 

Interface in 48 Countries. Journal of Marriage and Family, č. 66, s.1300–1316. National Council on 

FamilyRelations.  

http://www.msmt.cz/dokumenty/rovnost-zen-a-muzu
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Mezi formální opatření řadíme například rodinnou politiku, politiku zaměstnanosti nebo 

zaměstnavatelskou politiku (viz níže). Naproti tomu neformální opatření zahrnují především 

výpomoc z oblasti širší rodiny. v této souvislosti zde mluvíme především o výpomoci partnera 

při zajištění pomocné péče o děti a o domácí práce. z toho můžeme usuzovat, že bilance mezi 

prací a rodinou je spoluvytvářena potencionálem, který je zastoupen nejen možnostmi rodičů, 

ale také jejich schopnostmi s následným cíleným využitím. Když se nad tím zamyslíme, 

zjistíme, že jde v podstatě o slaďování osobního a pracovního života, neboli work/life balance. 

Nutno dodat, že i když se jedná o poměrně aktuální téma dnešní doby, neexistuje přesná 

definice, jak tento pojem vysvětlit. Na základě zjištěných informací se můžeme domnívat, že 

work/life balance se snaží nalézt rovnováhu mezi povinnostmi v zaměstnání a mimo 

zaměstnání. Nesmíme však zapomínat na skutečnost, že pro každého jedince je tato rovnováha 

jiná tzn., že má odlišné hranice. z obecného hlediska můžeme tedy říct, že každý by měl mít 

jasně stanovenou hranici mezi pracovním a osobním životem. Opak je však pravdou. Velmi 

často se totiž setkáváme s jedinci, jejichž pracovní život je s osobním velmi úzce propojen 

a není mezi nimi téměř žádná hranice.4 

Samotná terminologie pochází ze 70. let 20. století a je z dílen asociace New ways to work 

(Nové způsoby práce), která zkoumá různé flexibilní formy zaměstnávání. Podstatou této 

terminologie jsou většinou různé možnosti úprav pracovní doby, jako např. flexibilní pracovní 

úvazek, zkrácený úvazek, stlačený pracovní týden, různá místa výkonu práce, flexibilita apod. 

v této souvislosti je nutné si uvědomit, že právě zmíněná flexibilita má i své stinné stránky. 

Mezi ty můžeme počítat práci na dobu určitou a s ní spojené sociální nejistoty, nespočet 

přesčasů při práci z domova a v neposlední řadě i tlak, jenž je na rodiče vyvíjen ze strany rodiny, 

ať již skrytý či otevřený. z tohoto tvrzení je také zřejmé, že rodič (stejně kvalifikovaný 

a výkonný jako jeho kolega), který pracuje „z domova“, resp. doma, ve svém přirozeném 

domácím prostředí a za přítomnosti dětí, těžko vykoná stejnou práci za stejný čas jako jeho 

kolega v kanceláři. Tady je třeba se zamyslet nad rozdílností slaďování osobního a pracovního 

života. Protože pro firmy a organizace představuje systém work/life balance především opatření 

ke snížení nákladů na řízení lidských zdrojů. Jedná se tedy v podstatě o udržení kvalitní 

pracovní síly, zefektivnění pracovního výkonu a samozřejmě o zvýšení motivace zaměstnanců. 

                                                 
4  VISSER, F., WILLIAMS, L. Work-life balance: Rhetoric versus reality? [online]. [cit. 10/2009] Dostupné 

z WWW: <http://www.theworkfoundation.com/assets/docs/publications/155_unison.pdf>. 

http://www.theworkfoundation.com/assets/docs/publications/155_unison.pdf
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Naproti tomu rodič pracující doma, vyvíjí tlak sám na sebe, což může velmi negativně působit 

na okolí a zejména na rodinné příslušníky.5 Hlavním důvodem tohoto jednání je skutečnost, že 

rodič pracující doma chce dosahovat stále lepších výsledků a tím finančně zabezpečit rodinu. 

Na druhou stranu, však může být na rodiče, vyvíjen nátlak i ze strany zaměstnavatele, který 

požaduje vyšší a kvalitnější výkony. Domníváme se tedy, že v krizových situacích, které dříve 

nebo později nastanou, dochází převážně k vyvíjení jednostranného tlaku (bez ohledu na okolí), 

který je doprovázen stresem, obavami a depresemi. Začíná se zvyšovat nervozita, roste napětí 

v rodině, které velmi negativně ovlivňuje rodinné prostředí. 

Za zmínku stojí také skutečnost, že v České republice (dále jen ČR) je patrná vysoká míra 

zaměstnanosti žen bez dětí ve věku 20–49, nicméně to neplatí pro kategorii žen pečujících o děti 

do 12 let věku. Problémem se tak stává nízká zaměstnanost rodičů - převážně matek s malými 

dětmi. Situaci žen na trhu práce po narození dítěte je možné charakterizovat několika 

základními fakty. Prvním je nestabilní pozice mladých matek na trhu práce a vyšší riziko 

nezaměstnanosti, což může být způsobeno jednak vysokou mírou nezaměstnanosti u absolventů 

škol a jednak mateřstvím. Dalším podloženým faktem je skutečnost, že české ženy nemají 

možnost nebo zájem využívat práce na částečný úvazek, a musí tedy volit mezi zaměstnáním 

na plný úvazek a osobní celodenní péčí o dítě v rámci rodičovské dovolené. Na druhou stranu 

může však volba velmi dlouhé rodičovské dovolené mnoha ženám poskytovat právě alternativu 

ke špatně placené práci na částečný úvazek.6 Jedná se v podstatě o variabilitu rodičovské 

dovolené, resp. o individuální možnost stanovení její výše, která je v současné době možná až 

do částky 11 500 Kč. v této souvislosti je nutné si uvědomit, že v rámci stanovení výše 

rodičovské dovolené dochází zároveň ke stanovení délky rodičovské dovolené, která je však 

limitována vyčerpáním celkové částky 220 000 Kč. Za zmínku stojí také skutečnost, že 

rodičovský příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory, které jsou nedílnou součástí 

sociální politiky.7,8 

                                                 
5 MATOUŠEK, O.: Metody a řízení sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 379 s. ISBN 80-717-8548-2. 
6 MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J.: Rodinná politika ve vybraných Evropských zemích. VÚPSV, 

Praha, 2003. 
7 Sociální politika je politikou, která se primárně orientuje k člověku, k rozvoji a kultivaci jeho životních 

podmínek, dispozic, k rozvoji jeho osobnosti a kvality života (Krebs a kol., 2007, s.17). To znamená, že 

ovlivňuje nikoli společenskou, ale sociální realitu, resp. sociální systém. Základní principy sociální politiky jsou 

sociální spravedlnost, sociální solidarita, subsidiarita a participace (Krebs a kol., 2007). 
8 MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-717-8473-7. 
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Základním právním předpisem na úseku pracovního práva je zákoník práce, který byl 1. ledna 

2012 novelizován, a to zákonem č. 365/2011 Sb. K nejvýznamnějším změnám patří nová právní 

úprava základních zásad pracovně právních vztahů, neplatnost právních úkonů, zkušební doby 

pracovních poměrů na dobu určitou, dočasných přidělení, výpovědních důvodů a odstupného, 

pracovní doby a odpočinku, odměňování a cestovních náhrad, dovolených a konkurenčních 

doložek. Nezbytný přehled a stručné definování flexibilních forem zaměstnávání je uvedeno 

níže. 

1.1 Formy zaměstnávání podle platného zákoníku práce 

Nejčastějšími flexibilními formami zaměstnávání, které lze v souladu s platnou právní úpravou 

využívat jsou:  

 Práce na zkrácený úvazek  

Jde o práci, která je kratší než stanovená pracovní doba, tj. trvá většinou méně než 40 hodin 

týdně. Může být rozvržena např. do všech pracovních dnů, nebo pouze do několika dní v týdnu. 

o zkráceném pracovním úvazku lze hovořit i tehdy, pokud je pracovní doba nepravidelná 

a obsahuje pouze několik dní v měsíci. Měli bychom vědět, že zákoník práce nezná pojem 

zkrácený pracovní úvazek, což poukazuje na odlišné definování tohoto pojmu. Nicméně ve 

skutečnosti je sjednávání této formy práce plně v kompetenci zaměstnavatele a to 

prostřednictvím pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. 

v případě platné pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem využívá 

zaměstnanec veškerých práv a povinností, které zákoník práce spojuje se zaměstnaneckým 

poměrem. Je nutné si uvědomit, že zaměstnavatel je povinen zajistit rovné odměňování za 

stejnou práci. To znamená, že pokud za práci ve zkráceném úvazku vyplácí zaměstnancům nižší 

hodinovou mzdu než zaměstnancům na plný úvazek vykonávajícím stejnou práci, dopouští se 

porušování zákona. Stejně tak by měl zaměstnancům na zkrácený úvazek umožnit využívat 

běžné zaměstnanecké výhody, jako je zakoupení stravenek či jiných výhod. 

Větší volnost pro zaměstnavatele a zároveň nižší právní ochranu pro zaměstnance představuje 

práce vykonaná mimo pracovní poměr, tedy na dohody o pracovní činnosti a provedení práce. 

Pro práci na dohody není zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu, zaměstnanec si ji 
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v těchto případech rozděluje podle svých potřeb, což může být právě pro účely sladění 

pracovního a osobního života výhodné. Naopak nevýhodou je nižší právní ochrana 

zaměstnance. Zákoník práce navíc stanoví, že zaměstnavatel by měl většinu svých pracovních 

úkonů zajišťovat zaměstnanci v pracovním poměru. Práce na dohodu by tedy měla být spíše 

výjimečná. 

 Práce z domu – zákoník práce nemá pro práci z domu zvláštní vymezení, nejčastěji se 

setkáváme s prací, která je rozvržena mezi práci na pracovišti (či v terénu) a práci doma, 

než s výhradní prací z domu. 

 Pružná pracovní doba – při této formě si zaměstnanec sám volí rozvržení pracovní doby 

v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem. 

 Stlačený pracovní týden – tato forma se stává velmi atraktivní. Je možné rozvrhnout si 

pracovní dobu tak, že v konečném důsledku bude pracovat zaměstnanec víc hodin 

denně, ale na konci týdne (případně jakýkoliv jiný den v týdnu) bude mít volno. 

 Sdílení pracovního místa – je v České republice velmi neobvyklou formou, protože se 

jedná o zaměstnání dvou osob na jedné pozici, které se o danou práci dělí. z toho 

vyplývá, že právě tato forma má velký význam pro zaměstnance s malými dětmi, neboť 

jim vychází vstříc se zavedením zkrácených úvazků, o které mají zájem.9 

Jako ideální doplnění flexibilních forem zaměstnání se ukazuje zřízení některé z forem hlídání 

dětí zaměstnanců zaměstnavatelem, protože jedině zajištění péče o děti do šesti let a zejména 

pak o děti do tří let, si mohou zaměstnanci kvalitně naplánovat rozvržení svého času mezi práci 

a rodinu. Měli bychom vědět, že i nepříliš velká organizace je schopna zřídit dětský koutek, ve 

kterém mohou děti zaměstnanců trávit čas, kdy je rodič na pracovní schůzce, poradě nebo se 

věnuje práci na počítači v jiné místnosti. Tento typ hlídacího koutku má např. brněnská 

organizace Ekologicko – právní servis. 

  

                                                 
9  Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená 

mezi Občanskou demokratickou stranou, stranou TOP 09 a stranou Věci Veřejné dne 12. července 2010: 

Rozšíříme nabídku možností péče o děti výhodnými podmínkami (daňovými odpočty) pro zakládání firemních 

a jiných nestátních miniškolek, živností péče o děti a jejich hlídání v rodině. Stát uleví firmám na sociálním 

pojištění 7 200 Kč ročně za každý úvazek pro rodiče s dětmi do 6 let, zdravotně postižené nebo pro pečující 

o handicapované. Zvýhodníme také práci na dohodu, uvolníme smlouvy na dobu určitou, zpružníme pracovní 

dobu a budeme podporovat alternativní modely zaměstnávání. 
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Zřízení dětského koutku nepředstavuje z právního hlediska splnění náročných hygienických ani 

pedagogických předpokladů, jako je tomu u zřizování miniškolek a klasických mateřských 

školek. Vzhledem k tomu, že jde o sporadické hlídání dětí, kdy děti v koutku netráví „celý den“, 

není koutek ani náročný na prostor a může být tudíž zřízen v prostorách zaměstnavatele. 

Samozřejmě, že jde pouze o náhled na danou situaci. Nicméně ideálním řešením by bylo, kdyby 

mohl rodič pracovat v blízkosti dětského koutku, což ocení zejména rodiče nejmenších dětí.10 

1.2 Slaďování a legislativa  

Platné právní předpisy neznají pojem „slaďování“, ale v určitých případech lze najít pro sladění 

práce a rodiny jistou oporu v zákoně. A to také v případě těhotných zaměstnankyň 

a zaměstnanců pečující o malé děti nebo o osoby se zdravotním postižením. Do této kategorie 

spadá zkrácení pracovního úvazku, zákaz práce přesčas a pracovní cesty, úprava pracovní doby 

pro kojící zaměstnankyně a návrat z mateřské nebo rodičovské dovolené. 

Zkrácený pracovní úvazek a další formy flexibilních úvazků řeší zákoník práce ve znění 

účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 358/2012 Sb. ze dne 24. října 2012 

(zákon č. 262/2006 Sb.) a to v paragrafech týkajících se: 

 forem práce na zkrácený úvazek (§74–§77); 

 uspořádání pracovní doby a jejího zkrácení (§78–§85) – novela zavádí definici 

rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a ruší stávající ustanovení 

o rozvrhování pracovní doby. z novely dále vyplývá, že zůstává jen limit týkající se 

stanovených odpočinků mezi směnami a v týdnu, dále jednotná nejvyšší délka směny 

12 hodin a stanovená týdenní pracovní doba. Odpadá povinnost zaměstnavatelů 

vykazovat u konta pracovní doby každý týden rozdíl mezi stanovenou a odpracovanou 

dobou. Změna vyrovnávacího období u pružné pracovní doby má vést k flexibilnějšímu 

naplňování stanovené týdenní pracovní doby. 

 Rodičovství (§ 239–§ 242) 

  

                                                 
10  TANENBERGOVÁ, M., KOUKALOVÁ, J., Metodika slaďování rodinného a pracovního života, 

Ekologicko právní servis. Brno.2010. 
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Jako jedna z dalších forem podpory zaměstnavatele pro zaměstnance může být zřízení jeslí či 

firemní školky pro děti v prostorách zaměstnavatele. Tato skutečnost může mít pro 

zaměstnavatele značný přínos a výhody především: 

 ve zlepšování pověsti a konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu práce, a s tím 

související usnadňování náboru a stabilizaci zaměstnanců; 

 ve zlepšování zaměstnaneckých vztahů a vytváření sociálního zázemí pro zaměstnance; 

 v uplatňování rovných příležitostí na trhu práce pro zaměstnance; 

 v omezování nespokojenosti a fluktuaci zaměstnanců; 

 ve zvyšování motivace a loajality zaměstnanců, v udržení kvalifikovaných 

zaměstnanců; 

 v podporování relaxace, rozvoje a sociálního zázemí zaměstnanců, a tím nepřímo i jejich 

výkonnosti. 

 

Jedna z forem podpor rodičů, kteří nechtějí ztratit kontakt s pracovním prostředím je návrh 

fungování svépomocného modelu dětského koutku v praktické části této práce. 
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1.3 Rovné příležitosti a trh práce 

Trh práce a především pak rozvoj lidských zdrojů je součástí celkového tržního prostředí, které 

se neustále vyvíjí a mění. Tuto skutečnost dokazují nejen výrazné změny související se 

zahájením transformace ekonomiky od roku 1990, ale také změny související se vstupem ČR 

do EU v roce 2004. Hlavními důvody rozsáhlých změn od roku 1990 byly především 

privatizace a restrukturalizace podniků. Nicméně je nutné si uvědomit, že zaměstnanost byla 

také ovlivněna velmi nízkým růstem produktivity práce, nízkým zastoupením inovačních 

procesů a v neposlední řadě i poklesem konkurenceschopnosti podniků. s tím také souvisí 

i značné množství zaměstnanců, kteří se po uvolnění z neprosperujících podniků snaží uplatnit 

své pracovní dovednosti v samostatném podnikání.11 

Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že se jedná v podstatě o pozitivní trend vyžadující 

neustálou podporu ve vytváření příznivých podmínek (poradenské služby, vzdělávací kurzy, 

legislativní aspekty podnikání apod.). Samozřejmě, že s tímto trendem velmi úzce koresponduje 

otázka vzdělávání (vzdělávání mládeže a dospělých, rekvalifikační kurzy apod.), resp. 

problematika nabídky a poptávky po pracovních místech.  

Měli bychom si také uvědomit, že otázka zkrácených pracovních závazků se stala předmětem 

šetření až v souvislosti se vstupem ČR do EU. Jednalo se především o „kontext úvah v rámci 

prosazení vyšší flexibility trhu práce jako instrumentu k dosažení vyšší úrovně 

zaměstnanosti“.12 Zjistilo se, pružné pracovní režimy, resp. pružné pracovní úvazky, které se 

používají minimálně, mohou tvořit jednu z forem adaptací podniků na výkyvy v poptávce nebo 

při změnách technologií. Dalším argumentem byla nepochybně skutečnost, že v rámci pružných 

pracovních úvazků může docházet k postupnému zapojování znevýhodněných skupin (např. 

matky s dětmi) na trh práce. z tohoto důvodu definuje také EU „dosažení rovnováhy mezi 

zaměstnáním a rodinou jako jednu z klíčových priorit své sociální politiky“.13 Křížková a kol.14 

                                                 
11 KOTÝNKOVÁ, M., NĚMEC, O. Lidské zdroje na trhu práce: vývoj a tendence v souvislosti se vstupem 

České republiky do EU. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. 199 s. ISBN 80-864-1948-7. 
12  Viz tamtéž, s. 90. 
13  KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Práce a péče: proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky 

Evropské unie. Vyd. 1. Praha: (SLON), 2008. 163 p. Knižnice Sociologické aktuality, sv. 18. ISBN 80-864-2994-

6. 
14 Viz tamtéž 
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doplňují, že tuto rovnováhu ovlivňují nejen zažité role mužů a žen, vazby uvnitř rodiny, 

existence, ale také absence rodinné a sociální politiky a v neposlední řadě i celkový sociální 

a kulturní koncept. Situace je však mnohem náročnější. To potvrzují i Kotýnková a Němec,15 

kteří uvádějí, že „chybí nejen předpoklady k větší variabilitě pracovních úvazků, ale především 

stimulace zaměstnavatelů a zaměstnanců k jejich širšímu využívání“. Naopak Formánková, 

Chrámecký a Nývlt16 se domnívají, že nízké využívání částečných úvazků je zapříčiněno 

především nízkou podporou ze strany státu. Na tuto skutečnost však upozorňoval již na počátku 

roku 2008 také ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, který vysvětloval, že návrat do 

zaměstnání by měl být pro matky po rodičovské dovolené mnohem jednodušší než dosud. 

Varujícím zjištěním bylo, že každý šestý až sedmý nezaměstnaný je maminka po mateřské nebo 

rodičovské. z tohoto důvodu ministr dále navrhoval, že zaměstnanci pracující na částečný 

úvazek by měli platit nižší sociální pojištění a tím také nižší daně. Dalším návrhem bylo snížení 

zdravotního pojištění v případě, že si zaměstnanci na částečný úvazek vydělají méně než je 

minimální mzda (t.č. 8 000 Kč). Za zmínku stojí také skutečnost, že již v roce 2008 byla 

navržena podpora rodin s dětmi, která uváděla, že při vybudování firemní školky si mohou 

firmy odečíst náklady z daní nebo příspěvek pro matky na péči o dítě, o které se po dobu jejich 

pobytu v práci bude starat chůva nebo jiná osoba.17 

Nicméně můžeme konstatovat, že i když ženy představují z perspektivy pracovních sil obrovský 

potenciál, tak jejich zaměstnanost klesá. Statistiky dále signalizují, že 2/3 svých každodenních 

prací vykonávají ženy zadarmo, zatímco muži dělají převážně pouze placenou práci.18 Dalším 

zjištěním je skutečnost, že u „žen ve věku 20 až 49 let, které mají děti, dochází v rámci EU 

k propadu zaměstnanosti (61 %)“. v této souvislosti je také důležité podotknout, že ve „většině 

zemí EU mají muži průměrně stále ještě o 15 % vyšší plat než ženy“.19 

                                                 
15  KOTÝNKOVÁ, M., NĚMEC, O. Lidské zdroje na trhu práce: vývoj a tendence v souvislosti se vstupem 

České republiky do EU. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. 90 s. ISBN 80-864-1948-7. 
16  FORMÁNKOVÁ, L., CHRÁMECKÝ, T., NÝVLT, O. Slaďování pracovního a rodinného života v České 

republice. Český statistický úřad. [online]. 2011. [cit. 2013-03-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/sladovani_pracovniho_a_rodinneho_zivota_v_cr20110602>. 
17  Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podpora zaměstnávání matek s malými dětmi. FinExpert.cz [online]. 

2008 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z WWW: <http://finexpert.e15.cz/podpora-zamestnavani-matek-s-malymi-

detmi>. 
18  KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Práce a péče: proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky 

Evropské unie. Vyd. 1. Praha: (SLON), 2008. 163 p. Knižnice Sociologické aktuality, sv. 18. ISBN 80-864-2994-

6. 
19 Tamtéž, s.21 
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Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že využívání částečných úvazků by bylo pro většinu 

podniků přínosem, protože by si byly schopny udržet své klíčové zaměstnance i v době 

rodičovské dovolené. Není tedy překážkou návrat žen do zaměstnání, resp. jejich zájem o práci, 

ale především umožnění jejich návratu s využitím částečných úvazků ze strany zaměstnavatele, 

resp. ze strany státu.20 Podle zjištěných údajů můžeme říct, že více než 80 % zaměstnavatelů 

nestojí o flexibilní formy práce, i když po nich touží stále více lidí. Skutečnost je však taková, 

že v ČR pracuje na zkrácený úvazek jen 6 % lidí, což je nejméně v celé EU s výjimkou 

Slovenska (2,6 %) a Maďarska a Bulharska (1,7 %). Průměr EU je skoro 20 %.21 

1.3.1 Trh práce a statistika 

Na základě tohoto zjištění můžeme konstatovat, že absence částečných úvazků neumožňuje 

flexibilnější rozdělení partnerů v péči o děti do 6 let jejich věku, což dokazuje i skutečnost, že 

téměř v 80 % rodin s dítětem od tří let je aplikován tzv. tradiční model, tzn. že matka je doma 

s dětmi a otec chodí do práce. Skutečnost, že většina žen se vrací po třech letech rodičovské 

dovolené zpět na trh práce, potvrzuje i využívání mateřských školek dětmi ve věku 3–5 let 

(68,4 %).22 Nicméně, i když je v naší republice několikanásobně nižší podíl částečných úvazků 

oproti zemím EU, zaznamenalo například zavedení třírychlostní rodičovské dovolené pozitivní 

vývoj v tom, že se zvýšila zaměstnanost žen s nejmladším dítětem ve věku 3 až 5 let. Můžeme 

tedy říct, že přijetím tohoto systému se kompenzoval vliv ekonomické krize na snižující se 

úroveň zaměstnanosti.23 

Nicméně je nutné si uvědomit, že zaměstnanost žen je a bude velmi silně ovlivňována 

fenoménem stárnutí populace, který je charakteristický zvyšováním podílu obyvatelstva 

                                                 
20  Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podpora zaměstnávání matek s malými dětmi. FinExpert.cz [online]. 

2008 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z WWW: <http://finexpert.e15.cz/podpora-zamestnavani-matek-s-malymi-

detmi>. 
21  HOVORKOVÁ, K. Čeští zaměstnavatelé práci z domova moc nepovolují. IDNES.cz: finance [online]. 

28.1.2011. 2011 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z WWW: <http://finance.idnes.cz/cesti-zamestnavatele-praci-z-

domova-moc-nepovoluji-fxx-/podnikani.aspx?c=A110120_1518016_zamestnani_bab>. 
22  Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podpora zaměstnávání matek s malými dětmi. FinExpert.cz [online]. 

2008 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z WWW: <http://finexpert.e15.cz/podpora-zamestnavani-matek-s-malymi-

detmi>. 
23  NÝVLT, O. Česká společnost se atomizuje, ale neopouští tradiční model rodiny. Český statistický úřad 

[online]. 9. srpna 2010. 2010, 20.8.2012 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/ceska_spolecnost_se_atomizuje_ale_neopousti_tradicni_model_rodiny>. 

http://finance.idnes.cz/cesti-zamestnavatele-praci-z-domova-moc-nepovoluji-fxx-/podnikani.aspx?c=A110120_1518016_zamestnani_bab
http://finance.idnes.cz/cesti-zamestnavatele-praci-z-domova-moc-nepovoluji-fxx-/podnikani.aspx?c=A110120_1518016_zamestnani_bab
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postproduktivního věku (65 a více let) a naopak snižováním podílu aktivního, resp. 

produktivního obyvatelstva (15–64 let). z tohoto pohledu bude nejrychleji stárnout nejstarší 

populace, tj. osoby nad 80 let. v této souvislosti je také nutno připomenout, že v posledních 

letech převažuje počet zemřelých nad počtem narozených. Neméně významným důvodem je 

také skutečnost, že dochází ke snižování plodnosti žen, která patří dlouhodobě mezi nejnižší 

v EU. Nutno dodat, že plodnost žen zdaleka nestačí na přirozenou reprodukci obyvatelstva, 

která se v posledních letech kompenzuje migrací, tzn. počtem přistěhovalých. Za zmínku stojí 

také skutečnost, že ženy v současné době dávají přednost kariéře před mateřstvím, což znamená, 

že mateřství oddalují do vyššího věku. Zvyšuje se průměrný věk matek, zaznamenávající i větší 

zdravotní rizika. Samozřejmě, že s tímto trendem dochází také ke snižování počtu dětí v rodině. 

z toho vyplývá, že „pokud nenastanou nepředvídatelné demografické změny (zvýšení úrovně 

plodnosti, navýšení intenzity migrace nebo zhoršení úmrtnostních podmínek), bude trh práce 

v budoucnu ovlivňován výrazným úbytkem produktivní složky obyvatelstva“.24 To znamená, že 

bychom se měli zaměřit především na dostatečné využití potenciálu trhu práce, protože stárnutí 

populace se nedá zastavit, ale pouze zpomalit. Dále bychom si měli uvědomit skutečnost, že 

v důsledku hospodářské, ale i celosvětové krize pravděpodobně nedojde k výraznému zlepšení 

podmínek pro matky s dětmi, což znamená, že nepředpokládáme žádný další baby boom. 

Na základě tohoto stručného výčtu demografických změn je třeba se zamyslet nad ekonomickou 

situací naší republiky, která jak jsme již výše zmínili, postrádá jakoukoli pružnost. Hlavním 

důvodem je především velmi omezené množství flexibilních úvazků na kratší pracovní dobu, 

jejichž nedostatek může vést až k vyloučení celých skupin obyvatel z trhu práce a ovlivnit tak 

využití potenciální pracovní síly. Nejvíce se absence těchto flexibilních úvazků projevuje 

u matek s dětmi.25 „Obecně lze říci, že zaměstnanost matek je velmi nízká a míra 

nezaměstnanosti je alarmující“.26 Klíčovým problémem pro matky s dětmi je totiž kombinovat 

své rodinné a pracovní povinnosti.27 Situaci zaměstnání matek a její porovnání s EU znázorňuje 

graf č. 1. 

                                                 
24 Český statistický úřad. Modely předpokládaného trhu práce v České republice do roku 2050. Český 

statistický úřad [online]. 15.11. 2012. 2012b [cit. 2013-03-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/cc7aaaf939f07ff9c1257ab70041b5d5/$FI

LE/%C4%8CS%C3%9A%20V%C3%BDvoj%20na%20trhu%20pr%C3%A1ce%202050.pdf>. 
25 Viz tamtéž 
26 Viz tamtéž 
27 Viz tamtéž 
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Graf č. 1 Počet zaměstnaných osob – porovnání mužů a žen v jednotlivých zemích EU 

v roce 2011  

 

Zdroj: ČSÚ, 2012b 

Porovnáme-li situaci úrovně zaměstnanosti mužů a žen, zjistíme, že naše republika leží někde 

uprostřed. Zatímco zaměstnanost mužů je na vysoké úrovni a v rámci celé EU je na devátém 

místě, tak situace žen je značně odlišná. Extrémně nízký počet částečných úvazků, nízká 

zaměstnanost žen s malými dětmi a nízká propojenost rodinného a pracovního života, 

významně odlišuje ČR od západní a severní Evropy.28 v této souvislosti je nutné si uvědomit, 

„že v roce 2011 pracovalo v ČR 2 095,1 tis. žen, ale pokud by zde byla úroveň zaměstnanosti 

Švédska, pracovalo by v České republice 2 687,4 tis. žen, což je skoro o 600 tis. žen více“.29 

Podle údajů ČSÚ je naše situace ve srovnání se severní i západní Evropou značně odlišná. 

Zatímco v Nizozemsku pracuje na částečný úvazek 75 % žen a v severských státech 

                                                 
28  Český statistický úřad. Modely předpokládaného trhu práce v České republice do roku 2050. Český 

statistický úřad [online]. 15.11. 2012. 2012b [cit. 2013-03-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/cc7aaaf939f07ff9c1257ab70041b5d5/$FI

LE/%C4%8CS%C3%9A%20V%C3%BDvoj%20na%20trhu%20pr%C3%A1ce%202050.pdf>. 

29  Viz tamtéž 
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a sousedním Rakousku nebo Německu téměř 40 % žen, tak v naší republice je to pouze 6 % 

žen (viz výše). Skutečnost že za posledních 10 let nezaznamenala situace v zaměstnanosti žen 

v naší republice téměř žádné zlepšení, dokazuje následující tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Vývoj míry ekonomické aktivity v ČR v letech 1993–2011 (v %) 

Rok 1993 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

MEA ženy 52,3 52,3 51,6 50,6 49,8 49,3 49,5 49,3 49,5 

muži 71,3 71,5 69,8 68,7 68,3 68,2 68,3 68,0 67,5 

Poznámka: MEA – Míra ekonomické aktivity 

Zdroj: ČSÚ, 2013 

Pokud se na tuto situaci podíváme z pohledu dobrovolné neaktivity žen, zjistíme, že 

významnější než mateřská dovolená je další péče o rodinu nebo také nespecifikované setrvání 

žen v domácnosti. Ženy „neaktivní“ zde představují další sociální faktor modifikující pouze 

demograficky determinovanou nabídku pracovní síly. Jak je patrné z grafu č. 2, dochází téměř 

každoročně v důsledku podílu neaktivních žen ke zvyšování nabídky na trhu práce.30 

  

                                                 
30  KUPKA, V. Český statistický úřad. Trh práce a nezaměstnanost v letech 1993 až 2006. Český statistický 

úřad [online]. 2012a. vyd. 2012, 20.8.2012 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta250407.doc>. 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta250407.doc
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Graf č. 2 Meziroční změny v nabídce práce (sociální faktory) 

Poznámka: Kladné hodnoty (zST, zMD a zD) představují meziroční zvýšení počtu osob těchto skupin, čili snížení 

nabídky na trhu práce, a naopak záporné hodnoty znamenají zvýšení nabídky 

Zdroj: ČSÚ, 2012a 

Na druhou stranu je však nutné si uvědomit, že ekonomická aktivita rodičů je v ČR významně 

závislá především na věku nejmladšího dítěte v rodině (viz graf č. 3). z grafu č. 3 je patrné, že 

do věku 2 let nejmladšího dítěte převažuje tradiční model (viz výše), který v průměru za roky 

2002 až 2009 představoval podíl 78,8 %. Naproti tomu ve věku 3–5 let nejmladšího dítěte jsou 

téměř v rovnováze modely, kdy oba partneři pracují (53,7 %), nebo kdy pracuje pouze otec 

a matka zůstává nadále bez zaměstnání (41 %). v posledním případě tj. ve věku 6–14 let 

nejmladšího dítěte, jednoznačně převažuje model, kdy oba rodiče již pracují (podíl 81,4 %). 

Málo významné jsou kategorie, kdy oba rodiče nepracují nebo varianta, kdy matka pracuje 

a naopak otec je bez zaměstnání.31 

  

                                                 
31 Český statistický úřad. Změny ve struktuře domácností se zaměřením na rodiny s malými dětmi 

a domácnosti jednotlivců. Český statistický úřad [online]. 8.9. 2010. 2010 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z WWW: 

<http://czso.cz/csu/csu.nsf/6b5c18eccf5e21d7c1256c4d0034d22b/12ca3a58b6b33752c1257777002e1cbd/$FILE

/czam080910analyza.doc>. 
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Graf č. 3 Zaměstnanost v úplných rodinách podle věku nejmladšího dítěte v ČR (2002–2009) 

 

Zdroj: ČSÚ – VŠPS, 2010 

Na základě zjištěných údajů můžeme říct, že slaďování rodinného a pracovního života se stává 

jedním z hlavních témat rodinné politiky. v této souvislosti je také nutné dodat, že velkým 

přínosem pro sladění rodinných a pracovních příležitostí je především možnost volby délky 

úvazku (plné a částečné). i když se jedná o velmi příznivou možnost v řešení celkové 

nezaměstnanosti žen, je nutné konstatovat, že většina zaměstnavatelů tuto možnost neumožňuje 

(viz výše). Skutečnost, že na trhu práce nedošlo k žádnému významnému nárůstu počtu 

částečných úvazků během posledních let, dokazuje i výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), 

které prováděl Český statistický úřad (ČSÚ). Podle zdroje ČSÚ32 pracovalo v roce 2000 na 

částečný úvazek pouze 5,6 % osob z celkového počtu zaměstnaných a v roce 2009 pouze 5,9 % 

zaměstnaných, což představuje v průběhu deseti let minimální navýšení jen o 0,3 %. Celou 

situaci participace rodin s nejmladším dítětem do 14 let uvádí tabulka č. 2. z tabulky č. 2 je 

patrné, že ve sledovaném období 2000 – 2009 zcela jednoznačně převažuje model, kdy oba dva 

partneři pracují na plný úvazek (50,3 %). Dalším nejčastějším případem je, že otec pracuje na 

plný úvazek a matka je bez zaměstnání (36,6 %). Skutečnost, kdy otec pracuje na plný úvazek 

a žena na částečný úvazek je minimální a dosahuje pouze 6,8 %. Podíváme-li se na tabulku č. 2, 

zjistíme, že celkový podíl, kdy alespoň jeden rodič pracoval na částečný úvazek, činil pouze 

                                                 
32  Český statistickž úřad. Změny ve struktuře domácností se zaměřením na rodiny s malými dětmi 

a domácnosti jednotlivců. Český statistický úřad [online]. 8.9. 2010. 2010 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z WWW: 

<http://czso.cz/csu/csu.nsf/6b5c18eccf5e21d7c1256c4d0034d22b/12ca3a58b6b33752c1257777002e1cbd/$FILE

/czam080910analyza.doc>. 
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7,6 %, což je velmi znatelný kontrast oproti severní a západní Evropě. Jak jsme již výše uvedli, 

v Nizozemí pracuje na částečný úvazek dokonce 75 % žen. Naproti tomu v severských zemích, 

v Rakousku a v Německu je to pouze 40 % žen, ale předpokládá se, že se bude tento podíl 

u mladých matek s dětmi stále zvyšovat.  

 

Tabulka č. 2 Participace rodin a nejmladším dítětem ve věku 0–14 let na trhu práce v ČR 

(průměr let 2002–2009) 

Možnosti participace na trhu práce  v %  

Celkem  100,0  

Oba na plný úvazek  50,3  

Otec na plný úvazek, matka na částečný  6,8  

Otec na plný úvazek, matka bez zaměstnání  36,6  

Otec na částečný úvazek, matka na plný  0,3  

Otec na částečný úvazek, matka na částečný  0,1  

Otec na částečný úvazek, matka bez zaměstnání  0,2  

Otec bez zaměstnání, matka na plný  2,2  

Otec bez zaměstnání, matka na částečný 0,2  

Oba bez zaměstnání  3,3  

Zdroj: ČSÚ – VŠPS 

 

Vzhledem k zjištěným údajům můžeme říct, že u rodičů s nejmladším dítětem do dvou let stále 

převažuje tradiční model, kdy otec pracuje a matka je v domácnosti. Po skončení rodičovské 

dovolené (převážně matek) následuje a zcela jednoznačně převažuje model plné zaměstnanosti 

v rodině. Nicméně je nutné dodat, že pro matky s dětmi, které se vracejí do práce z rodičovské 

dovolené, není situace vůbec příznivá. Riziko ztráty zaměstnání a nalezení nového zaměstnání 

je u matek s dětmi významně vyšší než u bezdětných žen.  

Porodnost neustále klesá, populace stárne a vhodná opatření, která by mohla tento stav, alespoň 

zpomalit jsou v nedohlednu. i když v rámci některých regionů vznikají projekty na podporu 
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matek s dětmi, které by měly umožnit jejich snadnější přístup na trh práce, zůstávají i nadále 

nepřekonatelnou překážkou plné úvazky. Jaké je východisko z této situace, resp. jak lze tuto 

situaci řešit? Proč zaměstnavatelé nenabízejí práci na částečný úvazek? Proč není klíčovým 

bodem sociální politiky otázka matek s dětmi, vždyť jde v podstatě o nastupující generaci? Tyto 

a spoustu dalších otázek stojí alespoň k zamyšlení. Když si uvědomíme, že se například neustále 

řeší vysoká nezaměstnanost a důchodová reforma, namísto otázky zaměstnanosti matek s dětmi, 

je situace vážná. Velkým problémem současné doby je nejen minimální možnost částečných 

úvazků, ale také umístění dětí do předškolních zařízení, jejichž kapacita je zcela nedostačující 

(viz řešení stávající situace mobilními mateřskými školami). Hlavním předpokladem ke 

zlepšení stávající situace je tedy nejen zvýšení kapacity mateřských školek, ale také podpora 

(kompenzace) zaměstnavatelů ze strany státu v otázce částečných úvazků. Tuto situaci 

vysvětluje také Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,33 který vidí bariéry dalšího rozvoje 

flexibilních forem pracovní doby a zaměstnání v ČR především v: 

 nemotivujícím nastavení minimální mzdy a životního minima; 

 potřebě dvojího příjmu z plného pracovního úvazku v rodině; 

 nevhodné struktuře daní a příspěvků na sociální pojištění; 

 udržování stávajících pracovních míst namísto vytváření nových; 

 nedostatečné vzdělanostní a kvalifikační úrovni pracovní síly; 

 stávajícím procesu propouštění a nejednotné úrovni sociální ochrany lidí; 

 nízké politické prioritě a malé informovanosti veřejnosti; 

 nedostatku nových programů podporujících flexibilitu trhu práce; 

 nízké adaptabilitě zaměstnanců na změny na trhu práce. 

V některých státech (Francie, Švédsko) jsou například bezplatná i předškolní zařízení. 

  

                                                 
33  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí . Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní 

doby v České republice. Závěrečná zpráva [online]. Červenec 2004. Praha, 2004 [cit. 2013-04-12]. Dostupné 

z WWW: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/910/analyza_flexibilni_formy_zamestnavani_v_CR.pdf>. 
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2 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM 

Společenská odpovědnost firem nebo také CSR (Corporate Social Responsibility, dále jen CSR) 

je založena na základech dobročinnosti a dobrovolnosti firem, které by se měly zapojit do řešení 

sociálních problémů.34,35 Do sociálních oblastí v managmentu firmy lze většinou zahrnout 

především vytváření podmínek k tomu, aby mohli zaměstnanci sladit svůj pracovní a osobní 

život. Podpora zaměstnanosti žen patří mezi témata, kterými se již některé firmy zabývají 

v rámci společenské odpovědnosti firem. i když se jedná v současné době o poměrně 

diskutované téma, je celkové povědomí o CSR stále velmi malé. Můžeme říct, že prosazování 

a rozvíjení problematiky CSR nastalo až v Lisabonském summitu EU v roce 2000. Tady je 

nutné upozornit, že se nejedná o žádné úzce profilové zaměření, ale o velice široký koncept, 

který zahrnuje témata od ekologie, přes zaměstnanecká práva, boj proti diskriminaci, komunitní 

práci, až k sociálně odpovědné investiční politice.36 Jedná se tedy moderní koncept podnikání, 

který je postaven na třech základních pilířích, a sice na ekonomickém (profit), sociálním 

(people) a environmentálním (planet). To znamená, že „firma, která přijímá tento koncept CSR, 

se snaží při svém podnikání nejen o dosažení zisku, ale její přístup je mnohem komplexnější, 

protože bere ohled na všechny 3P (profit, people, planet) a uplatňuje dobrovolně nad rámec 

svých legislativních povinností některé principy v uvedených oblastech“.37 z toho vyplývá, že 

CSR je tedy odpovědnost v celém fungování firmy. 

Položme si tedy otázku, co firmy motivuje k zavádění CSR? Mezi nejčastěji uváděné důvody 

patří zlepšování podnikové kultury a image podniku, dále motivace zaměstnanců a v neposlední 

řadě i propojování svých aktivit s komunitou prostředí. Za nejvýznamnější argumenty pro 

přijetí CSR jsou všeobecně považovány:38 

 sílící globalizace a rostoucí počet nadnárodních firem; 

                                                 
34  JEŘÁBKOVÁ, V., HARTL, J. Společenská odpovědnost firem. Olomouc: AISIS o.s., 2003. 42 s. ISBN 

neuvedeno. 
35 KULDOVÁ, L. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem: strategická CSR. 1. vyd. Plzeň: NAVA, 

2012. 173 s. ISBN 978-807-2114-085. 
36 JEŘÁBKOVÁ, V., HARTL, J. Společenská odpovědnost firem. Olomouc: AISIS o.s., 2003. 42 s.  
37 KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 201 s. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-3983-0. 
38 Viz tamtéž 
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 větší informovanost a sotisfikovanost zákazníků; 

 vzrůstající tlak na společensky odpovědné chování ze strany všech stakeholderů 

(viz níže); 

 rostoucí potřeba vytvářet stabilní a důvěryhodné prostředí bez korupce, podvodů 

a platební neschopnosti; 

 rostoucí tlak stakeholderů na CSR v celém hodnotovém řetězci. 

Je všeobecné známo, že CSR přináší firmám nejen společenský přínos, ale také velké množství 

výhod. Na druhou stanu si však musíme uvědomit, že tyto výhody se neobjevují okamžitě a co 

je důležité, že nemají zpravidla finanční podobu. To je hlavním důvodem, proč mají některé 

firmy na tuto problematiku zcela jiný názor. Skutečnost, že se nejedná o finanční přínos, vnímá 

většina firem jako bezvýznamný krok. Samozřejmě, že názory jsou různé, nicméně je v této 

souvislosti důležité upozornit zejména na obtížné obhajování principů CSR, dlouhodobý 

časový horizont návratnosti této politiky a obtížnou měřitelnost, které vedou k celkové 

nedůvěřivosti firem. Například Friedman39 zastává názor, že jedinou společenskou 

odpovědností firmy je navyšování zisku, což znamená, že zapojení do dalších společensky 

prospěšných aktivit odvádí firmu od splnění hlavního cíle. Podle Reicha40 dochází přijetím 

koncepce CSR především k suplováním povinností vlády, což znamená, že dochází k určité 

formě lobbingu. Další pohledy na CSR naznačují, že se jedná o iluzi nebo o neefektivní koncept 

omezující maximalizaci zisku a zvyšující náklady.41 Mezi další argumenty proti CSR řadíme 

nedostatek dovedností, příliš velkou moc v rukou podnikatelů a nedostatečnou přehlednost.42,43 

Coulter a Robbins44 připomínají, že v souvislosti s CSR je nutné vnímat i společenskou citlivost, 

což je v podstatě schopnost firmy přizpůsobovat se měnícím se společenským podmínkám. 

Je tedy zřejmé, že pokud má být sociální odpovědnost firmy brána jako pevná systémová 

součást podnikové činnosti, je nutné podstatným způsobem změnit pravidla, resp. zákony, které 

                                                 
39 Milton Friedman je známým kritikem konceptu CSR (tzv. Friedmanova kritika CSR). Je považován za 

představitele mezního klasického pojetí společenské odpovědnosti (Kunz, 2012). 
40 Robert Reich je profesorem na Kalifornské univerzitě v Berkley, který zastává názor, že CSR je v podstatě 

nebezpečné rozptýlení podkopávající demokracii (tzv. Reichova kritika CSR), (Kunz, 2012). 
41 KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 201 s. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-3983-0. 
42 Viz tamtéž 
43 COULTER, M., ROBBINS, S. Management. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 600 s. ISBN 80-247-0495-1. 
44 Viz tamtéž 
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by platily pro všechny.45 Dušková a Džbánková46 dále upozorňují, že s rostoucím tlakem na 

podnikovou sféru firem je CSR chápána spíše jako příspěvek podnikové sféry k trvale 

udržitelnému rozvoji a nikoli jako moderní koncept podnikání postavený na třech výše 

uvedených pilířích. 

2.1 Zájmové skupiny a jejich význam 

Zájmové skupiny podniku, neboli stakeholdeři jsou v zásadě všichni lidé, kteří se nějakým 

způsobem podílejí na chodu firmy nebo jsou firmou, resp. jejím působením přímo či nepřímo 

ovlivňováni47. Jedná se tedy o poměrně široké vymezení, které je předmětem častých diskuzí. 

Pro představu pojem stakeholder nemá v češtině odpovídající ekvivalent. Je však nutné si 

uvědomit, že stakeholder je v podstatě zainteresovaný jedinec nebo zájmová skupina, která 

sleduje nejen své vlastní zájmy, ale také zájmy ostatních, čímž se velmi často dostává do 

rozporu se zájmy jiných subjektů.48 

Podle toho jaký bezprostřední vliv mají na činnost a chod podniku, rozlišujeme dvě skupiny 

stakeholderů:49 

 primární stakeholdeři – významným způsobem ovlivňují chod podniku (vlastníci, 

investoři, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé); 

 sekundární stakeholdeři – nepůsobí na chod podniku přímo, tzn., že do této skupiny patří 

především zájmové skupiny (vláda, nátlakové skupiny, občanská a obchodní sdružení) 

Stakeholdery můžeme členit také na interní a externí. Někteří autoři člení dále externí 

stakeholdery na spojité s trhem (např. zákazníci) a s trhem nespojité (např. média).50 

                                                 
45 DUŠKOVÁ, I., DŽBÁNKOVÁ, Z. Etická dimenze institucionálních změn: (praktikum). Vyd. 1. Praha: 

Oeconomica, 2006. 101 s. ISBN 80-245-1100-2.  
46 DUŠKOVÁ, I., DŽBÁNKOVÁ, Z. Etická dimenze institucionálních změn: (praktikum). Vyd. 1. Praha: 

Oeconomica, 2006. 123 s. ISBN 80-245-1100-2. 
47 KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-

3983-0. 
48 Viz tamtéž 
49 Viz tamtéž 
50 KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-

3983-0. 
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Na základě zjištěných údajů můžeme říct, že je zcela nezbytné, se zamyslet nad tím, kdo jsou 

naši stakeholdeři, protože spolupráce s nimi nám může přinést řadu výhod. Ať už se jedná 

o cenné informace stmelující kolektiv, zvyšující důvěru a motivaci zaměstnanců nebo 

předcházení rizik a tím i období krize. To znamená, že je třeba se zamyslet nejen nad tím, kdo 

je klíčovým stakeholderem pro naší organizaci, ale také jaká je nejistota prostředí. Protože „čím 

je stakeholder klíčovější a nejistota prostředí vyšší, tím více musí manažeři spoléhat na 

partnerství se stakeholdery“51.  

V našem případě se jedná především o „sociální oblast související s péčí firmy o své 

zaměstnance a s pracovními podmínkami, které firma pro své zaměstnance vytváří“.52 Do této 

oblasti společenské odpovědnosti je nutné zahrnout především vytváření podmínek k tomu, aby 

mohli zaměstnanci sladit svůj pracovní a osobní život (viz výše work life balance) a využít tak 

pružnou pracovní dobu nebo možnosti její úpravy. Tím máme na mysli zejména udržování 

kontaktů se zaměstnanci i v době jejich rodičovské dovolené a následná opatření ke snazšímu 

opětovnému začlenění vracejících se pracovníků. Dalším příkladem v této oblasti je zavádění 

firemních školek, které si však mohou dovolit pouze větší firmy. 

  

                                                 
51  COULTER, M., ROBBINS, S. Management. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 88 s. ISBN 80-247-0495-1. 
52  Viz tamtéž, s. 22 
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2.2 Současná situace a praxe CSR v České republice 

Situace CSR se v naší republice neustále vyvíjí. Za zmínku stojí např. společnost Accenture 

Academy, která má globální CSR strategii „Schopnost uspět“ (Skills to Succeed). Strategií 

tohoto projektu je nejen poskytovat finanční podporu na různé projekty, ale také nabízet 

neziskovým organizacím zdarma své know-how. Hlavním zaměřením této společnosti je 

především pomoci mladým lidem z dětských domovů získat práci.53 Samozřejmě, že to je jen 

jedna z mála společností zabývající se touto problematikou.  

Ve skutečnosti je organizace na poli CSR v ČR zastoupena především Fórem dárců, Business 

Leader Forem (BLF) a dalšími organizacemi (Gender studies, o.p.s.; Byznys pro společnost, 

AISIS, Transparency International – Česká republika, Sdružení korektní podnikání, Česká 

společnost pro jakost, Nadace Via HESTIA – Národní dobrovolnické centrum a Etické fórum 

České republiky).54 Protože v naší republice vznikla v posledních letech celá řada významných 

aktivit, vzrostla i významná ocenění pro společensky odpovědné organizace dotýkající se 

především celkového přístupu organizací ke koncepci CSR, provázanosti CSR se strategií 

organizací, generových otázek, sociálně prospěšného podnikání, dárcovských aktivit, zacházení 

zaměstnavatelů s etnicky odlišným obyvatelstvem, slaďování soukromého a pracovního života 

zaměstnanců, dodržování bezpečnosti práce na pracovišti a ochrany zdraví zaměstnanců, 

zaměstnávání bez bariér, zapojování zaměstnanců do dobrovolnictví, odpovědnosti organizací 

k životnímu prostředí a vztahu organizací k okolní společnosti.55 

Jak už jsme výše zmínili, CSR je dobrovolným závazkem, který musí iniciovat především 

společnost, tzn. stakeholders firem (viz výše) a nikoliv státní organizace. z toho vyplývá, že 

CSR by neměla zůstat jen výsadou firem, ale i dalších organizací. Měli bychom se zamyslet 

také nad tím, že většina firem uplatňuje koncept CSR nevědomky. To dokazuje skutečnost, že 

CSR má mnohem více podob než jen charitu nebo dobrovolnictví. Může se jednat například 

                                                 
53  RŮŽIČKA, M., SOCHOROVÁ, A. Kvóty na vyšší zastoupení žen? v české politice ano, v byznysu ne. 

PubliCon [online]. 4.2.2013. 2013 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z WWW: 

<http://www.publicon.cz/Sluzby/vydavatelstvi-1/csr-forum-1-2013/kvoty-na-vyssi-zastoupeni-zen-v-ceske-

politice-ano-v-byznysu-ne.html>. 
54  KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-

3983-0. 
55 Viz tamtéž 



Nora Koubová, Dětský koutek na Filozofické fakultě UK v Praze 

 

33 

o způsob propouštění zaměstnanců, upevňování pozice na trhu, zadávání veřejných zakázek, 

podporu sociálního podnikání apod.56 v této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že 

i když se národní strategie CSR v naší republice teprve formuje, můžeme říct, že snaha podniků 

o zapojení se do konceptu CSR je náležitě oceněna. Tomu odpovídají i nejvýznamnější ocenění 

na poli CSR (Národní cena ČR za společenskou odpovědnost, Sociálně prospěšný podnikatel 

roku, Top Filantrop, Ethnic Friendly, Cena zdraví a bezpečného životního prostředí, Cena VIA 

Bona, Sodexo Zaměstnavatel roku, Soutěž Firma roku: Rovné příležitosti, Nejlepší 

zaměstnavatel České republiky a řada dalších).57 Nutno dodat, že řada výše zmíněných CSR 

ocenění (mimo jiné i TOP Odpovědná firma58) se koná pod záštitou předsedkyně Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové, předsedy vlády ČR Petra Nečase 

a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.59  

Zbývá jen dodat, že ke zdokonalování a dalšímu rozšiřování praxe CSR je v naší republice 

vydáván časopis CSR fórum, který se cíleně zabývá odpovědným a udržitelným podnikáním, 

CSR, odpovědným leadershipem a vztahem mezi firmami, komunitami, neziskovým sektorem 

a státem.60 „Naprosto stěžejním úkolem je však vytvoření systémových podmínek, které budou 

přispívat nejen k rychlé a široké implementaci hlavních myšlenek konceptu CSR, ale také 

k celkovému rozšíření CSR v ČR.“61 

  

                                                 
56  Elektronický portál měsíčníků podnikatel. Problém zvaný CSR a jeho domácí specifika. Elektronický 

portál měsíčníku Podnikatel [online]. Únor 2012. 2012 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z WWW: 

<http://www.epod.cz/problem-zvany-csr-a-jeho-domaci-specifika/>. 
57 KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-

3983-0. 
58  TOP Odpovědná firma 2012 je nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá 

a uděluje platforma Byznys pro společnost. Soutěž oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují 

odpovědnému podnikání, rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. 

Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného podnikání pro společnost, podpořit jeho rozvoj 

v České republice, ocenit firmy, které jsou leadery v dané oblasti, a v širokém měřítku motivovat firmy 

k zavádění /rozvoji odpovědného udržitelného byznysu v praxi (Byznys pro společnost, 2013). 
59 BYZNYS PRO SPOLEČNOST. TOP 12: Oceněné TOP Odpovědné firmy roku 2012. Byznys pro 

společnost: Business for Society [online]. 2013 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z WWW: 

<http://www.byznysprospolecnost.cz/top-2012.htm>. 
60 Agentura publicon Služby: Vydavatelství. PubliCon [online]. 2010 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z WWW: 

<http://www.publicon.cz/Sluzby/vydavatelstvi-1/>. 
61 KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 85 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-

247-3983-0. 
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3 LEGISLATIVNÍ RÁMEC SLUŽEB 

V této kapitole diplomové práce se budu zabývat nástroji, které nám budou nápomocné právě 

k získání vyrovnané pozice mezi naší profesní dráhou a osobním životem. Vzhledem ke 

skutečnosti, že praktickou částí mé diplomové práce je projekt na provoz dětského koutku na 

Filozofické fakultě a výstup z jeho jednoročního fungování, je nezbytné seznámit se s možnými 

úrovněmi péče o děti, především však dětmi do tří let věku. Cílem této kapitoly je tedy poukázat 

na další nástroje, resp. na formy péče o děti. 

Jedná se například o projekty zaměřené na dostupnou kvalitní nerodinnou denní péči o děti do 

tří let, která je v naší republice dlouhodobě kritizována. Za všechny můžeme jmenovat např. 

projekty pod záštitou Evropského sociálního fondu zaměřené na nové formy denní péče pro 

děti, jejichž přínosem je nejen rozmanitost těchto forem péče o děti, ale také přizpůsobení se 

různým potřebám dětí a rodičů. Jak už jsme výše zmínili, situace v této oblasti je v naší 

republice již dlouhodobě předmětem oprávněné kritiky, a to zejména deficit služeb péče pro 

děti do 3 let věku. z toho vyplývá, že současná situace vyžaduje především vytvoření metodik 

přinášejících vzory a návody pro zavádění nebo rozšíření služeb denní péče o děti. Příkladem 

a pro ČR vzorem v rozšíření nabídky nerodinné denní péče o děti je Francie (viz níže).62, 63 

Na skutečnost, že v zahraničí je velmi široká nabídka služeb v péči o děti upozorňují také 

Vlková a Tomko,64 kteří dodávají, že na rozdíl od ČR je zde i viditelná snaha o hledání 

spravedlivého rozdělení veřejných finančních prostředků mezi jednotlivé formy péče.  

Nesnadný úkol rodičů malých dětí zapojit se do pracovního procesu a sladit tak rodinný 

a pracovní život, pomáhá řešit např. zlínský projekt Cesta zpátky. Hlavní význam tohoto 

                                                 
62  PALONCYOVÁ, J. Nové formy denní péče o děti v ČR. Evropský sociální fond v ČR [online]. 11. 5. 

2012. 2012, 14. 5. 2012 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z WWW: <http://www.esfcr.cz/projekty/nove-formy-denni-

pece-o-deti-v-cr>. 
63  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Nové formy denní péče o děti v ČR. Výzkumný ústav práce 

a sociálních věcí [online]. 2012. vyd. 2012 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.vupsv.cz/index.php?p=care_for_children&site=default>. 
64  VLKOVÁ, K., TOMKO, L.. Nové formy péče o děti. Rodinné centrum Dobříšek [online]. 26. 2. 2013. 

2013 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z WWW: <http://dobrisek.webnode.cz/news/nove-formy-pece-o-deti/>. 

http://dobrisek.webnode.cz/news/nove-formy-pece-o-deti/
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projektu spočívá v tom, že umožňuje bezplatně nabízet vzdělávání a rekvalifikační kurzy, a to 

jen díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu.65  

V ČR je v současné době péče o děti do 3 let zajišťována v jeslích zřizovaných obcemi 

a prostřednictvím soukromých subjektů (na základě živnostenské ho zákona). Péče o děti nad 

3 roky je realizována v mateřských školách (dle školského zákona), soukromých mateřských 

školách (dle živnostenského zákona), prostřednictvím občanských sdruženích (např. 

mateřských center) a ostatních neziskových organizací.66 Zajímavou formu péče představují 

dětské lesní školky (lesní mateřské školy), většinou vedené jako dětské kluby, které jsou 

zakládány a zřizovány neziskovými organizacemi. Lesní mateřské školy sdružuje Asociace 

lesních mateřských škol.67 

Když se zamyslíme nad celkovou situací, můžeme říct, že mnohé ženy by se rády věnovaly 

výchově dětí až do jejich čtyř let, protože ví, že do tohoto věku propuknou mnohé dětské 

nemoci, které prakticky znemožňují jejich návrat do práce. Na druhou stranu je však nutné si 

uvědomit, že „zaměstnání české ženy je v současné době téměř nutností, protože málokterá 

rodina by dnes vystačila s jedním platem“.68 Je všeobecně známo (jak jsme již výše uvedli), že 

je značný rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen. Muž má v práci zpravidla větší odpovědnost, je 

za ní lépe placen a je v práci spokojenější a čeká od ženy, že bud jeho zaujetí chápat 

a podporovat. Naopak žena čeká od muže nejen pomoc v domácnosti a finanční zajištění rodiny, 

ale také citový souzvuk a vztahové porozumění. v této souvislosti je nutné si uvědomit 

biologickou zakotvenost rodičovského i partnerského chování, jejichž rozdílnost u mužů a žen 

je podmínkou dobrého fungování rodiny.69  

                                                 
65  Evropský sociální fond. Maminky na cestě zpátky. Evropský sociální fond v ČR [online]. 2010. vyd. 2010 

[cit. 2013-04-12]. Dostupné z WWW: <http://www.esfcr.cz/projekty/maminky-na-ceste-zpatky>. 
66 VLKOVÁ, K., TOMKO, L.. Nové formy péče o děti. Rodinné centrum Dobříšek [online]. 26. 2. 2013. 

2013 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z WWW: <http://dobrisek.webnode.cz/news/nove-formy-pece-o-deti/>. 
67  VOŠÁHLÍKOVÁ, T. Lesní mateřské školky. Asociace lesních mateřských škol [online]. 2010 [cit. 2013-

04-13]. Dostupné z WWW: <http://www.lesnims.cz/>. 
68  MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2003. 161 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 3. ISBN 80-86429-19-9, s. 43. 
69  MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2003. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 3. ISBN 80-86429-19-9. 

http://dobrisek.webnode.cz/news/nove-formy-pece-o-deti/
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Matoušek70 je přesvědčen, že civilizační trendy mohou naši biologickou podstatu značně 

potlačovat. i když se mění nejen postoje k dětem, ale i názory na výchovu dětí v rodině, je nutné 

si uvědomit, že „hlavním měřítkem funkčnosti rodiny je na jedné straně emoční spokojenost 

manželů (partnerů) a na straně druhé emoční uspokojení dětí“.71 To znamená, že forma péče 

o děti mladší tří let musí odpovídat rodičovské péči, která je ve vztahu matka – dítě velmi 

intenzivní. z toho vyplývá, že péče o děti navíc matky váží k domovu a znemožňují ji tím práci, 

resp. zaměstnání. Je všeobecně známo, že přerušení pracovní doby, resp. návrat do práce po 

rodičovské dovolené snášejí hůře vzdělanější ženy, které se cítí být izolované.72 Samozřejmě, 

že aspektů ovlivňujících nástup matek zpět do zaměstnání je mnoho a stejně tak i názorů 

jednotlivých sociálních pracovníků na danou situaci. Nicméně je důležité připomenout, že 

profesionální práce s lidmi (klient vs. pracovník), resp. všechny služby poskytované lidem mají 

společného jmenovatele, a sice umění pomáhat.73  

Na základě zjištěných informací, můžeme říct, že většina dětí v naší republice navštěvuje 

předškolní zařízení, díky kterému se matce uvolní čas a může tak nastoupit do zaměstnání. 

I když se jedná o zdánlivě jednoduchý krok, je velmi často doprovázen řadou problémů (viz 

práce na částečný úvazek). Tuto schopnost rodiny vychovávat děti a vyrovnávat se s těžkostmi 

nazývá Matoušek74 „sociální sítí rodiny“. Naproti tomu Úlehla75 upozorňuje, že tento postup 

vytvářející dítěti příležitost, žít s ostatními lidmi se nazývá výchova nebo také socializace. v této 

souvislosti je nutné si uvědomit, že „rodina je v podstatě prvním modelem společnosti, se 

kterým se dítě setkává“.76 Jedná se především o společenské role, které si dítě osvojuje nejen 

ve spojenectví s rodiči, ale také sourozenci. Vzhledem k této alianci se Matoušek77 domnívá, 

že „střídavá péče velmi malých dětí (např. v jeslích) může mít vliv na schopnost dítěte udržovat 

vztah k jedné osobě v dospělosti“. Samozřejmě, že nesmíme zapomenout ani na úzkostné 

                                                 
70  Viz tamtéž 
71  Viz tamtéž, s. 47. 
72  Viz tamtéž 
73  ÚLEHLA, I. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2007. 128 s. ISBN 978-80-86429-36-6. 
74  Viz tamtéž 
75  ÚLEHLA, I. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2007. ISBN 978-80-86429-36-6. 
76  Viz tamtéž, s. 92. 
77  Viz tamtéž, s. 93. 
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poruchy78 nebo období vzdoru, které se u dětí většinou projevují okolo tří let věku. 

V rámci této problematiky bude popsán nejen současný stávající model služeb péče o děti 

poskytovaných v souladu s obecně platnými právními předpisy, ale také objasněn návrh 

„zákona o dětské skupině“, který pokud bude schválen, vejde v platnost začátkem roku 2014. 

Na úvod bude uvedeno nejzákladnější rozdělení, tzn. na komerční a nekomerční péči, a na 

základní právní rámec. Naopak v závěru této kapitoly bude umožněn krátký pohled do 

nejzákladnějších možných forem péče o děti předškolního věku v zahraničí. 

3.1 Význam služeb pro rodiny 

S největší pravděpodobností se část rodičů s příchodem dítěte zamýšlí, zda budou schopni 

skloubit péči o dítě částečně se svým zaměstnáním, a zda budou vůbec chtít takto oscilovat 

mezi dvěma póly. Většinou se jedná o ženy, které jsou na poměrně dlouhou dobu (pokud mají 

víc dětí následně za sebou) vyřazeny z pracovního procesu a potřebují se v zaměstnání 

odreagovat od každodenních povinností, které s péčí o dítě souvisí. Jsou samozřejmě také ženy, 

které nad tímto tématem neuvažují vůbec a celou dobu mateřské a rodičovské dovolené tráví 

péčí o děti a domácnost. Což je stejně významné jako sladit péči o dítě se zaměstnáním. Některé 

ženy však nemají na výběr např. matky samoživitelky a do zaměstnání musí.  

 

Služby na podporu fungující rodiny mají preventivní a podpůrný charakter. Jejich účelem je 

nejen usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, ale také podporovat 

rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny.79 V této skupině lze dále rozlišit:  

a) Komerčně poskytované služby na podporu fungující rodiny provozované v režimu zákona 

č.455/1991 Sb., o živnostenském zákonu: 

1. hlídání dětí do tří let věku a nad tři roky věku nerodičovskou osobou  

                                                 
78 ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2005. ISBN 978-802-4710-495. 
79 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Péče o děti a dětská skupina. [online]. 2008 [cit. 2013-03-31]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/13500>. 

http://www.mpsv.cz/cs/13500
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2. pomoc s vedením domácnosti  

3. volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti 

b) Nekomerčně poskytované služby na podporu fungující rodiny: 

 mateřská, rodinná centra a centra pro rodinu 

 poskytování volnočasových aktivit pro děti nebo pro rodiny s dětmi (např. centra pro 

rodinu, družiny) 

 podpora v oblasti slučitelných profesních a rodinných rolí (zejména přednášková 

činnost a poradenství) 

 podpora a výchova k harmonickému partnerství, manželství a odpovědnému 

rodičovství 

 ostatní druhy aktivit k podpoře fungující rodiny 
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3.2 Legislativní a pojmové vymezení 

V ČR jsou služby pro rodiny s dětmi a ostatní služby s tím související vymezovány řadou 

norem, které jsou obsaženy v následujících zákonech a vyhláškách. Vyznat se v nich není 

jednoduché, při plánování služby či projektu je třeba dbát například na přísná hygienická 

opatření související s zakládáním mateřských školek a jiných zařízení pro děti. 

Základní platné právní normy: 

1. Zákon č.365/2011Sb., zákoník práce; 

2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném 

odborném vzdělávání (dále jen školský zákon); 

3. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (§ 18); 

4. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických 

zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi;  

5. Zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen živnostenský zákon); 

6. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník; od 1.1.2014 Zákon č. 80/2012 Sb. Občanský 

zákoník; 

7. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

V České republice mohou dle současné platné právní úpravy poskytovat služby péče o děti obce 

a kraje jako územně samosprávné celky, organizační složky státu, nestátní neziskové 

organizace, ekonomické subjekty (podniky – zaměstnavatelé) a další soukromé fyzické 

a právnické osoby. 

3.2.1 Služba péče o děti dle školského zákona 

Podle státního zřizovatele jsou zde zastoupeny jesle a klasické mateřské školy zřizované dle 

školského zákona. u jeslí (tedy péče pro děti do tří let věku), má být jejich provozování podle 

ustanovení § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, ukončeno do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž tento 
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zákon nabyl účinnosti dne 1.4. 2012.80 

Firemní mateřské školky, které může v současné době zřídit zaměstnavatel (právnická i fyzická 

osoba), se dělí firemní školky: 

 zřízené dle školského zákona 

 zřízené dle živnostenského zákona. 

 

Je důležité připomenout také skutečnost, že zaměstnavatel může založit dva druhy školek a to 

školku akreditovanou a neakreditovanou. v ČR se v současné době registruje celkem 

25 firemních školek.81 

Situace je taková, že pokud si zaměstnavatel chce zbudovat akreditovanou školku, je třeba 

pečlivě prostudovat jak „školský zákon“, tak zákon o předškolním vzdělávání. v tomto případě 

se školky zakládají zřizovací listinou nebo zřizovatelskou smlouvou, a musí být zapsány do tzv. 

Rejstříku školských právnických osob. Jejich činnost pak podléhá kontrole školské inspekce. 

Výhodou této formy je skutečnost, že akreditované školky mají nárok na dotaci ze státního 

rozpočtu a vynaložené náklady jsou daňově uznatelné. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, 

že o děti mohou pečovat pouze pedagogičtí pracovníci, a to v rozsahu jeden pracovník na max. 

počet 20 dětí. Skutečným problémem pro menší firmy však nepředstavuje nařízení 

o maximálním počtu dětí, ale naopak o jejich minimálním počtu. Akreditovaná mateřská škola 

s jednou třídou musí mít nejméně 15 dětí, což znamená pro menší firmy nereálné řešení.82 

Skutečností však zůstává, že pravděpodobně největší překážkou pro většinu zřizovatelů je 

hygienická vyhláška, která vyžaduje například nezastavěnou, travnatou plochu pro hru a čtyři 

metry čtvereční na jedno dítě. Dále stanoví, že jedno umyvadlo může využívat maximálně pět 

dětí. Další důležitou podmínkou je přírodní větrání. Samozřejmě, že tento požadavek způsobuje 

další komplikace, poněvadž většina firemních budov je opatřena klimatizací. 

                                                 
80  Ministerstvo práce a sociálních věcí. Péče o děti a dětská skupina. [online]. 2008 [cit. 2013-03-31]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/13500>. 
81  VOŠÁHLÍKOVÁ, T. Lesní mateřské školky. Asociace lesních mateřských škol [online]. 2010 [cit. 2013-

04-13]. Dostupné z WWW: <http://www.lesnims.cz/>. 
82  Viz tamtéž 

http://www.mpsv.cz/cs/13500
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Služby péče o děti zřizované nestátním zřizovatelem fungují většinou dle platných právních 

předpisů živnostenského zákona. Níže jsou stručně rozpracovány možnosti, podle kterých lze 

v současné době pečovat o dítě nerodičovskou osobou, aniž by zřizovatel musel podléhat 

striktním opatřením školského zákona a dalších prováděcích předpisů.  

3.2.2 Služba péče o děti dle živnostenského zákona  

Jedná se především o hlídání dětí do tří let věku a nad tři roky věku nerodičovskou osobou. 

v případě hlídání dětí do tří let věku je nutné upozornit zejména na :  

 Službu péče o děti mladší 3 let 

Soukromé nebo firemní jesle – zřízené dle zákona č. 20/1966 – o péči o zdraví lidu. Za zmínku 

stojí připomenutí, že se jedná především o zdravotnické zařízení, na které se vztahují velmi 

přísné zřizovací požadavky. 

 Zařízení péče o děti do 3 let v denním režimu  

Tato péče je zřízena živnostenským zákonem. Jedná se tedy o živnost vázanou, ve které je 

zákonem stanovena nutná odbornost personálu. Individuální výchovná péče o svěřené děti do 

tří let věku v denním nebo celotýdenním režimu je zaměřená nejen na rozvoj rozumových 

a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních a výtvarných schopností, ale také 

na kulturně hygienických návycích přiměřených věku dítěte. Dále je zde odborným personálem 

zajišťována bezpečnost a zdraví dětí, jejich pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím 

hygienickém prostředí a osobní hygiena dětí, včetně poskytování první pomoci.83 

 Službu péče o děti starší 3 let 

Službu péče o děti starší 3 let v denním režimu upravuje živnost volná „mimoškolní výchova 

a vzdělávání“, obor činnosti č. 72. 

 

Výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách 

a zařízeních sloužícímu odbornému vzdělávání, pokud nejsou zařazena do sítě škol, školských 

a předškolních zařízení. Jiná mimoškolní výchova a vzdělávání, doučování žáků a studentů, 

                                                 
83  Oficiální portál pro podnikání a export. Rodina a podnikání. [online]. 2011 [cit. 2013-04-12]. Dostupné 

z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rodina-a-podnikani/jaka-je-pece-statu-odeti/1001936/58873/>. 
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výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích, zejména 

vedení těchto akcí, zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro 

účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi a podobně. 

Pro možnost provozovat výše uvedené živnosti je třeba splnit požadavky vyhlášky 410/2005 

Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých.  

 poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

Péči o děti je rovněž možné zajišťovat v rámci provozování volné živnosti, a to obor činnost 

č. 79. Péče o děti nad tři roky v rámci této živnosti však musí být poskytována individuálně 

v domácnosti dětí, případně příležitostně a krátkodobě, je-li poskytována mimo domácnost dětí. 

v takovém případě mohou být hlídány i děti do tří let věku. 

 3.3 Zákon o dětské skupině 

Od 1. ledna 2014 měl vejít v platnost nový „Zákon o dětské skupině“, který měl do českého 

prostředí přinést nové možnosti pro zřizování zařízení a služeb péče o děti, které přispívají nejen 

k rozšíření kapacity poskytování těchto služeb, ale také k další možnosti výběru. Návrh tohoto 

zákona byl zpracován již v roce 2008 při schvalování Souboru prorodinných opatření tzv. 

Prorodinný balíček. Od té doby se jeho podoba mění a zdálo se, že je průtahům již konec. Díky 

rozpuštění Sněmovny parlamentu ČR v létě 2013 však zákon opět „ulehl“ k ledu. Nyní budeme 

čekat, jaké bude jeho pokračování a jak si s ním nová vláda poradí. 

Účelem nového zákona o dětské skupině je při velmi výrazně omezené nabídce služeb péče 

o děti zejména do tří, čtyř let věku v České republice, rozšířit spektrum poskytovatelů služeb 

péče o děti. Rodičům se tak umožní udržení kontaktu se zaměstnáním v době péče o dítě 

a postupný návrat nebo vstup na trh práce s ohledem na jejich strategii při sladění profesního, 

rodinného a osobního života. To znamená, že zákon o dětské skupině by umožnil zakládání 

a fungování obdob mateřských školek a pomocných sousedských hlídání, a to za jednodušších 

podmínek než jaké jsou nyní díky živnostenskému zákonu. Podle zjištěných údajů můžeme říct, 

že na nové podmínky se budou vztahovat mnohem nižší prostorové i hygienické normy než 

byly dosud. Je zcela zřejmé, že současné mateřské školky mají nedostatečnou kapacitu a právě 
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zřízení tzv. dětských skupin by mohlo situaci dostat do vyrovnané roviny. Za zmínku stojí také 

skutečnost, že tato zařízení budou o něco dražší než klasické státem zřizované mateřské školky. 

Nicméně pro rodiče bude zcela jistě výhodnější více za dané zařízení a nastoupit do zaměstnání, 

než zůstat z důvodu péče o dítě bez práce. 

Opatření reagují zejména na situaci, kdy tzv. „mezera zaměstnanosti v důsledku péče 

o dítě/děti“ („child employment gap“) dosahuje v ČR nejvyšší míry v porovnání s ostatními 

evropskými zeměmi, a to úrovně 40,5 % (EC 2007:54, podle dat za rok 2006). Relativně dlouhá 

doba přerušení kariéry z důvodu péče o malé dítě a poté návrat do zaměstnání, s výraznou 

převahou zaměstnání na plné úvazky, jsou specifikem chování matek v ČR a odlišují tak ČR od 

většiny vyspělých evropských zemí. v období přechodu z rodičovské dovolené na trh práce, 

i v určitém období po tomto přechodu, pak data dokládají výraznější nárůst nezaměstnanosti 

žen, a to i dlouhodobě.84 

Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě ve věku od 

šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, 

mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte, 

ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních 

a hygienických návyků přiměřených věku dítěte v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě. 

Okruh možných poskytovatelů služby zahrnuje: fyzické osoby, resp. zaměstnavatelé, právnické 

osoby, resp. zaměstnavatelé, dále obce, kraje, občanská sdružení, církevní právnické osoby, 

obecně prospěšné společnosti a stát, tzn. organizační složky státu, resp. zaměstnavatelé.85 

Co se týče financování služby, je zde dáno několik kritérií. Služba bude poskytována za úhradu 

ze strany rodiče stanovenou poskytovatelem na nekomerčním základě. Jejím účelem však 

nebude generování zisku za poskytovanou hlídací službu, ale poskytovatel bude moci přijmout 

úhradu maximálně ve výši zřizovacích a provozních nákladů na poskytnutí dané služby. To 

znamená, že by mělo dojít k odlišení dětských skupin od komerčních soukromých mateřských 

školek různých zaměření, kde se školné za celodenní péči o dítě předškolního věku pohybuje 

                                                 
84 Sirovátka, T., Bartáková, H., Harmonizace rodiny a zaměstnání v ČR a role sociální politiky in Rodina, děti 

a zaměstnání v české společnosti, Boskovice, Brno, 2008. 
85 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Péče o děti a dětská skupina. [online]. 2008 [cit. 2013-04-12]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/13500>. 

http://www.mpsv.cz/cs/13500
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průměrně okolo 20 tisíc korun měsíčně. 

Jsou zde navrženy také striktní požadavky na osobní způsobilost a bezúhonnost pečujících 

osob, kterými poskytovatel zajistí výkon služby, stejně tak na pojistné smlouvy pojištění 

odpovědnosti, na vnitřní pravidla, hygienu a na celou řadu dalších opatření, které budou nutné 

v rámci zřízení dětské skupiny vytvořit a definovat. 

V případě odborného vzdělání budou o děti pečovat tyto profese: všeobecné sestry, 

zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentky, zdravotně-sociální pracovník nebo 

zdravotnický záchranář, sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách, učitel 

mateřské školy nebo učitel prvního stupně základní školy, profesní kvalifikace chůvy pro děti 

do zahájení povinné školní docházky. 

Z hlediska počtu dětí v dětské skupině je zde více variant. Jedna osoba může pečovat maximálně 

o 6 dětí, je-li počet dětí od 7 do 24, musí o tuto skupinu pečovat nejméně 2 osoby. v případě že 

se v dětské skupině pečuje o nejméně 13 a nejvíce 24 dětí současně a alespoň jedno z těchto 

dětí je mladší dvou let, pečují v dětské skupině nejméně 3 pečující osoby.86 

Návrh věcného záměru zákona vymezuje konkrétní podmínky pro typ služby péče o dítě, který 

je definován jako služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině. Podmínky jsou nastaveny tak, 

aby zajišťovaly kvalitu péče a zároveň byly dosažitelné pro široký okruh poskytovatelů. Nový 

typ služby hlídání a péče o děti bude mít pozitivní vliv i na děti, o které bude pečováno tím, že 

budou stanoveny konkrétní podmínky poskytování péče a rodič bude mít jistotu garance kvality 

služby. Tato opatření budou přispívat nejen k rozšíření stávající nedostatečné kapacity míst 

v předškolních zařízeních, ale také ke snížení rizika ohrožení chudobou v případě, že je rodič 

delší dobu mimo trh práce.87 

  

                                                 
86 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Péče o děti a dětská skupina. [online]. 2008 [cit. 2013-04-12]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/13500>. 
87  Ministerstvo práce a sociálních věcí. Péče o děti a dětská skupina. [online]. 2008 [cit. 2013-04-12]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/13500>. 

http://www.mpsv.cz/cs/13500
http://www.mpsv.cz/cs/13500


Nora Koubová, Dětský koutek na Filozofické fakultě UK v Praze 

 

45 

3.4 Modely péče o děti v zahraničí 

Za minulého režimu byly mateřské školky běžným zařízením na podporu pracujících matek. Po 

pádu komunismu se začaly plošně rušit a nyní nám chybí. v této souvislosti není nutné rozebírat 

otázku etiky zaměstnaných žen a jejich přínos za socialismu, ale zaměřit se na současnou situaci 

fungování mateřských školek v zahraničí a porovnat tak celkovou situaci ČR s ostatními 

zeměmi.  

Pokud se podíváme na západ od našich hranic, je péče o děti mimo rodinu věc celkem běžná 

a státem podporovaná. Podobná situace jako u nás panuje i v Německu a Itálii, tzn., že do jeslí 

chodí méně než 10 % dětí do tří let věku. Naopak děti starší tří let mají do nástupu do školy 

nárok navštěvovat mateřskou školu, čehož využívá téměř 90 % dětí. v Německu funguje většina 

školek na dopolední bázi, ale v Itálii si mohou například vybrat ze tří různých typů: od 

dopolední péče do 25 hod. týdně, do 40 hod. týdně a poslední varianta je 48–49 hod. týdně.88 

Naproti tomu Francie představuje systém, který je ve své struktuře velmi podobný našemu 

systému, tzn., že péči o děti do tří let zajišťují ve většině případů jesle mající velmi dobrou 

pověst. Pro děti od tří let jsou zde určeny mateřské školy, které na rozdíl od ČR jsou bezplatné 

a obce mají povinnost zajistit místo v mateřské škole každému dítěti, které v předchozím 

školním roce dosáhlo tří let.89„Dostupnost formální péče o děti je ve Francii vysoká zejména 

díky rozvinutým „alternativním“ institucím, které jsou kontrolovány a podporovány státem. 

Nejrozšířenější je péče mateřských asistentek a chův. Mateřské asistentky pečují ve vlastní 

domácnosti o tři až čtyři děti.“90 

Naproti tomu v Nizozemí jsou všechny instituce péče o malé děti soukromé a stát podporuje 

přímo rodiče, aby je mohli zaplatit. Od čtyř let zde nastupují děti do základní školy. Nárok na 

místo je dán zákonem a zdarma. Škola funguje od 8:30 do 15 hodin. Po skončení vyučování 

mohou rodiče využít služby soukromých „družin“. z toho vyplývá, že rodiče jsou v Nizozemí 

                                                 
88 KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Práce a péče: proměny "“rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky 

Evropské unie. Vyd. 1. Praha: (SLON), 2008. Knižnice Sociologické aktuality, sv. 18. ISBN 80-864-2994-6. 
89 DUDOVÁ, R. a kol. Rodinná politika II: zaměřeno na kontext změn mateřské a rodičovské. Econnect: 

zpravodajství [online]. Praha: Gender Studies, o.p.s., 2012 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z WWW: 

<http://aa.ecn.cz/img_upload/f26ec32f53a15794cd9388a660de0a25/rodinna-politika.pdf>. 
90 Viz tamtéž 
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dostatečně solventní k pokrytí nákladů na soukromou formální péči, která může mít pro děti do 

čtyř let podobu jeslí.91 

Velmi variabilní a rozvinutý systém mají ve Švédsku, kde místní samospráva zajišťuje 

předškolní péči o děti ve věku 1–5 let, pokud jejich rodiče pracují nebo studují. Univerzální 

bezplatný systém zde mohou využívat všechny čtyřleté a pětileté děti. z toho vyplývá, že 

institucionální péče je zde zajištěna pro více než třetinu dětí do tří let věku a zhruba tři čtvrtiny 

starších dětí do začátku školní docházky. Podobná situace je ve Velké Británii, kde je předškolní 

péče zajišťována do pěti let věku dítěte. Návštěvnost těchto zařízení je zde nejvyšší u tří 

a čtyřletých dětí. Naproti tomu francouzský systém nabízí zařízení pro děti do dvou let (tj. jesle, 

jejichž využití je stejně jako v ostatních zemích velmi nízké tj. 10 %) a následně pro děti od 

dvou do šesti let (tj. mateřské školy, z 80 % v soukromém vlastnictví). Návštěvnost mateřských 

škol je u 3–5 letých dětí téměř 100 %.92 

Na základě zjištěných údajů můžeme tedy konstatovat, že péče o děti formou institucionálních 

služeb je nejlépe zajištěna pro děti od 3 let do začátku jejich školní docházky. Všechny 

srovnávané země vykazují vysokou využitelnost těchto zařízení. Zcela jiná situace je u malých 

dětí do tří let věku. Dostatečná péče je pouze ve Francii a ve Švédsku.93 Podíváme-li se na 

situaci u nás, zjistíme, oproti srovnávaným zemím máme nejen horší dostupnost služeb péče 

o děti, ale také nízkou nabídku částečných úvazků (viz výše). To znamená, že náš systém je 

charakterizovaný především návratem matek po rodičovské dovolené na pracovní trh na plný 

pracovní úvazek (viz výše nízká flexibilita pracovních možností). 

  

                                                 
91 Viz tamtéž 
92 KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Práce a péče: proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky 

Evropské unie. Vyd. 1. Praha: (SLON), 2008. Knižnice Sociologické aktuality, sv. 18. ISBN 80-864-2994-6. 
93 Viz tamtéž 
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4 DĚTSKÉ KOUTKY NA ČESKÝCH UNIVERZITÁCH  

Poslední kapitola teoretické části diplomové práce, stručně shrnuje přehled dětských koutků, 

firemních školek a jiných dalších možných forem péče o děti zaměstnanců a studentů na 

českých a moravských univerzitách. v té souvislosti je nutné zmínit, že dětské koutky a firemní 

školky vznikají především díky rozsáhlým projektům financovaných především z fondů 

Evropské unie. Problematická se však v mnoha případech stane jejich ekonomická udržitelnost 

po vypršení grantů, kdo je bude nadále financovat. Je zcela nepochybné, že v dnešní době je 

téměř nevyhnutelné být nakloněn těmto prorodinným opařením, které přinášejí prospěch jak 

uživatelům, tak i jejich poskytovatelům. 

4.1 Technická univerzita v Liberci  

Dětský koutek na přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě Technické univerzity 

v Liberci (dále jen FP TUL) byl zřízen již v roce 2009 za podpory Technické univerzity 

děkanátem FP TUL a to díky dotaci z OP Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy Rovné 

příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. FP TUL tak 

výstavbou dětského koutku reaguje na momentální situaci zaměstnaných a studujících rodičů 

ze svých fakult a vychází jim vstříc při současném stavu nedostatku kapacit při péči o raně 

předškolní děti. Dětský koutek na FP TUL nabízí variantu krátkodobé péče o dítě rodičům podle 

časových pracovních potřeb rodičů, jež nevyžadují přímo umístění do zařízení s celodenní péčí 

a potřebují pouze sladit krátkodobou návštěvu univerzity (při zkoušce, přednášce či jiných 

pracovních a studijních povinnostech) s péčí o dítě. 

Dětský koutek FP TUL není právnickou osobou ani předškolním vzdělávacím zařízením, je 

určena pouze ke krátkodobému hlídání dětí, kdy dohled je vykonáván rodiči či chůvami. FP 

TUL nabízí k dispozici prostor rodičům v dětském koutku, kteří si na jedné straně zajišťují 

hlídání sami a na straně druhé jim fakulta nabízí možnost zprostředkování kontaktů na chůvy. 

Koordinovanou činnost chův představují především studentky a studenti pedagogických 

a zdravotnických oborů TUL za odborné pomoci zaměstnanců univerzity, kteří se podílejí na 

fungování dětského koutku. Jedná se o koordinátorku, vedoucí projektu a expertku-metodičku. 

Za univerzitu v Liberci převzal prof. Ing. Zdeněk Kůs, CSc. ocenění „Vstřícný zaměstnavatel“ 
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vyhlašované libereckým Centrem Kašpar. Pravdou je, že na ocenění měla významný vliv 

existence dětského koutku na fakultě, která tímto opravdu podporuje slaďování pracovního 

a osobního života. Mimo jiné nabízí také úpravu pracovní doby dle potřeb rodičů, umožňuje 

práci z domova a jiné vstřícné kroky.94 

Provoz dětského koutku, jehož zakladatelkou a zároveň i vedoucí je paní Sovová, zajišťují 

studentky fakulty – budoucí pedagožky, které jsou hrazeny formou stipendia. z toho také 

vyplývá, že částky jsou závislé na stavu stipendijního fondu, v současné době 100 Kč za hodinu. 

Velký přínosem je bezpochyby příprava (praxe) studentek na budoucí povolání. Zřizovatelem 

dětského koutku je univerzita a za tímto účelem je také zřízen živnostenský list. Bezpečnost 

dětí je zde řešena tak, že rodiče podepisují prohlášení s tím, že nesou stálou zodpovědnost. To 

znamená, že fakulta jen zapůjčuje prostory s následnou možností poskytování chův, tj. hlídání 

dětí. Hlídání koordinuje pracovnice fakulty, v současné době hrazená z grantu. Náklady na 

provoz hradí rektorát. 

4. 2 Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Brno (MUNI) – Dětko 

Dětský koutek na Fakultě sociálních studií na Masarykovy univerzity v Brně zvaný Dětko (dále 

jen DK FSS MUNI) je dalším „univerzitním“ hlídacím dětským koutkem, který poskytuje své 

služby z větší části na bázi svépomoci a dobrovolnické práci.  

Podle informací zakladatelky dětského koutku Dětko paní Šmídové není hlídání dětí 

v kompetenci profesionálních placených osob (jako např. na VŠE v Praze), ale v pravomoci 

dobrovolníků a dobrovolnic z řad rodičů, studentů a studentek. Odpovědnost za své děti zde 

nesou rodiče a jejich zákonní zástupci. Podobně jako v libereckém dětském univerzitním 

koutku je obsah a rozsah služeb stanoven v podrobném provozním řádu a dalších souvisejících 

předpisech. Ani zde neslouží dětský koutek jako mateřská škola, ale je určen pouze ke 

krátkodobému hlídání dětí, tzn. při potřebě rodiče zajistit si pracovní či studijní záležitost. 

Doporučená doba pobytu dítěte v koutku je cca 90 minut, tedy jedna konzultace či přednáška. 

                                                 
94 KOČÁRKOVÁ, J. Titul „vstřícný zaměstnavatel“ pro TUL.t-uni [online]. 2010, [cit. 2011-07-19]. 

Dostupný z WWW: <http://tuni.tul.cz/clanek/4932>. 

http://tuni.tul.cz/clanek/4932/
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Koutek je otevřen ve všední dny od 10 do 18 hodin, pro kombinovanou formu studia 

i v sobotu.95 

Průkopnicí dětského koutku byla již od začátku PhDr. Iva Šmídová PhD., z oddělení 

generových studií, která přišla s nápadem vytvoření prostor pro děti, jejichž rodiče jsou vázáni 

studijními a pracovními povinnostmi. Návrh byl v roce 2005 přijat a celý projekt je podporován 

vedením FSS MU. Vedení dětského koutku zajišťuje PhDr. Iva Šmídová, PhD.  

Koutek na FSS MUNI je tedy aktivita založená na vzájemné pomoci a na zapojení studentek 

a studentů do praxe. Stejně jako v jiných typech „univerzitních“ hlídacích koutků je i zde 

obsáhlý provozní řád a jiné předpisy, které ukládají a nařizují nejen povinnosti rodičů i chův, 

ale zahrnují také opatření v případě škody či újmy na zdraví. 

4.3 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) 

Dětský koutek na VŠE je jedním z mála soběstačných příkladů provozování dětského koutku 

na českých univerzitách. Jeho činnost byla zahájena v roce 2009. Hlídání poskytuje externí 

zaměstnanec fakulty, odborný dozor vykonává dětská sestra a porodní asistentka, hlídání je 

stanoveno pro děti od 2–6 let.  

Finanční provoz dětského koutku, který je určen především dětem zaměstnanců 

Národohospodářské fakulty VŠE, popř. studentům doktorského, magisterského a bakalářského 

studia, zajišťuje Národohospodářská fakulta VŠE. Nutno dodat, že pokud není kapacita 

dětského koutku zcela vyčerpaná, mohou těchto služeb využít i zaměstnanci ostatních fakult 

a jiných pracovišť v rámci VŠE. Další finanční příspěvky jsou tvořeny především dobrovolnými 

příspěvky na hračky nebo na další vybavení dětského koutku. 

Dětský koutek je v provozu v době výuky, a to v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 do 16:15 (v jiné 

dny na základě předchozí dohody). Předpokládaná doba hlídání jednoho dítěte je 120 minut 

                                                 
95 Dětský koutek FSS. O dětském koutku [online]. 2005, [cit. 2011-08-15]. Dostupný z WWW: 

<http://detko.fss.muni.cz/o-detskem-koutku>. 

http://detko.fss.muni.cz/o-detskem-koutku
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(tj. jedna vyučovací hodina včetně přestávek). Předností tohoto dětského koutku je venkovní 

plocha, resp. zahrada, prolézačky a pískoviště.96 

4.4 České vysoké učení technické ČVUT 

Do zcela jiné dimenze možností hlídání dětí se dostáváme při návštěvě Českého vysokého učení 

technického v Praze (dále jen ČVUT). Nejedná se totiž o dětský koutek, ale o firemní mateřskou 

školu Lvíčata, kterou mohou navštěvovat nejen děti zaměstnanců, ale také studentů. Podle 

informací ředitelky firemní mateřské školy Lvíčata paní Hovorkové bylo uvedení do provozu 

velmi náročné a to jak z hlediska legislativy, tak i z hlediska techniky. Celý projekt byl 

financován z výzvy OPPA – Praha adaptabilita. Nutno dodat, že první rok školky je pro děti 

zaměstnanců zdarma, ale následující rok již bude vybíráno školné, které bude podle zjištěných 

údajů činit cca 3 000 Kč. Samozřejmě, že tato částka není zanedbatelná, nicméně i přesto 

doufají, že o školku bude stále zájem. Vedení školky počítá také s tím, že většina rodičů využije 

levnější a přístupnější možnosti, a to umístění svých dětí do státních MŠ v místě svého bydliště.  

Univerzitní mateřská školka je zařazena mezi školské právnické osoby, což znamená nutnost 

dodržování striktních předpisů školského zákona. Na konferenci o mateřských školkách, 

konané v dubnu 2012 v hotelu Diplomat mimo jiné zaznělo, že by se během 2–4 let měli zařadit 

pod hlavičku státních mateřských školek, což by vyřešilo mnohé problémy. 

Na základě zjištěných údajů můžeme konstatovat, že situace zavádění dětský koutků 

a firemních mateřských škol je v naší republice teprve na samém počátku. Zatímco v západních 

zemích a na západních univerzitách jsou dětské koutky zcela běžnou součástí, tak v České 

republice se jedná o věc mnohdy ojedinělou a pomalu se rozšiřující. Je třeba si uvědomit, že 

dětský koutek či jiná, alternativní forma alespoň krátkodobého hlídání, by měla být součástí 

většiny univerzit a jejich fakult. Je to v podstatě zobrazení podpory a vstřícnosti vedení vůči 

svým zaměstnancům akademikům a studentům. Skutečnost je však taková, že provoz dětských 

koutků, ať již na bázi dobrovolnické nebo svépomocné se neobejde bez základní a finanční 

podpory své fakulty.  

                                                 
96 Vysoký škola ekonomická. Dětský koutek na Národohospodářské fakultě VŠE[online]. 2009, [cit. 2011-08-

15]. Dostupný z www: <http://www.vse.cz/zpravodaj/322>. 

http://www.vse.cz/zpravodaj/322
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PRAKTICKÁ ČÁST – MODELOVÝ PŘÍKLAD 

Praktická část diplomové práce se bude zabývat projektem na provoz dětského koutku FF UK 

v Praze, resp. svépomocným modelem hlídání dětí, jeho zřizováním, administrativou, 

personálním zajištěním a celkovým provozem včetně otázky propagace. Na závěr bude 

provedeno celkové zhodnocení existence dětského koutku na základě dotazníkového šetření. 

Hodnocena bude celková spokojenost rodičů s hlídáním dětí a ostatních zúčastněných osob. 

v rámci zhodnocení úspěšnosti projektu bude analyzována nejen celková návštěvnost dětského 

koutku, ale také návštěvnost podle čipové karty a využitelnost dětského koutku podle věku dětí 

a dnů v týdnu. Na závěr bude provedeno celkové zhodnocení s možnými návrhy na řešení. 

Tedy cílem výzkumné části diplomové práce bylo vymyslet a uvést do reálného provozu 

svépomocný model fungování dětského koutku na FF UK v Praze. 

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že již v roce 2007 byla v rámci rozvojových programů 

MŠMT ČR v programu na podporu odstranění slabých a posilnění silných stránek vysoké školy 

vypracována studie, která analyzovala možnosti a podmínky zřízení dětského koutku či firemní 

školky na půdě Univerzity Karlovy. Cílem této studie bylo zmapovat právní prostředí 

a ekonomické aspekty související se založením a provozem dětských koutků, včetně analýzy 

dětských koutků nejen v ČR, ale i v zahraničí. Je však nutné upozornit na skutečnost, že i když 

byla v rámci této studie provedena anketa mezi potencionálními uživateli, nebyla úspěšná 

z důvodu nízké návratnosti (podařilo se získat pouze 52 odpovědí).97  

Další výzkum, který vznikl pro potřeby dětského koutku na FF UK, byla v roce 2010 práce 

PhDr. Hany Pazlarové Ph.D, nazvaná „Dětský koutek na Filozofické fakultě UK v Praze“. 

v rámci tohoto výzkumubyla provedena velmi úspěšná anketa k realizaci Dětského koutku na 

FF UK, která v průběhu jednoho měsíce proběhla mezi akademiky i studenty. Tato anketa byla 

oproti studii z roku 2007 úspěšná. Podařilo se získat odpovědi od 83 akademiků 

a 718 studentů.98 

  

                                                 
97  Čerpáno ze studie zpracované v rámci rozvojových programů MŠMT ČR v Programu na podporu 

odstranění slabých a posílení silných stránek vysoké školy, Ing. Miroslav Antoš a kol. Praha UK, 2007 
98  Dětský koutek na FF UK v Praze 
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V letech 2010 až 2012 byl realizován další projekt „Podpora souladu rodinného a pracovního 

života rodičů-akademiků“, díky kterému byl vybudován dětský koutek na FF UK a následně 

zde proběhlo hlídání dětí akademikům externí hlídací firmou (do 31. 8. 2012). Nyní je tento 

model využíván pro svépomocné hlídání dětí, a to jak akademikům, tak i studentům. Je 

v provozu již 3. semestr a těší se zájmu rodičů. 
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5 MODELOVÉ ŘEŠEN PROVOZU DĚTSKÉHO 

KOUTKU – SVÉPOMOCNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ  

Navržený model je koncipován, aby finanční přispění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

(dále jen FF UK) bylo minimální. FF UK poskytuje nadstandardní prostor dětského koutku, 

který je zřízený v rámci projektu OPPA – Praha Adaptabilita „Podpora souladu rodinného 

a pracovního života rodičů-akademiků“, s veškerým potřebným zázemím. Dále FF UK hradí 

veškeré náklady spojené s provozem, jako je úhrada poplatků za topení, elektrické energie apod. 

Přístup do dětského koutku je bezbariérový, přístupný je nejen přes vrátnici, ale i z boční 

Kaprovy ulice. Součástí dětského koutku je místnost pro pobyt dospělých s dětmi, dva 

přebalovací pulty s uzamykatelnými skříňkami, kuchyňský kout s mikrovlnou troubou, 

základní hygienické přípravky, lékárnička a sociální zázemí pro děti i dospělé. Je zde možno 

zaparkovat také několik kočárků. 

Dětský koutek je otevřen po celou provozní dobu hlavní budovy a jeho použití je bezplatné. 

Pro běžný provoz se počítá s kapacitou dva dospělí a pět dětí. v koutku může pobývat i více 

lidí, avšak podmínkou je, aby nebyl neúnosně snížen komfort dětí. Přednost mají samozřejmě 

ti, kdo si místo v koutku dopředu rezervovali pomocí rezervačního systému, do kterého má po 

náležité registraci přes koordinátora vstup každý zaměstnanec či student Karlovy univerzity. 

Pobytová část koutku obsahuje nízký stůl s židličkami pro děti, hrací koutek s žíněnkami, vyšší 

stůl s židlemi pro starší děti a dospělé a sedačku. K dispozici jsou zde papíry, lepidla, barvičky 

a spousta hraček pro malé děti.  

Koutek je určen především pro pobyt dětí předškolního věku. Do koutku mohou samozřejmě 

přijít i děti starší, zvláště jde-li o sourozence menších dětí. Nicméně je nutné upozornit, že 

koutek není pro pobyt školních dětí dostatečně vybaven.  

Dále je nutné připomenout, že zodpovědnost za dítě je vždy na zákonných zástupcích a to 

i v případě využití hlídání dobrovolníkem. Abychom předešli zbytečným konfliktům, jsou 

rodiče seznámeni s provozním řádem a vnitřními předpisy dětského koutku (viz níže), jejichž 

podepsáním stvrzují svůj souhlas a zavazují se dodržováním uvedených pravidel.  
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V předloženém návrhu je popsán tzv. svépomocný model, tzn., že zde nebude vystupovat žádný 

právní subjekt ani jiná institucionalizovaná nebo profesionální forma hlídání. Svépomocný 

model je postaven na vzájemné pomoci a solidaritě, dobrovolném a směnném „obchodě“. Tento 

model hlídání dětí akademiků i studentů je v provozu např. na Masarykově univerzitě v Brně 

již od roku 2005 (viz výše) a jmenuje se Dětko. Hlídání dětí zde není v kompetenci placených 

osob, ale dobrovolníků z řad rodičů, případně studentů a studentek zapojených do možné praxe. 

Věk dětí pro hlídání není omezen, je pouze na zvážení rodičů samotných, zda jejich dítě zvládne 

péči cizí osoby a zda je vhodné dítě do dětského koutku umístit, vzhledem k jeho věku. Dětský 

koutek FF UK není koncipován jako mateřská školka. Projekt počítá s pobytem dítěte po dobu 

jedné až dvou přednášek, konzultací, zkoušky, návštěvy knihovny apod. 

5.1 Právní forma  

Jak již bylo řečeno v úvodu, odpovědnost za děti nesou vždy jejich rodiče, kteří svým podpisem 

smlouvy (Zásady pro rodiče využívající dětský koutek na FF UK) potvrdí svůj souhlas. FF UK 

pouze poskytuje prostor k využití svépomocné formy hlídání, tzn., že dětský koutek bude 

sloužit především jako místnost pro rodiny s dětmi. 

5.1.1 Občanskoprávní odpovědnost  

V případě svépomocného dětského koutku na FF UK sloužícího jako místnost pro rodiče 

s dětmi bude možné odůvodnit odpovědnost rodičů a studentů podle § 420 odst. 1 zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), ve znění pozdějších právních předpisů jen 

v případě nedodržení tzv. generální prevenční povinnosti, ze které vyplývá, že každý je povinen 

si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě, na životním 

prostředí, a prevenčních povinností dle § 417 OZ a v případě, že způsobí škodu úmyslně.99  

 

 

                                                 
99  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné I. 2009. ISBN: 978- 80-7353-468-0. 
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5.1.2 Trestněprávní odpovědnost  

Závazky k dětem budou zastávat jejich zákonní zástupci, kteří budou rovněž vlastníky 

trestněprávní odpovědnosti. To znamená, že v této variantě svépomocného dětského koutku na 

FF UK sloužící jako místnost pro rodiče budou rodiče stále zodpovědní za své děti. 

Péče o děti by měla být poskytována vždy na základě písemné smlouvy uzavřené mezi 

zřizovatelem a rodiči, nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte. v této dohodě pak 

v rámci zákona oba subjekty dohodnou podrobnosti o péči o dítě. Vzhledem k tomu, že 

náležitosti takové smlouvy o péči o dítě nejsou nikde stanoveny, je na zřizovateli, aby on sám 

navrhl smlouvu co nejobsáhlejší a s minimální odpovědností za dítě. Samozřejmě potom 

zůstává na rodiči, zda na takovou smlouvu přistoupí. v případě dětského koutku na FF UK to 

budou „Pravidla pro rodiče – Zásady provozu dětského koutku na FF UK“. 

5.2 Personální zajištění  

5.2.1 Vedoucí dětského koutku  

Koutek bude mít na starosti zaměstnanec fakulty, tzv. „vedoucí dětského koutku“, který bude 

mít úlohu kontrolní. Samozřejmě, že nejlepším řešením by byla osoba, které vedení fakulty 

důvěřuje a má k fakultě právně závazný vztah. Funkce vedoucího dětského koutku bude 

spočívat především v: 

 zasílání pozvánek a jiných elektronických dokumentů, 

 komunikaci s vedením FF UK, 

 vyhledání koordinátora a dohledu nad ním,  

 souladu s koordinátorem vyhledávání chův,  

 vyplácení mimořádného děkanského stipendia koordinátorovi (po dohodě s vedením 

fakulty). 
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5.2.2 Koordinátor 

Na koordinátora nemusí být ze zákona vyvíjen tlak na vzdělání či praxi, ale by hodné se při 

jeho výběru zaměřit na určité schopnosti, které hlavně v počátcích zavádění dětských koutků 

usnadní situaci. Jedná se především o: 

 schopnost koordinace (jak již z názvu jeho práce vyplývá),  

 slušné, zdvořilé a příjemné vystupování (což je při jednání se zájemci o službu velmi 

důležité), 

 jistou dávku kreativity (což se samozřejmě při výběru hůře zjišťuje – takové aspekty 

vyplývají na povrch až při následném zapojení do pracovního procesu), 

 kladný vztah k dětem a případné praktické zkušenosti s nimi (vedení táborů, dětských 

kroužků či zájmových skupin – to ale není podmínkou), 

 věk minimálně 21 let, 

 bezúhonnost. 

 

Funkce koordinátora dětských koutků zahrnuje:  

 odpovědnost za plynulý chod dětského koutku a sestavování rozvrhu hlídání dětí; 

 komunikaci s vedoucím dětského koutku, který je v neustálém kontaktu s vrátnicí na 

hlavní budově; 

 komunikaci se správcem webu; 

 obsluhu webových stránek dětského koutku včetně umísťování textů a propagačních 

materiálů (samozřejmě až po schválení vedoucím koutku); 

 obsluhu rezervačního systému; 

 komunikaci s chůvami a rodiči – nejlépe po emailu 

 koordinaci chův; 

 administrativní činnost spojenou s dětským koutkem, tzn. přípravu karty dítěte 

a přípravu smlouvy mezi rodiči a dítětem; 

 zajištění, aby veškeré dokumenty byly vedeny ve dvojí podobě (kopie dokumentů 

budou uloženy mimo prostory dětského koutku); 

 provedení záznamu o poskytnutých finančních náhradách rodičů, kteří nemohou na 

plátku nabídnout své služby hlídáním, tyto peníze budou vedeny jako dar a ke konci 
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daného období se z nich po dohodě s vedoucím dětského koutku uhradí potřeby pro 

dětský koutek; 

 kontrolu všech dokumentů souvisejících s dětským koutkem (minimálně 1× týdně) 

a případné doplnění chybějících podkladů (o průběhu návštěv bude veden zápis, který 

bude vždy jednou měsíčně zasílán vedoucímu dětského koutku a ve vytištěné podobě 

vložen mezi dokumenty v dětském koutku); 

 vedení knihy návštěv a vedení telefonu; 

 občasné aktivity v dětském koutku spolu s vedoucím a dobrovolníky organizace 

(Vánoce, Velikonoce); 

 podání informační zprávy o fungování dětského koutku vedoucímu (min. 1× za 

semestr); 

 dohlížení na dostatečné množství návleků (je možno domluvit s úklidovou firmou). 

 

Koordinátor může být zvolen z řad studentů nebo zaměstnanců, to je na zvážení vedení fakulty 

a vedoucím. Obě varianty jsou vhodné a možné. a to na 2–4 semestry, dle délky jeho stávajícího 

studia. Student koordinátor by měl být ohodnocen určitou finanční částkou, a to formou 

mimořádného stipendia. Forma stipendia se mi v této chvíli zdá nejvýhodnější. i přes úvodní 

slova o minimálním finančním přispění, je třeba, aby vzhledem k tomu, kolik práce bude 

koordinátor vykonávat, dostával alespoň nějaké finanční ohodnocení. Pokud tomu tak nebude, 

a budeme i v rámci úkonů administrátora hovořit o dobrovolnictví, je zde velká 

pravděpodobnost možného syndromu vyhoření. Koordinátor bude mít většinu povinností 

souvisejících s chodem dětského koutku a to nejen při hledání chův, ale také v administrativě, 

při komunikaci s rodiči a vedením (viz výše). Tato finanční částka bude samozřejmě pokrývat 

i náklady na pokrytí plateb za telekomunikační služby a různé administrativní záležitosti. z výše 

uvedených povinností je zřejmé, že by měl být k dětskému koutku přiřazen mobilní telefon, 

který bude spravovat koordinátor a bude využíván pouze na služby v dětském koutku. Po 

skončení funkčního období, předá koordinátor mobilní telefon novému, nastupujícímu 

koordinátorovi. 
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5.2.3 Dobrovolník poskytující hlídání v dětském koutku – chůva 

Na chůvu nemusí být ze zákona vyvíjen tlak na vzdělání či praxi (viz profesionální hlídací 

služby).  

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že je zde možnost využití dětského koutku jako 

„místnosti sloužící pro rodiče s dětmi“, která umožňuje rodičům v dětském koutku pobývat s 

dětmi, nebo si hlídání zajistí sami vlastními příbuznými nebo jinými pověřenými osobami. 

v tomto případě se počítá právě se vzájemnou výpomocí, kdy jeden rodič pohlídá dítě jinému 

rodiči a tím kompenzuje jeho pomoc svojí. v tomto případě se do rezervačního systému hlídání 

(jako dobrovolníci) budou zapisovat sami rodiče, aby tak využili možnost hlídání svých dětí 

a zároveň, aby oni sami nabídli hlídání jinému rodiči. 

Druhou možností je, že dětský koutek bude sloužit jako prostor pro praxi studentů a studentek. 

Pokud nebude forma zapojení do praxe povinná, není ani možné (např. v případě nehody), vinit 

FF UK jako odpovědnou právnickou osobu. 

Pokud nebudeme brát zřetel na rodiče, kteří se budou angažovat v pomoci jiným rodičům, je 

třeba se zmínit o funkci chův z řad studentů. 

Chůvy budou pečlivě vybírány vedoucím dětského koutku z řad zaměstnanců ve spolupráci 

s koordinátorem. Jak již bylo řečeno, chůvy budou buď z řad rodičů, jež nabízejí své služby na 

oplátku za hlídání svého dítěte, či z řad studentek a studentů, ochotných se podílet na jeho 

chodu. Tady je nutné připomenout, že i v případě přítomnosti chůvy, bude dětský koutek dále 

sloužit pro tatínky, maminky, babičky, dědečky či jiné osoby, které budou děti v koutku hlídat. 

Kapacita dětského koutku počítá s cca 5 dětmi v jeden čas. 

Rezervace místa či chůvy v dětském koutku se bude uskutečňovat pomocí rezervačního 

systému. Nábor chův se bude dělat dle nutnosti a potřeb. Nejlépe na počátku semestru bude 

odeslán hromadný informační e-mail, ve kterém budou informace o dětském koutku, jeho 

provozu a možnostech další spolupráce. Kompetence a povinnosti chůvy jsou uvedeny 

v „Etickém kodexu chůvy“. v rámci přílohy zde budou podrobně popsány zásady provozu 

dětského koutku, které musí rodič či chůva potvrdit svým podpisem. Samozřejmostí zůstává, 

že dobrovolnice a dobrovolníci se nebudou starat o stravu dětí.  
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5.2.4 Využití praxe pro studenty a studentky 

Další možnost při náboru chův je využití praxe. s největší pravděpodobností se do možnosti 

hlídání v rámci praxe zapojí studenti katedry sociální práce a pedagogiky. Předpokládáme tedy, 

že studenti by měli v rozsahu 10 h za semestr vykonávat v dětském koutku praxi. Vzhledem 

k počtu studentů v daných oborech (20 + 20) je možné počítat s cca 400 h za semestr, což by 

mělo do značné míry pokrýt potřebu dětského koutku, resp. hlídání dětí. Praxe by také mohla 

spočívat v zapojení studentů do příprav akcí v dětském koutku v případě Vánoc, Velikonoc, 

Mikuláše apod. 

Maximální počet dětí na jednu chůvu by neměl překročit tři děti (ideálně však dvě), ale záleží 

také na domluvě s danou chůvou a především na věku hlídaných dětí. 

Domnívám se, že při počtu studentů a studentek nebude žádný problém v nalezení chův. Na 

druhou stranu však bude nutné, alespoň z počátku vyvinout jistou snahu, osobní angažovanost 

a v neposlední řadě hlavně trpělivost. 
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5.3 Provozní řád a další závazné dokumenty 

Provozní řád a s ním spojené další závazné dokumenty dětského koutku, jsou v případě 

svépomocného modelu dětského koutku velmi důležitými dokumenty. Pro přehlednost bude 

uveden koncept a názvy provozních řádů a dalších závazných dokumentů. Jejich plná znění 

jsou uvedena v příloze (viz níže). 

5.3.1 Provozní řád místností upravených v rámci projektu „Podpora souladu rodinného 

a pracovního života rodičů-akademiků“, č. j. 101/ST/2010 (příloha č. 1).  

Tento, již stávající dokument, byl vytvořen v roce 2010 přímo pro dětský koutek na FF UK, 

podepsán vedením fakulty a v dětském koutku platí dodnes. To znamená, že změny tohoto 

patného dokumentu budou jen minimální. Změna nastane pouze v bodě 7, a to v souvislosti 

s adresou potřebnou k zadávání rezervací. 

 

5.3.2 Obecná a zvláštní pravidla provozního řádu dětského koutku Univerzity Karlovy 

pravidla provozu (příloha č. 2) 

 

  pro vlastní hlídání  

Zde jsou vypsána rozšířená pravidla provozu v době, kdy rodič pobývá s dítětem v koutku 

sám nebo má k dispozici osobu, která dítě hlídá, např. babičku, dědečka, sestru, kamarádku. 

 pro provoz hlídání chůvou  

V této části jsou ustanovena pravidla pro hlídání chůvou předem domluvenou přes rezervační 

systém. 

5.3.3 Etický kodex chůvy (příloha č. 3) 

Jako inspirace pro vyhotovení obecných pravidel, zvláštních pravidel a Etického kodexu chůvy 

sloužily obdobná pravidla v Dětku na Masarykově Univerzitě v Brně a na Fakultě přírodovědně 

humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, která upravují nejen práva 
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a povinnosti zákonných zástupců nezletilých dětí pobývajících v dětském koutku, ale také 

závazky chův.  

5.3.4 Zásady pro chůvy v dětském koutku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (příloha 

č. 4) 

Tyto zásady jsou pro chůvy poskytující hlídání v dětském koutku povinné. Svůj souhlas stvrzují 

podpisem. Podepsaný dokument bude následně uložen v kartě chůvy. 

5.3.5 Zásady pro rodiče využívající dětský koutek Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

(příloha č. 5) 

5. 4 Provozní a praktické záležitosti 

Veškeré dokumenty bude mít na starosti koordinátor. Budou vedeny ve dvojí podobě, 

v originále v dětském koutku a v kopii u koordinátora nebo u vedoucího dětského koutku. 

V dětském koutku bude přítomna kniha odchodů a příchodů, do které se budou návštěvníci 

zapisovat. 

Igelitové návleky na venkovní obuv budou v dětském koutku k dispozici. Návleky budou 

zajištěny úklidovou firmou spravující úklid ostatních místností souvisejících s provozem 

FF UK. 

Rodič bude kartu dítěte vyplňovat před prvním hlídáním v dětském koutku a chůva ji založí do 

složky dítěte. Koordinátor následně pořídí z každého nového dokumentu kopii. Dokumenty 

budou v dětském koutku uloženy na uzamykatelném místě. Klíče budou k dispozici oproti 

podpisu ve vrátnici, spolu s elektronickou kartou. Kopii klíče bude mít k dispozici jak 

koordinátor, tak vedoucí dětského koutku. 
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5.4.1 Dokumenty 

Složka dítěte: 

 registrační kartu dítěte (příloha č. 6), 

 zásady provozu podepsané rodičem, 

 zaznamenaná docházka dítěte s kolonkami na podpis rodiče při předávání dítěte,  

 souhlas rodiče dítěte se zpracováním osobních údajů (příloha č. 7) 

 souhlas (či nesouhlas) rodiče s použitím fotografií na webových stránkách a jiných 

propagačních materiálech pro prezentaci dětského koutku. 

 

Složka chůvy: 

 registrační karta chůvy (příloha č. 8), 

 zásady pravidel pro chůvu podepsané chůvou, 

 zaznamenaná docházka dítěte s kolonkami na podpis rodiče při předávání dítěte. 

5.5 Rezervační systém 

Rezervační systém bude sloužit k rezervování si místa pro dítě v hlídacím koutku nebo pro 

rezervaci chůvy. Rezervační systém se nachází na webových stránkách Filozofické fakulty100 

a nazývá se rezervační systém dětského koutku Filozofické fakulty. Na stránkách rezervačního 

systému lze nalézt také email sloužící ke komunikaci s vedením dětského koutku: 

koutek.ff@cuni.cz nebo koutek.ff@seznam.cz. 

Po dobu zkušebního provozu bude možné provádět rezervace i telefonicky přes koordinátora, 

který následně vloží rezervaci do systému. 

Do systému se budou zapisovat jak rodiče, kteří si chtějí zarezervovat místo v dětském koutku, 

tak rodiče, kteří potřebují zajistit hlídání chůvou.  

  

                                                 
100 Filozofická fakulta univerzity Karlovy v Praze. Podpora rodičů – akademiků. [online]. 2013. [cit. 2013-03-

12]. Dostupné z WWW: <http://rezervace.koutek.ff.cuni.cz/>. 

mailto:koutek.ff@cuni.cz
mailto:koutek.ff@cuni.cz
mailto:koutek.ff@seznam.cz
http://rezervace.koutek.ff.cuni.cz/
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5.6 Propagace dětského koutku FF UK 

Protože je třeba zvýšit povědomí o dětském koutku v řadách akademiků i studentů, bude nutné 

rozšířit informace o možnostech zapojení se do jeho provozu. Při plánování osvěty o dětském 

koutku je však nutné si upřesnit několik důležitých bodů: 

 cíle propagace – oslovit akademiky a studenty a nabídnout možnost zapojit se do 

aktivit dětského koutku, 

 kolik financí můžeme investovat – v našem případě půjde o minimální položky při 

kopírování letáků (většina propagačních materiálů bude zasílána elektronicky), 

 jaká zpráva by měla být odeslána – stručně a jasně uživatelům sdělit, co jim nabízíme 

a co mohou oni nabídnout nám. 

 

5.6.1 Kroky vedoucí k propagaci dětského koutku: 

 Zřízení samostatných webových stránek na propagaci dětského koutku 

Je třeba, aby zájemce o službu nebo nový uživatel měl k dispozici rychlé a jasné informace, 

resp. informace snadno zjistitelné a utříděné. Samostatné webové stránky dětského koutku 

napomohou orientovat se ve fungování dětského koutku. Budou na nich jednotné a ucelené 

informace, kontakty, možnost rezervace místa v dětském koutku apod.  

  Reklamní leták se stručnými a krátkými informacemi o dětském koutku 

Leták bude umístěn na internetových stránkách www.rodice.ff.cuni.cz a posléze na stránkách 

dětského koutku. Dále budou využity vývěsky v budovách FF UK, studentské noviny nebo 

umístění na facebookových fan page a rozeslání hromadným emailem studentům 

a akademikům. 

http://www.rodice.ff.cuni.cz/
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6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝZKUMU – ZHODNOCENÍ EXISTENCE 

DĚTSKÉHO KOUTKU ZA OBDOBÍ ÚNOR 2013 – PROSINEC 2013 

Hlavním cílem výzkumné části diplomové práce bylo vytvořit a ověřit možnosti provozu 

svépomocného modelu fungování dětského koutku na FF UK v Praze. 

Výzkumnou otázkou při probíhajícím šetření bylo, zda jsou rodiče se službami koutku 

spokojeni a jak jeho provoz optimalizovat. 

Praktická část výzkumu byla zaměřena na četnost využívání dětského koutku na FF UK v Praze 

a na kvalitu poskytovaných služeb – použity byly metody analýzy a dotazování, techniky 

sekundární analýzy dat a dotazníku s otevřenými otázkami. 

Výzkumným vzorkem jsou rodiče využívající služby dětského koutku. To jsou zaměstnanci 

a studenti FF UK v Praze. 

Cíl byl hodnocen ze spisových materiálů dětského koutku, z dat v rezervačním systému, z dat 

elektronické čtečky karet opravňující vstup do dětského koutku a také z pohledu uživatelů, tedy 

rodičů využívající dětský koutek.  

Na konci letního semestru 2013 byl rodičům rozdán dotazník. Bylo provedeno dotazníkové 

šetření, do jaké míry dětský koutek a jeho nová služba byla nápomocna při zajišťování občasné 

a krátkodobé péče o jejich děti. 

Dotazník zjišťoval jejich informovanost o dětském koutku, spokojenost s danou službou, 

spokojenost s chůvami. Dále jejich prvotní zkušenost s rezervačním systémem, zda by systému 

vyčetli nějaké chyby a jaké, a také co navrhují jako změnu k lepšímu a také, zda budou dětský 

koutek využívat v dalším období a zda by uvítali službu již od měsíce září (ne až od října). 
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6.1 Vybrané výstupy z dotazníkového šetření 

Na fungování dětského koutku byli reakce téměř 100% výhradně pozitivní. Rodiče děkovali za 

nabízenou službu a aktivně by se jí rádi zúčastnili. z pozitivních odpovědí respondentů byla 

nejčastěji zmíněna spokojenost se službou celkově a dále s otevírací dobou i s chůvami. Rodičů 

využívajícich dětský koutek bylo 9, na otázky týkají se služeb pro rodiče odpovídali respondenti 

č. 1.–9. 

 Jak často jste dětský koutek využívali – před zavedením svépomocného modelu 

a po něm?  

Respondent č. 1.: „Přibližně stejně často, ale se svépomocným modelem to bylo výrazně 

jednodušší – nebylo třeba složitě shánět hlídání pro děti“. 

 Byli jste spokojeni se službami v dětském koutku? 

Respondent č. 3.: „Ano (příjemné byly vždy perfektně uklizené a vybavené WC a vůbec čistota 

a možnost využití mikrovlnky včetně nádobí)“. 

Více výhrad se týkalo rezervačního systému. Zde je třeba se opravdu zaměřit na jeho inovaci 

a docílit tak postupně celkové spokojenosti uživatelů – rodičů, chův i koordinátora. 

Na základě zjištěných informací můžeme říct, že největším problémem rezervačního systému 

byly informace o novém hlídání, které se zasílaly pouze koordinátorovi a nikoliv všem 

potřebným uživatelům. Stejně tak o jakýchkoliv změnách ohledně přihlašování či odhlašování 

dětí byl informován pouze koordinátor, nikoliv rodiče dítěte, které mělo být hlídáno.  

Jeden z dalších „problémů“ rezervačního systému bylo, že respondenti, kteří využívali hlídání 

pro své děti pravidelně (a to byla většina) museli vždy opakovaně vypisovat veškeré údaje 

o svém dítěti. Věřím, že i tato malá drobnost může zdržet a následně zbytečně ve špatné světlo 

uvést službu v dětském koutku. 

 Co Vám vadilo na rezervačním systému?  

Respondent č. 2.: „Nemožnost registrace matky: pro každé hlídání je třeba znovu zadávat jméno 

a další údaje, což je při hlídání několikrát týdně zdlouhavé“. 
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Dalším poznatkem byla skutečnost, že respondenti nemohli vstoupit do rezervačního systému 

a upravit si tak požadavky dle svých představ. To znamená, že pokud o jakoukoliv změnu 

(změna hodiny hlídání, zrušení služby apod.), vše se odehrávalo pouze přes koordinátora. 

V rezervačním systému se také nezobrazovalo pro hlídajícího jméno a věk dítěte, což byl 

poměrně velký nedostatek, protože hlídající chůva by si mohla dopředu připravit pro dítě nějaký 

program, resp. činnost. Ve skutečnosti chůva dopředu nevěděla, jaké dítě přijde. Toto byla jedna 

z výtek, která se v odpovědích respondentů velmi často opakovala. Jak ze strany rodičů, tak ze 

strany chův. 

 Co dalšího byste v rezervačním systému uvítali? 

Respondent č. 5.: „Ponechání v systému všech poskytnutých hlídání pro zpětnou kontrolu. 

V současné době se tato hlídání mažou v době, kdy hlídání začne. Není tedy možné zpětné 

ověření pro případ výpadku chůvy“. 

 

Jako jedna z posledních, velmi důležitých změn v rezervačním systému by měla být, že rodič 

uvidí kontaktní telefonní číslo na hlídajícího a hlídající na rodiče. Tento poznatek vznikl na 

základě situace, kdy se chůva nebo rodič nemohli na domluvené hlídání dostavit včas a bylo 

tak nutné druhou stranu okamžitě kontaktovat. 

Naopak otázka vybavenosti dětského koutku byla dostatečná, což potvrdili rodiče i chůvy. Byla 

zde vyjádřena všeobecná spokojenost. Nicméně je nutné doplnit hračky pro starší děti.  

V anketě většina respondentů uvedla, že rádi dětský koutek opětovně využijí, a pokud to bude 

možné, již v měsíci září. 

 Uvítáte službu v dětském koutku již od měsíce září (nikoliv až od října)? 

Respondent č. 7.: „Ano, v září je zkouškové období a to je právě doba, kdy nastávají na rozdíl 

od semestru „mimořádné“ situace – zkouškové termíny, státní zkoušky, obhajoby. To je doba, 

kdy je největší pravděpodobnost, že koutek budu potřebovat využít“. 
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6.2 Návštěvnost dětského koutku za období únor 2013 – prosinec 2013 

Jedna z možností, jak zpětně ověřit využití hlídací služby a návštěvnost v dětském koutku, je 

výstup z dat ukládaných během období od února 2013 do prosince 2013. 

V měsíci únoru byla návštěvnost nízká, většinou to souvisí se zkouškovým obdobím. Naopak 

nejvyšší návštěvnost dětského koutku byla zaznamenána v březnu, kdy dětský koutek navštívilo 

celkem 40 dětí (dle rezervačního systému) a využilo tak možnost nechat si pohlídat děti chůvou.  

Během měsíce dubna návštěvnost mírně poklesla, pravděpodobně v důsledku Velikonoc 

a s nimi spojeného volna. Nicméně během dubna a následného května se držela stabilně přes 

30 dětí. v měsíci červnu, ve zkouškovém období koutek fungoval již jen sporadicky. Navíc 

během měsíce června bylo v dětském koutku z důvodu stavebních prací jeden týden zavřeno, 

což se promítlo na grafu č. 1 znázorňující návštěvnost. Nový vzestup je vidět opět začátkem 

nového semestru a postupně zvyšující sloupec opět ukazuje zájem o dětský koutek nejvíce 

kolem října a listopadu, tedy uprostřed dalšího semestru. Celkovou situaci využívání dětského 

koutku v postupujících měsících přehledně znázorňuje graf č. 1. 

 

Graf č. 1 Návštěvnost dle rezervačního systému, únor 2013–prosinec 2013 
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6.2.1 Využitelnost dětského koutku podle dnů v týdnu 

Graf č. 2 pod textem nám znázorňuje, jak byl dětský koutek využíván během týdne. Jak bylo 

možné předpokládat, nejvíce využitým dnem bylo úterý, následovala středa. v úterý a ve středu 

je na univerzitě nejvíce přednášek či seminářů, dětský koutek byl tedy využit téměř 100 %. 

Následoval čtvrtek, poté pondělí a posledním, nejméně využitým dnem byl pátek. Nicméně 

téměř každý pátek bylo v dětském koutku zajištěno hlídání a byla využita chůva. 

 

Graf č. 2 Využitelnost dětského koutku podle dnů v týdnu 

6.2.2 Návštěvnost v dětském koutku podle čipové karty 

Další informací, kterou jsme sledovali, byla návštěvnost dětského koutku podle vstupů na 

čipovou kartu a to i přesto, že data z čipové karty slouží pouze jako přehled vstupů do prostoru 

a neříkají nic o jeho dalším využití. Tedy stejně tak, jako návštěvník mohl do dětského koutku 

vstupovat opakovaně a tím se počet vstupů průměrně navýší, mohou si návštěvníci dveře 

dětského koutku navzájem otevírat a tím počet aktivních vstupů dle čipové karty naopak 

snižovat. 

Nicméně i samotné počty aktivních vstupů vykazují během sledovaných měsíců fungování 

svépomocného modelu jistou vzestupnou tendenci. v grafu č.3 jsou znázorněny pouze měsíce, 

kdy byl uveden svépomocný model dětského koutku.  
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Graf č. 3 Návštěvnost v dětském koutku dle čipové karty 
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nikoliv studenti. To samo o sobě ukazuje na potřebu zaměstnavatele i zaměstnanců tento 

problém do budoucna vyřešit.  

 Co se týče rezervačního systému, zde jsou uvedeny nejdůležitější body, u kterých je 

třeba změna :  

 Okamžité zasílání změn v registračním systému uživatelům – možnost přidávání 

a odebírání zájemců o zasílání změn – úloha koordinátora, rodič by měl být o odhlášení 

či přihlášenín chůvy okamžitě informován. 

 Možnost stálé registrace rodiče a dítěte – odpadne tak opakované vyplňování 

potřebného regostračního formuláře. 

 Správa zadaných požadavků rodiče – změna času, přesuny, zrušení při nemoci. 

 Zobrazení jména a věku dítěte – chůva uvidí jak staré díte bude hlídat. 

 Zavedení viditelnosti telefonního kontaktu na chůvu i na rodiče – je třeba, aby rodič měl 

na chůvu spojení – aby bylo dohledatelné v rezervačním systému. 

 Ponechání již proběhlých hlídání v systému i pro běžného uživatele – pro zpětnou 

kontrolu. 

Podle odpovědí ve výše uvedeném dotazníku je zřejmé, že uživatelé koutku (respondenti)jsou 

se službou spokojeni. Je pochopitelné, že by byli rádi, pokud by v dětském koutku byla 

přítomna stálá profesionální hlídací služba. Jak jsme již výše zmínili, nejvíce výhrad měli 

uživatelé k rezervačnímu systému. v této souvislosti je třeba podotknout, že právě v případě 

této aplikace služba nejvíce pokulhává. Samozřejmě, že systém by se mohl vytvořit jinak a jistě 

praktičtěji pro uživatele, nicméně prioritou této služby je hlídání dětí. Technické obsluze 

rezervačního systému se věnuje pracovník FF UK, a to čistě ze své dobré vůle. Je však nutné si 

uvědomit, že v případě profesionalizace dětského koutku je rozsáhlá inovace celkového 

systému (včetně tvorby webových stránek) nezbytností. 

Po dalším úspěšném uplynulém semestru se domnívám, že dalším reálným krokem při 

rozšiřování služeb v koutku by byla stálá hlídací služba. Ta by nahradila střídající se chůvy 

a byla by tak stabilní složkou FF UK, na kterou by se rodiče mohli v daný čas spolehnout. v její 
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prospěch hraje i fakt, že děti si na stálou hlídací službu zvyknou a poté je pro ně čas strávený 

v dětském koutku něčím příjemným, na co se již dopředu mohou těšit. v případě stále se 

střídajících chův je pro děti občas zmatečné si pokaždé zvykat na novou tvář. 

V budoucnu by bylo možné snažit se využít evropských finančních toků, nicméně by bylo spíše 

potřeba uvést do provozu samostatně fungující a udržitelný systém „nárazové“ péče 

o předškolní děti. Slovo nárazové jsem užila z toho důvodu, že se domnívám, že fakulta 

nepotřebuje firemní školku či jesle, ale místo, kam lze dát dítě ne na celý pracovní den, ale 

pouze na jeho část. Což naznačuje na novou možnost využití dětského koutku, a to v souvislosti 

s dětskými skupinami. Ale i v tomto případě by bylo nutné, aby FF UK v Praze z větší části 

financovala její provoz a mzdové náklady a část participace by náležela rodičům. 

Jednou z možných variant, která by legislativně ulehčovala vznik právě těchto krátkodobých 

hlídání byla novinka Ministerstva práce a sociálních věcí – tzv. dětské skupiny. Jak již bylo 

uvedeno dříve, zákon nebyl zatím schválen. Nutno podotknout, že první jeho podoba byla 

předložena v roce 2008, tedy před 5 lety! Tzv. babyboom pomalu odeznívá a přechází do 

základního školství, nicméně problém mateřinek neustále zůstává. 
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ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce uvedla v praxi „svépomocný model“ řešení dětského koutku na 

Filozofické fakultě UK, a to v souvislosti s aktuálním společenským problémem slaďování 

profesního a osobního života. 

Empirické části předcházelo teoretické vymezení základních pojmů při slaďování profesního 

a osobního života, vymezení legislativního rámce a důležitých pojmů ve vztahu rodič-

zaměstnanec-zaměstnavatel, představení důležitost společenské odpovědnosti firem ve směru 

k politice zaměstnanosti rodičů a v neposlední řadě náhled do legislativního rámce možných 

služeb. v závěru jsme nahlédly do zahraničních modelů péče o děti a také dostaly prostor dětské 

koutky na českých univerzitách. 

V oblasti rodiny a slaďování profesního a osobního života je více než zřejmé, že v české 

společnosti zůstává po narození dítěte matka tzv. doma a otec dál chodí do zaměstnání na plný 

úvazek. v jiných, vyspělých zemích se ale rodičovská dovolená často dělí mezi oba dva rodiče, 

či je matkám umožněno čerpat rodičovskou dovolenou jiným způsobem. Například formou 

letní dovolené či zkrácené pracovní doby. z první kapitoly je zrejmé, že zde chybí alternativy 

zaměstnávání pro matky, které by chtěly dále pracovat, jen potřebují na dočasnou dobu upravit 

čas a pokud možno i místo vykonávání svých pracovních povinností. Flexibilní úvazky, práce 

z domova nebo částečné úvazky jsou v Česku zatím spíše vyjímkou. z ohlasů laické i odborné 

veřejnosti o nový zákon „O dětské skupině“ je zřejmé, že toto téma je zde velmi aktuální. 

Životní situace rodin velmi často závisí na faktu, zda budou na pracovním trhu participovat oba 

rodiče. Pokud se bude podílet pouze jeden rodič, hrozí zde ohrožení příjmovou chudobou. 

Někteří však již pochopili, že zaměstnávat rodiče malých dětí a poskytovat jim adekvátní 

odměnu za jejich práci je pro společnost a firmu nejen přínosné, ale také společensky 

odpovědné. Tedy co se týče „společenské odpovědností firem“, je Česko na přední příčce. Podle 

mezinárodního průzkumu tykajícího se reportování aktivit společenské odpovědnosti, který 

proběhl na podzim roku 2013, je zřejmé, že 43% českých firem reportuje své společensky 

odpovědné aktivity. 

Společensky odpovědnou aktivitou jsou i další nové návrhy možných služeb v oblasti péče 

o děti předškolního věku. Jako jedna z nich se ukazoval i nový zákon „O dětské skupině“, který 
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měl vejít v platnost počátkem roku 2014. Ten měl do českého prostředí měl přinést nové 

možnosti pro zřizování zařízení a služeb péče o děti, jež přispívají k rozšíření kapacity 

poskytování těchto služeb a také další možnosti výběru. Jeho návrh byl zpracován na základě 

usnesení vlády České republiky č. 1451 ze dne 19. listopadu 2008, kterým byl schválen „Soubor 

prorodinných opatření – Prorodinný balíček“. Vzhledem k rozpuštění Sněmovny ČR v létě 

2013 ale není vůbec jasné, kdy a v jaké podobě zákon vejde v platnost. 

Účelem nového zákona o službách péče o děti je při velmi výrazně omezené nabídce služeb 

péče o děti zejména do tří, čtyř let věku v České republice rozšířit spektrum poskytovatelů 

služeb péče o děti. Rodičům se tak umožní udržení kontaktu se zaměstnáním v době péče o dítě 

a postupný návrat nebo vstup na trh práce s ohledem na jejich strategii při sladění profesního, 

rodinného a osobního života. v jeho návrhu by se mělo počítat s tzv. vzájemnou rodičovskou 

výpomocí a dle počtu dětí rozdělených dětských skupin. Jaký bude výsledný návrh vlády, se 

necháme překvapit. 

Co se týče participace jakékoliv fakulty či pracoviště na službě péče o děti zaměstatnců 

(a studentů) je žádoucí. Domnívám se, že je v dnešní době – obzvlášť když již většina okolních 

vysokých škol v hlavním městě Praze má fungující zázemí pro péči o předškolní děti – je téměř 

povinností FF UK v Praze se stát součástí skupiny fakult, které by se dalo nazvat „family 

friendly“ pracoviště či univerzity.  

Provoz svépomocného modelu dětského koutku FF UK přinesl řadu zajímavých zkušeností 

a ukázalo se, že dětský koutek má na FF UK v Praze své opodstatněné místo a nabídnutá 

možnost krátkodobého hlídání dětí pro rodiče je nenahraditelná. Rodičům umožní věnovat se 

plně a nerušeně své profesi a mít přitom své malé dítě ve své blízkosti.  

 

Jsem ráda, že jsem mohla díky projektu FF UK v Praze uvést do života reálný projekt 

svépomocného modelu v dětském koutku a tím se také podílet na společenské odpovědnosti 

FF UK v Praze vůči jejím zaměstnancům i studentům. Dalším krokem je frofesionalizace služby 

v dětském koutku FF UK v Praze. 
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