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Abstrakt  

 

Práce se zabývá vývojem politik slaďování práce a rodiny ve vztahu k sociální 

konstrukci matek s dětmi do čtyř let věku. V první části pojednává o kontextu problému, 

teoretickém ukotvení a hodnotové orientaci. Druhé části se práce snaží odpovědět na 

otázky, jak je problematika slaďování práce a rodiny rámována, zda se v postojích 

společnosti objevují stereotypy, zda se tyto stereotypy objevují u policy makers, jaká je 

sociální konstrukce matek do čtyř let věku a jak se opatření vztahující se k rodině a 

práci vyvíjely.  

 

Abstract 

 

The submitted text examines the relation between work-family balance policies and 

social construction of mothers with children under four years of age. The first part of the 

thesis outlines the context of work family balance. The research is positioned in the 

perspective of the theory of social construction of target population by Ingram and 

Schneider. The following chapter is devoted to the research methodology used 

throughout the analytical part of the thesis. The analytical part presents answers to 

questions regarding policy design, framing of the work family balance, stereotypes and 

social construction of mothers with children under the age of four. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

 

Na téma slaďování práce a rodiny můžeme nahlížet ze tří perspektiv. První z nich je 

perspektiva individuální – jedince, rodiny. Jedná se o každodenní proces, kdy se jedinec 

či rodina snaží vynaložit maximální úsilí k dosažení rodinných a pracovních rolí dle své 

preference tak, aby minimalizoval konflikt mezi oběma rolemi. Konceptů pro daný úhel 

pohledu je mnoho, nicméně stěžejní je pro danou práci koncept harmonizační. Zmíněný 

koncept připouští, že je možné dosáhnout vhodnými strategiemi mezi oběma rolemi 

harmonie. (Maříková 2014:161) Obě role jsou definovány: rodinou, kde hovoříme o 

péči o dítě a neplacené práci v domácnosti a prací, kde máme na mysli placenou práci 

za mzdu či plat. 

  

Další dvě perspektivy jsou z pohledu trhu a státu. Z pohledu trhu se spíše zabýváme 

rozložením práce a soukromého života, kde trh má větší pole působnosti. (Lewis, 

Campbell 2009:530) Pro oblast dané práce je tedy vztah práce a soukromého života 

obecnou nadstavbou, která není primárně určena pro oblast rodiny. Třetím pohledem je 

pohled státu, kde stát poskytuje v rámci svých veřejných a sociálních politik programy, 

které jsou mířené na podporu sladění práce a rodiny. (Tremblay 2009:271-275)  

 

Pohled státu a individuální pohled jsou v závislém postavení, kdy stát je ten, který 

do jisté míry směruje jedince/rodinu a má možnost nastavovat hranice tak, aby mohly 
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být voleny vhodné strategie. Konkrétně se jedná o nastavení v oblasti politiky práce a 

rodinné politiky. (Hohn, Avramov, Kotowska 2008:312) 

 

Daná problematika však nezasahuje rodinu rovnoměrně. V mnohých oblastech je 

žena při slaďování práce a rodiny více zatížena. V pracovní oblasti se jedná o kariérní 

přerušení, mzdové znevýhodnění, dopady na důchodové ohodnocení a jiné. (Křížková et 

al. 2011, Holý 2011) V oblasti rodiny hovoříme o nerovnoměrném rozložení neplacené 

práce a péče o děti v neprospěch ženy. (Bierzová 2006:81) Daný výzkum se tedy 

zabývá ženami, které slaďování práce a rodiny pociťují markantněji. Práce se zejména 

zabývá ženami, které mají dítě do čtyř let věku. Hranice tohoto věku je dána pro 

maximální možný počet let při pobírání rodičovského příspěvku. V neposlední řadě se 

jedná o období, které je z hlediska péče o děti nejintenzivnější a veřejná a sociální 

politika má na dané období velký vliv. Vliv se projevuje zejména nastavením nástrojů, 

jako jsou: mateřská dovolená, rodičovská dovolená, rodičovský a mateřský příspěvek, 

péče o děti a předškolní vzdělávání a v neposlední řadě i nastavení trhu práce a to 

zejména flexibilní formy zaměstnávání.  

 

2. Teoretická východiska 

 

Teoretická východiska práce se opírají o teorii Sociální konstrukce cílových populací od 

autorek Ingram a Schneider, která říká, že nástroje, které jsou voleny, ovlivňují, jak jsou 

vnímány matky s dětmi do čtyř let věku. (Mondou, Montpetit 2010:704)  

 

Zmíněná teorie je pro danou práci vhodná, jelikož nám pomáhá vysvětlit, jak se politiky 

tvoří. V tomto případě se jedná o souvislost mezi sociální konstrukcí cílové skupiny a 

výsledným policy designem. (Mondou, Montpetit 2010:704) Teorie vychází z 

předpokladu, že svět je sociálně konstruovaný. Důležitější je, jak je realita prezentovaná 

a vnímána, než jaká je ve skutečnosti. (Ingram, Schneider 2014:106) Dané tvrzení se 

vztahuje i na zachycení určité cílové skupiny. Podle toho, jakou má cílová skupina 

sociální konstrukci a politickou moc, se dělí (Schneider, Ingram 1997 108-128): 

 

 Contenders – velká politická moc, negativní sociální konstrukce 

 The advantage – velká politická moc, pozitivní sociální konstrukce 

 Dependents – malá politická moc, pozitivní sociální konstrukce 



 

 

 Deviants – malá politická moc, negativní sociální konstrukce 

 

Cílové skupiny dostávají benefity nebo zátěž, podle toho do jaké skupiny jsou zařazeny. 

(Ingram, Schneider 1993: 336) 

   

3. Cíle diplomové práce 

 

Cílem práce je tak vysvětlit, jak byl formován policy design politiky podporující balanc 

mezi prací a rodinou ve vztahu k sociální konstrukci u matek s dětmi do čtyř let věku. 

 

4. Výzkumné otázky 

 

 Jak je v politickém diskursu rámována problematika slaďování práce a rodiny? 

 Objevují se v postojích společnosti stereotypy o rolích mužů a žen? 

 Jak se vyvíjel postoj veřejnosti k dělbě rolí mezi mužem a ženou? 

 Objevují se v postojích politiků stereotypy o rolích mužů a žen? 

 Jaká je sociální konstrukce matek s dětmi do čtyř let věku v politickém diskursu? 

 Jak se opatření pomáhající skloubit práci a rodinu vyvíjely v ČR v kontextu EU? 

 Jak se vyvíjel policy design opatření vztahující se ke slaďování práce a rodiny? 

 

5. Metody a prameny 

 

 heuristika – strom problémů 

 studium české i zahraniční literatury, odborných článků  

 tematická analýza dokumentů 

 sekundární analýza dat 

 expertní šetření 

 

6. Předpokládaná struktura diplomové práce 

 

1.  Úvod 

2.  Vymezení problému 

3.  Kontext problému 



 

 

4.  Cíl práce a výzkumné otázky 

5.  Teoretická a hodnotová východiska práce 

6.  Metody a prameny 

7.  Výzkumná část 

8.  Závěr 
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Úvod 

 

Společnost se postupem času vyvíjí ve všech oblastech své existence. Jedná se o 

nezastavitelný proces, který postihuje společnost obecně a má velký vliv i na její 

jednotky – rodiny a jednotlivce. V rámci tématu slaďování práce a rodiny se jedná 

zejména o vývoj v oblasti trhu práce, rodiny, genderu a v oblasti změn vnitřních hodnot. 

Vývojové linie jednotlivých oblastí však neprobíhají vždy současně a často stojí 

v protikladu. Díky této skutečnosti tak jednotlivci a rodiny musí denně čelit skloubení 

dvou sfér – práce a rodiny. 

Téma předložené diplomové práce - slaďování práce a rodiny, se však netýká jen 

osob, které mají práci a rodinu. Problematika se dotýká také všech lidí, kteří mají 

v plánu v budoucnu rodinu založit. Páry se často rozhodují o vhodném načasování 

založení rodiny a řeší, co všechno tento krok bude obnášet. Důsledky onoho rozhodnutí 

však nedopadají na oba budoucí rodiče rovnoměrně. Ženy pociťují v případě mateřství 

důsledky rozhodnutí intenzivněji. (Křížková et al. 2011, CVVM 2004, ČSÚ 2011, 

MPSV 2013) Právě proto se diplomová práce zaměřuje na cílovou skupinu: ženy. 

Dalším zúžením je pak skupina žen - matek, které mají dítě do čtyř let věku. V tomto 

období je nejvíce změn, kterým matky čelí. Rovněž musí hledat možnosti, jak nejlépe 

skloubit práci a rodinu. 

Svou roli v celé problematice má i veřejná a sociální politika. Její nastavení 

ovlivňuje rozhodování a faktické prožívání každodenního procesu. Podle toho, jak je 

nastavena veřejná a sociální politika, ženy volí různé strategie, což má dopad na celou 

společnost. (Hohn, Avramov, Kotowska 2008:312) 

 

Práce se opírá o teorii Sociální konstrukce cílových populací. Cílem této diplomové 

práce je vysvětlit, jak byl formován policy design politiky, podporující balanc mezi 

prací a rodinou ve vztahu k sociální konstrukci u matek s dětmi do čtyř let věku.  

 

Předkládaná diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická a druhá 

část je analytická. V první části se nejprve čtenář seznámí s kontextem work family 

balanc, aby bylo jasné, z čeho problematika pramení a na jaké aspekty v tématu 

narážíme. Dále jsou popsána teoretická a hodnotová ukotvení práce. V poslední kapitole 



 

2 

 

teoretické části práce je vymezen cíl práce a výzkumné otázky, které jsou pak opatřeny 

metodou pro získání odpovědí. V analytické části se pak nachází samotná analytická 

pasáž zabývající se stereotypy ve společnosti, rámováním problematiky a policy 

designem a část věnována souhrnu poznatků. 
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1. Vymezení problému 

 

Problematika skloubení práce a rodiny zasahuje do mnoha oblastí. Jedná se zejména o 

oblasti placené práce, neplacené práce v domácnosti, pečování o děti v rodině, 

institucionální péče a vzdělávání předškolních dětí. Zmíněné oblasti svým nastavením a 

obecným pojímáním přispívají či naopak znesnadňují onen balanc mezi prací a rodinou, 

který se snaží zaměstnaní rodiče malých předškolních dětí najít. V roce 2005 proběhlo 

kvantitativní šetření Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, 

rodinného a partnerského života v české společnosti, dle kterého byly výsledky 

s obecným míněním o zvládání sladění práce a rodiny na první pohled uspokojivé. 

(Vohlídalová 2007: 6) Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu však dala daná 

zjištění do kontextu s mezinárodními údaji, čímž se ukázalo, že Česká republika patří 

k zemím, kde je pociťována relativně vyšší míra napětí než v jiných zemích. 

(Vohlídalová 2007:7) Výzkum dále ukázal, že „napětí mezi pracovním a soukromým 

životem poměrně významně souvisí s uspořádáním rodinné politiky a trhu práce“. 

(Vohlídalová 2007:8)  

 

Průzkum veřejného mínění v České republice toto tvrzení podpořil, jelikož bylo 

zjištěno, že kromě pomoci partnera a rodiny, napomáhá skloubit práci a rodinu také 

volná pracovní doba (26%), sdílené pracovní místo (31%), práce z domova (15%) a 

hlídání dětí (47%). (Horáková 2004:3)  

 

Podle agentury STEM, která realizovala průzkum mezi vědeckými a výzkumnými 

pracovnicemi na přelomu roku 2005 a 2006, jsou překážky ve slaďování práce a rodiny: 

nedostatečný příjem, nemožnost vykonávat část práce z domova nebo mít pružnou 

pracovní dobu. (IN Hospodářská komora 2008: 49)  

 

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o problém obou rodičů, ačkoliv ženy, 

respektive matky, jsou ty, kterým rodičovství zasáhne do jejich života razantněji než 

mužům. Pro ilustraci v roce 2012 požádalo o rodičovský přípěvek 301 000 žen a 5 200 

mužů.1 Podle Dalibora Holého z Českého statistického úřadu se na příklad v oblasti 

                                                 
1 MPSV, dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/16093 (cit. 20-03-2016) 
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práce ukazuje, že vývoj mediánových mezd je na začátku kariéry stejný u obou pohlaví, 

avšak kolem třiceti let je u žen oproti mužům značný propad. 2 Stejnou tendenci má i 

aspekt nezaměstnanosti, kde jsou nejvíce zasáhnuty ženy s malými dětmi. V návaznosti 

na zmíněná fakta vyplývá, že jsou to ženy, které rodičovstvím přicházejí o kariérní 

postup, vyšší plat a tím pádem i důchod.  

 

Jedná se o zacyklenou problematiku, kde v první řadě mladé ženy mají problém 

najít si práci, jelikož zaměstnavatelé neradi zaměstnávají zaměstnance, u kterých se 

předpokládá, že za čas odejdou na rodičovskou dovolenou a jejich investice bude 

nevyužitá. Dané ženy jsou tak na pozicích, které jsou méně perspektivní a méně 

ohodnocené. Po vstupu na rodičovskou dovolenou se kariéra a zvyšování kvalifikace 

omezí. Omezení se prohlubuje se zvyšujícím se počtem let na rodičovské dovolené. Po 

návratu do zaměstnání se ženy vrací za stejných podmínek, kdežto jejich kolegové muži 

jsou již na vyšší platové a kariérní úrovni. Dopad to má pak na platové ohodnocení 

obecně, kdy ženy mají nižší plat než muži, ačkoliv jsou na stejné pozici. Logickým 

vyústěním pak je, že se nabízí, aby šly na rodičovskou dovolenou ženy. (Formánková, 

2013) 

Problematické je to ovšem i se samotným návratem na trh práce (viz výše). Podle 

Křížkové a kol. patří mezi vnitřní a vnější bariéry návratu na trh práce a setrvání 

v domácnosti následující faktory: nedostupnost služeb pro děti, nevhodně nastavený trh 

práce a diskriminace v něm, veřejné mínění o péči o dítě (nejvhodnější je se starat 

osobně a dlouho) a veřejné mínění, že ženu pečovatelská role naplňuje. Zmíněné 

faktory ovlivňují počet dětí v rodině a prohlubují tradiční role mezi mužem a ženou. 

(Křížková a kol. 2011: 185-200) 

 

Každá rodina či každá žena je tak nucena volit různé životní strategie, které jsou 

vybírány významně podle kontextu rodičovské a mateřské dovolené, rodinných dávek a 

služeb denní péče o děti. (Kuchařová, Ettlerová, Nešporová, Svobodová, 2006, 

Hašková, Maříková, Uhde, 2009)  

 

                                                 
2 ČSÚ, dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/sladovani_pracovniho_a_rodinneho_zivota_v_cr20110602 (cit. 17-03-

2016) 
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Podle studie IDEA je v České republice volba mezi zaměstnáním nebo mateřstvím 

krajní řešení. Kombinace obou dvou je těžko realizovatelná. (Kalíšková, Munich 

2012:14) 

1.1 Strom problémů 

 

Schéma 1 Strom problémů 

 

SPOLEČNOST STÁT
TRH 
PRÁCE

RODINA

STEREOTYPY VE 
SPOLEČNOSTI
NÍZKÁ 
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HODNOTA 
NEPLACENÉ 
PRÁCE

OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍ 
GENDEROVÉ ROZDÍLY
NEKOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
NEDOSTATEČNÁ 
PODPORA RODIN
NEDOSTATEČNÁ INST 
PÉČE O DĚTI

ZMĚNA 
PRACOVNÍCH 
MÍST, 
FLEXIBILIZACE 

EKONOMICKÁ 
SITUACE RODIN, 
ZMĚNA TYPŮ 
RODIN

NEDOSTATEČNÁ KAPACITA 
PŘEDŠKOLNÍCH ZAŽÍZENÍ, 
MALA FINANČNÍ PODPORA 
RODINÁM

DŮRAZ NA 
FLEXIBILITU

POTŘEBA DVOU PŘÍJMŮ
NIŽŠÍ STABILITA
VYŠŠÍ ÚČAST ŽEN NA TRHU 
PRÁCE
VYŠŠÍ ROZVODOVOST

KONFLIKT PRÁCE A RODINY

STRES
NÍZKÁ PORODNOST

PARTNERSKÉ 
NESHODY

NEZAMĚSTNANOST 
NIŽŠÍ MZDY

ZVYŠOVÁNÍ 
ROZDÍLŮ MUŽŮ A 
ŽEN, 
PROMARNĚNÉ 
INVESTICE

VÝBĚR DANÍ
EKONOMICKÁ 
AKTIVITA

CHUDOBA
WELL BEING

 
 

Zdroj: autorka 

 

 

2. Kontext problému 

 

Problematika work-family balance je tématem, který se vykrystalizoval ze 

strukturálních a hodnotových změn rozvinutých společností. Na jedné straně se jedná o 

změnu vnější, kterou můžeme charakterizovat jako vliv ekonomický, sociální a 

institucionální a na straně druhé vliv vnitřní, který je charakterizován zejména změnou 
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hodnot. (Sirovátka et al. 2006:19-22) Ačkoliv lze změny obecně takto vymezit, 

v reálném životě se často ovlivňují, prolínají a kombinují.  

 

 Historické trendy strukturálních změn a hodnotových orientací, které dostávají 

problematiku slaďování práce a rodiny do popředí, započaly kolem druhé světové 

války. První změnou byl stoupající počet žen na trhu práce. Ačkoliv je zvyšující se 

participace žen na trhu práce významným fenoménem v rámci daného tématu, není 

jediným. Dalšími trendy, které téma dostaly do popředí pozornosti, jsou zejména 

kombinace zvýšení intenzity práce mužů i žen, rostoucí rozdílnost rodinných soužití, 

potřeba žen podílejících se na ekonomickém růstu země a nezbytností jejich příjmů 

v rámci rodiny, oproti čemuž stojí zvyšující se potřeba starat se o starší osoby a děti. 

(Whitehead 2008:13)  

 

2.1.  Ženy na trhu práce 

Podle některých sociologů, zejména zastánců Preferenční teorie socioložky 

Catherine Hakimové, se díky změnám ve společnosti a jejich novým možnostem ženy 

rozdělily do tří skupin. (In Dudová 2005:17) První skupinou jsou ženy, které se 

zaměřují pouze na práci. Jedná se o ženy, které vidí svůj smysl života v kariérním 

postupu a na rodinu z toho důvodu nezbývá čas. Druhou skupinou jsou ženy, které jsou 

zaměřeny pouze na rodinu. Poslední skupina jsou ženy, které by rády dosáhly naplnění 

v obou rolích. Další ze sociologických pohledů na danou problematiku však říká, že 

ačkoliv je nastavení žen různé, stále se musí potýkat s institucionálními a strukturálními 

okolnostmi, které jejich volby usměrňují. (Dudová 2005:18) Jak můžeme ze 

sociologické teorie vyčíst, nastavení žen je různé, každá by tedy chtěla nejlépe volit 

podle své individuální preference. 

   

Součástí oněch teoretických voleb je i placená práce. Sociální a ekonomické 

změny, které společnost prožívá, ukazují, že právě hodnota práce nabývá ve společnosti 

velkého významu. Z výzkumu, realizovaném v roce 2006 pro Centrum pro výzkum 

veřejného mínění, je patrné, že pro českou společnost práce znamená po rodině a dětech 

nejdůležitější aspekt v životě. Dle výzkumu také vyplývá, že práce je pro Čechy 

zejména (Čadová 2006:186): 

 zprostředkováním kontaktu s lidmi 
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  udržováním je v životní aktivitě 

  zdrojem prestiže a naplnění 

  zdrojem zábavy 

  a v neposlední řadě zdrojem příjmu  

Ačkoliv to není plný výčet významů práce pro člověka, je zřetelné, že pro 

jedince hraje velmi významnou roli. Pro ženy účast na trhu práce znamená získání 

většího sebevědomí a větší ekonomické samostatnosti. (Sirovátka et al 2006:27) 

 

Výše zmíněné pohledy byly brány z pozice individuálního zúžení, nicméně i 

z pozice státu a rodin se zvyšuje nutnost, aby ženy byly ekonomicky aktivní. Tento 

aspekt vznikl v neustálé rostoucí materiální spotřebě. Ačkoliv se ceny stále zvyšují, 

roste i životní standard, který si lidé volí. Materiální spotřeba a potřeba peněz je tak 

mnohem větší. (Whitehead 2008:17-18) Ženy tak vstupují na trh práce kvůli 

individuálním potřebám, kvůli nezbytnosti druhého přijmu v rodině a vedlejším efektem 

je jejich přínos pro státní rozpočet.  

 

Podle evropských statistik, které byly vydány v roce 2009 v publikaci s názvem 

„Reconciliation between work, private and family life in the European Union“ se 

potvrzuje, že žen na trhu práce přibývá. Tento trend se projevuje dlouhodobě, nicméně i 

v kratším časovém období můžeme zmíněný trend pozorovat. Podle Eurostatu mezi 

rokem 2000-2007 zaznamenává Evropská unie nárůst žen na trhu práce o 10,1 %. 

Cílová skupina žen pro skloubení profese a práce 25-49 let vykazuje o něco menší 

nárůst. Průměrně vzrostla zaměstnanost žen v daném věku za období 2000-2006 o 

3,6%. (Eurostat 2009:6-18) Ve Spojených státech amerických se z dlouhodobého 

hlediska (1980-2004) zvýšila zaměstnanost žen o 16%. (Whitehead 2008:14) Česká 

republika má specifické postavení díky politickému režimu před rokem 1989, který 

nařizoval plnou zaměstnanost ekonomicky aktivních, což platilo i pro ženy. (Bartáková 

2008:178) I zde můžeme spatřovat velký nárůst. V roce 1948 byla zaměstnanost žen 

kolem 55% (ženy mezi 15-54 let) a v roce 1988 dosahovala skoro 90%. (Vohlídalová, 

Křížková 2009:40) Důležité je však doplnit, že minulý režim neznal sociální problém 

nezaměstnanost.  

Od roku 1993 do roku 2015 je zaměstnanost žen v České republice přibližně 60%, 

jak deklarují data z Českého statistického úřadu zanesená do grafu níže.  
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Graf 1 Míra zaměstnanosti žen 15-64 let 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 2015, zpracování autorka (období 1993-2015) 

  

Z grafu je patrné, že v České republice problematika nízkého zastoupení žen na trhu 

práce není palčivý problém. Následující dva ukazatele dokládají stěžejní oblasti na trhu 

práce v rámci rodičovství a genderu v České republice, kde je významný prostor pro 

zlepšení. Prvním ukazatelem je porovnání statistik zaměstnanosti osob v České 

republice, které mají děti do 15 let, a těch, které nemají děti v dané kategorii či nemají 

děti žádné. Tyto dvě skupiny jsou definované na základě pohlaví a ve věkové skupině 

25-49 let. V roce 2006 byl rozdíl mezi zaměstnaností žen s dítětem a bez dětí 16,5% ve 

prospěch žen bez potomků v dané věkové skupině. Zaměstnanost mužů s dětmi v tomto 

ohledu naopak rostla – celkem o 5,9%. Průměrný evropský pokles zaměstnanosti žen 

s dítětem do 15 let je 11,3% a mužský nárůst je o 7,7%. (Eurostat 2009:32) Na základě 

daných dat je možné říci, že v České republice je mírný propad zaměstnanosti žen 

s dětmi do patnácti let věku oproti ženám v Evropské unii.   
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Tabulka 1 Zaměstnanost žen s dětmi 

 

 

bez dítěte (%) s dítětem (%) Rozdíl (%) 

 

ženy muži ženy muži Ženy muži 

EU 78,3 82,4 67 90 -11,3 7,7 

CZ 84,8 87,8 68,3 93,7 -16,5 5,9 

SK 79,3 79 66,7 88,6 -12,5 9,6 

FR 79,9 81,1 72 91,3 -7,9 10,3 

DE 82,3 81,6 68,5 90,6 -13,8 8,9 

 

Zdroj: Eurostat 2009, zpracování autorka 

 

Druhým významným ukazatelem z hlediska problematiky slaďování práce a rodiny 

je zaměstnanost českých žen ve věku 25-49 let s dítětem do pěti let věku. Jejich 

zaměstnanost činila v roce 2006 35,1%. Průměr EU je v tomto ohledu 71,2 %. (Eurostat 

2009:32) Poslední ukazatel jasně ukazuje, že propad žen na trhu práce s dětmi do pěti 

let věku je oproti Evropské unii významný. 

 

Jak již bylo výše řečeno, propad v zaměstnanosti se dotýká právě matek, které mají 

děti v předškolním věku. Vliv na tuto skutečnost má i délka rodičovské dovolené. 

Pokud se ženy chtějí po rodičovské dovolené znovu vrátit na trh práce, jejich návrat je 

obtížný. (Bartáková 2008:177) Ačkoliv data s těmito údaji nejsou plně k dispozici, je 

k dispozici několik výzkumů, ze kterých vyplývá, že subjektivní problémy pociťuje 

40% žen a 10% žen je nezaměstnaných. (Bartáková 2008:182-183) Důležitou roli při 

získávání práce ale i při zapojení na trhu práce hraje struktura placené práce, která se 

postupem času významně měnila. 

 

2.2. Placená práce 

 

Změny na poli rozložení práce byly po několik desetiletí značné. Nejvíce 

zastoupeno bylo vesnické zemědělství, které se vyznačovalo společnou prací a 

vícegenerační péčí o domácnost. Rodiny spolu trávily celé dny a nebyl problém o péči 

jak o děti, tak o starší rodinné příslušníky. Z vesnic a polí se pomalu práce přesouvala 

do měst a řemeslo se začalo industrializovat. Rodiny tak musely změnit své životní 
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strategie, jelikož se začalo jasně oddělovat co je venku – v práci a co je uvnitř – doma. 

(Whitehead 2008:19-21)  

 

V dnešní době se na práci venku, tedy v zaměstnání, klade velký důraz na mobilitu 

a flexibilitu. Neustálé přizpůsobování trhu práce klade na zaměstnance tlak v podobě 

adaptace na nové podmínky a požadavků na kontinuální zvyšování kvalifikace. (Mareš, 

Vyhlídal 2006:46) 

 

Díky výše uvedeným nárokům na pracovní požadavky, jsou jednou z nejvíce 

ohrožených skupin na trhu práce matky s předškolními dětmi. (Formánková 2010:70) 

 

Podle mnohých výzkumů a doporučení odborníků je jeden ze stěžejních prvků 

sladění práce a rodiny flexibilní forma pracovní doby a zkrácené pracovní úvazky. 

(Kociánová 2012:107) Na základě analýzy Eurostatu je patrné, že v zemích evropské 

unie trend práce na zkrácené úvazky neustále narůstá. „Podíl pracovníků v EU-28 ve 

věkové skupině 15–64 let, kteří uvádějí, že jejich hlavní zaměstnání je na částečný 

úvazek, neustále vzrůstal, a sice z 16,7 % v roce 2004 na 19,6 % v roce 2014. Zdaleka 

nejvyšší podíl pracovníků s částečným pracovním úvazkem byl v roce 2014 zjištěn v 

Nizozemsku (49,6 %)…“3 Česká republika je považována za zemi, kde zkrácené úvazy 

jsou méně běžné. Tabulka níže ukazuje, že počet zkrácených úvazků v České republice 

je hluboce pod evropským průměrem a řadí se k zemím, kde je jejich počet nejnižší.  

 

 

                                                 
3 EUROSTAT, dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Employment_statistics/cs#cite_note-1 (cit. 02-01-2016) 
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Tabulka 2 Zaměstnanost - poloviční úvazek 

 

  Persons working part-time, age group 15–64 

  2004 2009 (¹) 2014 (²) 

EU-28 16,7  18,0  19,6  

Euro area (EA-19) 17,0  19,3  21,5  

Belgium 21,5  23,2  23,7  

Bulgaria 2,7  2,1  2,5  

Czech Republic 4,4  4,8  5,5  

Denmark 21,9  25,2  24,6  

Germany 21,9  25,3  26,5  

Estonia 6,9  9,4  8,3  

Ireland 16,6  21,0  23,0  

Greece 4,5  5,9  9,3  

Spain 8,8  12,4  15,8  

France 16,9  17,2  18,6  

 

Zdroj: Persons working part-time or with a second job, 2004–14, % of total employment, 

Eurostat, 2015 
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Níže uvedený graf ukazuje, jaké je rozložení částečných úvazků mezi muže a ženy. 

Ve všech zemích EU mají ženy větší počet částečných úvazků než muži. V České 

republice mělo v roce 2014 částečný úvazek 2,5 % mužů a 9,5% žen. Nejvíce 

částečných úvazků mělo Nizozemí (49,6%), kde převaha žen byla o celých 50,6%. 

Průměrné zastoupení v EU je - muži 8,8%: ženy 32,2%. 

 

 

Graf 2 Poloviční úvazek podle tenderu 

 

 

 

Zdroj: Persons employed part-time, age group 15–64, 2014, % of total employment, Eurostat, 

2015, zpracování autorka  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se domnívá, že rozšíření flexibilních forem 

práce brání národní legislativa a regulace trhu práce. V první řadě se může jednat o 

bariéry typu neumožnění zaměstnávání v určitém typu flexibilní formy úvazku. V druhé 

řadě se může jednat o nedostatečné zajištění jistot v určitém typu úvazku a ignorace 
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diskriminace v určitém typu flexibilního úvazku vedoucího k neatraktivitě o tento 

úvazek.4 

 

Na závěr této pasáže je možné shrnout, že Česká republika, stejně jako řada jiných 

států, prošla před několika desítkami let k modelu práce, který se vyznačuje 

individualizací, plnou flexibilitou a kontinuálním zvyšováním kvalifikace. Zkrácené 

úvazky v tomto trendu nejsou plně kompatibilní, ale podle určitých odborníků jsou 

nezbytnou součástí jak sladit práci a rodinu. Míra osob pracující na zkrácený úvazek je 

v České republice hluboce pod průměrem EU. Zkrácené úvazky využívají především 

ženy, což je obraz nejen České republiky, ale i evropský. Důvodem je zřejmě rozdělení 

neplacené práce v rodině, rozdělení péče o dítě a vývoj rodiny obecně.  

 

2.3. Změny rodinného chování 

Rodina již nemá stejnou funkci, jakou měla v minulosti. Dříve stála rodina na 

tradičních hodnotách, kdy se žena starala o domácnost, muž byl živitelem rodiny. Muž 

se tak uchyloval k rodině pro načerpání energie, což živilo modernizační proces naší 

společnosti. V dnešní době se díky nastolení rovnosti stírají hranice mezi oběma 

sférami. (Možný 2008:239-240)  

 

Manželství a plození dětí se stále posouvá do pozdějšího věku. Obě události jsou 

spojeny s pozdějším ukončením vzdělání a nalezením prvního zaměstnání, kdy se obě 

životní události začínají rozprostírat do širšího časového období. Jak se dále ukazuje, 

manželství a rodičovství neplánuje z různých důvodů každý a tento trend se zvyšuje. 

(Možný 2008:241) Narůstá i počet manželských párů, které zůstávají bezdětní. Dle 

autorů tak dochází k destandardizaci životních drah. (Marhánková, Kreidl 2012:70) 

Největší rozdíly byly objeveny mezi mladými vysokoškolsky vzdělanými ženami a 

zbytkem společnosti, kde roste podíl žen, které nevstoupily do manželství a nemají děti. 

(Marhánková, Kreidl 2012:71)  

 

Dalším důležitým aspektem v oblasti změn rodiny je zvětšující se rozdílnost ve 

struktuře rodin, což je důsledek přeměny tradiční funkce. Stejně tak jako funkce mění se 

                                                 
4 MPSV, dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13789/flexi_prace.pdf (cit. 02-01-2016) 
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i tradiční uspořádání. Čím dál tím více se rozpadá model rodiny muže a ženy a 

manželství samotné, čímž vznikají i nové formy soužití. (Whitehead 2008:16)  

 

Data k detailní struktuře rodin nejsou plně k dispozici, nicméně se lze odkazovat na 

data vypovídající o počtu uzavřených manželství, počtu rozvodů, počtu dětí narozených 

v manželství a mimo něj, která ukazují na trendy obyvatelstva v dané oblasti získaných 

z výtahu Českého statistického úřadu z roku 2015. Na základě dostupných dat lze 

vyčíst, že průměrný věk ženichů i nevěst se od roku 1989 do 2014 zvýšil o osm let 

(nevěsta 21,8:29,8; ženich 24,6:32,3). Počet sňatků byl v roce 1989 81 262. V roce 2000 

počet klesl o 32 % a v roce 2014 počet klesl o celkových 44%. Oproti tomu bylo v roce 

1989 rozvedeno 31 376 sňatků, v roce 2000 o 5,3% více a v roce 2014 bylo o více o 

celých 14,7% rozvodů oproti základnímu roku. Kritické období pro manželství je dle 

počtu rozvodů mezi 6-14 rokem, kdežto průměrný počet let v manželství se zvýšil od 

roku 1989 do 2014 přibližně o tři roky. Podíl rozvedených manželství s nezletilými 

dětmi lehce klesl z 72,1% (1989) na 56,8% (2014). Děti se matkám od roku 1989 

začínají rodit později. V roce 1989 byl průměrný věk prvorodiček 24,8 let, v roce 2000 

27,2 a v roce 2014 to již bylo 29,9 let. Poslední oblastí je oblast narozených dětí, kdy od 

roku 1989 klesla porodnost do roku 2014 o 15%. Naopak ke zvýšení došlo u dětí 

narozených mimo manželství. Z celkového počtu narozených dětí bylo v roce 1989 

7,9% mimomanželských a v roce 2014 tomu už je celých 46,7%. 

 

Tabulka 3 Statistika fertilita, sňatečnost, rozvodovost 

 

  1989 1995 2000 2005 2014 

SŇATKY 81 262 54 956 55 321 51 829 45 575 

ROZVODY 31 376  31 135 29 704  31 288 26 764 

ŽIVĚ NAROZENÍ 128 356 96097 90 910 102 211 109 860 

Z TOHO MIMO MANŽELSTVÍ 7,90% 15,60% 21,80% 31,70% 46,70% 

PRŮMĚRNÝ VĚK 

PRVORODIČKY 

24,8 25,8 27,2 28,6 29,9 

 

Zdroj: ČSÚ 2015, zpracování vlastní 
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Jak z výše uvedených dat lze vyčíst, za posledních přibližně dvacet let se snižuje 

počet manželství, tím pádem roste i počet dětí, které jsou narozeny mimo manželský 

svazek. Strategie žen se projevuje pozdějším mateřstvím a menším počtem dětí. Podle 

Lubomíra Mlčocha (2009:1) rodina začíná být rodina hůře definovaná „prodělává 

vertikální dezintegraci a stává se stále závislejší - jak na pokušeních konzumní 

společnosti (primární smyčka), tak na pomoci státu (sekundární smyčka). 

Mikroekonomicky racionální chování rodiny jako aktéra na trhu pozdní modernity vede 

k poklesu celkové plodnosti a ke zmenšování velikosti rodiny. Demografická imploze na 

makroúrovni - s jejími vážnými důsledky pro fungování trhu práce i pro udržitelnost 

penzijních systémů- je jen důsledkem racionálního chování rodin na mikroúrovni.“ 

 

Rodina a její funkce byly po mnoho let nedotknutelný atribut v modernizující se 

době. Nyní se společnost individualizuje, což má za následek i individualizační znaky 

chování v oblasti rodiny, která je úzce spojena s otázkou péče. 

 

2.4. Změny v dělbě práce a péče z pohledu genderu 

Podle Saxonberga a Sirovátky (2007:2) se Česká republika po pádu komunistického 

režimu posunula v oblasti rodinných politik od „gender de-familization“ k „re-

familizaci“. Komunistický model volil směs politik: podněcoval ženy k práci, zajišťoval 

péči o děti, avšak na druhé straně plně podporoval striktně mužské a ženské role 

v oblasti mateřské a rodičovské dovolené či v oblasti neplacené práce. I když se může 

zdát, že zajištění péče o děti a povinná zaměstnanost žen vypovídá alespoň zde o 

genderové rovnosti, reálně tomu tak není. Marie Čermáková (1997:391) zjistila, že i 

když ženy za komunistického režimu měly jednu z největších zaměstnaností na světě, 

kariéru budovali pouze muži. Na ženách tak bylo pečovat o děti a domácnost a mít 

nucené zaměstnání, které nebylo perspektivní. Po roce 1989 se Česká republika 

přiklonila k modelu plně podporující ženské a mužské tradiční role. Re-familizace plně 

podporuje male-breadwinner model, kdy institucionální péče není podporována, jelikož 

se předpokládá, že péči zajistí matka. (Saxonberg, Sirovátka 2006:296)  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v posledních letech dochází ke změnám 

v ekonomických a sociálních podmínkách, kdy se mění ženské pracovní strategie, avšak 

v oblasti péče o děti a domácnosti je stav rigidní. (Křížková 2007:60) 
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Ukazuje to i průzkum, který se zabývá rozložením neplacené práce mezi mužem a 

ženou. Čtrnáct procent mužů se domácím pracím nevěnuje vůbec a šedesát procent se 

jim věnuje přibližně hodinu denně. Oproti tomu padesát procent žen se věnuje 

neplacené práci tři až pět hodin denně. (Bierzová 2006:81) 

 

Péče o děti je dle Bierzové (2006:79) také převážně v roli ženy. S rostoucím věkem 

roste účast otce v některých sférách, nicméně toto číslo je oproti matkám velmi malé, 

spíše zanedbatelné. Matky zastávají běžné denní činnosti a společně tráví volný čas.  

Ve společnosti se dané rozvržení začíná pomalu měnit, což se odehrává v souvislosti s 

individuálním postojem hodnot.  

 

2.5. Změna vnitřních hodnot 

V historii člověk neměl nikdy tak předurčený a rozfázovaný život jako dnes. Víme, 

v jakém roce se chodí do jaké školy, víme, kdy se začíná chodit do práce, kdy by měly 

být děti, kdy se odchází do důchodu a kdy by přibližně měla nastat smrt. Instituce nám 

tak jasně nadefinovaly životní etapy. Vnitřně se člověk nyní snaží v rámci těchto hranic 

naplnit životy svými sny a potřebami. (Whitehead 2008:19-21) 

 

Změna hodnot, která nastala v důsledku rostoucího bohatství, se projevuje právě 

v těch zemích, které jsou označovány jako bohaté. Jedná se o projev saturace 

v základních potřebách, zejména v těch materiálních, a transformace zájmu na tak zvané 

vyšší hodnoty. (Heřmanová 2012:407) Za vyšší hodnoty považujeme hodnoty týkající 

se oblasti seberealizace. (Maslow 1954:97) Vzrůstající změnu hodnot pozorujeme od 

60. let dvacátého století. (Heřmanová, 2012:408) Změna hodnot je ovlivněna několika 

faktory. Největším impulzem je změna hodnot na poli trhu práce. Od 60. let se práce 

přeorientovala z manuální činnosti spíše na tu tvůrčí a kreativní, vzrůstá potřeba 

individualizace, větší možnosti výdělku umožňující větší autonomii. (Heřmanová 2012: 

409) 

 

Podle genderových teorií se částečně změnila i hodnotová orientace modelu muže a 

ženy. Výchozím obrazem je model muže, který je primárně odpovědný za rodinný 

příjem a model ženy, která je odpovědná za péči o děti a domácnost. Ženy se čím dál 
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tím více snaží prosadit práva na seberealizaci a nejsou spokojeny se stereotypním 

přijímáním role pečovatelky. Z genderového hlediska je posun hodnot pouze 

jednostranný. Muži se snaží navenek akceptovat práva žen, avšak v reálném životě 

hranice modelu neposouvají. V první řadě nejsou ochotni přerušit svou kariéru, zvýšit 

konkurence schopnost na trhu práce a trávit více hodin v neplacené práci. (Dudová 

2005:14-16) 

 

Další ne méně podstatná změna je v oblasti hodnoty dítěte od ekonomického po 

emocionální. „…(děti dříve) považovány za dobrou investici a jako taková byly také 

vítány. Čím více dětí, tím lépe. Kromě toho bylo rozumné se pojistit se jimi do 

budoucna, protože očekávaná délka život byla krátká a nikdo netušil, jestli novorozenec 

bude žít dostatečně dlouho na to, aby jeho příjem rodina pocítila ve svém 

rozpočtu...(…)…(děti v dnešní době) bývají počaty proto, aby rodičům přinášely 

rodičovské radosti a potěšení – tj. pocity štěstí.“ (Bauman 2013:50-51) 

 

3. Cíle práce a výzkumné otázky 

 

Cílem práce je vysvětlit, jak byl formován policy design politiky podporující balanc 

mezi prací a rodinu ve vztahu k sociální konstrukci matek s dětmi do čtyř let věku od 

roku 2001. 

 

Výzkumné otázky: 

 

 Jak je v politickém diskursu rámována problematika slaďování práce a rodiny? 

 Objevují se v postojích společnosti stereotypy o rolích mužů a žen? 

 Jak se vyvíjel postoj veřejnosti k dělbě rolí mezi mužem a ženou? 

 Objevují se v postojích politiků stereotypy o rolích mužů a žen? 

 Jaká je sociální konstrukce matek s dětmi do čtyř let věku v politickém diskursu? 

 Jak se opatření pomáhající skloubit práci a rodinu vyvíjely v ČR v kontextu EU? 

 Jak se vyvíjel policy design opatření vztahující se ke slaďování práce a rodiny? 
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4. Teoretická východiska práce 

 

V následující části práce bude vysvětlena teorie Sociální konstrukce cílových populací, 

která je oporou předložené práce.  

 

4.1. Teorie sociální konstrukce cílových populací 

 

Výzkumná část této práce se bude na zvolenou problematiku dívat optikou Sociální 

konstrukce cílových populací (dále též SKCP). Zmíněná teorie patří do okruhu teorií 

zabývající se studiem veřejné politiky. SKCP je konkrétně zaměřena na pochopení 

procesu tvorby veřejné politiky, výběrem témat do politické agendy, dopadům dané 

politiky na společnost. 

 

Výběr teorie Sociální konstrukce cílových populací byl vybrán z toho důvodu, 

jelikož nám vysvětluje, co ovlivňuje tvorbu policy designu politik přispívající ke 

slaďování práce a rodiny. Teorie klade důraz na argumentační strategie aktérů, které 

aktéři užívají při rámování (framing) problému či při rámování sociální konstrukce v 

procesu tvorby politiky na příklad v politických debatách. Autorky teorie Ingram a 

Schneider (1993:335) také zmiňují, že sociální konstrukce cílových populací a rámování 

problému je měřitelný empirický fenomén, jehož data se dají sesbírat například studiem 

textů, jako jsou záznamy z politických debat, legislativní historie, statusy, proslovy a 

analyzování symbolů. Na základě zmíněné důležitosti o argumentačních strategiích, kde 

aktéři definují sociální konstrukce a rámují problematiku, jsou pak analýza dokumentů a 

tematická analýza vhodné metody, které lze v souvislosti s teoretickým základem 

v analytické části uplatnit.  

 

Dalším důležitým aspektem teorie je policy design. Teorie sociální konstrukce 

cílových populací nám poskytuje vodítko, které nám říká, jaká je souvislost mezi tím, 

jak je cílová skupina konstruována a jaké nástroje veřejných politik jsou v policy 

designu pro danou populaci uplatněny. (Mondou, Montpetit 2010:704) Sledovatelné 

prvky designu jsou: cílová populace, definice cílů nebo problémů, které mají být řešeny, 

pravidla, argumenty, předpoklady, výhody a zátěže, politické nástroje, implementační 
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struktura a sociální konstrukce. (Pierce et al 2014:6) Tato práce se tak zaměří především 

na definici problému nebo cíle, politické nástroje a sociální konstrukci.  

 

Pro lepší orientaci v tématu se zaměříme na to, odkud vychází pojem cílové 

populace. Autorky se obrací do literatury o policy designu, kde se cílové populace 

(target population) chápou jako koncept, který nám říká, že policy se snaží cílevědomě 

dosáhnout vytyčené cíle tím, že mění chování lidí. K řešení daného problému či 

dosažení vytyčeného cíle se váže určité chování lidí, které nám identifikuje příslušnou 

skupinu a chování, které má být změněno. (Ingram, Schneider 1993:335)  

 

Kořeny SKCP nalézáme v učení, které říká, že politický svět je sociálně 

konstruovaný. Nejedná se tedy o prezentaci reality, ale o emocionální a hodnotovou 

prezentaci představ. (Ingram, Schneider 2014:106) Důležitost témat nespočívá v jejich 

důležitosti, ale v sociálním procesu jako je framing nebo agenda setting. Emoce jsou 

hlavním nástrojem v usuzování a představách. Cílové populace nejsou vybrány 

bezdůvodně, ale zejména pro jejich sociální konstrukci, kterou dle emocionálního 

měřítka asociují. (Ingram, Schneider 2014:106) 

  

Základem samotné teorie SKCP je pak tvrzení, že stereotypy, které převládají ve 

společnosti o určitých skupinách, ovlivňují veřejné politiky, které jsou pak na ně 

mířeny. Daným cílovým skupinám je přisuzována určitá vlastnost. Tato vlastnost je 

označena představou či stereotypem, který je buď považován za pozitivní, nebo 

negativní. Na základě této vlastnosti tvůrci politik volí politické nástroje, které budou 

použity v policy designu. (Ingram, Schneider 2014:106-110)  

 

Tvůrci politik si jsou vědomi, že policy design obsahující benefity pro pozitivně 

laděné skupiny budou lépe přijímány, než pozitivní benefity pro negativně označené 

skupiny. (Ingram, Schneider 1993:336) Stejně tak zátěž (burden) bude lépe přijímána 

při nastavení na negativně konstruované skupiny než na pozitivní. Tvůrci politik pak 

obhajují své „vidění světa“, tedy svou sociální konstrukci, skrze argumentační strategie, 

které používají při hájení svého konstruktu při tvorbě politiky, rozhodovacích procesech 

a tak podobně. Na základě tohoto je politický proces zjednodušeně bojem vidění svého 

pohledu na svět ve světle sociálních konstrukcí a jejich následků. (Moravcová 2014:13) 

„Společensko-historický kontext určuje podobu konstrukcí cílových skupin a tak 
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ovlivňuje uznání problému, tvorbu politiky a návrh designu politiky a následně i 

rozhodování volených představitelů, jež je ovlivněno motivem být zvolen.“ (Moravcová 

2014:14) 

 

Výsledná podoba politiky ovlivňuje dané cílové skupiny a jejich „labelling“, což se 

následně projevuje v jejich politické participaci. Výsledek však neovlivňuje jen samotné 

skupiny, ale i smýšlení veřejnosti, samotný historicko-společenský kontext a 

v neposlední řadě i budoucí policy design. (Moravcová 2014:15) 

 

Vybrané důležité propozice, které jsou zásadní pro tuto práci, ale i pro teorii 

samotnou jsou následující (Schneider, Ingram 1993, Schneider, Ingram, Deleon, 2014): 

 

I. Veřejná politika distribuuje zátěže a benefity cílovým skupinám podle 

politické síly a negativní či pozitivní sociální konstrukce. 

Politická síla je jeden z prvků, na které se teorie soustředí v rámci alokace benefitů a 

zátěže. Cílové skupiny, které disponují velkou politickou silou, jsou brané jako schopné 

mobilizace, kvalifikované a schopné využívat svých zdrojů. Naopak skupiny s malou 

politickou silou jsou brány jako slabé, které nejsou schopné mobilizovat své síly a 

bojovat za svůj zájem. V komparaci se sociální konstrukcí, která je v nejzazších pólech 

definována jako negativní a pozitivní se dle daných dispozic dělí na (Schneider, Ingram 

1997:108-128): 

 

 Zasloužilí / The advantage – skupina, které je přisuzována pozitivní sociální 

konstrukce, disponující silnou politickou mocí 

Zasloužilí ve většině případů pobírají benefity více než zátěže. Pokud by nějaké 

zátěže přeci jenom pobírali, jedná se převážně o dobrovolnou volbu. Zasloužilí jsou 

chápáni jako politický kapitál pro politické představitele, díky nimž mohou být znovu 

zvoleni. Pro jejich pozitivní sociální konstrukci jsou zvýhodňující prvky politiky lehce 

ospravedlnitelné. 

 

 Uzurpátoři / Contenders – skupina, které je přisuzována negativní sociální 

konstrukce, ale disponuje silnou politickou mocí 
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Uzurpátoři jsou skupina, která evokuje vlastnosti jako sobeckost, nemorálnost či 

nedůvěryhodnost. I přesto ve většině případů pobírají spíše benefity. Jejich výhody jsou 

v legislativě velmi skryty, jelikož jsou nositeli negativní sociální konstrukce a to by pro 

policymakers bylo těžce obhajitelné. Návrhy na zátěže často zaznívají, avšak k samotné 

realizaci dojde málokdy. Policymakers jsou si vědomi jejich politické síly, která by 

mohla přispět k jejich možnému nezvolení. 

 

 Potřební / Dependents – skupina, které je přisuzována pozitivní sociální konstrukce, 

ale disponuje malou politickou mocí 

Většina společnosti se skupinou soucítí, avšak mnohdy si své výhody musí 

zasloužit. Politika tak neadekvátně a s různými omezeními distribuuje benefity směrem 

k této skupině. Skupina je brána jako ve společnosti nutná, avšak ne příliš zasloužilá. 

Distribuce zdrojů je spíše nutností, proto se neuvolňuje více zdrojů, než by bylo třeba. 

 

 Devianti / Deviants – skupina s negativní sociální konstrukcí a slabou politickou 

silou 

Dle Hejzlerové (2014:113) je deviantní cílová skupina mnohdy používána 

v předvolebních kampaních, kde je zdůrazňována více než ostatní tři skupiny. Zpráva, 

která je skrze politická opatření vysílána k těmto příjemcům, je jednoznačná – pro 

společnost jste problém. Další charakteristikou je uplatňování represivních opatření více 

než v ostatních případech. V mnoha situacích se však stává, že daná represivní opatření 

mohou být velmi ekonomicky neefektivní. (Schneider, Ingram 1993:338).  

 

Obecně definované skupiny, jsou ve společnosti zastoupeny skupinami, viz schéma 

číslo 2. 
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Schéma 2 Sociální konstrukce x Politická síla 

 

 

Zdroj: Schneider, Sidney 2009: 107 překlad autorka a Hejzlarová 2014 
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II. Sociální konstrukce pocházejí z emocionální a intuitivní reakce. Policymakers 

reagují na tyto emocionální a intuitivní hodnocení v jejich odůvodněních 

u výběru prvků politiky. 

 

III. Změna sociální konstrukce cílových skupin skrze policy design je možná, 

avšak vždy je vázána na předešlý policy design. 

Sociální konstrukce cílových populací jsou zakotvené v minulých a přítomných policy 

designech. Změna v sociální konstrukci je obtížná proto, že emocionální cítění lze 

změnit jen velmi těžko. Jedná se o automatické nastavení procesu jednání, které je tak 

zažité, že přichází na mysl jako přirozený stav věci. Neznamená to však, že změna 

sociální konstrukce není možná v žádném případě. Jedním ze strategií je tzv. 

maximalizace rozdílu, kdy se skupiny snaží ukázat na rozdílnostech od jiných a tím se 

vyčlenit ze zažitých předsudků. 

 

IV.  Změna politiky je závislá na politické síle cílové populace a její sociální 

konstrukci. 

Závislost změny policy je dle rozdělení pozitivní – negativní sociální konstrukce, silná – 

slabá politická moc. Čím více má skupina pozitivní hodnocení a politickou moc, tím je 

teoreticky větší pravděpodobnost, že skupina je schopna sjednocení, mobilizace a přes 

využití svých zdrojů změnit policy design. Tato přímá úměra je platná i v opačném 

směru. Negativní konstrukce a slabá politická moc nepředpokládá vliv na změnu policy. 

Avšak nejedná se o žádné radikální změny, jsou to jen změny nepatrné a stále platí, že 

dobré věci „dobrým“ lidem a špatné „špatným“ lidem.  

 

Nyní s komplexnější představou o SKCP si projdeme mechanismus teorie, 

respektive jakým způsobem je policy design reprodukovaný, jak se distribuuje moc a 

sociální konstrukce (obrázek č. 1). Celý proces má základ v předpokladu, že minulé a 

přítomné policy designy identifikují skupiny se sociálními konstrukcemi a na základě 

toho jim udělují výsledné prvky designu. Důsledek označení a výběru prvků pak 

spočívá v ovlivnění policy designů budoucích. Roli zde sehrává i to, jak se odůvodňuje 

výběr vybraných opatření ve vztahu k problému a tudíž i cílovým skupinám. 

(Schneider, Ingram, Deleon 2014:108) 
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Jak již bylo naznačeno, nové policy designy vychází ze starých designů. Ještě před 

tím však starý policy design formuje danou cílovou skupinu, které vysílá signál 

(message nebo lesson) o závažnosti jejího problému, a na základě toho se formuje 

identifikace samotné cílové skupiny či její případná participace. Podle zaujatého postoje 

vládnoucích se formuje i kultura a instituce. (Schneider, Ingram 2005:27) Právě zaujatý 

postoj vládnoucích má široký záběr pro společnost hlavně v otázce demokratických 

hodnot, významu občanství a chápání spravedlnosti. (Schneider, Ingram 1997:7) 

 

Schéma 3 SKCP 

 

 

Zdroj: Ingram, Schneider 2014:108 

 

5. Hodnotová východiska práce 

 

Hodnotová východiska práce vychází z koncepce Work-Family Balance. Následující 

část je rozdělena do dvou stěžejních oblastí práce: jedinec/rodina a stát. 
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5.1. Work-Family Balance 

 

Koncept work-family balance se skládá z rodin / osamělých rodičů, zaměstnavatelů, 

podpůrné sítě a státu. 

 

Schéma 4 Work Family Balance 

 

 

 

Autor: Crompton, Lewis, Lyonette 2007: 139, zpracování autorka 

 

Výše uvedené schéma ukazuje, že koncept work-family balance je poskládaný: 

z jedinců, kteří mají v rámci partnerského soužití rozdělenu neplacenou práci 

v domácnosti a péči o děti a jsou účastníky na trhu práce, podpůrné sítě, která těmto 

párům napomáhá, pracovních míst, které jsou ovlivněny svou firemní kulturou 

zaměřenou na work-family balance aplikovanou na zaměstnance s rodinou a 

v neposlední řadě státem, který určuje právní rámec a je poskytovatelem služeb. Daný 

koncept lze tedy zkoumat z pohledu jedince či rodiny, podpůrných sítí, zaměstnavatelů 

a státu.  
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Tato práce zkoumá koncept work-family balance z pohledu státu, nicméně v první 

části následujícího oddílu, se zabývá konceptualizací na individuální úrovni. Aby 

veřejná politika dosáhla své funkce, vyrovnávat nerovnosti a být nástrojem k řešení 

problémů (Potůček 2010:11,26), je zapotřebí alespoň rámcově vysvětlit podstatu 

konceptu z pohledu příjemců politik, čímž se objasní proměnné problému. Pohled a role 

zaměstnavatelů s podpůrnou sítí, kam lze zařadit i neziskové organizace, je v této 

oblasti významný, nicméně pro tuto práci není stěžejní.  

 

5.1.1. Jedinec/Rodina 

 

Jedna z definic říká, že work-family balance je „možnost jednotlivce plně a rovnoměrně 

uspokojit pracovní a rodinné role“ (Kirchmeyer 2000:80) Jiná definice říká, že se jedná 

o „souhrnné nastavení, kde se poptávka zaměstnanců střetává s požadavky rodiny, a 

poptávka osob s rodinou se střetává s pracovními požadavky v takové míře, že je účast 

v obou rovinách efektivní“. (Voydanoff 2005:825) Autoři Greenhause, Collins a Shaw 

(2003:511) definovali koncept jako orientaci napříč rolemi, kdy jsou důležité tři atributy 

– pozornost, čas a angažovanost, které musí být ve stejné míře mezi jednotlivé role 

rozděleny. V případě, že jsou tyto atributy v nerovnováze, vzniká konflikt.  

 

Dělení definic konceptu work life/family balance rozdělili ve své práci autoři 

Kalliath a Brough (2008:323-327) dle soudobé literatury zabývající se daným 

konceptem. Jejich rešerše zahrnuje konceptualizaci definic work-life / family balance 

podle obsahu: multiple roles, rovností mezi rolemi, uspokojením v rámci daných rolí, 

vztahem mezi konfliktem a sladěním či vnímanou kontrolou mezi rolemi.  

 

Jednotná definice tedy není plně ukotvena, k čemuž zřejmě přispívá i subjektivní 

vnímání pojmu balance. Podle některých autorů se jedná o psychologický konstrukt, 

který není možné jasně vystihnout, jelikož hranice pro každého začínají a končí jinde. 

Podle mnohých autorů je však možné vytvořit takovou systematickou strategii, která 

podpoří jedincům balanc práce a rodiny. Tento pohled je více sociologický a říká, že 

odpovědnost za dopady nelze nechávat na jedincích, tedy označovat je pouze za 

psychologický problém, ale je nutné ho brát jako problém sociální, který je ovlivňován 
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demografickými změnami, změnami v rodinách a na trhu práce. (Grzywacz, Carlson 

2007:458)  

 

Pro předloženou práci je stěžejní vymezení tématu v oblasti dvou rovin, tedy práce 

a rodiny, kdy se osoby v pozitivním pojetí snaží dosáhnout přinejmenším 

rovnosti investovaných osobních zdrojů do rolí, které v daném úseku života chtějí 

zastávat tak, aby osobní naplnění v zastávaných rolí bylo v dané míře maximálně 

uspokojeno a eliminovaly se negativní důsledky z toho vyplývající. 

 

Další důležité vymezení je nutné i pro samotný pojem. Úskalí spočívá v používání 

termínu work-life balance a work-family balance. V literatuře a článcích autoři 

používají work-life balance, kdy chtějí vystihnout rovnováhu mezi placenou prací a 

veškerým dalším životem po placené práci, kdežto work-family balance je užší pojem 

WLB, který se zaměřuje na placenou a neplacenou práci v domácnosti a výchově dětí. 

V odborné literatuře se však také využívá pojmu reconciliation work and family či se 

pojmy WLB a WLF zaměňují. V Českém prostředí se nejčastěji využívá pojmu 

slaďování práce a rodiny, rovnováha mezi rodinou a prací nebo harmonizace práce a 

rodiny. Některé publikace s názvem Work-Life Balance se týkají práce a rodiny, což 

můžeme přisuzovat nelehkému překladu, kdy bychom mluvili o práci a životě, nebo se 

jedná o záměnu. 

  

Dosavadní výzkumy zkoumají rozhraní mezi prací a rodinou skrze tři optiky, kdy 

vycházím z kapitoly amerických akademiků (Carlson, Grzywacz, 2008:57-74). Tři 

pohledy se dělí dle charakteru pojetí zájmu a uchopení konceptu na pozitivní, negativní 

a integrační. Nejvíce zkoumaným typem je negativní pohled, který se zajímá o konflikt 

mezi oběma rovinami. Negativní pohled vychází z předpokladu, že člověk má ve svém 

životě pouze omezený příděl času a energie, o které současně soupeří dvě domény - 

rodina a práce. Vzniklý konflikt mezi prací a rodinou je v tomto případě definován jako 

konflikt rolí, kdy jednotlivé role jsou v některých oblastech neslučitelné. Pozitivní 

pohled říká, že pozitivní náboj z jedné role se přelévá do druhé oblasti (práce nebo 

rodina). Interakce mezi prací a rodinou je tedy považována za přínos než za komplikaci. 

Jedním ze zkoumaných objektů výzkumu je přínos v oblasti kompetencí, které jsou 

získané v jedné oblasti a jsou uplatňovány v oblasti druhé. Poslední pojetí je integrační, 

který zahrnuje i balanc a říká, že lze dosáhnout vyváženosti v obou rovinách. 
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 „V tzv. harmonizačním přístupu bývá „harmonizace“ zpravidla chápána jako absence 

konfliktu, kdy se sleduje možnost vyvažování, vybalancování ve fungování obou sfér, a 

potencionální konflikt mezi nimi je volbou „vhodných“ strategií neutralizován tak, že 

jedinec nezakouší inter-rolový tlak a cítí se celkově „dobře“. (Maříková 2014:161) 

 

Rodiny a jednotlivci volí různé strategie, jak kombinovat práci a rodinu. Podle 

Crompton, Lewis a Lyonette (2007:4) záleží na strukturálních a relačních podmínkách, 

které přispívají k pojímání vztahu mezi oběma sférami. Mezi strukturální okolnosti patří 

národní systém welfare state, které nabízí matkám samoživitelkám a rodinám se dvěma 

příjmy různé typy podpory, což se týká i samotné širší národní ekonomiky a sociální 

politiky, která například reguluje trh práce. Další strukturální okolností, která ovlivňuje 

onen vztah, je strategie zaměstnavatelů, která může přispívat nebo znesnadňovat 

skloubení práce a rodiny. V neposlední řadě se jedná o individuální rodiny, které mají 

určitý rozsah sociálních a materiálních zdrojů, které mohou využívat ve svých 

strategiích, což znamená, že každá rodina a popřípadě rodič mají jiné možnosti ve 

vybalancování práce a rodiny. Relační podmínky se týkají vztahů mezi partnery, ať už 

se to týká partnerů stejného pohlaví nebo heterosexuálních párů. Hlavní otázkou je 

rozdělení péče a neplacené práce v domácnosti. 

 

5.1.2. Stát 

 

Na základě změn sociálních, ekonomických a změn strukturálních na trhu práce státy 

rozeznaly nová sociální rizika, čímž musely reagovat na změnu svých welfare state, kde 

work-family policies hrají významou roli. (Lewis 2009:191) V zemích západní Evropy 

se nejčasněji v rámci pojmu work-family policies objevuje rodičovská dovolená, péče o 

děti a flexibilní formy zaměstnání. (tamtéž: 192) „Důvodem k implementaci work family 

policies je pomoci zaměstnancům skloubit pracovní role a role v neplacené práci; 

umožnit úspěšnou participaci na trhu práce, v rodině a osobním životě; a zlepšit kvalitu 

života“ (Kossek, Ollier-Mallaterre 2013:3)  

  

Lewis a Campbell (2009:530) definovali rozdíl mezi work-life balance a work-

family balance politikami na základě čtyř kritérií: záměru, způsobilosti, načasování a 
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obsahu. Dle schématu je vidět, že WLB politiky jsou spíše v roli zaměstnavatelů a 

politiky WFB jsou v roli státu. 

 

Tabulka 4 Work Family Balance/Work Life Balance 

 

  WORK LIFE BALANCE WORK FAMILY BALANCE 

ZÁMĚR 

zvýšit čas/energii pro jakoukoliv 

nevýdělečnou činnost 

ulehčit poskytování péče o 

závislé v rodině, zvláště o děti 

ZPŮSOBILOST všichni zaměstnanci 

zaměstnanci s rodinným 

příslušníkem potřebující péči 

NAČASOVÁNÍ 

na domluvě mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem 

na základě narození a věku 

dětí/potřebě péči o rodinné 

příslušníky 

OBSAH 

volí zaměstnavatel, jedná se 

primárně o čas strávený v práci politiky státu: čas, peníze a péče 

 

Zdroj: LEWIS, CAMPBELL 2008:530, překlad autorka 

 

Státní opatření však nejsou napříč veřejnými a sociálními politikami států stejné. 

Politiky států zaměřující se na práci a rodinu se dělí dle nastavení na tři modely 

(Tremblay 2009: 271-275): 

 

 Neintervenční model – chybějící státní intervence je z důvodu nedostatku zdrojů či 

není vybudována tradice; hlavní roli přebírají firmy, nicméně to není jejich 

povinnost; breadwinner model; firemní podpora hlavně pro vysoce postavené; 

převládá myšlenka, že rodinné problémy jsou věcí soukromou 

 Střídavý model – kompenzace ženám odchod z trhu práce a nekombinování práce a 

rodiny; možnost zkrácených úvazků minimálně, malá rodičovská dovolená a není 

odměna za sdílení rodičovské, malá podpora péče o děti, výchova dětí je otázka 

rodiny ne státu; převažující stereotyp žena doma, muž v zaměstnání 

 Work-family balance model (též kumulativní, dvou příjmový model) – veřejné 

politiky podporují work-family balance, ženy si nemusí vybrat mezi prací a rodinou 

a muži si mohou být více s rodinou, rodičovská dovolená a péče o děti se liší dle 
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potřeb rodiny, legislativa zahrnuje rovnocenný přístup k rodinným a pracovním 

požadavkům 

Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto oddílu, v problematice work-family balance má své 

postavení i trh práce, respektive zaměstnavatelé. Ve vztahu stát-zaměstnavatelé může, 

stát nabídnout firmám určité výhody, které motivují zaměstnavatele k vytváření lepších 

podmínek pro skloubení práce a rodiny zaměstnanců. (Skálová, Kalíšková 2015 rádio) 

 

6.  Metody a prameny 

 

V první fázi výzkumu proběhlo studium dokumentů, mediálních článků a výzkumů, což 

mělo sloužit k systematizaci a utříbení pohledu na problematiku slaďování práce a 

rodiny. Dále byly z odborných článků vyselektovány oblasti, ze kterých bylo možné 

získat zdroje pro data na desk research. Nalezená data jsou zejména z oblasti veřejného 

mínění. Dále díky odborných článkům a průzkumům byly sumarizovány legislativní a 

strategické dokumenty, které se vztahují k tématu slaďování práce a rodiny.  

 

Tento proces pak pomohl vybrat data k tematické analýze, díky níž je možné 

přenést konstruovanou realitu účastníků. Dostaneme tak odpověď na otázku, jak je 

slaďování práce a rodiny rámováno, zda policy makers jsou ovlivněni streotypy a jak 

nahlíží na matky s dětmi do čtyř let věku. 

 

Daná zjištění a nové poznatky jsou pak dále získány pomocí systematizujícího 

expertního šetření, která daná zjištění dají do souvislostí. 

 

6.1. Desk research  

 

V první fázi proběhl desk research jelikož, jak tvrdí Jiří Reichel (2009:168), jedná se o 

levný a rychlý sběr dat. Data byla použita z mezinárodního výzkumu i z výzkumu 

Centra pro výzkum veřejného mínění. Pomocným ukazatelem bylo studium odborné 

literatury a průzkumů, které výběr daných dat a dokumentů vyselektovaly. 
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Analýzou tedy v první fázi prošla data, která byla sesbírána ve výzkumu s názvem: 

Mezinárodní program výzkumů ISSP: ISSP (International Social Survey Programme). 

Data byla využita pro zmapování vývoje ve třech vlnách: 

 

 Rodina II (ISSP 1994) - Česká republika 

 Rodina (ISSP 2002) - Česká republika 

 Rodina a zdraví (ISSP 2011-12) - Česká republika 

 

V druhé fázi byla využita data ze sběru veřejného mínění CVVM z projektu Naše 

společnost: 

 

 Naše společnost 2003 - leden 

 Naše společnost 2009 - listopad 

 Naše společnost 2013 – prosinec 

 

V druhé části desk research proběhlo studium dokumentů. Dokumenty jsou členěny 

na legislativní a dále na strategické. Do pasáže legislativních dokumentů jsou zařazeny 

ty, které se legislativně ukotvují opatření, vztahující ke slaďování práce a rodiny.  

 

Níže zkoumaný výčet legislativních dokumentů vztahující se ke slaďování práce a 

rodiny: 

zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

zákon č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady 

a obcemi 

zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

zákon č. 29/1984 Sb., školský zákon 

zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním a středním vzdělávání 

zákon č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 

343/2009 Sb. 

zákon č. 187/2006 o nemocenském pojištění 

zákon č. 472/2011 Sb. novela školského zákona 
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zákon č. 247/2004 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky 

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce 

zákon č. 262/2006 Sb., druhý zákoník práce 

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

zákon č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů 

 

Strategické dokumenty jsou zejména ty, které se vztahují k tématu slaďování práce a 

rodiny na evropské úrovni: 

Resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy – on 

the balanced participation of women and men in family and working life 

Lisabonská strategie 

směrnice Rady evropské unie 2010/18/EU 

Strategie 2020 

Strategie rovnosti žen a mužů na období 2010-2015 

 

6.2. Výběr dat pro tematickou analýzu 

 

Výběr dat, na který je metoda aplikována, je koncipován s ohledem na teoretické 

ukotvení práce, kdy důležitou roli hrají politické debaty, rámování problematiky a 

argumentační strategie. Jak zmiňuje Veselý et al.(2005:13), politika je dlouhodobý 

víceúrovňový proces, který probíhá stále a na mnoha místech ve stejný čas. Tento 

proces jde jen velmi těžce analyticky zachytit, avšak díky písemnému prohlášení a 

ústním projevům, lze najít okamžiky formulace politik. Autoři definují čtyři veřejně 

politické dokumenty (Veselý et al. 2005:13-18): 

 legislativní VPD – právně závazné, stanovují základní pravidla pro fungování 

společnosti, odráží aktuální hodnotové a politické názory ve společnosti 

 strategické VPD – poskytují přehled při tvorbě a implementaci legislativních VPD 
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 výzkumné VPD – nezaměřují se tolik do budoucna, snaží se objektivně zhodnotit 

situaci a navrhnout opatření na zlepšení, opírají se o teorie a data 

 deklarativní a advokační VPD – vymezují priority, závazky nebo pravidla 

 Výběr dokumentů byl proveden ve vztahu k tématu slaďování práce a rodiny. 

První prošly analýzou Legislativní VPD zabývající se stěžejními oblastmi slaďování 

práce a rodiny (mateřská a rodičovská dovolená, flexibilní formy zaměstnávání, 

předškolní vzdělávání a péče), které spadaly do vytyčeného období. K daným 

legislativním VPD byly dále analyzovány rozpravy v Senátu a Poslanecké sněmovně 

České republiky k danému tématu a důvodové zprávy argumentující důvody legislativní 

VPD. Pro větší přesnost byly analyzovány i jiné rozpravy, avšak jejich výběr byl podle 

klíčových slov (detailnější výběr níže). Následně se analýza zaměřila na Strategické 

VPD i se zápisy z jednání orgánu, odpovědného za daný dokument.  

Časové období pro sběr dat je dán vstupem České republiky do Evropské unie 

(2004), avšak s ohledem na legislativní přípravu, která započala přibližně kolem roku 

2000. Konečným obdobím je rok 2015. 

Data v ostatních rozpravách byla sbírána analýzou základních pramenných zdrojů 

z online databáze Senátu České republiky a Poslanecké sněmovny České republiky. 

Jedná se o analýzu dokumentů, které vytváří samotné instituce. V předložené práci jsou 

zastoupeny stenoprotokoly diskuzí senátorů v Senátu České republiky a poslanců 

Poslanecké sněmovny České republiky. V online databázi stenoprotokolů Senátu jde o 

sekci Dokumenty a legislativa s podsložkou Stenozáznamy ze schůzí Senátu. První 

stenozáznam ze zvoleného období je 12. 1. 2000 a poslední se datuje k 10. 12. 2015. 

Celkem čítají stenozáznamy 499 položek. Výběr dokumentů byl proveden dle klíčových 

slov, která jsou uvedené níže u dokumentů z Poslanecké sněmovny. Data z Poslanecké 

sněmovny byla sbírána z následujícího volebního období:  

 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (…) 2000 – 2002)  

 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (2002 – 2006) 

 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (2006 - 2010) 

  Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (2010 - 2013) 

  Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (2013-2015 (…) 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=182&o=4
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=182&o=4
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=182&o=5
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=182&o=6
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=182&o=7
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Výběr dokumentů byl uskutečněn dle klíčových slov/témat nalezených v každém 

dokumentu: slaďování práce a rodiny, harmonizace práce a rodiny, balanc práce a 

rodiny, rodičovská dovolená, mateřská dovolená, mateřská škola, jesle, zkrácený 

úvazek, poloviční úvazek, flexibilní formy práce, ženské role, mužské role, mateřství, 

rodičovství. 

Předposledním výběrem dokumentů jsou zápisy z jednání Výboru pro sladění 

pracovního, soukromého a rodinného života. Tento výbor vznikl v roce 2009 jako 

poradní orgán Rady vlády pro rovnost žen a mužů. 5Výbor má zejména za úkol 

předkládat návrhy Radě o návrzích, které by napomohly sladit rodinné a pracovní 

povinnosti, předkládat návrhy, které by naopak pomohly odstranit překážky bránící ke 

slaďování práce a rodiny. Dále předkládá stanoviska a různá koncepční řešení k danému 

tématu. Ve Výboru jsou zástupci zejména občanského sektoru, veřejného sektoru a pro 

určité otázky i zástupci ze sektoru soukromého.  

Posledními dokumenty, které se váží k danému tématu, po konzultaci s odborníky 

byly vybrány následující: Národní zpráva o rodině 2004, Národní koncepce rodinné 

politiky 2005, Národní koncepce o podpoře rodin s dětmi 2008 a Strategie pro rovnost 

žen a mužů na období 2014-2020. V poslední zmíněné Strategii je zahrnuta hlavní 

strategická oblast Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Podle 

samotné strategie je jejím cílem „formulovat rámec pro opatření veřejné správy, který 

by přispíval k rovnosti mužů a žen.“(Strategie slaďování pracovního, soukromého a 

rodinného života 2016:4) Koncepce rodinné politiky pro aktuální období je při 

zpracovávání předložené práce teprve vytvářena MPSV.  

 

6.3. Tematická analýza 

 

Podle Šeďové a Švaříčka (2007:229) je tematická analýza vhodná, když je…„cílem 

výzkumu popsat sociální distribuci různých pohledů na určitý jev.“ Flick dále doplňuje, 

že díky této metodě můžeme v různém sociálním světě či skupinách, nalézt různý 

pohled na svět. (2009:318) Clarke a Braun (2006:9) říkají, že tematická analýza může 

být metoda, která reportuje zkušenosti, význam a realitu účastníků nebo to může být 

                                                 
5 Vláda ČR, dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/sladeni_pracovniho_a_soukromeho_zivota/vybor-pro-sladeni-pracovniho--soukromeho-a-

rodinneho-zivota-121937/ (cit. 05-03-2016) 
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metoda, která určuje způsob, jak určité události, reality, významy a zkušenosti ovlivňují 

podobu diskursu ve společnosti.  

 

Prvním krokem bylo dokumenty kódovat. Každý dokument měl své specifické 

kategorie. Vznikla tak suma materiálů, které se mohou přirovnat k případový studiím. 

Ke každé případové studii bylo doplněno to, co je předmětem projednávání ve vztahu k 

WFB, jakým způsobem je WFB rámováno, co je obsahem, zda jsou použity stereotypy 

a jak se debata/spis vyjadřuje o matkách s dětmi do čtyř let věku. Jednotlivé případy 

byly pak porovnány s ostatními a dále byly hledány společné kategorie, které by bylo 

možno sjednotit do nadkategorií. Výstupem pak je tabulka obsahující sloučené 

kategorie v rámci hledaných prvků: 

 

 rámováni slaďování práce a rodiny 

 stereotypy o rolích mužů a žen 

 sociální konstrukce žen s dětmi do čtyř let věku 

 

Kategorie byly nakonec seřazeny podle časové posloupnosti, aby byl zachycen jejich 

vývoj. 

 

 

6.4. Systematizující expertní šetření  

 

Experty definujeme jako osoby, které se orientují v dané problematice a mají o dané 

problematice profesionální znalosti. Nejedná se tedy jen o teoretické povědomí o dané 

věci nebo aktivitě, ale expert musí mít i znalosti praktické. (Flick 2009:166) Podle 

Bognera a Menze (2002:36-38) můžeme identifikovat tři typy expertního šetření. První 

z nich je s cílem orientovat se v problému, zmapovat oblasti studia a definovat 

hypotézy. Druhým typem daného šetření je získání širšího kontextu o problému. Díky 

tomuto typu expertního šetření získáme nové informace umožňující hlubší vhled do 

problému. Třetí typ šetření nám umožňuje na základě rozhovorů získat novou teorii. Pro 

cíle této práce je nejvhodnější použít druhý typ šetření, kdy díky pohledu na danou věc 

expert vnese do problematiky systemizující charakter. Od expertního šetření se očekává 



 

36 

 

propojení různých informací získaných jinými metodami do uceleného kontextu a 

získání nových poznatků, které prohloubí celkovou znalost o problému. 

 

Výběr expertů je z odborných periodik a příspěvků z odborných konferencí. (Van 

Audenhove 2007) Experti jsou voleni z různých oblastí, aby byla zajištěna co 

nejrozsáhlejší paleta informací a problematika byla zachycena z různých úhlů pohledu. 

V tabulce níže je zaznamenán seznam expertů, se kterými byl proveden rozhovor. 

S účastníky rozhovorů byl podepsán písemný informovaný souhlas o provedení a 

použití rozhovoru. Informovaný souhlas je k diplomové práci přidán formou přílohy, 

stejně tak i přepsaný záznam všech třech rozhovorů. Expertky byly předem seznámeny 

s obsahem rozhovoru, který byl nestrukturovaný, ale zaměřoval se na pět částí: 

 definice problematiky slaďování práce a rodiny 

 jak je rámovaná policy makers 

 hodnocení vývoje opatření WFB politik 

 milníky těchto opatření  

 vliv strereotypů (mužské, ženské) na tvorbu WFB politik 

 sociální konstrukce matek s dětmi do čtyř let věku 

 výhled do budoucnosti - jaký je trend 

 

Tabulka 5 seznam expertů 

 

 

Příjmení, Jméno; Organizace Číslo rozhovoru 

Křížková, Alena; Sociologický ústav AV ČR Rozhovor č. 1 

Hošťálková, Jitka; MPSV Rozhovor č. 2 

Zachariášová, Lucia; Úřad vlády ČR Rozhovor č. 3 

 

Zdroj: autorka 
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7. Veřejné mínění k genderovým otázkám  

 

V této části práce je analyzováno veřejné mínění a postoje veřejnosti v České republice 

o rolích mužů a žen a o dělbě práce v rodině. Jak bylo uvedeno v teoretickém ukotvení 

této práce, stereotypy převládající ve společnosti o určitých skupinách ovlivňují tvorbu 

politik, které jsou následně na dané skupiny mířeny. (Ingram, Schneider 2014:106) Jak 

Roger Scruton doplňuje: „… nejde o mínění většiny, ale o mínění, které je aktivní ve 

veřejné sféře.“ (IN Šubrt et al 1998:48) Analýza veřejného mínění tak pomáhá pochopit, 

jakým způsobem je nahlíženo na role mužů a žen a na dělbu práce v rodině, kdy 

vycházíme z předpokladu, že výsledek ovlivňuje veřejnou politiku.  

 

První sada datového souboru je složena ze tří průzkumů Mezinárodního programu 

výzkumů ISSP, kdy je rozdělena do tří období podle roku sběru dat – 1994, 2002, 

2011/12. Následné výsledky byly seřazeny dle časové posloupnosti. Data z datového 

souboru byla vybrána podle oblasti dotazu, respektive podle postojů k mužům a ženám 

vztahující se k atributům konceptu slaďování práce a rodiny.  

 

Postoj společnosti v otázce, zda zaměstnaná matka může mít stejně vřelý vztah jako 

matka, která nepracuje, se postoj, že může mít pracující matka stejně vřelý vztah, od 

roku 2002 do 2011/12 lehce snížil. V obou sledovaných obdobích je znatelný 

převažující postoj společnosti, že může oproti tomu, že nemůže. Jiné je to v roce 1994, 

kdy rozdíl mezi, může mít stejně vřelý vztah a nemůže mít stejně vřelý vztah, není až tak 

znatelný jako oproti prvním sledovaným létům. Obecně se dá říci, že v této otázce se 

vývoj postoje společnosti přiklonil k tomu, že může mít matka stejně vřelý vztah jako 

matka, která nepracuje, kdy rok 2002 byl tím nejsilnějším. Od roku 1994 se zmenšilo 

procento osob, které si myslí: rozhodně ne, spíše ne. 
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Tabulka 6 Veřejné mínění I 

 

 Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte  

s následujícími výroky… 2011/12 2002 1994 

A Pracující matka může se svým dítětem vytvořit stejně  

vřelý a bezpečný vztah jako matka, která není zaměstnaná.       

Rozhodně souhlasím  33.1% 38,40% 22,20% 

Spíše souhlasím  27.8% 35% 26,80% 

Ani souhlas ani nesouhlas  17.5% 9,20% 9,70% 

Spíše nesouhlasím  12.0% 13,60% 25,50% 

Rozhodně nesouhlasím  6.1% 3,90% 14,80% 

Neumí vybrat  3.5% 0% 0% 

 

Postoj společnosti, zda předškolní dítě strádá, pokud jeho matka pracuje, se ve třech 

sledovaných obdobích významně nezměnil, avšak v posledním roce (2011/12) 

převažoval negativní postoj (spíše nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím) oproti 

předchozím létům, kde převažoval postoj pozitivní. 

  

Tabulka 7 Veřejné mínění II 

 

 Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte  

s následujícími výroky… 2011/12 2002 1994 

B Předškolní dítě pravděpodobně strádá, pokud  

jeho matka pracuje.       

Rozhodně souhlasím  9.6% 15,40% 16,10% 

Spíše souhlasím  21.7% 32,20% 31,40% 

Ani souhlas ani nesouhlas  22.3% 15,70% 17,80% 

Spíše nesouhlasím  23.0% 26,80% 23,20% 

Rozhodně nesouhlasím  19.7% 9,90% 9,90% 

Neumí vybrat  3.6% 0% 0% 
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Společnost se od roku 1994 do 2011/12 postupně přikláněla k postoji, že nesouhlasí 

s výrokem, že je-li žena zaměstnaná na celý úvazek, rodinný život tím trpí. Zvýšilo se 

však i procento osob, které nevyjádřili souhlas ani nesouhlas.  

 

Tabulka 8 Veřejné mínění III 

 

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte  

s následujícími výroky… 2011/12 2002 1994 

C Je-li žena zaměstnaná na celý úvazek, rodinný  

život tím v zásadě trpí.       

Rozhodně souhlasím 9,40% 15,40% 18,90% 

Spíše souhlasím 21% 28,50% 28,70% 

Ani souhlas ani nesouhlas 25,80% 18,10% 19,50% 

Spíše nesouhlasím 21,30% 25,20% 21,70% 

Rozhodně nesouhlasím 18,90% 12,70% 9,50% 

Neumí vybrat 3,60% 0% 0% 

 

Společnost v otázce, zda žena spíše inklinuje k domovu a dětem než k zaměstnání, není 

jasně vyhraněná. Ve všech sledovaných obdobích se společnost přikláněla k variantě, že 

ženy opravdu spíše touží po rodině než po zaměstnání. Avšak zvýšil se i procentuální 

počet odpovědi, kdy ani nesouhlasí ani souhlasí.  

 

Tabulka 9 Veřejné mínění IV 

 

 Nic proti zaměstnání, ale většina žen stejně  

touží po domově a dětech 2011/12 2002 1994 

Rozhodně souhlasím 16,40% 25,30% 23,70% 

Spíše souhlasím 29,40% 34% 32,30% 

Ani souhlas ani nesouhlas 30,30% 23,60% 20,20% 

Spíše nesouhlasím 12,40% 13,20% 16,60% 

Rozhodně nesouhlasím 5,80% 4% 4,10% 

Neumí vybrat 5,80% 0% 0% 

 

Ve sledovaném období se postupně změnil postoj společnosti k výběru žádného až 

plného úvazku žen s dítětem v předškolním věku. V roce 1994 společnost nejčastěji 
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uváděla variantu, že je nejvhodnější, aby žena s předškolním dítětem zůstala doma. 

Následný sledovaný rok převažoval názor, že by žena měla pracovat na částečný 

úvazek. V posledním sledovaném roce zůstal tento postoj stejný, když se procentuální 

body lehce snížily. Markantní snížení procentuálních bodů je v těchto obdobích 

v názoru, že by žena měla zůstat doma. Ačkoliv práce na plný úvazek není převažující 

volbou, její procentuální zastoupení není zanedbatelné.  

 

Tabulka 10 Veřejné mínění V 

 

 Myslíte si, že za následujících okolností by ženy měly 

pracovat  na plný úvazek, na částečný úvazek, nebo 

 by měly zůstat doma? 

A Když je některé z dětí v předškolním věku. 2011/12 2002 1994 

Pracovat na plný úvazek  14.4% 13,80% 6,50% 

Pracovat na částečný úvazek  41.0% 49,70% 40,50% 

Zůstat doma  36.9% 36,60% 51,60% 

Neumí vybrat  7.8% 0% 0% 

 

V modelové situaci, ve které si respondenti v roce 2011/12 měli představit nejvhodnější 

scénář pro rozdělení mateřské/rodičovské dovolené, kdy jsou dva partneři zaměstnáni se 

stejnými podmínkami, mají stejný nárok na placenou mateřskou/rodičovskou 

dovolenou, vybírají mezi výčtem možností jednu nejoptimálnější. Významně nejčastější 

volbou byla odpověď „Matka by si měla vybrat celou dobu placené 

mateřské/rodičovské“ celých 63,9%. Volba otce, který by si měl vybrat většinu či celou 

rodičovskou dovolenou, byla nejméně častá. 
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Tabulka 11 Veřejné mínění VI 

 

 Představte si znovu výše zmíněný pár. Pokud jsou oba v zaměstnání v 

podobné situaci a oba mají nárok na placenou mateřskou/rodičovskou 

dovolenou z důvodu péče o dítě, jak by podle Vás měla tato 

rodičovská dovolená být rozdělena mezi otce a matku dítěte? 2011/12 

Matka by si měla vybrat celou dobu placené mateřské/rodičovské  63.9% 

Matka by si měla vybrat většinu placené mateřské/rodičovské  19.9% 

Matka a otec by si měli placenou mateřskou/rodičovskou dovolenou  8.3% 

Otec by si měl vybrat většinu placené rodičovské dovolené   0.5% 

Otec by si měl vybrat celou dobu placené rodičovské dovolené  0.1% 

Neumí vybrat  7.4% 

 

V následující modelové situaci si respondenti měli představit znovu ideální scénář 

týkající se rodiny s dítětem v předškolním věku a rozdělení placené, neplacené práce a 

péči o děti. Více jak polovina respondentů v roce 2011/12 volila odpověď, že matka by 

měla být doma s dítětem a otec pracuje na celý úvazek 52,9%. Druhá nejčastější 

odpověď byla: matka pracuje na částečný úvazek a otec pracuje na plný úvazek. 

Nejméně vhodná se zdála být odpověď, aby otec byl doma dítětem a matka by 

pracovala na plný úvazek.  

 

Tabulka 12 Veřejné mínění VII 

 

 Představte si rodinu s dítětem v předškolním věku. Jak by si podle 

Vás měli v této rodině zorganizovat placenou práci a péči o domácnost 

a děti? 2011/12 

Matka je doma s dítětem a otec pracuje na plný úvazek.  52.9% 

Matka pracuje na částečný úvazek a otec pracuje na plný úvaz  26.1% 

Matka i otec pracují na plný úvazek.  8.4% 

Matka i otec pracují na částečný úvazek.  2.1% 

Otec pracuje na částečný úvazek a matka pracuje na plný úvaz  0.8% 

Otec je doma s dítětem a matka pracuje na plný úvazek.  0.6% 

 



 

42 

 

Ačkoliv v opačném případě: která z možností je nejméně vhodná, byla nejčastěji volena 

odpověď otec je doma s dítětem a matka pracuje na plný úvazek, což ale je přibližně o 

20% méně než v nejvhodnějších variantách: matka doma, otec na plný úvazek. Zde se 

také markantně zvýšil procentuální bod neodpovídajících. Významným prvkem také je 

20,7% osob považuje za nejméně vhodnou variantu, že otec i matka jsou zaměstnáni na 

plný úvazek. 

 

Tabulka 13 Veřejné mínění VIII 

 

 A která z následujících možností by podle Vás byla nejméně vhodná? 2011/12 

Matka je doma s dítětem a otec pracuje na plný úvazek.  1.6% 

Matka pracuje na částečný úvazek a otec pracuje na plný úvaz  1.2% 

Matka i otec pracují na plný úvazek.  20.7% 

Matka i otec pracují na částečný úvazek.  6.9% 

Otec pracuje na částečný úvazek a matka pracuje na plný úvaz  8.8% 

Otec je doma s dítětem a matka pracuje na plný úvazek.  35.5% 

Neumí vybrat  25.3% 

 

Druhá sada dat byla pořízena Centrem pro výzkum veřejného mínění AV ČR 

v rámci projektu Naše společnost 2003, 2009, 2013 a týká se zejména rozdělení 

neplacené práce v domácnosti. 

 

V otázce, kdo by měl v rodině nakupovat potraviny, zda muž či žena, v roce 2003 

lehce převažovala odpověď, že ženy (46,4%), což v ostatních letech bylo ve prospěch 

odpovědi: oba stejně (2009: 50,8%, 2013: 54,3%). Ačkoliv v genderové převaze to byly 

velmi významně ženy, komu byla přisuzována odpovědnost za nákup potravin (spíše 

muži x spíše ženy 2003 – 1,2% : 46,4% 2009 – 2,5% : 37,7% 2013 – 1,8% : 36,1%). 

V oblasti péče o děti je ve všech sledovaných obdobích převažující odpověď, že oba 

partneři by měli děti vychovávat stejně (2013: 62,1%; 2009: 54,8%; 2003: 58,7%). 

Znovu se zde však objevuje převaha představy, že ženy jsou oproti mužům ty, které by 

tuto funkci měly zastávat (spíše muži x spíše ženy 2013 – 0,9% : 30,8%; 2009 – 0,8% : 

36,5%; 2013 – 0,9% : 35,3%). Veřejné mínění o finančním zajištění rodiny 

jednoznačně převládá v roli muže (spíše muž 2013: 44,1%; 2009: 49,7%, 2003: 48,5%). 

Tato role přisuzována ženám byla nevýznamná. Vaření je dle průzkumu naopak 
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dominantou žen. Myslí si to nadpoloviční většina dotázaných, i když postupem času má 

lehce klesající tendenci a naopak mírně roste v přesvědčení, že by tuto činnost měli 

zastávat oba stejně. Usilovat o kariéru podle poloviny společnosti by měli oba partneři 

stejně. Postupem času si to myslí čím dál tím více lidí. V rozdělení (spíše) muž či 

(spíše) žena je rozdělení následovné: 2013 – 30%: 1,6%; 2009 – 36,2% : 1,4%; 2003 – 

32,7% : 0,3%. Ve všech obdobích převažují muži, i když ženy postupem času lehce 

stoupají. 

 

Společnost se v otázkách placeného zaměstnání a rodinných povinností žen od roku 

1994 se posunula od názoru, že by matky měly být doma k názoru, že matky mohou být 

zaměstnané, aniž by to narušovalo rodinu či dítě. Zvýšil se tedy negativní postoj ve 

smyslu, že rodině či dítěti nebude vadit, pokud bude matka zaměstnaná, ale zároveň se 

zvýšil postoj těch, co nejsou pro ani proti. Posun nastal i v otázce, zda matka mající 

předškolní dítě by měla zůstat doma nebo pracovat v nějakém typu zaměstnaneckého 

poměru. V roce 1994 převažoval názor, že by měla zůstat doma, avšak v posledním 

sledovaném období to je již odpověď, že by měla pracovat na částečný úvazek. I když 

druhá odpověď byla, aby zůstala doma. Při vybírání rodičovské dovolené a volení 

kariéry se stále drží ve společnosti představa, že by matka měla zůstat doma a otec by 

měl pracovat. Nejvhodnější model rodiny s předškolním dítětem dle společnosti je, aby 

otec pracoval na plný úvazek a matka byla doma či pracovala na zkrácený úvazek. 

Nejméně vhodný model se zdá být s oběma rodiči pracujícími na plný úvazek. Centrum 

pro veřejné mínění realizovalo projekt Naše společnost 2009, v němž vyplynulo, že 

ženy jsou považovány za úspěšné v případě, když dokážou skloubit práci a rodinu. 

Oproti tomu úspěch mužů se odvíjí pouze od pracovní sféry. (Šamanová 2009:3) 

 

V oblasti neplacené práce a péče o děti je také patrná stereotypní představa o rolích 

mužů a žen. Ve společnosti převládá přesvědčení, že je oblast neplacené práce 

v domácnosti spíše doménou žen a oblast placené práce doménou mužů. Avšak velmi 

zajímavý je poznatek CVVM (2009), že ženy si v oblastech uklízení, starání se o děti a 

nakupování myslí, že by to měli dělat oba partneři společně, kdežto muži si myslí, že by 

to měli dělat ženy. 
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8. Vymezení legislativního rámce EU politiky pomáhající 

sladit pracovní a rodinný život  

 

Evropská unie je jedním z aktérů, který se snaží prosazovat principy work-family 

balance na celoevropské úrovni. Evropská unie identifikovala slaďování práce a rodiny 

mužů i žen jako jedno z témat, které je nutné v rámci Evropy harmonizovat. Jane Lewis 

(2006) mapovala vývoj rámování politik slaďování práce a rodiny na evropské úrovni 

od roku 1990 do roku 2000. Její poznatky lze shrnout do několika časových období, kde 

je možné vidět, jakým způsobem se měnil důraz na výběr opatření pomáhající skloubit 

práci a rodinu: 

 

Tabulka 14 Milníky EU v kontextu slaďování práce a rodiny 

 

1992 v rámci slaďování práce a rodiny se na evropské úrovni hovoří ve 
smyslu péče o děti 

1994 v tomto období se klade důraz na solidaritu mezi mužem a ženou, 
kdy je shledána nutnost podpory žen na trhu práce 

1996 rodičovská dovolená na tři měsíce (snaha o pobídku využití 
rodičovské dovolené pro muže) 

1998 problematika včleněna do Evropské strategie zaměstnanosti 

2001 apel na flexibilní zaměstnávání, avšak s jistotami, cílem posílit ženy 
na trhu práce 

2000-2010 Lisabonské strategie, Barcelonské cíle  – podpora ženské 
zaměstnanosti, tudíž sladění, skrze rozvoj péče o děti předškolního a 
raného věku  

 

Zdroj: autorka 

 

 Následující část oddílu je zaměřena na výběr konkrétních dokumentů, které 

vznikaly od roku 2000 a zabývají se work-family balance. V novodobé historii je 

jedním ze stěžejních dokumentů „Resolution of the Council and of the Ministers for 

Employment and Social Policy – on the balanced participation of women and men in 

family and working life“ z roku 2000 sepsaný Radou ministrů pro zaměstnanost a 

sociální politiku. V daném dokumentu je hlavní otázkou rovnocennost mužů a žen. 

Princip rovnocennosti spočívá v kompenzaci nevýhod jak u mužů, tak i u žen 

k dosažení vyváženosti. Ženy často čelí nevýhodám v rámci placené práce a muži 

naopak v té neplacené. Dokument vychází ze sociální praxe, která předpokládá, že ženy 
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jsou spíše zodpovědné za péči o rodinu (neplacenou práci) a muži za práci placenou. 

Snahou je tedy vyvážit tyto nerovnosti tak, aby se spravedlivě rozdělila jak placená, tak 

neplacená práce. Dokument se v rámci politiky zaměstnanosti zaměřuje zejména na: 

přerušení kariéry, rodičovskou dovolenou, práci na částečný úvazek/flexibilní úvazky. 

Dle deklarace je rovnocennost mužů a žen v oblastech práce a rodiny jednou 

z podmínek demokracie, plného občanství, garantované osobní autonomie a svobody, 

jejíž principy budou reflektovány ve všech politikách Evropské unie.6 

 

Lisabonská strategie7 je také jedním z dokumentů, který identifikoval work-life 

balance jako jednu ze svých stěžejních témat. Jedním z prvků pro jeho dosažení je 

zaměstnanost žen na úroveň 60% nebo tzv. barcelonské cíle, které říkají, že přístup 

k institucionální péči by mělo mít 33% dětí do věku 3 let.8 

 

Po Lisabonské strategii byl za osm let předložen návrh Evropské komise, který 

chtěl pozměnit zejména délku mateřské dovolené a větších práv vůči zaměstnavatelům. 

Tento návrh však byl odmítnut z důvodu nesouhlasu některých členských států. Ve 

směrnici Rady evropské unie 2010/18/EU se znovu objevují prvky pro sladění 

rodinného a pracovního života. Důležitá změna je v délce rodičovské dovolené, která se 

stanovuje na minimální hranici čtyř měsíců pro oba rodiče.9 

 

Ve stejném roce vznikl další důležitý dokument Evropské unie s názvem Strategie 

2020, která nahrazuje strategii Lisabonskou. Nová strategie klade v tomto ohledu 

zejména důraz na zaměstnanost žen.10 

 

O pár let později vznikl strategický dokument Strategie rovnosti žen a mužů na 

období 2010-2015. Ačkoliv se strategie spíše zabývá obecnou rovnocenností mezi 

mužem a ženou, zdůrazňuje i konkrétní aspekty vztahující se k práci a rodině. Podotýká, 

že je zaměstnanost žen stále na nízké úrovni a neplacená práce je setrvale doménou žen. 

                                                 
6 Evropská komise, dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:218:0005:0007:EN:PDF (cit. 2015-10-15) 
7 Evropský parlament, dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/highlights/cs/1001.html (cit. 2015-10-

15) 
8 Evropská komise, dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-495_cs.pdf. (cit. 2015-10-15) 
9 Evropská rada, dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:em0031. 

(cit. 15-10-2015) 
10 Evropská komise, dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0491&from=CS. (cit. 15-10-2015) 



 

46 

 

Špatným signálem je dle dokumentu fakt, že se ženy stále cítí v pozici, kdy si musejí 

vybrat mezi rodinou a kariérou. V této souvislosti se však poukazuje na rostoucí 

problematiku v oblasti péče i o jiné osoby než jsou děti. Evropská komise vidí 

budoucnost pro zlepšení rovnováhy v oblasti kvalitní a dostupné péče.11 

 

Tento text vznikl v období, kdy se ukončilo připomínkování k nové směrnici 

týkající se slaďování práce a rodiny. Na konferenci „Rodina a profese: Konflikt nebo 

harmonie“ se eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, Věra 

Jourová, zmínila, že další směr se bude udávat k důrazu na flexibilní úvazky a 

momentálně se vede debata o právní úpravě nároku na zkrácený úvazek. (Jourová 2015) 

9. Nástroje politiky slaďování v ČR a jejich historický vývoj 

 

Následující kapitola se zaměřuje na opatření, která napomáhají skloubit práci a rodinu. 

Mapování v čase se týká zejména: péče o děti předškolního a raného věku, mateřské 

dovolené a peněžité pomoci v mateřství, rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku 

a flexibilním formám zaměstnávání. Výsledkem této kapitoly má být přehled 

nejdůležitějších milníků, které se v rámci daných opatření od roku 2000 v České 

republice odehrály. 

 

9.1. Péče o děti a předškolní vzdělávání 

 

První ze stěžejních opatření je institucionální péče o děti předškolního a raného věku. 

V následujícím textu je pro ilustraci vymezen kontext institucionální péče a vzdělávání 

s ohledem na jeho vývoj a systém.  

 

Česká republika od roku 1989 pociťuje snížení kapacit předškolního zařízení. Jedná 

se převážně o jesle a mateřské školy (graf č. 3), které byly před rokem 1989 

nejrozšířenější. Počet jeslí začátkem roku 1990 byl 1043, koncem roku 2005 počet jeslí 

klesl na 54. (Kuchařová, Svobodová 2006:9) Důvodem poklesu předškolních zařízení 

byl zejména upadající počet narozených dětí a zvýšená délka dnes nazývané rodičovské 

dovolené. (Křížová et al. 2005:22) Expertka ze Sociologického ústavu vysvětluje, že 

                                                 
11 Evropská komise, dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_cs.htm. 

(cit. 15-10-2015) 
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opatření nastolená po roce 1989 byla ve znamení tak zvané refamilizace, kdy se ženy 

měly navrátit z práce zpět domů k rodinám. Ženy tak měly být ty, které budou zejména 

pečovat o děti. (Křížková, SOÚ) 

 

Expertka ze Sociologického ústavu: „…(…) bohužel tady byl do určité míry i posun 

zpět, protože po roce 89 taková refamilizace, volání po návratu žen do domácnosti, 

odkud byly vyhnány za komunismu a byly nahnány na trh práce, takhle to bylo vnímáno. 

Snahy o narovnání genderové rovnosti jsou vnímány, že nejsou přirozené naší 

společnosti, že je to něco jako z tlaku z venku, feministkami, shora, tlaky z EU nebo je to 

něco, co je jako výmysl komunistů.“ (Křížková, SOÚ) 

 

Odborníci a samotní rodiče však vnímají kolektivní služby denní péče o děti jako 

jeden ze stěžejních prvků k pomoci skloubení práce a rodiny. (Hošťálková, MPSV, 

Křížková, SOÚ, Zachariášová, Úřad vlády) 
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Graf 3 Počet mateřských škol 1990-2014 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka 2014, Dlouhodobý vývoj předškolního vzdělávání v ČR 1990-

2007, zpracování autorka 

 

Stávající systém kolektivní péče o děti se velmi pomalu snaží rozšířit portfolio 

služeb, které jsou pro rodiče s dětmi nabízeny. Nedávný a v některých částech České 

republiky ještě aktuální problém s kapacitou míst v mateřských školkách ukazuje, že 

systém má své stinné stánky a je nutné ho revidovat. Podle expertky z MPSV je 

problematická také roztříštěnost celého systému. 

 

„…(…) MŠMT má školky a my máme dětské skupiny a teď i mikrojesle. MPO 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu) má živnostníky, pod kterým fungují dle 

živnostenského zákona. Problematická je na tom roztříštěnost, nekomunikují mezi 

sebou. My tady vytváříme dětskou skupinu, abychom pomohli MŠMT, které nemá místo 

ve školkách. Ty jsou zase ale až od jednoho roku, takže mikrojesle jsou pro ty menší. 

Zde znovu začíná problém s hygienickými podmínkami… Narážíme na komunikaci 

s ostatními ministerstvy a musíme dělat kompromisy.“ (Hošťálková, MPSV)  

 

Aktuální systém péče o děti raného a předškolního věku je znázorněn ve schématu číslo 

5.  
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Schéma 5 Předškolní vzdělávání 

 

NEŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

provozování: živnostenský zákon, obecné právní 

předpisy provozování: školský 

zákon, zapsaná ve 

školském rejstříku 

JESLE 

DĚTSKÉ KOUTKY 

FIREMNÍ ŠKOLKY 

COWORKINGOVÁ CENTRA 

Veřejné 

ZAŘÍZENÍ PŘI MATEŘSKÝCH/RODIČOVSKÝCH 

CENTRECH 

LESNÍ ŠKOLKY Soukromé - zahrnující i 

firemní školky: 

neziskové, komerční 

DĚTSKÉ SKUPINY provozování: zákon o dětské 

skupině 

 

Zdroj: Paloncyová, 2014, autorkou upraveno 

 

V následující části práce zmapujeme opatření týkající se kolektivní péče o děti 

v České republice, která přispěla ke stávající podobě systému. Pro snadnější orientaci 

budou jednotlivá zařízení brána popořadě. Výjimku tvoří dětský koutek, coworkingová 

centra a zařízení při mateřských/rodičovských centrech, jelikož se sice jedná o provoz 

péče o děti, nicméně ve faktické podstatě nespadá do námi zvoleného mapování. Dětský 

koutek není v české legislativě jasně ukotven a v coworkingových centrech může 

vznikat prostor pro péči o dítě, nicméně v režimech jistě zmíněných. Zařízení při 

mateřských/rodičovských centrech mají stejné důvody jako coworkingová centra, 

nicméně je nutné zmínit, že na poli slaďování práce a rodiny sehrávají důležitou roli. 

 

9.2. Jesle 

 

Jesle byly zřizovány Ministerstvem zdravotnictví dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči 

o zdraví lidu, a ve vyhlášce č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení 
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zřizovaných okresními úřady a obcemi či jako nestátní zařízení dle zákona č. 160/1992 

Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Zákon č. 20/1966 Sb. byl 

však začátkem roku 2012 zrušen. Dosavadní organizace jeslí jako zdravotnických 

zařízení se na základě zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. ruší (§ 124 od. 1). 

Nově se jesle mohou zřizovat dle živnostenského zákona jako vázaná činnost nebo 

v případě neziskového záměru jako nezisková organizace dle občanského zákoníku. 

Změna v průběhu času se významně udála na poli zřízení, kdy již primárně nespadá do 

gesce státu, ale je zaměřena na neziskový sektor a sektor soukromý. S postupem času se 

též změnilo rozložení dostupnosti jeslí, kdy největší míra jeslí je ve větších městech a 

naopak v místech s menší hustotou zabydlenosti nabídka logicky klesá. (Kuchařová, 

Svobodová 2006:10)  

 

Podle expertky z MPSV se nyní chystá pilotní projekt mikrojeslí. 

 

„Zatím je to pilotní projekt, na který se nyní posílají žádosti. Žadatelé tak dostanou část 

peněz na provoz a my zároveň s nimi budeme v kontaktu a budeme zjišťovat, jak to 

chodí v praxi a jak by se to dalo promítnout do legislativy nebo nedalo, když je to 

k ničemu. Zřizovatelem vždycky musí být obec – příspěvková organizace obce nebo 

NNO ve spolupráci s obcí. Výzva zatím byla vyhlášena a nejdou z ní čerpat peníze, což 

se otevře v květnu, tak uvidíme, kdo bude mít zájem. Mikrojesle jsou zamýšleny jen pro 

čtyři děti, jelikož zde mohou být už od půl roku.“ (Hošťálková, MPSV) 

 

Expertka ze Sociologického ústavu k tomuto tématu však podotýká, že ačkoliv 

nemá dostatek informací, je nezbytné, aby stát měl nad daným projektem kontrolu. 

Podle ní se nyní tak neděje. 

 

9.3.  Mateřské školy 

 

Předškolní zařízení se řídilo převážně školským zákonem z roku 1984 (zákon č. 

29/1984 Sb.), který byl od roku 1990 do 2004 devatenáct krát novelizován. V roce 2004 

byl schválen zákon 561/2004 Sb. o předškolním, školním a středním vzdělávání, který 

původní školský zákon nahrazuje. Od 1. 1. 2005 jsou na příklad děti v posledním 

ročníku mateřské školky osvobozeny od poplatků. To se však nevztahuje na tzv. lesní 
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školky, které jsou v legislativě brány jako kluby (v neziskovém případě) a veškeré 

náklady za provoz hradí rodiče. Oporu v zákoně nakonec našly lesní školky v č. 

410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. První 

lesní školka vznikla v roce 2009. Dalším milníkem zákonů o předškolní péči je zákon o 

firemních školkách (č. 472/2011 Sb.), který povoluje zřizovat firemní školky pro 

zaměstnance.  

 

Aktuálně se dle expertky z MPSV řešila povinná docházka do mateřské školy pro 

děti v určité věkové kategorii. Tento návrh však byl pojat jako přednostní právo, nikoliv 

právní nárok.  

 

Podle mnohých jsou opatření obecně krajně nedostačující. Neziskový sektor hájí 

postoj, že by se předškolní vzdělávání mělo radikálně změnit, hlavní je i otázka jeslí. 

Důraz by měl být kladen na udržitelné financování a daňové úlevy pro firmy.12 

 

9.4. Dětské skupiny 

 

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2004 Sb.) byl 

diskutovaným tématem, jehož prosazování provázelo i veto prezidenta Miloše Zemana. 

Zákon sjednává zejména podmínky, za jakých je možné dětskou skupinu založit a 

podmínky k získání oprávnění za poskytování.  

 

Důvodová zpráva se opírá o následující argumenty: 

 

 Zákon byl vytvořen na základě impulzu vlády. Vláda si určila za cíl zvýšit prestiž 

rodiny, zapojit otce i matku do péče o děti, rozšířit předškolní péči a vzdělávání dětí 

a urychlit návrat rodičů do zaměstnání 

 Návrh zákona se snaží propojit opatření týkajícího se flexibilního pobírání 

rodičovského příspěvku. Opatření spolu s flexibilizací rodičovského příspěvku má 

                                                 
12 Genderstudies, dostupné z: http://www.genderstudies.cz/download/press_kit_rodinna_politika2012.pdf. 

(cit. 29-03-2016) 
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podpořit skloubení práce a rodiny, aby se rodiče s malými dětmi mohli vrátit do 

zaměstnání 

 Podle důvodové zprávy je návrh jednou z alternativ dostupné předškolní péče pro 

děti od jednoho roku 

 Opatření má dále pomoci rodičům do zaměstnání podle zvolené strategie slaďování 

práce a rodiny, aniž by slevoval z požadavků na rodičovskou roli 

 Pozitivum je pak dále viděno v rozšíření strategií pro sladění pracovního a 

rodinného života (není nucen volit mezi pracovní kariérou a rodičovstvím) 

 

Diskuze nad daným tématem byla nejvíce nad faktem, že návrh zákona považoval 

dětské skupiny spíše za pečovatelský subjekt a již nedbal o stránku vzdělávací. 

Rozmluvy ve všech třech čteních nad zákonem o dětských skupinách byly velmi 

rozsáhlé a různorodé. Důvodem je také možnost dávat do dětských skupin děti od 

jednoho roku. (Hošťálková, MPSV) Podle expertky z MPSV největší přičinění ke 

schválení onoho zákona měla občanská společnost.  

 

Od roku 2014 se musí dětská skupina registrovat na MPSV a deklarovat 

šestihodinovou péči pro dítě. (zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině) 

 

9.5. Individuální péče o děti raného a předškolního věku 

 

V rámci individuální péče roste poptávka po službách provozující celodenní péči dětem 

do tří let. S tím souvisí i zařazení pojmu chůva v roce 2012 do Národní soustavy 

povolání. Zmíněné povolání se řídí živnostenským zákonem a umožňuje povolání typu: 

chůva pro děti do zahájení školní docházky nebo chůva pro dětské koutky. Individuální 

péče zahrnuje i neformální péči, která je poskytovaná členem rodiny, příbuzným, 

ziskovou, neziskovou formou nebo v šedé ekonomice. V neposlední řadě se jedná i o 

péči matek a otců v rámci mateřské a rodičovské dovolené.  
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9.6. Mateřská dovolená a peněžitá podpora v mateřství 

 

Mateřská a rodičovská dovolená jsou hlavní opatření v otázce péče o dítě. Jedná se 

zejména o kulturně zakořeněné pojetí instituce mateřské a rodičovské dovolené, které se 

odráží i v legislativním opatření. Pro zařazení do kontextu a ukázce vývoje mateřské 

dovolené a mateřského příspěvku je uvedený malý historický exkurs. Dřívější sociální 

zabezpečení nerozlišovalo mezi mateřstvím a nemocí. Teprve ve dvacátém století se 

v Itálii vydělilo zdravotnické opatření mateřství z nemoci. Po vydělení mateřské činila 

mateřská dovolená za první republiky tři měsíce. Podpora v mateřství se v této době 

odvíjela od nemocenského pojištění. (Tomeš et al. 2012:364)  

 

Dnes stejně jako v minulosti považujeme mateřství jako překážku v práci ze strany 

zaměstnankyně, tedy zaměstnankyně má právo čerpat danou dovolenou, pokud je 

zaměstnaná.13 Délka dané dovolené je uzákoněna v zákoníku práce a v čase se vyvíjela. 

Zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, na příklad stanovil, že 

délka mateřské dovolené bude 22 týdnů. Poté se dovolené zvyšovala na 26 týdnů a 

následně na 28 týdnů. Délku dovolené 28 týdnů má dnešní Česká republika již třicet 

devět let.  

 

Podle MPSV se jedná o: „ustanovení § 195 ZP upravuje maximální a minimální 

délku mateřské dovolené, včetně určení okamžiku nástupu této dovolené. V souvislosti 

s porodem a péčí o dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená ve stanoveném 

rozsahu, tj. v délce 28 týdnů, popř. 37 týdnů, porodí-li žena dvě nebo více dětí. 

O poskytnutí mateřské dovolené nemusí žena žádat, postačí, že zaměstnavateli oznámí 

nástup této dovolené na předepsaném tiskopise potvrzeném příslušným lékařem. Doba 

mateřské dovolené je ve smyslu § 195 ZP dobou pracovního volna, které je 

zaměstnavatel povinen omluvit.“14 Jelikož zaměstnankyni nenáleží v mateřství plat, 

                                                 
13 Genderstudies, dostupné z: http://www.genderstudies.cz/download/press_kit_rodinna_politika2012.pdf. 

(cit. 29-03-2016) 
14 MPSV, dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/16352 (cit. 08-05-2016) 
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čerpá z nemocenského pojištění peněžitou pomoc v mateřství. V případě, že na tuto 

dávku nemá nárok, čerpá rovnou rodičovský příspěvek.15 

 

V období pobírání peněžité pomoci v mateřství je možno si přivydělávat, nicméně 

pouze po souhlasu se zaměstnavatelem, kdy nelze sjednat práci na stejný předmět 

pracovního výkonu, jako na který se pobírá mateřská dovolená. Smlouva může být však 

uzavřena po šestinedělí. (zákon č. 187/2006 o nemocenském pojištění) 

 

Peněžitou dávku v mateřství vyplácí správa sociálního zabezpečení, když 

nemocenské pojištění trvalo alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech 

přede dnem nástupu a v den nástupu.16 Muž může tuto dávku čerpat také, nicméně až po 

matčině šestinedělí, kdy se ženou uzavře písemnou dohodu. Nárok vzniká, pokud se 

dodrží stejné podmínky, za kterých pobírá peněžitou dávku v mateřství žena.17 Muž 

nemá nárok na mateřskou dovolenou, ale může skrz ženu pobírat peněžitou podporu 

v mateřství. Otec rovnou nastupuje na rodičovskou dovolenou. Návrh na otcovskou 

poporodní péči neboli tzv. otcovskou byl naposledy předložen v roce 2015. V době 

vytváření předložené práce, byl návrh v připomínkovacím řízení. Předešlé návrhy 

neuspěly díky zásahu do státního rozpočtu.  

 

Podle expertky z Úřadu vlády by otcovská měla svůj význam:  

 

„diskuze o otcovské, kdy se jedná o volnu po porodu dítěte, což v jednom hledisku je 

jakoby nic, v druhém hledisku je to významný symbolický krok, jak říct ano, i muži mají 

osobně, přítomně bezprostředně pečovat už o úplně malinké dítě. Zároveň je mnoho 

mužů, kteří si na toto období berou dovolenou a nějakým způsobem by toto mohlo 

překlenout. Zároveň by i muži měli kontakt a představu o tom, co se na té tak zvané 

dovolené odehrává.“ (Zachariášová, Úřad vlády) 

 

                                                 
15 Genderstudies, dostupné z: http://www.genderstudies.cz/download/ANALYZA.pdf (cit. 28-03-2016) 
16 MPSV, dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/16352 (cit. 08-05-2016) 

 
17 CSSZ, dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-

cisel/clanky/penezita_pomoc_v_materstvi.htm. (cit. 28-03-2016) 
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Expertka ze Sociologického ústavu na toto téma dodává, že se spekuluje o čtyřech 

dnech pro otce po porodu dítěte. Dle jejího názoru je to jen velmi malý krok, který nic 

nezmění. 

 

„Je to velmi pomalý vývoj, jedná se jen o kosmetické změny.“ (Křížková, SOÚ) 

 

Ve sledovaném období se tak v ohledu slaďování práce a rodiny nestaly žádné zásadní 

změny, což neplatí o rodičovské dovolené a rodičovském příspěvku. 

  

9.7. Rodičovská dovolené a rodičovský příspěvek 

 

Stát v roce 1964 ustanovil délku (zákon č. 58/1964 Sb.) rodičovské dovolené (až do 

roku 2001 se užívá pojem další mateřská dovolená) na jeden rok. Ačkoliv mapování 

tématu nespadá do takto širokého období, je ku prospěchu věci uvědomit si, jakým 

směrem daný vývoj směřoval. Po dvou letech od přijetí následujícího zákona, respektive 

zákoníku práce č. 65/1965 Sb., který se v České republice po mnoha novelách používá 

až do roku 2006, byla rodičovská dovolená posunuta na dva roky. A nakonec se 

v zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.) z roku 1989 prodloužila délka rodičovské 

dovolené na tři roky, což platí až do současnosti. Do roku 1970 žena nepobírala žádný 

příspěvek. (Dudová 2008:30) Jak již bylo řečeno, pojem další mateřská dovolená se od 

roku 2001 již nepoužívá a na místo toho se užívá pojmu rodičovská dovolená, na kterou 

vzniká nárok i mužům. Tato změna byla z důvodu implementace Směrnice EU 

SMĚRNICE RADY 96/34/ES. Do našeho prostředí se včlenila skrz novelizaci zákoníku 

práce.  

 

Důvodová zpráva k oné novelizaci se opírá o následující argumenty: 

 

 rovnost muže a ženy je klíčový princip EU 

 rovnost podmínek: přístup k zaměstnání, odbornou přípravu a služební povýšení a 

pracovní podmínky 

 zákaz přímé i nepřímé diskriminace 

 rodičovské volno je aktem ES v oblasti opatření ke sladění pracovního a rodinného 

života a podpory rovných příležitostí a rovného přístupu k ženám i mužům 
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Samotná EU směrnice hovoří o důvodu „měla být také vypracována opatření 

umožňující mužům a ženám sladit jejich pracovní a rodinné povinnosti; rovnost mezi 

mužem a ženou - skloubení práce a rodiny - nástroj: mateřská a rodičovská dovolená; 

podpora žen v pracovním procesu; muži podporováni v rodinných povinnostech; 

rodičovská dovolená jako právo nepřenosné“. 

 

Podle expertky ze Sociologického ústavu je myšlenka dobrá, ale opatření nedostatečné.  

 

„Měla by zde být masivní kampaň na podporu rodičovské. Možnosti tady jsou, ale je to 

výsledek toho, že je tady ta společnost konzervativní. Není na politické úrovni vůle, ani 

potřeba to měnit. Je tam malá část lidí, která cítí, že by se to mělo změnit. Ženy chtějí, 

aby ten druhý využil, ale naráží na problém zaměstnavatele. Nejsou zde podmínky na to. 

Pořád je tady nerovnost. Není zde fakticky možné, aby to využili, ale z pozice 

zaměstnavatelů a okolí je nutí, aby to neudělali. Měly by se zavést kvóty.“ (Křížková, 

SOÚ) 

 

Po skončení pobírání peněžitého příspěvku v mateřství následuje nárok na 

rodičovský příspěvek. Ženy, které neměly na peněžitý příspěvek v mateřství nárok, 

pobírají rovnou příspěvek rodičovský a to až do čtyř let věku dítěte. Rodiče tak 

dostávají rodičovský příspěvek vyplácený Úřadem práce odboru státní sociální podpory. 

(ÚP 2014:10)  

 

K rodičovskému příspěvku si mohl rodič do roku 2003 přivydělat 3400 Kč. Od 

začátku následujícího roku si mohl rodič vydělat neomezeně, ačkoliv musel stále 

splňovat požadavky na pobírání rodičovského příspěvku. (Pecáková 2005:14) Zákon 

stanovuje podmínku, že dítě nesmí být v institucionálním zařízení déle než 46 hodin za 

měsíc a více jak 4 hodiny denně.18 Do roku 1990 si žena nemohla vydělat nic, aby 

nepřišla o rodičovský příspěvek. (Dudová 2008:31) 

 

Od 1. 1. 2008 dochází zásadně ke změnám v čerpání rodičovského příspěvku. Nově 

je možné čerpat daný příspěvek tří rychlostně. Do dvou let dítěte se čerpá tak zvaný 

                                                 
18 Genderstudies, dostupné z: http://www.genderstudies.cz/download/press_kit_rodinna_politika2012.pdf. 

(cit. 29-03-2016) 
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rychlejší příspěvek, klasické čerpání je do tří let věku dítěte a pomalejší čerpání je do 

dovršení čtyř let dítěte. (zákon č. 261/2007) Oproti předešlému fixnímu nastavení se 

jedná o uvolnění nastavení, ačkoliv ani tato forma není natolik flexibilní, jak by mohla 

teoreticky být. 

 

Podle Dudové měla daná reforma flexibilní účinky jen pro některé rodiny. Ne 

všichni na dané rychlosti „dosáhnou“, i když by jim to pomohlo více než komukoliv 

jinému. Nevhodné je též nemožnost měnit si rychlost příspěvků dle potřeby. Podle 

autorky jsou nejvíce znevýhodněny matky studentky, matky podnikatelky a osamělé 

matky. V neposlední řadě byla v tomto návrhu podceněna i účast mužů na pobírání 

příspěvku. (Dudová 2008:36-46) 

 

Dalším důležitým počinem v oblasti rodičovských příspěvků jsou změny od roku 

2012. Pozitivní změnou je podle Genderstudies možnost změny čerpání rodičovského 

příspěvku podle potřeb každé tři měsíce. Rodiče si tak nově mohou zvolit rychlost 

čerpání podle toho, jak uznají za vhodné a nejsou vázáni na jedno rozhodnutí, které 

v čase rozhodování mohlo mít jiné okolnosti než-li jsou na příklad dnes. Novinkou je i 

samotný výpočet příspěvků, který se vypočítává z výplaty obou rodičů. V tomto ohledu 

se tak může teoreticky snížit negativní dopad na skupiny žen, jako jsou studentky, 

podnikatelky. V případě nezaměstnaných žen a potažmo mužů se však negativní riziko 

nemění – jsou nuceni čerpat nejpomalejší variantu.19 

 

„Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % 30ti násobku DVZ rodiče. Zvolená 

výše příspěvku činí maximálně 11 500 Kč, minimálně 50 Kč měsíčně. Své rozhodnutí 

o výši i době čerpání rodičovského příspěvku můžete každé tři měsíce měnit. Tak, jak 

Vám to zrovna nejvíce vyhovuje. Maximální celková částka, kterou během rodičovské 

můžete dostat, je pro všechny stejná 220 000 Kč. Minimální doba pro čerpání dávky je 

19 měsíců, maximální 4 roky. Při každé změně se od částky 220 000 Kč odečte už 

vyplacený obnos a zbytek se rozdělí na příslušný počet zbývajících měsíců.“ (ÚP 

2014:11) 

 

                                                 
19 Genderstudies, dostupné z: http://www.genderstudies.cz/download/press_kit_rodinna_politika2012.pdf. 

(cit. 29-03-2016) 
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Neméně důležitým krokem vstříc slaďování práce a rodiny pro rodiče je i možnost 

umisťovat děti do předškolních zařízení od dvou let věku bez omezení, aniž by na daný 

příspěvek ztratili nárok. Pro děti do dvou let je zřízeno měsíční konto, které umožňuje 

rodičům využívat institucionální péči po 46 hodin měsíčně.20   

 

MPSV nyní chystá nové opatření, které by dle jejich úvah mělo více zflexibilnit 

možnosti výběru. 

 

„Nový model se týká i rodičovského příspěvku, kdy nyní je maximální částka 11 500 Kč, 

což je strop, ale zároveň to říká, že by mohlo jít do 70% mzdy. Já si můžu vzít do 70 % 

mzdy, ale jen do částky 11 500. Takže když měl někdo vyšší příjmy, tak by mohl mít 

pouze něco nad 11 tisíc. Přemýšlí se teď nad tím, že se toto omezení zruší a bude to jen 

do maxima 70%. Člověk tak bude moct čerpat rychleji, když pak najde místo pro dítě. 

Limit na 220 000 Kč na osobu zůstává, ale mění se měsíční výše čerpání.“ (Hošťálková, 

MPSV)  

 

Nové opatření by pak mělo být nejvýhodnější pro bohaté, jelikož se dle výzkumů 

ukazuje, že se chtějí nejrychleji vrátit do zaměstnání. (Hošťálková, MPSV) Na druhou 

stranu je však podotýkáno: 

 

„Ale zároveň v tuto chvíli, studentky nebo nezaměstnané nebo OSVČ si nemohly volit a 

dostaly rovnou nejpomalejší čerpání, protože neměly předchozí příjem. Teď se počítá 

s tím, že si budou moci taky volit, ale zůstává tam limit do 7600. Ale je tam samozřejmě 

riziko toho, že si můžeš volit a zvolíš si vyšší částku, tak se vyčerpá rychle a pak se může 

stát, že člověk je bez peněz. Neměly žádné zaměstnání a pak se nemají kam vrátit, takže 

je to takové ošemetné. Takže je to pro ty bohaté, aby si mohli brát peníze rychleji, 

protože je i dokázané, že i ty bohatší se vrací rychleji do práce, aby neztratili svoje 

profesní dovednosti, ale zároveň je to i pro studentky a nezaměstnané, že si mohou také 

zvolit. Jedná se o flexibilitu na obě strany. Další věc je eliminace konta 46 hodin 

ukládání dětí do školek a to jde v ruku v ruce s tím, že samozřejmě vznikají dětské 

skupiny a mikrojesle, které jsou pro děti menšího věku, a omezení 46 se také zruší. Je 

tedy na ženě, zda bude chtít pracovat a najde si místo pro dítě. Ačkoliv my sice říkáme 

                                                 
20 Genderstudies, dostupné z: http://www.genderstudies.cz/download/press_kit_rodinna_politika2012.pdf. 

(cit. 29-03-2016) 
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možnost volby, ale to bude až tehdy až tady bude dostatek míst v předškolních 

zařízeních. Dokud není, tak nemůžeme mluvit o možnosti volby.“ (Hošťálková, MPSV) 

 

9.8. Trh práce – flexibilní zaměstnání 

 

Největší změnou, která v oblasti zaměstnávání a flexibilní formy práce vznikla, je zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákoník definuje několik typů flexibilní práce, které se 

mají přiblížit evropských standardům. Na stránkách MPSV21, uvádějí možný výčet 

flexibilních forem zaměstnávání: 

 kratší a změněné pracovní doby, 

 pružné pracovní doby, 

 práce z domova částečně nebo úplně (homeworking), 

 práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking), 

 dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce a 

dohoda o pracovní činnosti a 

 konta pracovní doby 

Za flexibilní formy práce lze dále považovat např. 

 sdílení pracovního místa více zaměstnanci (tzv. job sharing), 

 víkendovou práci, 

 volnou pracovní dobu, 

 stlačený pracovní týden, 

 flexibilní začátek pracovního dne  

V oblasti flexibilních forem práce se za více jak deset let nic nezměnilo.  

 

„Tam je to velice zajímavé. My máme celý odbor, který se zabývá trhem práce a aktivní 

politikou zaměstnanosti, ale mně přijdou, že jedou jenom v tomhle, ale ještě nevymysleli 

jak podporovat zaměstnavatele, aby více nabízeli flexibilnější formy zaměstnávání. 

Nebo aby to bylo pro ně zajímavější. A to se teď opravdu neděje. Nicméně my teď v té 

                                                 
21 MPSV, dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/5793 (07-12-2015) 
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komisy také máme kapitolu flexibilního zaměstnávání a hledají se řešení jak ty 

zaměstnavatele podpořit. Tam se jeví něco v oblasti daní.“ (Hošťálková, MPSV) 

 

Mnozí vidí jako jeden z prvků slaďování práce a rodiny zkrácené úvazky. V tomto 

ohledu však expertka z Úřadu vlády nesouhlasí.  

 

„To co já vnímám jako nový pohled, který v konečném důsledku není pro rovnost žen a 

mužů výhodný je to, že říkáme super, takže nastavíme pro TY ženy ty podmínky, pro ty 

rodiče, ale ženy říkají jen mi dejte kratší úvazek, já to budu zvládat. Já klidně udělám 

celou tu práci, jenom my dejte ten kratší úvazek. V podstatě nakonec se nedostáváme 

z té pasti ven, protože si tady klademe neustále vyšší nárok právě na ženy a není to 

dobře. Zároveň to pak má souvislost s odměňováním. Pokud žena pracuje na poloviční 

úvazek za poloviční peníze, ale dělá tu práci, že ji vlastně zvládne, tak za ni není 

dostatečně ohodnocena z logiky věci. Tak tohle je ta slepá ulička v diskuzi, kdy ženy 

musí dokazovat, že jsou skvělé, výkonné a ještě jsou těmi dobrými matkami a teď jim 

v tom celospolečenském nastavení je, tak se tedy vracejte, ale to mateřství z nich nikdo 

nesejme.“ (Zachariášová, Úřad vlády) 

 

9.9. Shrnutí 

 

Od roku 2000 do roku 2015 bylo přibližně devět milníků, které souvisí se slaďováním 

práce a rodiny. Pod tímto textem je umístěna grafika, která přehledně znázorňuje vývoj 

daných milníků. 

 V roce 2001 bylo i mužům umožněno pobírat rodičovskou dovolenou stejně jako 

ženám. S daným opatřením se změnil i název z další mateřské dovolené na rodičovskou 

dovolenou. V roce 2004 byl schválen nový školský zákon, který upravuje předškolní 

vzdělávání.  O rok později bylo díky novému školskému zákonu umožněno navštěvovat 

mateřskou školku v posledním roce bezplatně. Posun ohledně mateřských škol byl 

v daném roce i s lesními školkami. Tyto školky sice nebyly zahrnuty ve školském 

zákoně, ale nakonec byly ukotveny vyhláškou. Od roku 2007 je umožněné rodičům, 

pobírající rodičovský příspěvek, pracovat. Rok 2008 se nese v duchu flexibilního 

pobírání rodičovského příspěvku. Příspěvek byl nově zvolen v tří rychlostní formě.  O 

tři roky později (2011) od flexibilizace příspěvku jsou ukotveny v zákoně i firemní 
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školky. Milník, který znesnadnil skloubení práce a rodiny, je z roku 2012, kdy jesle 

skončily pod vedením Ministerstva zdravotnictví ČR a byla tak legislativně neukotveny. 

V tom samém roce se o něco více znovu uvolnilo pobírání rodičovského příspěvku. 

Jesle byly nakonec o rok později (2013) zařazeny jako vázaná živnost a nový způsob 

péče o děti na sebe nenechal dlouho čekat, kdy v roce 2014 na nátlak občanské 

společnosti byly uzákoněny dětské skupiny.  

 

Schéma 6 Souhrn - Vývoj policy design opatření 

 

 

2000
2001- pojem rodičovská dovolená, 

otec může pobírat také2004 – nový 

školský zákon

2005 – poslední rok školky bezplatně, 

vyhlášky o lesních školkách

2007 – umožněná práce na rodičovské, 

37 týdnů rodičovské dovolené jen pro 

matky rodící dvě a více dětí, nový 

zákoník práce

2008 – flexibilní pobírání 

rodičovského příspěvku

2011 – firemní 

školky
2012 – konec jeslí pod MZČR, 

zavedení pojmu chůva, větší 

flexibilizace rodičovského 

příspěvku
2013 – transformace jeslí, duben: 

možnost jako vázaná živnost2014 – zákon o 

dětské skupině 2015
 

Zdroj: autorka 
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10. Rámování problému WFB 

 

Problematika Work family balance byla v roce 2000 nejvíce zmiňována v souvislosti 

s přípravami na vstup do Evropské unie. Hlavní ukotvení WFB je v dimenzi podřadné 

pod tématem rovnosti mezi mužem a ženou. Tento model byl přijat z Evropské unie, 

kde je princip rovnosti v mnoha oblastech zcela klíčový.  

 

Hlavním důvodem, proč v roce 2000 bylo dané téma zmiňováno, byla novelizace 

Zákoníku práce. Jak již bylo v této práci zmíněno (pasáž Opatření v čase), novela 

reaguje na směrnici EU. V této souvislosti se hovořilo o WFB v rámci: mateřské a 

rodičovské dovolené, podpoře žen na trhu práce, podpoře mužů v rodinných 

povinnostech, o ženách, pro které je důležité mít možnost volby zůstat doma na 

rodičovské či chtějí jít do práce, podpora zaměstnavatelů, předškolní péče a předškolní 

vzdělávání. V dokumentech nebyla nalezena snaha o operacionalizaci pojmu či 

definování oblastí. Největším posunem v diskuzi je umožnění mužům pobírat 

rodičovskou dovolenou. Avšak žádné větší emoce či bouřlivé diskuze na toto téma 

v poslanecké sněmovně ani v senátu nebyly zaznamenány.  

 

V roce 2004 byla problematika slaďování práce a rodiny spojována s tvrzením, že 

zájem žen o práci snižuje porodnost. Důležitým aspektem k danému pojmu, možná 

v návaznosti na předešlé zjištění, je, že za hlavní nástroj WFB jsou považovány 

flexibilní formy zaměstnávání. Další oblastí vztahující se znovu k trhu práce je téma 

znevýhodnění žen na trhu práce. Institut otcovské dovolené a otcovská dovolená se 

v tomto roce objevuje jako téma k návaznosti na rodičovskou dovolenou. Definice 

pojímání pojmu bylo v tomto roce zohledněno pouze jako „práce a rodina“ bez 

jakéhokoliv jiného označení.  

 

Následující rok již práce a rodina byla spojována se slučitelností – tedy 

„slučitelnost profesních a rodinných rolí“. Vznikaly i negativní odezvy na zavedená 

opatření, jedná se o – přivydělávání při rodičovské lze jen těžko využít, zkrácené 

úvazky jsou nevýhodné, nejsou zde služby pro děti do tří let věku. Důležité je podpořit 

zaměstnavatele. Cílem WFB opatření je pomoci neslevit ani z jedné role.  
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Po tříleté odmlce zřejmě v reakci na předešlé nedostatky byly v daném roce 

diskutovány a rámovány opatření ve vztahu ke kombinování práce a rodiny – evidovaný 

poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci, miniškolka, daňové úlevy, flexibilní 

formy pobírání rodičovského příspěvku. Do diskuze se dostalo i řešení 

terminologického ukotvení pojmu „dovolená“, přičemž náhradou měla být „péče“. 

Znovu již na vyšší úrovni je řešena otcovská dovolená.  

 

V roce 2009 se v širším rozsahu diskutuje rodinná politika a legislativa otcovství. 

Hlavním bodem v tomto roce je zřízení Výboru pro sladění pracovního, soukromého a 

rodinného života. Tento výbor je podsekcí Rovných příležitostí mužů a žen na vládní 

úrovni. Zde můžeme pozorovat podobnost zařazení jako v EU. Účastníky výboru jsou 

především pracovníci z neziskového sektoru. Jak je můžeme vyčíst, tento výbor počítá 

s tématem nejen rodiny a práce, ale i v oblasti soukromí.  

 

V roce 2010 se téma WFB zmiňuje v souvislosti s populačním vývojem. Zde se 

předpokládá, že populační vývoj je v korelaci s opatřeními vztahující se na WFB. 

Diskuze je pak dále vedena okolo časových kont (flexibilní formy zaměstnávání), 

koncepcí rodinné politiky a předškolního vzdělávání a péče. Velkým tématem je 

v neposlední řadě snížení peněžité podpory v mateřství, což vyvolalo vlnu nevole. 

 

2011 byla vedena diskuze o chudobě žen, která by mohla být řešena skrz nástroje 

WFB. Rozprava mohla být ovlivněna rokem 2010, kdy EU jmenovalo onen rok 

Evropským rokem proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Dalšími tématy byly 

nepojistné sociální dávky a služby péče o děti a o zákonech týkající se služeb péče o 

děti. 

 

Tématem roku 2012 byla flexibilizace rodičovského příspěvku.  

 

Kolem roku 2013 se rozpravy vedly kolem dětské skupiny a slaďování práce a 

rodiny ve smyslu péče o závislého člena rodiny seniorského věku.  
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Rok 2014 byl v rámci tématu WFB nejhojnější. Důvodem byl návrh zákona o 

dětské skupině (zákon č. 247/2004 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině), který vyvolal velkou reakci. Argumenty využívající WFB byly velmi časté.  

 

V posledním roce se vyvinula koncepce Strategie pro rovnost žen a mužů 2014-

2020. Tato koncepce obsahuje následující schéma, ukazující, co je obsaženo v oblasti 

slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. 

 

Výtah z dané strategie obsahuje: 

 

 Zajištění dostatečné kapacity a kvality služeb vzdělávání a péče o děti předškolního 

věku. Zařazení služeb v oblasti vzdělávání a péče o děti do gesce jednoho resortu. 

 Zajištění dostatečné kapacity služeb poskytujících péči o závislé osoby a jejich 

zkvalitňování zejména rozšiřováním stávajících kapacit, posilováním terénních a 

odlehčovacích služeb a posílením spolupráce s nestátními neziskovými 

organizacemi. 

 Podpora flexibilních forem práce (zejména částečné úvazky, práce z domova, 

flexibilní pracovní doba apod.) při zachování jistoty zaměstnání, zejména 

sledováním počtu rodičů, kteří se po mateřské/rodičovské vracejí k původnímu 

zaměstnavateli a sdílením příkladů dobré praxe. 

 Zvýšení podpory rodičů s malými dětmi, zejména prostřednictvím podpory ze 

strany státu, motivací zaměstnavatelů či zlepšením jejich finanční situace. Zavedení 

bonusu pro rodiče, kteří se na mateřské/rodičovské vystřídají. 

 Zpřesnění výkladu a zajištění dostatečného legislativního rámce v oblasti slaďování 

pracovního, soukromého a rodinného života, zejména s ohledem na zákoník práce 

(zvláštní provozní důvody, mateřská/rodičovská,práce z domova a na dálku), zákon 

o státní sociální podpoře (rodičovský příspěvek), školský zákon atd. 

 Otevření tématu péče a práce v domácnosti jako neplacené práce, zavádění nástrojů 

na její ocenění a zvýznamnění, osvěta v této oblasti. 

 Otevření tématu participace mužů na péči o malé děti závislé osoby a o domácnost 

z hlediska genderové rovnosti a spravedlnosti. 

 Zlepšení vymahatelnosti placení výživného na děti a přizpůsobení výše výživného 

skutečným nákladům na výchovu dětí a jejich výživu. 
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Od roku 2000 se téma WFB začalo používat zejména díky Evropské unii. České 

političky a politici mluví po celé období ve většině případů o návratu žen na trh práce. 

Více méně se zde objevuje i druhá strana, mužská, kdy se zmiňuje podpora mužů 

v rodinných povinnostech. Problematika je nejvíce brána z aspektů práce, předškolního 

vzdělávání a péče a mateřské/rodinné dovolené. Nejpalčivější je ve všech obdobích 

návrat na trh práce nebo volby mezi rodičovskou dovolenou a prací, kdy zde nebyl 

zmíněn aspekt kvality života, zdravotní stránka, psychická či rodinná harmonie. 

V daném časovém období se také neobjevila jasná operacionalizace pojmů. V diskuzi se 

pojem WFB objevoval, aniž by byly definovány jeho mantinely. V posledním 

sledovaném období se téma rozšířilo na další aspekty, které dříve nebyly zmíněné. 

Jedná se o řešení výživného na nezaopatřené děti. 

 

V průběhu času jsou znatelné dvě oblasti, které se na politiky work family balanc 

pojí. Jedná se o trh práce (flexibilní zaměstnávání) a péči o děti. Nepanuje zde jednotná 

shoda, která by jasně říkala, kterých oblastí se to výslovně týká. Liší se mírně i 

odpovědi expertek. MPSV spíše dbá na možnost volby, aby se žena mohla svobodně 

rozhodnout, což preferuje řešit přes flexibilní úvazky a systém péče o děti. Expertka 

z Úřadu vlády však raději mluví o work life balance, kdy odůvodňuje, že 

zaměstnavatele nemusí zajímat, co slaďujeme. V oblasti work family balanc nejvíce 

vyznělo opatření, které by zapojilo muže do péče o děti. Expertka ze Sociologického 

ústavu upozorňuje, že termín slaďování není vhodný. 

 

„Já používám jiný termín a to kombinace práce a rodiny. Nebo jsme to vydiskutovali u 

nás v oddělení - používat tvar „kombinování“. Je to problémová situace, která může být 

různorodá pro různé skupiny populace. v rámci populace žen i mužů, podle situace lidí. 

Takže si myslím, že nemá význam používat něco pozitivního jako, že se to má sladit, ale 

více neutrální termín je vhodnější, kdy se kombinují tyto dvě sféry v našem životě. 

Snažíme se to nějak hodnotit u druhých, protože každý by měl mít možnost volby, jakým 

způsobem tyhle dvě sféry má na kombinovat. Jestli to jedno bude mít nebo nebude, a 

jakým způsobem to udělá. Už to slovo slaďování mi připadá, jako že existuje nějaký 

ideál, který nějakým způsobem sdílíme a chceme ho dosáhnout, ale tento ideál není a 

měli by být ve společnosti vytvořeny podmínky k tomu, aby měl každý možnost mít svojí 

představu a měl co nejlepší podmínky k tomu, aby ji dosáhl.“ (Křížková, SOÚ) 
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V diskuzi tedy nepanuje jasná shoda o všech oblastech, kterých se to týká, a též o 

rámování termínu. V tomto ohledu se pohybují i policy makers.  

 

„Je zde nějaká představa, horší na tom je, že ta představa není vyslovená, jak by to 

slaďování mělo vypadat nebo jak by tak ideální situace kombinace práce a rodiny měla 

vypadat, ale oni mají nějakou představu jak by to mělo být nebo mohlo být a na základě 

toho vytvářejí politiky a ta představa jednak lidi nemají úplně stejnou, oni si ji nesdělí a 

zároveň se nějak v čase mění a vlastně ty politiky se nemění nějak komplexně s tou 

představou, ale mění se jen některé parciální části a způsobuje to vlastně důsledek pro 

realitu nebo podmínky, který policy makers ani neočekávají a na to zase reagují 

nějakým menším opatřením, což má za následek strašně složitý systém, kterému 

nerozumí ani vysokoškolsky vzdělaní lidé.“ (Křížková, SOÚ) 

 

Mnoho opatření je vázáno na placenou práci. Policy makers tedy dávají najevo, že si 

danou podporu musí zasloužit. (Křížková, SOÚ) 
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11. Stereotypy 

 

Ve sledovaném období nebyly používány stereotypy v takové míře, aby se dal sledovat 

vývoj či trend dané problematiky. Díky tomu však vznikla sada stereotypů, které jsou 

pro celé sledované období charakteristické. Autoři Prorok a Lisa (2011:104) hodnotí 

stereotypy jako „preferované vzorce, opírající se o tradice subjektu, hodnoty a 

osvědčenou praxi. Jejich zobecněním je určitý typ politické kultury, coby modelu 

chování v oblasti politiky.“ Podle autorů je také typické, že se jedná o stálé chování, což 

se přisuzuje stabilním hodnotám a zájmům.  

Tabulka 15 Souhrn – Stereotypy 

 

2
0
0
0
 -

 2
0
1
5
 

rodičovská "dovolená" 

matka jde na rodičovskou dovolenou 

rodiče jdou na rodičovskou dovolenou 

mateřství je nutné kompenzovat 

neplacená práce na matkách 

já jsem otec/matka mohu tedy říct, jak to chodí 

matky samoživitelky 

volba na ženách 

kvóty na ženy 

muž a žena si nejsou rovni, potřeba narovnání 

ženy potřebují podpořit na trhu práce 

muži potřebují podpořit v rodinných záležitostech 

chudoba žen 

neplacená práce bez odměny a prestiže 

muži právo na svůj "den" 

narovnání postavení žen a mužů - negativní vliv na ženy, extrémní 

stav 

žena = manželka 

rodina = matka a otec 

 

Zdroj: autorka 
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Stereotyp o používání slova dovolená ve vztahu s mateřstvím, respektive 

rodičovstvím, je zaběhnutý název uzákoněný zákonem. Nad daným názvem se v roce 

2008 začalo intenzivně diskutovat, kdy Rút Kolínská se snažila přesvědčit politiky, aby 

název změnili na mateřská, rodičovská péče. Pro danou změnu zaznívaly argumenty, že 

nepřetržitá péče o děti je práce na plný úvazek, nikoliv dovolená či rekreace.22 I přes 

snahy název změnit, se do dnes užívá. 

 

Podle expertky ze Sociologického ústavu je mnoho opatření postaveno na stereotypech.  

 

„Určitě, na tom (stereotypech)je založená spousta opatření jako mateřská dovolená. 

Proč je to mateřská dovolená, když už postupem doby to bylo uzpůsobeno tak, že ji může 

pobírat i muž. Proč se to pořád jmenuje mateřská dovolená, takhle to stále implikuje, že 

je to určeno pro ženy, to je jeden případ. Je těžké, aby si to sami policy makers 

uvědomili, že se jedná o nějaké stereotypy. Mám pocit, že si neuvědomí, jak je to 

důležité, jak se daná instituce jmenuje. Mají pocit, aby tam byla nějaká kontinuita, takže 

se jim nezdá, že je to závažný problém s pojmenováním. U „dovolené“ jsem slyšela 

argumentaci, že je to tady tak zavedené a bylo by složité něco měnit – zákony apod.“ 

(Křížková, SOÚ) 

  

V diskuzích se často objevuje rodičovská dovolená ve vztahu k matkám méně pak 

ve vztahu k oběma rodičům. Pouze ve vztahu k otcům, pokud to není předmětem 

diskuze, se v podstatě nevyskytuje. Při využívání je znát určitá nerozvážnost. V první 

fázi je řečeno matka - rodičovská dovolená, po uvědomění následuje oprava rodiče – 

rodičovská dovolená. V oblasti otcovské má expertka z Úřadu vlády zkušenosti se 

stereotypním pojímáním.  

 

„Myslím si, že všechno je ovlivněno stereotypy ve společnosti. V souvislosti s otcovskou 

jsem se setkala s argumentem ze strany mužů, že přece náš stát nás muže nemůže nutit, 

abychom někde byli a něco dělali. A já jsem se jich ptala a nás ženy nás stát nutit může? 

A on říkal, vždyť vás nenutí. Ale já jsem říkala, no, ale když nemám místo ve školce pro 

dítě mladší tří let a zároveň nevydělávám čtyřicet tisíc měsíčně, abych si mohla dovolit 

soukromou školku, tak je to nucení nebo to není nucení? Nakonec tito muži uznali, že to 

                                                 
22 KOLÍNSKÁ, RÚT, dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/materska-dovolena-druhe-slovo-maminkam-

vadi-fzu-/domaci.aspx?c=A081003_221837_domaci_dp. (cit. 20-03-2016) 
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není úplně tak jednoduché, takže si myslím, že ta diskuze je ovlivněna stereotypy, že tady 

máme nějaké fyziologické nastavení mužského a ženského těla, ale to jen v podstatě to 

méně podstatné v celé té věci. Každý dospělý člověk kdyby se dostal do situace, že by 

držel novorozené dítě a nikdo se kolem něj nebude vyskytovat, tak by ho pravděpodobně 

nezahodil někam do křoví a neuteče někam pryč, ale bude dělat kroky k tomu, aby to 

dítě nezemřelo hlady a neplakalo, takže si myslím, že všichni jsme schopni se o malé 

děti postarat a tudíž jsou toho schopni pravděpodobně i muži. Ne, pravděpodobně, ale 

určitě.“ (Zachariášová, Úřad vlády) 

 

Mateřství (potažmo rodičovství) je bráno jako překážka v práci. Díky této překážce 

je nutné kompenzovat onu „ztrátu“. V diskuzích se objevují argumenty, které mají 

především ženy, že neplacená práce je v dominantní většině v roli žen. Za sledované 

období se neobjevilo, že by někdo toto tvrzení veřejně hájil jako své vlastní 

přesvědčení, nicméně se ani neobjevilo, že by tomu mělo být jinak.  

 

Samoživitelé jsou v diskuzích definováni jako spíše samoživitelky, ženy. S daným 

tvrzením pak přichází i nálepka chudoby, kdy ženy s dětmi jsou v diskuzi jako riziková 

skupina. 

 

Velkým tématem, které provází s větší či menší intenzitou celé období, je volba na 

ženách. Různé návrhy a opatření jsou uvedeny v duchu volby. Žena si má zvolit, zda 

chce být matka na plný úvazek nebo chce co nejrychleji do pracovního procesu. Ve 

většině diskuzí se však objevuje, že ženě je umožněn rychlý návrat do pracovního 

procesu. Jiná dimenze na příklad oblast kvality života není předmětem diskuze.  

  

Ženy jsou v diskuzích brány jako ty, které jsou oproti mužům více znevýhodněné. 

Opatření, která by mohla vyrovnat onen disbalanc, je na příklad kvótní zaměstnávání 

genderu. Obecně je bráno, že ženám je potřeba pomoci v oblasti trhu práce a mužům 

naopak v domácích činnostech. Zde se vychází z modelu, že žena je více doma a muž 

více v práci. V diskuzi je cítit nutnost narovnání těchto předpokladů, avšak někdy se 

zachází až do extrému, kdy ve snaze narovnat nerovnosti se naopak překročí mez a 

vyjde z celé snahy nová více negativní nerovnost.  
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Pokud je použit termín matky, počítá se, že matky jsou zároveň i manželky. 

Málokdy se vztahuje souvislost na matky samoživitelky. V případě rodin zase platí, že 

pokud je míněno rodina, rovná se muž a žena. Není vnímáno, že rodina se může skládat 

z jednoho muže a dětí, jedné ženy a dětí, dvou mužů či dvou žen.  

 

Jen ve velmi malých případech se ukázalo, že by se prosazoval model matka doma 

a muž v práci, ačkoliv je vidět, že se na tomto základu staví. Oblast péče o děti je brána 

v ideální verzi jako doména rodičů nikoliv instituce.  

  

Dotázané expertky se shodují, že na poli senátu a poslanecké sněmovny, na půdě, 

kde je jejich projev sledován a nahráván, je pravděpodobnost, že se projevy mírní. 

Všechny byly svědky bouřlivých debat, kde se objevil stereotyp.  
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12. Sociální konstrukce 

 

Tabulka 16 Souhrn - Sociální konstrukce matek s dětmi do čtyř let věku 

 

 
Sociální konstrukce 

 

P
o

li
ti

ck
á 

sí
la

 

Zasloužilí   Uzurpátoři 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 žena s dítětem znevýhodněná - zpět na trh práce 

žena s dítětem znevýhodněná  - péče o děti 

      

  žena s dítětem závislá na mateřské, rodičovské 

  žena s dítětem - chudoba 

  žena s dítětem - nezaměstnanost 

Potřební    Devianti 

 

Zdroj: autorka 

 

Sociální konstrukce matek s dětmi do čtyř let se pohybuje mezi skupinou potřební a 

devianti. Skupinu žen s dětmi do čtyř let věku nemůžeme považovat za homogenní, 

jelikož se zde objevují prvky heterogenity. V tabulce jsou zařazeny jen skupiny matek, 

které byly definované v analýze. Jejich výčet je tedy absolutní z hlediska průzkumu. 

Skupiny jsou dále rozprostřeny mezi dvě sekce, jelikož nelze určit přesné hranice. 

 

Potřební, jak bylo uvedeno v teoretické části této práce, jsou skupinou vyznačující 

se nízkou politickou sílou, ale vyšší sociální konstrukcí. K matkám s malými dětmi se 



 

72 

 

distribuuje jen tolik benefitů, kolik si zaslouží. Ačkoliv jsou brány jako celkem 

pozitivně konstruované, jsou považovány za nutnost. (Schneider, Ingram 1997:108-128) 

Průsečíkem s další skupinou, ačkoliv ne v takové míře jsou devianti. Žádná 

z vyznačených skupin sem plně nepatří, ale jsou na pomezí. Devianti mají nízkou 

politickou moc a negativní sociální konstrukci. Společností nejsou uznáváni a jsou 

považováni za problém společnosti. (Schneider, Ingram 1993: 338) Do takovéto 

skupiny se blíží matky s dětmi, které jsou nezaměstnané, které jsou závislé na sociálních 

dávkách a žena s dítětem na okraji chudoby.  

 

„Určitě jsou vnímány jako ty, co více zatěžují systém, máme tady i negativní obraz žen – 

samoživitelky, paraziti, který si nebyly schopný udržet partnera, což je absurdní, ale 

bohužel to slýcháme. Je to hrozná situace…“ (Křížková, SOÚ) 

 

„To hrozně záleží… Podle toho kdo, kdo se na ně kouká. Pokud to beru jako z pohledu 

MPSV. Jsou zranitelné a znevýhodněné. Mají malou politickou moc.“ (Hošťálková, 

MPSV) 

 

13. Závěr 

 

V první řadě je nutné podotknout, že rámování problematiky slaďování práce a rodiny 

je velmi problematické. Tento fakt tedy koresponduje s tvrzením z teoretické části, kde 

se uvádí, že definice není plně ukotvena. Stejný závěr lze uvést i v praktické části práce, 

jelikož byla zjištěna různorodost chápání a vnímání podstaty problematiky. Ze slov 

expertů vyplynulo, že všichni mají představu o tom, jak by zmíněný balanc měl 

vypadat, ale nikdo svou představu explicitně nesděluje. Tato představa tak zůstává 

v myšlenkách lidí nevyřčena, přičemž se může v čase i měnit. Prvotní otázkou je 

rámování názvosloví. Z výzkumu vyplynulo, že vztah práce-osobní život zapadá 

zejména do oblasti trhu práce a zodpovědnosti zaměstnavatelů, kdežto vztah práce-

rodina spadá do kompetence státu. Tato úvaha jde v souladu s hodnotovým ukotvením 

této práce - konkrétně s typologií Lewise a Campbella. Na trhu práce vznikají díky 

vztahu práce-rodina znevýhodnění, které jsou předmětem zájmu veřejné politiky. Řešit 

tato znevýhodnění je veřejným zájmem. Vztah práce-osobní život nepřináší na trhu 

práce znevýhodnění, která by byla předmětem veřejného zájmu. 
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 Ačkoliv obecně není v diskuzích vedena rozprava nad vyjasňováním stanovisek o 

jednom či druhém rámování definice problematiky, někteří odborníci vnímají vztah 

mezi prací a rodinou jako „kombinaci“ či „kombinování“, aby se zamezilo pozitivnímu 

či negativnímu vnímání. V politickém diskurzu je problematika rámována jako 

slaďování. Téma je vztaženo primárně k ženám, poté až k mužům. Tento trend se však 

začíná postupem času měnit a o opatřeních dotýkajících se mužů začíná v diskuzích 

vzrůstat. Oblasti dotýkající se problematiky jsou především: mateřská a rodičovská 

dovolená, podpora žen na trhu práce, podpora mužů v rodině a obecně pomoc ženám 

svobodně volit mezi prací a rodinou potažmo neslevit ani z jedné role. Největší zájem o 

dané téma můžeme sledovat kolem vstupu do Evropské unie, kdy v rámci sjednocení 

legislativního ukotvení bylo téma zařazeno mezi priority. V českém prostředí tak 

můžeme z analýzy vyčíst, že problematika je řešena díky Evropské unii, která na 

začátku sledovaného období byla „hybnou silou“ opatření pomáhající skloubit práci a 

rodinu. Postupem času od vstupu do Evropské unie se její tlak na dané téma začal 

ztrácet, až za danou problematiku začaly lobbovat samy matky. Důvodem byl alarmující 

nedostatek míst v mateřských školách a jeslích. 

 

S ohledem na stereotypní vnímaní rolí mužů a žen, kde bylo zjištěno, že česká 

společnost je stále lehce konzervativní a stereotypy se tedy ve společnosti objevují. 

V rámci sledovaného období však vývoj ukazuje, že společnost začíná být 

benevolentnější k zaměstnanosti žen, i když mají děti. Avšak v případě, když se jedná o 

rodičovskou dovolenou, stále panuje představa, že matka má být s dítětem doma a muž 

v placeném zaměstnání. V neplacené práci je představa o rozdělení kompetencí 

nejkonzervativnější. Představa společnosti spočívá v rozdělení mezi muže a ženy 

v neprospěch žen. Ženy jsou oceňovány za to, že se dokážou postarat o rodinu, a k tomu 

jsou schopné chodit do zaměstnání, u mužů se oceňuje kariéra. Zřejmě v důsledku 

hodnotových změn se začíná markantněji měnit postoj samotných žen na rozložení 

neplacené práce, kdy hodnotí rozložení neplacené práce a péče o děti mezi oba partnery.   

 

Policy makers nejsou vůči stereotypům imunní. V teoretické části bylo řečeno, že 

se stereotypy opírají o hodnoty samotných subjektů a jejich zaběhnuté rámce chování. 

V rozhodovacím procesu o opatřeních vůči té či oné skupině se tak jedinec orientuje na 

jejich základě. Dalším stupněm je však socializace, která jedince nabádá k určitému 
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typu chování. Něco, co sice plně neodpovídá jejich přesvědčení, ale společnost je za to 

neodsoudí. Stejný úhel pohledu můžeme pozorovat i v této práci. Stereotypy u daných 

dokumentů nebyly až na výjimky nalezeny, což stojí v rozporu s expertním šetřením. Z 

expertního šetření vyplynulo, že jsou policy makers jsou ovlivnění stereotypy. Většinou 

jsou obezřetní, pokud je pravděpodobnost záznamu jejich výroků. Ve větší míře tedy 

prosazují své stereotypní přesvědčení na nižších úrovních diskuze, jako jsou na příklad 

výbory. 

 

Policy makers ve svých projevech spojují cílové skupiny, respektive matky s dětmi 

do čtyř let věku, s určitými konotacemi, čímž dle SKCP vystihují jejich sociální 

konstrukci a politickou moc. Výstupem je obraz o skupinách matek s dítětem do čtyř let 

věku, který dělí matky na: matky znevýhodněné na trhu práce, matky znevýhodněné – 

péče o děti, ženy na mateřské/rodičovské dovolené (pobírající dávky), ženy s dítětem 

jako riziková skupina chudoby, ženy s dítětem jako riziková skupina nezaměstnanosti. 

Zmíněné skupiny se odráží v hodnocení „potřební“ a „devianti“. Skupiny matek 

znevýhodněných na trhu práce a v péči o děti jsou brány jako ty, které mají malou 

politickou moc, ale disponují relativně pozitivní sociální konstrukcí. Tato skupina je 

charakteristická tím, že si své výhody musí zasloužit. Jedná se o skupinu, která se bere 

jako nutná a pro společnost nuceně akceptovaná. Benefity jsou distribuovány jen 

v nejnutnějších případech. (Schneider, Ingram 1997:110) Druhou oblastí jsou ženy na 

mateřské dovolené, které jsou závislé na příspěvcích, ženy s dítětem jako skupina 

ohrožená chudobou a ženy s dítětem jako riziková skupina ohrožená nezaměstnaností. 

Tato skupina je brána jako „devianti“. Této skupině je vysílán signál, že pro společnost 

jsou problémem a jsou k nim více než u jiných skupin uplatňovány represivní opatření. 

(Hejzlerová 2014:113) 

 

Od roku 2000 započala obecně významnější opatření v oblasti slaďování práce a 

rodiny. Před tímto obdobím se dané téma nikterak zásadně nedostalo do povědomí 

politiků. V této době se spíše očekávalo, že veškerou péči o dítě zastane matka, tedy 

žena. Nebylo nutné nijak zvlášť prosazovat opatření týkající se WFB. Matky s dětmi tak 

v souvislosti se svojí sociální konstrukcí a politickou silou dostaly jen to, co bylo 

nezbytně nutné. Posun sledujeme právě od roku 2000, kdy se Česká republika 

připravovala na vstup do Evropské unie. Hlavní příčinou, proč se tedy začalo zajímat o 

WFB politiky, byla snaha o sladění legislativy s evropským nastavením. Opatření byly 
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tvořeny v oblastech shodných s Evropskou unií. V roce 2000 bylo slaďování práce a 

rodiny silné téma. Téma obsahovalo oblasti jako předškolní vzdělávání a péči o děti, 

rodičovskou dovolenou a flexibilní formy zaměstnávání. Česká republika na daný 

impulz v průběhu času reagovala několika opatřeními, jak bude níže popsáno.  

 

První vzniklé opatření na zapojení otců bylo zavedeno v roce 2001, podle kterého 

mohl otec jít na rodičovskou dovolenou. Podle mnohých odborníků však dané opatření 

bylo jen formální. Faktické umožnění a podpora v podstatě do dnes neproběhly, což se 

ukazuje i na velmi malém počtu mužů jdoucí na rodičovskou dovolenou. Vznik daného 

opatření byla reakce na evropské prosazování rovnosti žen a mužů. Evropa shledávala 

nerovnováhu v oblasti neplacené práce a péče o děti.  Významným prvkem, který 

přispívá k WFB, je od roku 2007 možnost pracovat na rodičovské dovolené. Záměrem 

je, aby rodiče mohli pobírat rodičovský příspěvek a zároveň si přivydělávat. Dané 

opatření však nemůže pojmout celý záměr. Pracovat či přivydělávat by si ženy s malými 

dětmi mohly, pokud by však fungoval systém péče a předškolního vzdělávání 

v kombinaci s flexibilizací jeho využívání. Nyní je daný záměr možný využít pouze pro 

matky, které mají oporu v rodině a mohou si případně dovolit soukromé pečovatelské 

služby. Od roku 2008 je možné pobírat rodičovský příspěvek ve třech rychlostních 

variantách s odlišným pobíráním příspěvku. Možnost výběru je vázána na předchozí 

plat – výše a délka rodičovského příspěvku. Důležitým prvkem je zásluhovost. 

Nejvýhodněji je systém nastaven pro matky s předchozím vysokým platem a nejhůře 

pro matky studentky, OSVČ a nezaměstnané. Ve vývoji opatření pak dále pokračují 

firemní školky, kde se od roku 2011 vytvořila i daná legislativa. Dané opatření, 

respektive širší škála možností pro umístění dítěte do školky, je umožněno pouze ženám 

zaměstnaným ve firmě s daným benefitem.  

 

Významným negativním milníkem v oblasti péče bylo v roce 2012 vyjmutí jeslí z 

gesce Ministerstva zdravotnictví. Jesle se tak ocitly bez legislativního ukotvení a bez 

jakékoliv alternativy. V daném roce se sice zavedl do živnosti pojem chůva, avšak zde 

se znovu ukazuje, že opatření se zabývají opět jen problematikou movitějších lidí, kteří 

si danou službu mohou dovolit. V neposlední řadě se v tomto roce znovu uvolňuje 

pobírání rodičovského příspěvku, kde jsou zvýhodněny celé rodiny. Lehce se uvolnil 

negativní dopad na studentky a podnikatelky. Po roce byly jesle podřazeny pod 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a jsou vedeny jako vázaná živnost. Výše měsíčního 
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poplatku za umístění dětí může být velmi vysoká a tak nepřístupná pro mnoho 

sociálních skupin. Na daný fakt reagovala občanská společnost tlakem na politiky 

v prosazení zákona o dětských skupinách v roce 2014.  

 

Nastavená opatření jsou vedena stereotypní představou o mužích a ženách, která ve 

společnosti stále přetrvávají. Vývoj daných opatření k uvolnění konzervativního 

smýšlení je stejně pomalý jako prosazování nových opatření, která umožní možnost 

volby. Více se o daných opatření mluví, než se fakticky koná. Nastavená opatření jsou 

přístupnější pro movitější rodiny, kde je preferovanou volbou manželství. Podle policy 

makers je smyslem WFB politik propojení s návratem na trh práce. Na vedlejší efekty 

ve smyslu kvality života, harmonické rodiny a soudržnější občanské společnosti není 

brán zřetel.  

 

Změna daných opatření je možná, pokud se cílová skupina mobilizuje a začne 

bojovat proti znevýhodňování, které je proti nim namířené. Ve společnosti je nutné 

prosazovat mateřství či rodičovství jako plnohodnotnou roli, která je stejně či možná 

více důležitá než práce placená. Důsledky nevhodného nastavení a nepřehodnocení 

sociálních konstrukcí o ženách s malými dětmi vedou napříč oblastmi jako je nízká 

fertilita, ekonomická neefektivnost, kvalita života obecně, sociální solidarita, 

demokracie a tak podobně.  

 

  

 

 

   

  

 

  



 

77 

 

14. Summary 

Work family balance is framed as reconciling in the Czech political discourse. The 

frame is mostly defined by stereotypes which are prevalent in the population. According 

to the analysis, stereotypes affect the attitudes towards roles between men and women. 

We also expect the influence of these stereotypes on decisions of policymakers. 

Political measures are made by politicians. The type of measure that is promoted to 

mothers of children under four years of age depends on the social construction of the 

mother. Mothers with positive social construction receive better measures than mothers 

with negative social construction. Development of work family policies is affected by 

this rule. 



 

78 

 

 

15. Použitá literatura 

 

ARINE, Ollier-Malaterre. Organizational Work-Life initiatives: Context matters.. 

Community,Work and Family, Special Issue Community and Work-Life Issues in a 

Global Context: New Perspectives in a Changing World. 2009, vol. 12, n 2, pp.159-178. 

 

BARTÁKOVÁ, Helena. Problémy přechodu žen na trh práce po rodičovské dovolené. 

IN SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA. Rodina, děti a zaměstnání v české 

společnosti. Boskovice/Brno: ALBERT, 2008. ISBN: 978-80-7326-140-5. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Tekutá láska: O křehkosti lidských pout. Praha: Academia, 2013. 

ISBN: 978-80-200-2270-7. 

 

BIERZOVÁ, Jana. Rozdělení domácích prací a péče o děti v rodině. IN Křížová et al. 

Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů: plány versus 

realita. Sociologické studie / Sociological Studies 06:14. Praha: Sociologický ústav AV 

ČR, 2006. 105 s. ISBN 80-7330-112-1. 

 

BOGNER, Alexander a Wolfgang MENZ. Das theoriegenerierende Experteninterview - 

Erkenntnisinteresse, Wissensform, Interaktion. IN BOGNER, A., B. LITTIG, a W. 

MENZ et al. Das Experteninterview Theorie, Methode, Anwendung. Opladen: Leske & 

Budrich, 2002. ISBN: 978-3-322-93270-9. 

 

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

Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101, 2006. ISSN 1478-0887. 

 

CAMPBELL, Mary a Jane, LEWIS. What is in a name? „Work and Family“ or „Work 

and Life“ Balance Policies in the UK since 1997 and the implications for persuite of 

gender equality. Social policy and administration. 2008. Vol. 42. No. 5, pp. 524-541. 

 

CROMPTON, Rosemary a S. Lewis, C., Lyonette. Women, work and family in Europe. 

Great Britain: Palgrave Macmillan. ISBN-13: 978-1-4039-8719-8. 



 

79 

 

 

ČADOVÁ, N., J. ČERVENKA a I. CHLUDILOVÁ. Kvalita pracovního života 2006. 

Závěrečná zpráva pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Praha: CVVM SOÚ AV ČR, 

2006. 

 

ČADOVÁ, Naděžda a Miloš PALEČEK (eds.). 2006. Jak je v Česku vnímána práce. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR. 228 s. ISBN 80-7330-103-2. 

 

ČERMÁKOVÁ, Marie. Postavení žen na trhu práce. Sociologický časopis. 1997, vol. 

33, no. 4. pp. 389-404.  

 

DUDOVÁ, Radka. Promarněná šance na změnu: zhodnocení reformy rodičovského 

příspěvku. IN KŘÍŽKOVÁ, A., H. HAŠKOVÁ, H. MAŘÍKOVÁ, Z. UHDE. Práce a 

péče. Praha: Slon, 2008. ISBN 978-80-86429-94-6. 

 

FLICK, Uwe. An introduction in qualitative research. 4 Vyd. GB: SAGE, 2009. ISBN 

978-1-84787-323-1. 

 

FORMÁNKOVÁ, Lenka. Ideály péče v kontextu nových sociálních rizik. Sociální 

studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 1/2010. S. 69–92. ISSN 1214-

813X. 

 

GREENHAUS,J. a K. COLLINS, SHAW J. The relation between work-family balance 

and quality of life. Journal of Vocational Behavior. 2003, vol. 63 p. 510–531. 

 

GREENHAUS, M.MAESTRO. Expanding the Bounderies of Work-Family Research. 

Great Britain: Palgrave and Macmillan, 2013. ISBN: 978-1-137-00599-1. 

 

GRZYWACZ, Joseph a Dawn Carlson. Conceptualizing Work-life balance: 

Implications for Practice and Research. Advances in developing human resourses. 2007, 

vol. 9, n. 4, p. 455-471. 

 

HAŠKOVÁ, H., M. VOHLÍDALOVÁ, H. MAŘÍKOVÁ, R. DUDOVÁ, Z. UHDE, A. 

KŘÍŽKOVÁ, L. FORMÁNKOVÁ. Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní 



 

80 

 

společnosti. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství / Sociologický ústav AV ČR, 

v.v.i., 2014. 398 s. ISBN 978-80-7419-178-7. 

HEJZLAROVÁ, Eva. "Neviditelní" aktéři v policy analysis. Sociální studia. 2014, roč. 

11, č. 1, s. 109-129. ISSN 1214-813X 

 

HEŘMANOVÁ, Eva. Koncepty, teorie a měření kvality života. Praha: Slon, 2012. 

ISBN: 978-80-7419-106-0. 

 

HOHN, CH., D. AVRAMOV, I. KOTOWSKA. People, Population change and 

Policies. Germany: Springer, 2008. ISBN 978-1-4020-6608-5. 

 

KALLIATH, Thomas a Paula BROUGH. Work-life balance: A review of the meaning 

of the balance construct. Journal of Management & Organization. 2008, vol 14, s. 323 – 

327. 

 

KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální řízení. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-

3269-5. 

 

KOSSEK, E. a A. OLLIER-MALATERRE. Work-Family Policies: Linking nationl 

contexts, organizational practice and people for multi-level change. IN POELMAN, S.,  

LEWIS, Jane. Work/family reconciliation, equal opportunities and social policies: the 

interpretation of policy trajectories at the EU level and the meaning of gender equality. 

Journal of European Public Policy, 2006. Vol. 13. N. 3 P. 420-437. 

 

KORABIC, K., D. LERO a D. WHITEHEAD. Handbook of work-life family 

integration. San Diego: Elsevies, 2008. ISBN 978-0-12-372574-5. 

 

KŘÍŽKOVÁ, Alena. Nepříliš harmonická realita. Rodičovská kombinace práce a péče 

v mezích genderové struktury současné české společnosti. Gender, rovné příležitosti, 

výzkum. 2007. Vol. 2., no. 8. pp. 60-67. 

 

KŘÍŽOVÁ, A., R. DUDOVÁ, A. HAŠKOVÁ a H. MAŘÍKOVÁ. Kombinace 

pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a 

firemní strategie. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2005. ISBN:80-7330-077-X. 



 

81 

 

KŘÍŽKOVÁ, Alena a R. DUDOVÁ, H., MAŠKOVÁ, H. MAŘÍKOVÁ. Kombinace 

pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a 

firemní strategie. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005. 

ISBN 80-7330-077-X. 

 

KŘÍŽKOVÁ, A., MAŘIKOVÁ, H., HAŠKOVÁ, H., FORMÁNKOVÁ, L. Pracovní 

dráhy žen v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. ISBN 978-

807419-054-4. 

 

KIRCHMEYER, Cathrine. Work-life initiatives: Greed or benevolence regarding 

workers’time? Trends in organizational behavior. 2000 Vol. 7, pp. 79-93. 

 

KUCHAŘOVÁ, Věra a K., SVOBODOVÁ. Síť zařízení denní péče o děti předškolního 

věku v ČR. Praha: VÚPS, 2006. ISBN: 80-87007-51-4. 

 

LAMBERT, Susan. Processes linking work and family: A critical review and research 

agenda. Human Relations. Vol. 43 n. 3 p. 239 – 257. 

 

LEWIS, Jane. Work-family balance, gender and policy. Great Britain: MPG Books, 

2009. ISBN: 978-1-84844-211-5. 

 

MASLOW, H. Abraham. Motivation and Personality. Vyd. 3. New York: Harper and 

Row, 1954. ISBN: 978-0060419875. 

 

MAREŠ, Petr a Jiří VYHLÍDAL. Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza 

postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. Brno: VÚPS, 2006. ISBN: 

80-87007-07-7. 

 

MARHÁNKOVÁ HASMANOVÁ, Jaroslava a Martin KREIDL. Proměny partnerství. 

Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: SLON, 2012. ISBN: 978-80-

7419-142-81. 

 

MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: SLON, 2008. ISBN 978-80-86429-87-8. 

 



 

82 

 

MONDOU, Matthieu a Eric MONTPETIT. Policy styles and degenerative politics: 

poverty policy designs in Newfoundland and Quebec. The policy studies journal. 2010, 

vol. 38, no. 4, pp. 703-720. 

 

MORAVCOVÁ, Magdaléna. Ne/zavedení aplikační místnosti v České republice. Praha, 

2014. Diplomová práce. Karlova univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd, Katedra 

veřejné a sociální politiky.  

 

MUNICH, Daniela a Klára, KALÍŠKOVÁ. Češky: nevyužitý potenciál země. Cerge ei, 

IDEA. Praha: Národohospodářský ústav, 2012.  

 

PALONCYOVÁ, Jana et al. Nové formy denní péče o děti v České republice. Praha: 

VÚPS, 2014. ISBN: 978-80-7416-203-9. 

 

POTŮČEK, M. et al. Veřejná politika. Praha: SLON, 2010. ISBN: 978-80-86429-50-2. 

PROROK, Vladimír a Aleš LISA. Teorie a praxe řešení politických konfliktů. Praha: 

Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3027-1. 

 

PECÁKOVÁ, IVA. Muži na „mateřské“. Praha, 2005. Diplomová práce. Karlova 

univerzita v Praze, Fakulta sociálních věd, Sociologie. 

 

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. ISBN: 

978-80-247-3006-6. 

 

PIERCE et al. Social Construction and Policy Design. The Policy Studies Journal. 

2014, vol. 42, no. 1, pp. 1-21. 

 

SAXONBERG, Steven a Tomáš SIROVÁTKA. Re-familisation of the Czech Family 

Policy and its Causes. International Review of Sociology. 2007, vol 17, no. 2, pp. 319-

341 ISSN: 0390-6701.  

 

SAXONBERG, Steven a Tomáš SIROVÁTKA. Seeking the balance between work and 

family after communism. Marriage and Family review. 2006, vol. 39, no. 3-4, pp. 287-

313. ISSN: 0149-4929. 



 

83 

 

SCHNEIDER, Anna a Helen INGRAM. Social construction of target populations: 

Implications for politics and policy. The American Political Science Review. 1993, vol. 

87, issue 2, p. 334-347.  

 

SCHNEIDER, Anna a Helen INGRAM. Deserving and entitled. Social construction 

and public policy. NY: State University of New York Press, Albany, 2005. ISBN: ISBN 

0-7914-6341-9. 

 

SCHNEIDER, Anna a Helen INGRAM. Policy design for democracy. USA: University 

press of Kansas, 1997. ISBN 0-7006-0843-5. 

 

SCHNEIDER, Anna a Mara SIDNEY. What Is Next for Policy Design and Social 

Construction Theory? The Policy Studies Journal. 2009, vol. 37, issue 1 p. 103-119. 

 

SCHNEIDER, A. a H. INGRAM, P. DELEON. Democratic policy design: social 

construction of target populations. IN SABATIER, A. Paul a Christhoper WEIBLE 

(Ed.) Theories of the Policy Process. Vyd. 3. Boulder: Westview Press, 2014. ISBN 

978-0-8133-4926-8. 

 

SIROVÁTKA, TOMÁŠ et al. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: ALBERT, 

2006. ISBN: 80-7326-104-9. 

 

SIROVÁTKA, Tomáš. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: ALBERT, 

2008. ISBN: 978-80-7326-140-5. 

 

ŠUBRT, Jiří et al. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Praha: Karolinum, 

1998.IBN 80-7184-522-1. 

 

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

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

 

TOMEŠ, I., J. BISKUP, K. KOLDINSKÁ, J. RÁKOSNÍK, V. TKÁČ, D. NOVÁK. 

Formování a vývoj sociálního státu v Československu v letech 1918-1992. Praha: 

Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-30-8. 



 

84 

 

 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle. Quebec´s Policies for Work-Family Balance: A model 

for Canada? IN GRIFFIN COHEN, Marjorine a Jane PULKINGHAM. Public policy 

for women. Toronto: University of Toronto press, 2009. ISBN: 978-0-8020-9500-8. 

 

ÚŘAD PRÁCE. Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Praha: ÚP ČR, 

ČSSZ, 2012. ISBN 978-80-87039-37-3. 

 

VESELÝ, A., Z. DRHOVÁ, M. NACHTMANNOVÁ. Veřejná politika a proces její 

tvorby. Co je „policy“ a jak vzniká. Praha: CESES FSV UK, 2005. ISSN: 1801-1519. 

 

VOHLÍDALOVÁ, Marta. Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě 

mezinárodního srovnání. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2007 Vol. 8 N. 2 P. 52-58. 

 

VOHLÍDALOVÁ, Marta a Alena KŘÍŽKOVÁ. The Labour Market and Work-Life 

Balance in the Czech Republic in Historical Perspective. In HAŠKOVÁ, Hana a 

Zuzana, UHDE. Women and social citizenship in czech society: Continuity and change. 

Praha: SOÚ, 2009. ISBN: 978-80-7330-150-7. 

 

VOYDANOFF, Patricia. Toward a conceptualization of perceived work–family fit and 

balance: A demands and resources approach. Journal of Marriage and Family. 2005, 

vol. 67 p. 822-836. 

 

Internetové zdroje 

 

CZ. Úřad vlády České republiky. Výbor pro sladění pracovního, soukromého a 

rodinného života. 2016, Vláda ČR [online] [cit dne. 13-03-2016] Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/sladeni_pracovniho_a_soukromeho_zivota/vybor-pro-sladeni-pracovniho--

soukromeho-a-rodinneho-zivota-121937/. 

 

CZ. Úřad vlády České republiky. Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České 

republice na léta 2014 – 2020. 2014, Vláda ČR [online] [cit dne. 13-03-2016] Dostupné 



 

85 

 

z: http://www.vlada.cz//cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/vladni-

strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-126186/. 

 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Peněžitá pomoc v mateřství. CSSZ 

[online]. 2016 [cit. 28-03-2106]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-

pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/penezita_pomoc_v_materstvi.htm. 

 

ČSÚ. Dlouhodobý vývoj předškolního vzdělávání v České republice - 1990 – 2007. 

ČSÚ[online] [cit dne. 6-12-2015]Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536146/331008a01.pdf/db22be2e-38b0-4b0a-

b6cc-1ef01f3674ef?version=1.0. 

 

ČSÚ. Statistická ročenka České republiky 2014. ČSÚ[online] [cit dne. 6-12-

2015]Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/dlouhodoby-vyvoj-predskolniho-

vzdelavani-v-ceske-republice-n-ek0wwc0y7e. 

 

ČSÚ. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity. ČSÚ [online] 2015 

[cit. 30-11-2015] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-

nezamestnanosti-a-ekonomicke-aktivity-rijen-2015. 

 

ČSÚ. Česká republika od roku 1989 v číslech. Obyvatelstvo. ČSÚ [online] 2015 [cit. 

19-12-2015] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-od-roku-1989-

v-cislech#01. 

 

EU. EUROSTAT. Reconciliation between work, private and family life in the European 

Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 

2009. ISBN 978-92-79-12859-2. 

 

EU. Eurepean commision. Resolution of the council and of the ministers for 

employment and social policy - on the balanced participation of women and men in 

family and working life. Europa [online]. 2000 [cit. 2015-10-15]. Dostupné z: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:218:0005:0007:EN:PDF. 

 



 

86 

 

EU. Evropský parlament. Lisabonská strategie. Evropa [online]. [cit. 2015-10-15]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/highlights/cs/1001.html. 

 

EU. Evropská komise. Tisková zpráva. Péče o děti: Komise vyzývá členské státy, aby 

zvýšily své úsilí. Evropa 2013[online]. [cit. 2015-10-15]. Dostupné z : 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-495_cs.pdf. 

 

EU. Evropská rada. Směrnice 2010/18/EU. Rodičovská dovolená. Europa [online]. 

2010 [cit. 2015-10-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=URISERV:em0031. 

 

EU. Evropská komise. Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015. Europa [online]. 

2010 [cit. 2015-10-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0491&from=CS. 

 

EU. Evropská komise. Strategie Evropa 2020 v kostce. Europa [online]. 2010 [cit. 

2015-10-15]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-

nutshell/index_cs.htm. 

 

EUROSTAT. Statistika zaměstnanosti. EU. [online] 2015 [cit. 02-01-2016] Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Employment_statistics/cs#cite_note-1 

 

GENDERSTUDIES. ANALÝZA – mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité 

pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku. Genderstudies [online] 2016 [cit. 28-03-

2016] Dostupné z: http://www.genderstudies.cz/download/ANALYZA.pdf.  

 

GENDERSTUDIES. Press Kit k aktuálním tématům a změnám v oblasti rodinné 

politiky. Genderstudies [online] 2012 [cit. 29-03-2016] Dostupné z: 

http://www.genderstudies.cz/download/press_kit_rodinna_politika2012.pdf. 

 

MPSV. Rodičovskou si loni vzalo jen 5200 mužů. 50krát méně než žen. MPSV [online] 

[cit. 20-03-2016] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/16093. 

 



 

87 

 

MPSV. Jaké jsou flexibilní formy zaměstnávání? MPSV [online] [cit. 07-12-2015] 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/5793. 

 

MPSV. Závěrečná zpráva: Bariéry a možnosti využití flexibilních forem práce v ČR 

z komparativní perspektivy. MPSV. [online] 2015 [cit. 02-01-2016] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/13789/flexi_prace.pdf. 

 

MPSV. Národní zpráva o rodině. MPSV 2004 [online] [cit. 03-04-2016] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf. 

 

MPSV. Národní koncepce rodinné politiky. MPSV 2005 [online] [cit. 03-04-2016] 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf. 

 

MPSV. Národní koncepce podpory rodin s dětmi. MPSV 2009 [online] [cit. 03-04-

2016] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7958/Narodni_koncepce_podpory_rodin_s_detmi.pdf. 

 

MPSV. Otazníky kolem čerpání mateřské dovolené. MPSV 2013 [online] [cit. 08-05-

2016] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/16352. 

 

MLČOCH, Lubomír. Rodina jako priorita: sociálně soudržná, ekonomicky konkurence 

schopná. In MPSV [online] 2009 [cit. 10-12-2015] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/6608/7_Lubomir_Mlcoch_CZ.pdf. 

 

HOLÝ, Dalibor. Slaďování pracovního a rodinného života v České republice. ČSÚ. 

[online]. 2011 [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/sladovani_pracovniho_a_rodinneho_zivota_v_cr2011060

2.  

HORÁKOVÁ, Naděžda. Problémy harmonizace rodinného a pracovního života. CVVM 

[online] 2004 [cit. 20-03-2016] Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a3934/f11/100036s_hor

akova-prace.pdf 

 



 

88 

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA. Work life balance. Podnikáme zodpovědně. 

Hospodářská komora Most. 2008. [online] [cit dne. 20-03-2016] Dostupné z: 

http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/index.php?a=download&id_product=12210&file

=1. 

JOUROVÁ, Věra. Konference: Rodina a profese – konflikt nebo harmonie? Senát. 2015 

[online] [cit. 20-01-2016] Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=WEIubh4nY0s. 

 

KOLÍNSKÁ, Rút. Mateřská dovolená – druhé slovo maminkám vadí. IDNES [online] 

2016 [cit. 20-03-2016] Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/materska-dovolena-druhe-

slovo-maminkam-vadi-fzu-/domaci.aspx?c=A081003_221837_domaci_dp.  

 

ŠAMANOVÁ, Gabriela. Role mužů a žen. CVVM [online] 2009 [cit. 20-03-2016] 

Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3725/f3/101001s_ov10

0201.pdf. 

 

ÚŘAD VLÁDY ČR. Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2014-2020. Úřad 

vlády ČR. 2014 [online] [cit. 03-04-2016] Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-

2020.pdf. 

 

VAN AUDENHOVE, Leo. Expert interviews and interview techniques for Policy 

Analysis. Universiteit Brussel 2007 [online] [cit. 02-02-2016] Dostupné z: 

http://www.ies.be/files/060313%20Interviews_VanAudenhove.pdf. 

 

 

Rádio 

SKÁLOVÁ, Helena a Klára KALÍŠKOVÁ. Interview. In: Automatky: Stát se v Česku 

matkou znamená přijít o práci, kvalifikaci a peníze. Rádio, Radio Wave, 9. prosince 

2015 17:20. 

 



 

89 

 

Zákony a směrnice 

EU SMĚRNICE RADY 96/34/ES 

 

zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

zákon č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady 

a obcemi 

zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

zákon č. 29/1984 Sb., školský zákon 

zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním a středním vzdělávání 

zákon č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 

343/2009 Sb. 

zákon č. 187/2006 o nemocenském pojištění 

zákon č. 472/2011 Sb. 

zákon č. 247/2004 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky 

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce 

zákon č. 262/2006 Sb., druhý zákoník práce 

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

zákon č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů 

 

Data 

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (Akademie věd ČR). Rodina a zdraví (ISSP 2011-12) - 

Česká republika [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový 

archiv, 2013 [08-12-2015]. DOI 10.14473/ISSP00020 

 

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (Akademie věd ČR). Rodina (ISSP 2002) - Česká republika 

[datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2007 

 [08-12-2015]. DOI 10.14473/ISSP00011 

 



 

90 

 

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (Akademie věd ČR). Rodina II (ISSP 1994) - Česká 

republika [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 

2005 [08-12-2015]. DOI 10.14473/ISSP00003 

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (Akademie věd ČR). Centrum pro výzkum veřejného 

mínění. Naše společnost 2013 - prosinec [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: 

Český sociálněvědní datový archiv, 2014 [08-12-2015]. DOI 10.14473/V1312 

 

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (Akademie věd ČR). Centrum pro výzkum veřejného 

mínění. Naše společnost 2009 - listopad [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: 

Český sociálněvědní datový archiv, 2010 [08-12-2015]. DOI 10.14473/V0911 

 

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV (Akademie věd ČR). Centrum pro výzkum veřejného 

mínění. Naše společnost 2003 - leden [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český 

sociálněvědní datový archiv, 2005 [08-12-2015]. DOI 10.14473/V0301 

 

 

 



 

91 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Zaměstnanost žen s dětmi ................................................................................ 9 
Tabulka 2 Zaměstnanost - poloviční úvazek .................................................................. 11 

Tabulka 3 Statistika fertilita, sňatečnost, rozvodovost ................................................... 14 
Tabulka 4 Work Family Balance/Work Life Balance .................................................... 29 
Tabulka 5 seznam expertů .............................................................................................. 36 
Tabulka 6 Veřejné mínění I ............................................................................................ 38 
Tabulka 7 Veřejné mínění II ........................................................................................... 38 

Tabulka 8 Veřejné mínění III .......................................................................................... 39 
Tabulka 9 Veřejné mínění IV ......................................................................................... 39 
Tabulka 10 Veřejné mínění V ......................................................................................... 40 
Tabulka 11 Veřejné mínění VI ....................................................................................... 41 
Tabulka 12 Veřejné mínění VII ...................................................................................... 41 

Tabulka 13 Veřejné mínění VIII ..................................................................................... 42 

Tabulka 14 Milníky EU v kontextu slaďování práce a rodiny ....................................... 44 

Tabulka 15 Souhrn – Stereotypy .................................................................................... 67 
Tabulka 16 Souhrn - Sociální konstrukce matek s dětmi do čtyř let věku ..................... 71 

 

Seznam grafů 

Graf 1 Míra zaměstnanosti žen 15-64 let .......................................................................... 8 
Graf 2 Poloviční úvazek podle tenderu ........................................................................... 12 
Graf 3 Počet mateřských škol 1990-2014 ....................................................................... 48 

 

Seznam schémat 

Schéma 1 Strom problémů ................................................................................................ 5 
Schéma 2 Sociální konstrukce x Politická síla ............................................................... 22 

Schéma 3 SKCP .............................................................................................................. 24 

Schéma 4 Work Family Balance .................................................................................... 25 
Schéma 5 Předškolní vzdělávání .................................................................................... 49 

Schéma 6 Souhrn - Vývoj policy design opatření .......................................................... 61 

 

 

19. Přílohy 

 

19.1. Informovaný souhlas  

 

Dobrý den,  

jmenuji se Kristýna Hrubá a jsem studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

oboru Veřejná a sociální politika. V rámci mé diplomové práce o tématu slaďování 



 

92 

 

práce a rodiny využívám expertní rozhovory jako součást analytické části. Z expertního 

šetření bych chtěla získat informace o následujících oblastech: 

 definice problematiky slaďování práce a rodiny  

 jak je rámovaná policy makers 

 hodnocení vývoje opatření WFB politik  

 milníky těchto opatření  

 vliv strereotypů (mužské, ženské) na tvorbu WFB politik  

 sociální konstrukce matek s dětmi do čtyř let věku  

 výhled do budoucnosti - jaký je trend  

 

Z těchto důvodů jsem Vás požádala o Vaši spolupráci. Rozhovor bude trvat přibližně 30 

minut a bude zvukově a písemně zaznamenán.    

Informovaný souhlas: 

   

Moje účast na rozhovoru je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru můžu  

odmítnout odpovědět na otázky, na které nechci odpovědět. Mám také právo rozhovor 

kdykoli ukončit. Jsem si vědom/a toho, že rozhovor bude zaznamenáván na diktafon a 

částečně přepsán do písemné formy. Získané informace budou použity pouze jako 

podklad pro výzkumnou část projektové práce.  

  

Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru.  ano  ne  

   

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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19.2. Přepisy expertní šetření 

 

Rozhovor č. 1 

 

Autorka: „Jakým způsobem byste definovala slaďování práce a rodiny z Vaší pozice?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu: „Já používám jiný termín a to kombinace práce a 

rodiny. Nebo jsme to vydiskutovali u nás v oddělení - používat tvar kombinování. Je to 

problémová situace, která může být různorodá pro různé skupiny populace. V rámci 

populace žen i mužů, podle situace lidí… Takže si myslím, že nemá význam používat 

něco pozitivního jako, že se to má sladit, ale více neutrální termín je vhodnější, kdy se 

kombinují tyto dvě sféry v našem životě. Snažíme se to nějak hodnotit u druhých, protože 

každý by měl mít možnost volby jakým způsobem tyhle dvě sféry kombinovat. Jestli to 

jedno bude mít nebo nebude, a jakým způsobem to udělá. Už to slovo slaďování mi 

připadá, jako že existuje nějaký ideál, který nějakým způsobem sdílíme a chceme ho 

dosáhnout, ale tento ideál není a měly by být ve společnosti vytvořeny podmínky k tomu, 

aby měl každý možnost mít svojí představu a měl co nejlepší podmínky k tomu, aby ji 

dosáhl.“  

Autorka: „Jakých oblastí se to dotýká?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu: „Já taky spíše mluvím o kombinování pracovního a 

soukromého života, protože ne každý chce nebo může nebo má rodinu. Lidé chtějí 

kombinovat ne jen ten rodinný život, ale i ten osobní – zájmy. Můžeme tedy říct 

kombinace veřejného a osobního života. Pro mě se jedná o velice širokou oblast.“ 

Autorka: „Koho se týká?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu: „Můžeme nahlížet od individuální roviny přes 

vyjednávání v páru nebo v rámci rodiny s více členy rodiny, pak do toho vstupují další 

aktéři jako instituce, politiky a stát.“ 

Autorka: „Proč by stát měl podporovat kombinaci práce a rodiny?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu: „Stát by měl k tomu vytvářet podmínky, aby bylo 

možné kombinovat různé sféry v životě. Neměl by vytvářet podmínky jenom proto, aby 

lidi mohli pracovat, ale umožnit kombinovat ve svém životě práci a soukromý život. 

Důležité je to také pro společnost obecně, mělo by být univerzálním právem, aby člověk 

mohl kombinovat tyto dvě sféry.“ 
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Autorka:  „Jsou nynější státní opatření dostačující?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu: „Tlak je kladen na placenou práci, takže politiky a 

podmínky ve společnosti jsou založeny na tom, že člověk má v první řadě dělat placenou 

práci a to je i často podmínka na účasti v naší společnosti – s občanstvím, to že člověk 

dělá placenou práci, jsou na to navázány čím dál tím více výhody sociálního státu. Není 

tady skutečná podpora nějaké kombinace, když se podíváme na propojení s trhem 

práce, tedy ten tlak je nutné zpřístupnit na příklad flexibilními formami práce. Třeba 

pracovat méně a pečovat zároveň, nejsou tady dostatečné zařízení na děti.  Určité 

skupiny žen tak jsou vyloženě nuceny k tomu, aby tu svojí pracovní dráhu přerušily na 

dlouho a mohly pečovat o děti. Nejsou tady pro ně dostupné jesle a třeba to nastavení 

rodičovské „dovolené“ přesně nutí lidi si vybrat. Neumožňuje nechat vybrat pro 

všechny, samozřejmě pro některé skupiny. Ženy jsou tím ovlivněny.“  

Autorka:  „Definují policy makers problematiku stejně?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu: „Já si myslím, že je zde nějaká představa, horší na 

tom je, že ta představa není vyslovená, jak by to slaďování mělo vypadat nebo jak by tak 

ideální situace kombinace práce a rodiny měla vypadat, ale oni mají nějakou představu, 

jak by to mělo být nebo mohlo být, a na základě toho vytvářejí politiky. A tu představu 

jednak lidi nemají úplně stejnou, oni si ji nesdělí a zároveň se nějak v čase mění a 

vlastně ty politiky se nemění nějak komplexně s tou představou, ale mění se jen některé 

parciální části a způsobuje to vlastně důsledek pro realitu nebo podmínky, který policy 

makers ani neočekávají a na to zase reagují nějakým menším opatřením, což má za 

následek strašně složitý systém, kterému nerozumí ani vysokoškolsky vzdělaní lidé. 

Zjišťujeme v našich výzkumech, že lidé dělají špatná rozhodnutí právě proto, že tomu 

nerozumí. Rozhodnutí pak mají negativní dopad právě na tu kombinaci práce a rodiny.“  

Autorka: „Myslíte si, že jednotlivá opatření/nástroje jsou ovlivněny stereotypy ve 

společnosti?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu: „Určitě, na tom je založená spousta opatření jako 

mateřská dovolená. Proč je to mateřská dovolená, když už postupem doby to bylo 

uzpůsobeno tak, že ji může pobírat i muž.  Proč se to pořád jmenuje mateřská dovolená? 

Takhle to stále implikuje, že je to určeno pro ženy, to je jeden případ. Je těžké, aby si to 

sami policy makers uvědomili, že se jedná o nějaké stereotypy. Mám pocit, že si 

neuvědomí, jak je to důležité, jak se daná instituce jmenuje. Mají pocit, aby tam byla 

nějaká kontinuita, takže se jim nezdá, že je to závažný problém s pojmenováním. U 
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„dovolené“ jsem slyšela argumentaci, že je to tady tak zavedené a bylo by složité něco 

měnit – zákony apod.“ 

„Souhlasím s tím, že ve veřejné diskuzi si policy makers dávají více pozor na to, co 

říkají, když je to třeba nahráváno nebo přepisováno.“ 

„Jsem hrozně šokovaná, jsem členkou jedné komise při Radě vlády, mají tam být 

zastoupeny všechny parlamentní strany, a co tam si občas dovolí říct...“  

Autorka: „Myslíte si, že se to od roku 2000 někam posunulo?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu:  „No, já si myslím, že se to posunulo, že je tam 

politická korektnost. Ale v genderové rovnosti mám dojem, že je to pořád dokola. 

Člověk si to uvědomí, když jde někam na konferenci. Na konferenci Férové mzdy a 

férové penze – u mezd je velice markantní genderový gap, jsem potkala bývalou 

kolegyni a řekly jsme si, že za celých patnáct let se nic nezměnilo.  Nemění se to. 

V lidech je to hrozně zakořeněný a bohužel tady byl do určité míry i posun zpět, protože 

po roce 89 byla refamilizace, volání po návratu žen do domácnosti, odkud byly vyhnány 

za komunismu, a byly nahnány na trh práce.Snahy o narovnání genderové rovnosti jsou 

vnímány, jako že nejsou přirozené naší společnosti, že je to z tlaku z venku, 

feministkami, shora, tlaky z EU nebo je to něco, co je výmysl komunistů. Všechny tyhle 

směry jsou špatný, mělo by to vycházet z nás, ale v žádné společnosti to takhle nešlo. 

Můžeme se podívat do Skandinávie. Všude se to někam posunulo. Byl na ně vyvinut 

rychlejší tlak, vycházelo to z ženského hnutí. U nás by to bylo problematické, aby to 

tady vycházelo z ženského hnutím. Možná až dneska můžeme říct, že ty organizace spolu 

více spolupracují.“ 

Autorka: „Prvotní impulz vnímáte z jaké strany?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu: „Koncem devadesátých let, kdy jsme vstupovali do 

EU. Tam se to posunulo, protože kombinování bylo konstatováno jako nutnost změnit 

některé zákony a muselo to diskutovat v parlamentu. Něco se muselo zavést. Po 

nastolení ODS vlády, to byl zase krok zpátky. Dneska už ani na úrovni EU to není 

důležitá agenda. Bylo jednou z priorit a není zde stejná strategie, která by měla stejnou 

váhu jako by měla před tím. Faktické rozhodnutí na úrovni EU, což bude mít faktický 

dopad i u nás.“ 

Autorka: „Co je podle vás nejdůležitější milník opatření od roku 2000?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu: „Opatření mohou být i taková, která nemají pak 

reálný dopad na praxi. Pro mě je důležité, že jsou zrovnoprávnění rodiče a mohou 

užívat mateřskou a rodičovskou oba dva. Nemá to však dopad na to, že by to muži 
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reálně využívali, takže to opatření se ukazuje jako naprosto nedostatečný. Pokud 

bychom to neměli, tak je to velký problém. Měl by zde být však druhý krok a to je 

motivace pro otce, aby se to zavedlo i do praxe a začalo se to využívat. Zařízení péče o 

děti jsou zase malé krůčky, které nemají dopad. Pořád je to nedostatečné. Pokud má 

člověk dítě do tří let, tak je to hrozně finančně náročné a spousta lidí si to nemohou 

dovolit. Firemní školky jsou také jen pro někoho. Naprosto negativní milník vidím 

zrušení jeslí, to by měl stát podporovat. 

Obávám se, že mikrojesle nepokryjí celu poptávku. Myslím si, že je to problém, že se to 

financuje z ESF. Myslím, že zde není nějaká kontrola a koordinace. Nevím, jak je to 

vybíráno.“ 

Autorka: „Jaký je výhled do budoucnosti?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu: „Pohled společnosti se změní až se zavedením 

politik. Co jiného by to mělo změnit. Nebo nějaká kampaň, ale samo od sebe se to asi 

nestane. To budeme čekat tři sta let. Bohužel nevidím žádný větší krok. Jsem zklamaná 

z daného vývoje. Očekávala jsem tady se současnou ministryní práce, s komisí pro 

rodinou politiku, že dojde k větším změnám, ale jsou to spíš kosmetické změny. 

Příkladem je – otcovská dovolená, obávám se, že opravdu projde to, co je avizováno – 

pouze čtyři dny po porodu pro otce, což je naprosto nedostatečné. Pokud to půjde tímto 

směrem, je to pomalý.  Měla by zde být masivní kampaň na podporu rodičovské. 

Možnosti tady jsou, ale je to výsledek toho, že je tady ta společnost konzervativní. Není 

na politické úrovni vůle, ani potřeba to měnit.  Je tam malá část lidí, která cítí, že by se 

to mělo změnit. Ženy chtějí, aby ten druhý (otec) rodičovskou využil, ale naráží na 

problém zaměstnavatele. Nejsou zde podmínky na to. Pořád je tady nerovnost. Není zde 

fakticky možné, aby to využili, ale z pozice zaměstnavatelů a okolí je nutí, aby to 

neudělali. Měly by se zavést kvóty.“ 

Autorka: „Jakou mají matky s dítětem do čtyř let věku sociální konstrukci?“ 

Expertka ze Sociologického ústavu: „No, v práci jsou znevýhodněny, protože společnost 

očekává, že to bude na nich a tím pádem v očích zaměstnavatelů jsou to ty, které 

nemohou zvládat práci stejně jako muži. Muži mají jen práci nebo tak je to vnímáno.  

Rodičovská nebo mateřská je vlastně znevýhodňuje už předem, kdy se očekává, že 

využijí rodičovskou, kdyby to využívali muži, tak by to nebyl takový tlak a pak by se 

neočekávalo, že to bude ta matka, kdo půjde na rodičovskou. Určitě jsou vnímány jako 

ty, co více zatěžují systém, máme tady i negativní obraz žen – samoživitelky, paraziti, 
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který si nebyly schopný udržet partnera, což je absurdní, ale bohužel to slýcháme. Je to 

hrozná situace…“ 

 

„Pro společnost je důležité, abychom měli děti. Pořád se preferuje placená práce, ale je 

to paradoxní, že není péče oceňována.  Společnost potřebuje děti.“ 

 

Rozhovor č. 2  

 

Autorka: „Jak se definuje z tvojí pozice téma slaďování práce a rodiny?“ 

Expertka z MPSV: „Z pohledu MPSV vidíme problematiku jako služby péče o děti a 

zároveň flexibilní formy práce. A pak také hraje velkou roli zapojování otců do péče, 

což je také naše téma, které řešíme. Obecně by se dalo říct – genderová rovnost. 

V neposlední řadě i systém dávek. Hlavní část je ale v péči a flexibilní formě práce.  

Problematiku řešíme, protože když se srovnáme se zahraničím, máme velmi malou 

zaměstnanost matek s malými dětmi.  Takže chceme zvyšovat zaměstnanost žen s malými 

dětmi, chceme umožnit ženám návrat na trh práce. Výhoda je nejen pro ně samotné, 

protože nezapomenou – ztráta profesních kompetencí, ale zároveň budou mít vyšší 

příjmy do rodinných rozpočtů a dávky jsou většinou nižší než plat. Otázka kvality života 

se moc neřeší.  Ale zároveň jsou studie, kde se ukazuje, že na příklad vybudování 

mateřské školy něco bude stát, ale bude to mít i své přínosy pro stát samotný. Důvodem 

jsou odvody z daní od rodičů. Řešíme to tedy pro dvě skupiny: pro rodiče, ale především 

ženy, a pro stát. Vždy se kouká i na státní rozpočet.“ 

Autorka: „Říkala jsi, že se opatření dělají především pro ženy.“ 

Expertka z MPSV: „To ale vlastně znamená, že ženy se zapojí na trh práce a muži tím 

pádem se více musí zapojit do péče.“ 

Autorka: „Jedná se však o rodinu, tedy o rozdělení rolí v rodině.“ 

Expertka z MPSV: „Přesně tak, ale MPSV právě připravuje opatření na podporu otců 

do péče – otcovská poporodní, což by měl být určitý čas pro otce, který chce být 

s dítětem také doma. Dále se také řeší otcovská dovolená. Výzkum, který proběhl pro 

MPSV ukázal, že muži chtějí být na rodičovské, ale ne kontinuálně, ale tu a tam. Dva, tři 

dny… Nyní je to ve formě příprav.“ 

„MPSV připravuje nyní novou koncepci, kde krédo je „možnost volby“. V tomto 

případě třeba počítáme i s tím, že spousta párů je nesezdaných.“ 
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Autorka: „Nyní jsi definovala pohled experta z MPSV, jak podle tebe definují problém 

policy makers? Panuje shoda?“ 

Expertka z MPSV: „Vždycky na to koukáme prizmatem zaměření ministra. To jak se 

vyvíjí opatření a návrhy našeho ministerstva musí být v souladu s paní ministryní, která 

jde daný návrh obhajovat na vládu.  To co my navrhujeme, má šanci projít, minimálně 

na vládě. Musíme volit určité kompromisy – otázka financí.  

Momentálně se řeší novela školského zákona, kde by byla povinná mateřská škola pro 

určité věkové kategorie. Nakonec z toho sešlo, nejedná se o právní nárok, ale o 

přednostní právo. Zde v podstatě byla shoda, ale až na komunisty. Ale všichni jinak byli 

za jedno, že je mateřská škola potřeba řešit – místa v předškolní péči. Velký problém 

však nastává, když se řeší od kolika let. Zde se řeší takový ty dva póly proti sobě, zda 

maminka má být doma s dítětem nebo ne a jestli to není krkavčí máma, když dá dítě 

pryč do zařízení a od kolika let a zda není divný, že maminka pracuje a tatínek je doma.  

Jesle jako zdravotnické zařízení už není. Když se nyní řekne jesle, myslí se dětská 

skupina nebo je to zařízení, které jede podle obecně platných předpisů, nejede podle 

žádného speciálního zákona. Říká se jesle, jelikož jsou na to dávno zvyklý. Mateřské 

školy jsou garantované a dotované státem a žádné jiné zařízení ne. Jestliže stát, a tam je 

ten problém, garantuje nějaké zařízení s tím, že dotuje veřejný zařízení, musí mít i 

nějakou kvalitu a podobně. Obecně je ale shoda, že potřebujeme předškolní zařízení a 

nějakým způsobem zapojit ženy na trh práce a podpořit flexibilní zaměstnávání. 

Komunistická strana na příklad trošku vybočuje, ale obecně souhlasí, že je mateřská 

škola potřeba.“ 

Autorka: „Z jakého důvodu vybočuje?“ 

Expertka z MPSV: „Ještě KDU-ČSL taky trošku vybočuje, protože dbají na ten tradiční 

model trošku víc.„ 

„Zavedli jsme také projekt Mikrojesle. Zatím je to pilotní projekt, na který se nyní 

posílají žádosti. Žadatelé tak dostanou část peněz na provoz a my zároveň s nimi 

budeme v kontaktu a budeme zjišťovat, jak to chodí v praxi a jak by se to dalo 

promítnout do legislativy nebo nedalo, když je to k ničemu. Zřizovatelem vždycky musí 

být obec – příspěvková organizace obce nebo NNO ve spolupráci s obcí. Výzva zatím 

byla vyhlášena a nejdou z ní čerpat peníze, což se otevře v květnu, tak uvidíme, kdo 

bude mít zájem. Mikrojesle jsou zamýšleny jen pro čtyři děti, jelikož zde mohou být už 

od půl roku.“ 
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Autorka: „Proč MPSV dělá v první fázi pilotní projekt, když se obecně ví, že jesle jsou 

potřeba?“ 

Expertka z MPSV: „Není zatím, podle čeho by fungovaly. Pod zdravotnictvím už to 

nebude, takže se hledá, kam je umístit. My jsme se o ně začali zajímat. To je také 

problematické, že MŠMT má školky a my máme dětské skupiny, teď i mikrojesle. MPO 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu) má živnostníky, pod kterým fungují dle 

živnostenského zákona. Problematická je na tom roztříštěnost, nekomunikují mezi 

sebou. My tady vytváříme dětskou skupinu, abychom pomohli MŠMT, které nemá místo 

ve školkách.  Ty jsou zase ale až od jednoho roku, takže mikrojesle jsou pro ty menší. 

Zde znovu začíná problém s hygienickými podmínkami ... Narážíme na komunikaci 

s ostatními ministerstvy a musíme dělat kompromisy.“ 

Autorka: „Kdybys měla hodnotit vývoj dosavadních opatření slaďování práce a 

rodiny…“ 

Expertka z MPSV: „Zde musím přiznat, že detailně znám především opatření od té 

doby, co jsem na Ministerstvu. Ale podle mého je vidět určité „zflexibilňování“ a 

možnost voleb. Už co se týče toho, že se tatínek může starat o dítě. Také je to o 

přizpůsobování se trendům modernější společnosti nebo západu. Potom můžu pracovat, 

i když pobírám rodičovský příspěvek, takže nemusím sedět doma a to mi umožňuje 

nějakou mojí vlastní volbu a trochu seberealizaci. Poté máme rodičovský příspěvek, 

který se pořád „zflexibilňuje“. Nové návrhy mluví o dalším uvolnění, také opatření jsou 

směrem západního modelu – větší volba, možná trošku rozmělňování toho tradičního 

modelu. 

Nový model se týká i rodičovského příspěvku, kdy nyní je maximální částka 11 500 Kč, 

což je strop, ale zároveň to říká, že by mohlo jít do 70% mzdy. Já si můžu vzít do 70 % 

mzdy, ale jen do částky 11 500. Takže když měl někdo vyšší příjmy, tak by mohl mít 

pouze něco nad 11 tisíc. Přemýšlí se teď nad tím, že se toto omezení zruší a bude to jen 

do maxima 70%. Člověk tak bude moct čerpat rychleji, když pak najde místo pro dítě. 

Limit na 220 000 Kč na osobu zůstává, ale mění se měsíční výše čerpání.“ 

Autorka: „Není to tedy výhoda jen pro bohaté?“ 

Expertka z MPSV: „Ale zároveň v tuto chvíli, studentky nebo nezaměstnané nebo OSVČ 

si nemohly volit a dostaly rovnou nejpomalejší čerpání, protože neměly předchozí 

příjem. Teď se počítá s tím, že si budou moci také volit, ale zůstává tam limit do 7600. 

Ale je tam samozřejmě riziko toho, že si můžeš volit a zvolíš si vyšší částku, tak se 

vyčerpá rychle a pak se může stát, že člověk je bez peněz. Neměly žádné zaměstnání a 
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pak se nemají kam vrátit, takže je to takové ošemetné. Takže je to pro ty bohaté, aby si 

mohli brát peníze rychleji, protože je i dokázané, že i ty bohatší se vrací rychleji do 

práce, aby neztratili svoje profesní dovednosti, ale zároveň je to i pro studentky a 

nezaměstnané, že si mohou také zvolit. Jedná se o flexibilitu na obě strany.  

Další věc je eliminace konta 46 hodin ukládání dětí do školek a to jde ruku v ruce s tím, 

že samozřejmě vznikají dětské skupiny a mikrojesle, které jsou pro děti menšího věku, a 

omezení 46 se také zruší. Je tedy na ženě, zda bude chtít pracovat a najde si místo pro 

dítě. Ačkoliv my sice říkáme možnost volby, ale to bude až tehdy, až tady bude dostatek 

míst v předškolních zařízeních. Dokud není, tak nemůžeme mluvit o možnosti volby.“ 

Autorka: „A kooperujete mezi sebou při vytváření opatření?“ 

Expertka z MPSV: „Teď vytváříme koncepci, tak máme součinnost s oddělením, které 

dělá určitou oblast. Snažíme se o maximální kooperaci, kde to jde. Paní ministryně má 

v tomto hlavní slovo. 

Nově vzniklé a připravované opatření jsou: zmíněný rodičovský příspěvek, mikrojesle, 

poporodní dávka pro otce (nemocenská dávka) a pak dlouhodobé ošetřovné (po úraze, 

nemocenské pojištění).“ 

Autorka: „Co se týče na příklad flexibilních forem zaměstnávání, tam se deset let nic 

nezměnilo….“ 

Expertka z MPSV: „Tam je to velice zajímavé. My máme celý odbor, který se zabývá 

trhem práce a aktivní politikou zaměstnanosti, ale mně přijdou, že jedou jenom 

v tomhle, ale ještě nevymysleli jak podporovat zaměstnavatele, aby více nabízeli 

flexibilnější formy zaměstnávání. Nebo aby to bylo pro ně zajímavější. A to se teď 

opravdu neděje. Nicméně my teď v té komisy také máme kapitolu flexibilního 

zaměstnávání a hledají se řešení jak ty zaměstnavatele podpořit. Tam se jeví něco 

v oblasti daní.  

Stát může lépe ovlivňovat soukromé osoby než ty právnické. Zde je to mnohem horší. 

Když to pro ně není výhodné, tak to nebudou akceptovat.“  

Autorka: „Jaký vliv mají stereotypy na tvorbu politik?“ 

Expertka z MPSV: „Mám zkušenost, že když někde vystupuji s tím, co nyní 

připravujeme, třeba nyní o mikrojeslích, tak se někdo přihlásil a řekl, že je to velmi 

pozitivní krok a druhá osoba naopak říkala, jak si dovolujeme brát dítě matkám. Nebo 

při projednávání zákona o dětské skupině, kde se dítě může umisťovat taky od jednoho 

roku, to byly velmi významně znatelné tyto dva póly.“  

Autorka: „Může se objevovat tato tendence i u senátorů a poslanců?“ 
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Expertka z MPSV: „Mnohem zajímavější jsou schůze výborů. Nevím, ale v jaké podobě 

je podán výstup zápisu. Na příklad práce na projednávání dětské skupiny to byly velmi 

výživné debaty. Každý říkal: „Já mám vnučku, a kdybych ji dal někam do jeslí, co si o 

mě lidi pomyslí…“ 

Autorka: „Jakou podle tebe mají sociální konstrukci matky s dítětem do čtyř let?“ 

Expertka z MPSV: „To hrozně záleží… Podle toho kdo se na ně kouká. Pokud to beru 

jako z pohledu MPSV. Jsou zranitelné a znevýhodněné. Mají malou politickou moc.“ 

 

Rozhovor č. 3 

 

Autorka: „Jak je slaďování práce a rodiny definované, čeho se týká?“ 

Expertka z Úřadu vlády: „Já vždycky říkám, že pokud se bavíme obecně, že slaďovat 

práci, a pokud se bavíme o rodině, tak asi ti, co mají rodinu, musí slaďovat práci a 

rodinu. Může tedy slaďovat úplně kdokoliv, bez ohledu na to, jestli to je to žena nebo 

muž a jak ta rodina vypadá a tak dále. A rodinu mají úplně v zásadě všichni, takže 

slaďování se týká práce a rodiny by se mělo týkat úplně všech. My používáme slaďování 

soukromého a pracovního života. My když vytváříme nějaká opatření – flexibilní 

pracovní doba a podobně, tak vlastně v konečném důsledku by to zaměstnavatele 

nemuselo vlastně zajímat, co se slaďuje, jestli já jdu na golf nebo pečuji o své děti nebo 

nakonec by to ten stát asi zajímat mělo, jako jestli dělám koníčky nebo mě nějaká práce 

jako je péče o někoho blízkého znevýhodňuje, ale slaďování práce a rodiny bych 

definovala tak, že osoby které mají nějakou rodinu, v rámci které musí o někoho 

pečovat, protože to je to nejvýznamnější hledisko samozřejmě. Péče, která potom nějak 

dopadá na moje postavení na trhu práce, a to péče o děti nebo péče o nějaké jiné osoby 

ať už nemocné nebo starší, tak potom už potřebují mít nastavené nějaké podmínky tak, 

aby tu péči mohli vykonávat. To je asi nějaká ta užší definice, co by to slaďování mělo 

být.“ 

Autorka: „O nastavení jakých podmínek se zde bavíme?“ 

Expertka z Úřadu vlády: „Tak jednak podmínek zaměstnání jako takovém. To znamená 

třeba, že můžu mít sick days, že můžu částečně pracovat z domova, tak zvané flexibilní 

formy práce nikoliv částečné úvazky. Ty jsou v oblasti žen a mužů velmi nevýhodné. 

V konečném důsledku pro ženy vlastně. Ale ty podmínky nejenom na samotném 

pracovišti, ale i nějaké vnější, že mám dostatek školek, že mám dostatek pečovatelských 

zařízení jenom jako dočasných, že mám poskytovanou dostatečnou podporu, když 
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musím pečovat o někoho, kdo potřebuje neustálou péči. Zároveň podmínky ve vztahu 

žen a mužů třeba i nějaké dělení podmínek mezi ženou a mužem, protože péče obecně 

spočívá obecně na ženách, pokud to máme statistiky podloženo, s tím že necelé dvě 

procenta čerpají rodičovskou. Nebo to úplně statisticky podloženo nemáme a je možno 

to nějak v té společnosti dohledat. Podmínky jsou širší, je to i třeba diskuze o otcovské, 

kdy vlastně tím říkáme, že nemusí být znevýhodňovány na trhu práce, protože pracují.“ 

Autorka: „Může stát zasahovat do rodinného nastavení?“ 

Expertka z Úřadu vlády: „Stát vždycky nějakým způsobem zasahuje do rodiny a nějakým 

způsobem reguluje. Kdyby se teďka stát rozhodl rodičům za porození dítěte milion 

korun, tak by to asi nějakým způsobem mohlo ovlivnit porodnost, ale samozřejmě, že ta 

nějaká korelace takových to opatření je, že je tady nedostatek školek, že jsou matky 

znevýhodněné v momentě, kdy mají malé děti a to je fakt a pravděpodobně to má dopad 

do té společnosti. Ukazuje se, že ve státech, kde mají dobře nastaveno slaďování nebo 

vůbec podmínky pro rodiče, tak je porodnost vyšší než ve státech, kde je to horší, takže 

má na to nástroje a jestli to může udělat – ideologicky, tak můj názor, že ano.“ 

Autorka: „A jak? Konkrétně se hovoří o jakém nastavení.“ 

Expertka z Úřadu vlády: „Diskuze o otcovské, kdy se jedná o volnu po porodu dítěte, 

což v jednom hledisku je jakoby nic, v druhém hledisku je to významný symbolický krok, 

jak říct ano, i muži mají osobně, přítomně bezprostředně pečovat už o úplně malinké 

dítě. Zároveň je mnoho mužů, kteří si na toto období berou dovolenou, a nějakým 

způsobem by toto mohlo překlenout. Zároveň by i muži měli kontakt a představu o tom, 

co se na té tak zvané dovolené odehrává.“ 

Autorka: „Myslíte si, že při vytváření politik, respektive nástrojů veřejné politiky WFB, 

je ovlivněno stereotypy?“ 

Expertka z Úřadu vlády: „Myslím si, že všechno je ovlivněno stereotypy ve společnosti. 

V souvislosti s otcovskou jsem se setkala s argumentem ze strany mužů, že přece nás 

stát nás muže nemůže nutit, abychom někde byli a něco dělali. A já jsem se jich ptala a 

nás ženy nás stát nutit může? A on říkal, vždyť vás nenutí. Ale já jsem říkala, no, ale 

když nemám místo ve školce pro dítě mladší tří let a zároveň nevydělávám čtyřicet tisíc 

měsíčně, abych si mohla dovolit soukromou školku, tak je to nucení nebo to není 

nucení? Nakonec tito muži uznali, že to není úplně tak jednoduché, takže si myslím, že ta 

diskuze je ovlivněna stereotypy, že tady máme nějaké fyziologické nastavení mužského a 

ženského těla, ale to jen v podstatě to méně podstatné v celé té věci. Každý dospělý 

člověk kdyby se dostal do situace, že by držel novorozené dítě a nikdo se kolem něj 
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nebude vyskytovat, tak by ho pravděpodobně nezahodil někam do křoví a neuteče někam 

pryč, ale bude dělat kroky k tomu, aby to dítě nezemřelo hlady a neplakalo, takže si 

myslím, že všichni jsme schopni se o malé děti postarat a tudíž jsou toho schopni 

pravděpodobně i muži. Ne, pravděpodobně, ale určitě. 

Také si myslím, že takový ten étos krkavčí matky se už trošičku začíná vytrácet, že už 

jsme si zvykli, že ty ženy musí být takový strašně dynamický, úspěšný a rozvíjet se a 

všechno slaďovat a být supermatky a samozřejmě tam přetrvává součást té diskuze. To 

co já vnímám jako nový pohled, který v konečném důsledku není pro rovnost žen a 

mužů. Výhodné je, že říkáme super, takže nastavíme pro TY ženy TY podmínky, pro ty 

rodiče, ale ženy říkají: „jen mi dejte kratší úvazek, já to budu zvládat. Já klidně udělám 

celou tu práci, jenom my dejte ten kratší úvazek.“ V podstatě nakonec se nedostáváme 

z té pasti ven, protože si tady klademe neustále vyšší nárok právě na ženy a není to 

dobře. Zároveň to pak má souvislost s odměňováním. Pokud žena pracuje na poloviční 

úvazek za poloviční peníze, ale dělá tu práci celou, že ji vlastně zvládne, tak za ni není 

dostatečně ohodnocena z logiky věci. Tak tohle je ta slepá ulička v diskuzi, kdy ženy 

musí dokazovat, že jsou skvělé, výkonné a ještě jsou těmi dobrými matkami a teď v tom 

celospolečenském nastavení je, tak se tedy vracejte, ale to mateřství z nich nikdo 

nesejme. Právě proto si myslím, že ta diskuze o zapojování otců je významná a to jsme 

se ještě nedostali k tomu – ne jenom péči o malé děti, ale i nějaké jiné osoby v rodině. 

Je potřeba nastavit pravidla, aby některé skupiny nebyly znevýhodněny.“ 

Autorka: „Jakou mají sociální konstrukci?“ 

Expertka z Úřadu vlády: To je těžké říct. Ženy mají nějakou sociální konstrukci a z toho 

se vychází při tvorbě politik, ale nastavení politik není jen o tom, že nastavujeme 

podmínky těm ženám, ale i těm mužům. Proto pořád vracím tu otcovskou, protože si 

myslím, že je to hrozně významný prvek té diskuze, že pokud se bavíme o podmínkách 

žen obecně na pracovním trhu, v péči a kde všude, tak je možné vést dvou a půl 

hodinovou diskuzi a já sem se již několik takových zúčastnila, ve kterých nezazní slovo 

otec. A to je špatně. Myslí, že je potřeba si na začátku nastavit nějaké pravidlo, na 

začátku se podívat na obě dvě strany věci a říct, tady jsou rodiče, kteří se rozhodli mít 

dítě, takže ty stereotypy se v tom projevují úplně ve všem, jak by třeba měla vypadat 

správná žena nebo jak má vypadat správná žena nebo správný muž, ale pokud 

navrhujete nějaká opatření, tak je navrhujete i na základě statistik, které můžou i hodně 

vypovědět a hodně pomáhat a když už bych měla mluvit o tom, zda je konstruovaná 

nějaká heterogenní skupina žen, tak do jisté míry ano, protože při tvorbě té politiky si 
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nemůžete dovolit tu věc nějak zásadně rozmělnit, ale vždycky je snaha zohlednit pozice 

různých jakoby podskupin v té velké skupině, což se vám ne vždycky podaří. Když 

zvýhodníme ženy, když porodí dítě a budou to občanky, tak znevýhodňujeme migrantky. 

Je to obtížné zohlednit úplně celou skupinu a veškerá specifika v ní a v nějaké fázi 

uděláte dělící fázi a řeknete takhle ano a takhle už ne.“ 

Autorka: „Pokud se bavíme konkrétně o matkách s dětmi do čtyř let věku…“ 

Expertka z Úřadu vlády: „Opatření byla vedena úvahou, aby se matky mohly vracet 

dříve na trh práce, ale já si myslím, že by se měly vracet, kdy se vracet na trh práce 

chtějí a pokud se chtějí vracet po půl roce, poté co se narodilo nebo po čtyřech letech, 

tak ať to udělají. Každá z těchto cest je v pořádku. Ale ještě v současné době zlepšuje se 

to a třeba se zflexibilňuje pobírání rodičovského příspěvku, pořád však některá z těch 

skupin je na tom lépe. Ty ženy, které chtějí zůstat tři roky, to mají jednodušší, a když se 

pohybujete v systému, co ten systém předpokládá, tak je to lepší. Pomalu se to ale 

mění.“  

Autorka: „Jaký je vývoj opatření?“ 

Expertka z Úřadu vlády: „Výrazný vliv na opatření hraje členství v EU, že máme 

srovnání s ostatními zeměmi. V mnoha v těch ukazatelích jsme na tom špatně až někdy 

úplně nejhůř. Třeba v zaměstnanosti žen s malými dětmi nebo v odměňování žen a 

mužů. Stále si myslím, že nejsou dostatečná daná opatření. Je hodně složité zaběhnutý 

systém měnit, jelikož nastavený systém nějak funguje a vy musíte pak reagovat na 

spoustu věcí a muset to dobře promyslet, aby to přineslo ten očekávané zlepšení a 

zároveň je složité systém měnit ve smyslu veřejné diskuze a přesvědčování důležitých 

hráčů, že toto je ten správný krok. Není to tedy lusknutím prstu, ale samozřejmě je vidět 

ve statistikách, že ta opatření se týkají toho, abychom dosáhli rovností žen a mužů 

vyššího výkonu ekonomiky (návrat talentů na pracovní trh), abychom zajistili, aby lidi, 

kteří pečují, nebyli znevýhodněni. Podle statistik se to v nějakých ohledech zlepšuje, ale 

pořád to není tak, že jsme v dokonalém stavu. Nikde nejsou v dokonalém stavu, ale když 

se srovnáme s EU nebo v gender gap index na tom také nejsme úplně nejlépe.   

Z výzkumů se ukazuje, že to nejsou jen muži, kdo nechtějí, aby muži byli na otcovské 

pečovatelské, ale hodně často jsou to právě ženy, které je podporují jít na tuhle věc a 

považují je za nekompetentní. Proč toto nedovolit zažít i muži? Je to krásná emotivní 

věc, tak proč mu to také nedovolit.“  

Autorka: „Jaký predikujete budoucí vývoj opatření?“ 
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Expertka z Úřadu vlády: „Pořád se mluví o tom, že je nutné něco slaďovat, ale méně se 

něco dělalo, ale teď se dělá už o něco víc a nějaké postupné kroky se dějí. Já myslím, že 

ten trend bude postupovat ve směru, že se bude krátit rodičovská, bude se snad 

zajišťovat místa ve školkách, a kdy se snad do nich bude moct umístit i mladší děti než 

tři roky a asi se začne vytvářet alternativní formy péče o tyhle ty malé děti – mikrojesle, 

dětská skupina, která už vznikla. Doufám osobně, že se otevře více téma většího podílu 

mužů o tyhle malé děti, protože to je jedna ze zásadních otázek vůbec v celém tom 

začarovaném kruhu, proč jsou ženy znevýhodněny tou péčí.“ 

 


