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Abstrakt 
 

 

Diplomová práce seznamuje čtenáře a čtenářky s rodinnými politikami ve dvou vybraných 

středoevropských zemích, v České republice a Rakousku. Cílem je provést komparativní 

analýzu takových opatření rodinných politiky, která se týkají otázky podpory slaďování 

rodinného a profesního života rodin s dětmi. V rámci studování jednotlivých opatření na 

úrovni rodinných politik vybraných států budou nejprve prozkoumána opatření podílející se 

na formování rodinných a pracovních rolí v rámci rodinného života. Následně budou 

představeny možnosti jejich vzájemného ovlivňování, nedílnou součástí analýzy bude 

hodnocení těchto opatření z genderového hlediska. Výsledkem této práce je podrobné 

srovnání těch složek rodinné politiky, které ovlivňují slaďování rodinného a profesního 

života rodin s dítětem/dětmi včetně zhodnocení účinnosti jednotlivých nástrojů v obou 

vybraných zemích. 

 

 
Klíčová slova: harmonizace práce a rodiny, rodinná politika, komparace, genderová 

analýza, rodina, mateřská/rodičovská dovolená, trh práce, institucionální péče o děti 

 

 

Abstract 
 

This thesis discusses two family policy models in the two selected Central European 

countries; the Czech Republic and Austria. The aim is to carry out a comparative analysis 

of these measures of family policy, which relates to aid reconciliation of family and 

professional life for families with children. Within this study of individual level measures of 

family policies in the selected countries, first the measures involving the formation of family 

and work roles in family life will be explored, followed by the possibility of interaction of 

the two family policies. The integral parts of the analysis will asses these measures from a 

gender perspective. The result of this work is a detailed comparison of the components of 

family policy, which affect the reconciliation of family and professional lives of families with 

child/children, including evaluation of the effectiveness of individual measures in the two 

selected countries.  

 

 

Key words: balancing work and family, family policy, comparative analysis, gender, 

family, maternity / parental leave, the labor market, institutional care for children 

 



7 

 

1. Úvod 
 

 
Zvolené téma srovnává strategie rodinných politik dvou vybraných evropských států – 

Rakouska a České republiky. Bude mě především zajímat, jak je otázka slaďování 

rodinného a pracovního života rodin zohledňována v koncepci rodinných politik těchto dvou 

středoevropských zemí, které k sobě mají geograficky, kulturně i historicky velmi blízko. 

Srovnáním dvou konceptů rodinných politik se otevírá potencionální pole vzájemného 

ovlivňování a přebírání dobrých praxí. 

Téma jsem zvolila z několika důvodů. Slaďování rodinného a pracovního života je 

v současné době s ohledem na společenskou a ekonomickou situaci velmi aktuální a 

diskutovanou tématikou. V posledních letech dochází v mnoha zemích Evropy (včetně 

České republiky a Rakouska) ke změnám ekonomickým i sociálním. Současná rodina 

dlouhodobě prochází proměnami oproti představě klasického „tradičního“ modelu instituce 

rodiny, s čímž je spojena redefinice vztahů a rolí mezi jednotlivými aktéry. V neposlední 

řadě dochází k přehodnocení hodnotových orientací současných rodin. Jejich fungování 

ovlivňují také demografické změny, které jsou způsobeny nízkou porodností, klesající 

mírou sňatečnosti a několika (novými) formami partnerského a rodinného života. Také trh 

práce významně ovlivňuje nastavení rodinných vztahů a funkci rodin s malými dětmi. 

Vzhledem ke vzrůstajícímu důrazu na ekonomickou aktivitu a flexibilitu na trhu práce 

vzrůstá nejistota a náročnost práce pro jedince, kteří chtějí či musejí zároveň vykonávat 

práci v domácnosti. V důsledku těchto přeměn se současné evropské rodiny setkávají s 

řadou komplikací při zabezpečování svých potřeb při slaďování pracovních a rodinných 

povinností. Tato skutečnost má negativní dopad na účast žen na trhu práce i na realizaci 

rodinných plánů, zároveň má negativní dopad na účast muže v rodinném životě. Všechny 

tyto skutečnosti poté mohou vést k finančním, sociálním i psychickým potížím, které 

následně způsobují narušení rodinné harmonie.  

Důležitou roli ve výběru sehrály také osobní důvody. Sama harmonizaci rodinného 

a profesního života zatím řešit nemusím, ale s největší pravděpodobností se touto otázkou 

budu v blízké budoucnosti zabývat. Jakožto potencionální matka, ale zároveň i člověk, 

který má představu o svém již rozběhnutém profesním životě, se domnívám, že zvládnout 

toto skloubení nebude lehkou záležitostí. Ve své současné profesi se velmi často setkávám 

a hovořím s rodinami, ve kterých oba dva rodiče byli před narozením dítěte ekonomicky 

aktivní a nyní musí činit rozhodnutí, aby byli schopni zvládat rodinný život s dětmi a 

zároveň nepřijít o svá zaměstnání. Sleduji, že se jedná o psychicky náročné vyjednávání, 

které nezřídka ovlivňuje také vztahy mezi jednotlivými aktéry rodiny. Vedle racionálních 

úvah jak tuto harmonizaci zvládnout, hraje velkou roli také společenský tlak na představu 

o „normální“ rodině, které jsou nezřídka ovlivněny zakořeněnými stereotypy. Tyto rodiny 

mají také často zkreslené představy o tom, jakou roli v tomto zvládání hraje stát a rodinná 
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politika. Několikrát jsem také byla svědkyní toho, že zaměstnavatelé nahlíží na rodiny skrze 

tradiční uspořádání genderových rolí. Moje osobní zkušenosti mě motivovaly k bližšímu 

prozkoumání této problematiky. Mým cílem je tedy zjistit, jakým způsobem se stát podílí 

na zvládání rodinného a profesního života, jak rodinné politika uvažují o rodinách a jejich 

současných potížích.  

Pro rozvoj rodinných politik je důležité vycházet z dobrých praxí ostatních států a 

provádět srovnání zemí, které jsou si v lecčem podobné a mají potenciál vzájemného 

ovlivňování a předávání zkušeností. Výběr Rakouska byl motivován mým vztahem k této 

zemi, který jsem si vybudovala v rámci studijního programu. Během ročního pobytu jsem 

měla možnost sledovat, jaká témata se v rámci rodinné politiky řeší a tím si vytvářet 

kritický náhled na situaci v Česku. Na Vídeňské univerzitě jsem se také účastnila dvou 

kurzů, které se touto problematikou zabývají, jeden z hlediska právního systému, druhý 

z politického hlediska. Zároveň jsem měla možnost setkat se s několika Čechy žijící v 

Rakousku, pro něž je tato země velmi přitažlivá – nejen ekonomicky, ale také právě v 

rovině sociálního zabezpečení. I já osobně shledávám tuto zemi velmi atraktivní právě v její 

otevřenosti k tématům, která se v naší republice spíše upozaďují nebo přímo ignorují. 

Faktem je, že Rakousko je v otázce zajištění rodinné podpory ale také v tématech 

týkajících se podpory žen na trhu práce a celkové podpory genderové rovnosti daleko 

otevřenější a nápomocnější než Česká republika. I přesto se Rakousko stále potýká 

s genderovou nevyrovnaností v určitých oblastech společenského života, typickým 

příkladem je trh práce.  

Vlády jednotlivých evropských států reagují rozdílně na vývoj populace a různí se 

ve způsobu vytváření podmínek napomáhající harmonizaci pracovních a rodinných 

závazků. Mým cílem je zjistit, jak je na úrovni obou státu řešena otázka slaďování 

rodinného a profesního života. Jaká konkrétní opatření rodinných politik napomáhají 

rodinám slaďování naplňovat. Dále mě bude zajímat, do jaké míry tato opatření umožňují 

svobodně si volit strategie slaďování rodinných a profesních plánů s ohledem na principy 

genderové rovnosti. Do této problematiky vstupuji jako studentka genderových studií, 

která zastává genderovou rovnost a kriticky nahlíží opatření a má ambici tuto problematiku 

ovlivňovat. 

Celou práci strukturuji tak, že se nejprve věnuji teoretickým východiskům, na která 

pak navazuji částí empirickou. Teoretickou část člením do čtyř oblastí. První z nich se 

věnuje rodině s ohledem na její vývoj a současné pojímání této instituce včetně jejich 

proměn. Dále připojuji debatu o feministické kritice rodiny jako sociálního konstruktu a 

problematizuji pojímání ženských a mužských rolí, o kterých se v rámci rodinného 

uspořádání často hovoří. V této části čerpám především z poznatků Giddense, Singlyho, 

Becka a Maříkové, Vančurové. K této části ještě připojuji problematiku genderových rolí, 

kde pracuji převážně s poznatky Kimmela. 
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V druhém bloku teoretické části se zaměřuji na oblast pracovního trhu ve vztahu 

k rodinnému životu. Konkrétně na genderovou strukturu (ne)rovnováhy mezi prací a 

rodinou. Diskutován bude historický vývoj ekonomických změn, změny a vnitřní segregace 

pracovního trhu, postavení ženy na trhu práce, a také nová rizika a nejistoty trhu práce ve 

vztahu k genderu. Tyto poznatky opírám o statistická data, která lépe ilustrují nerovnosti 

na trhu práce včetně sledování proměn v čase. Zde čerpám z prací Křížkové s Pavlicou, 

Sirovátka s Bartákovou. 

Dalším tématem jsou východiska rodinné a sociální politiky a jejich genderový 

rozměr. Zaměřím se na samotné vymezení rodinné politiky, její vývoj a jak pracuje se 

samotným pojmem rodina, a také jak tematizuje téma slaďování rodinného a pracovního 

života s ohledem na trendy současných rodin. Dále jmenuji vybraná opatření rodinných 

politik napomáhající slaďování rodiny a práce, a jejich dopady na genderovou rovnost. 

Teoretická východiska čerpám především z autorů Krebs, Matějková & Paloncyová, 

Lampert, Křížková. V této části také představím typologii sociálních států Esping – 

Andersena, genderové režimy sociálních státu dle Sainsbury a režimy familizace a 

defamilizace rodinných politik, které následně budu v empirické části aplikovat na 

prozkoumané modely rodinných politik.  

V posledním bloku se věnuji historickému exkurzu rodinných politik v České 

republice a Rakousku. Toto téma je důležité otevřít z toho důvodu, aby byl pochopen 

historický kontext jednotlivých rodinných politik. Historické pojetí je následně vztaženo 

k současnému nastavení fungování státních opatření na pomoc rodin, které je dále 

projednáno v empirické části. Vycházím z literatury Sirovátka a Bartákové, z oficiálních 

dokumentů vydávané ministerstvy – Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), 

Bundesministerium für Familien und Jugend (dále jen BMFJ), z poznatků Havelkové a Vlčka 

s Kantorovou. 

V empirické části nejprve zmiňuji použitou metodologii a metodu. Práce se opírá o 

feministický výzkum se všemi jeho charakteristikami. Na začátku si vytyčuji a představuji 

použití paradigma, následně představuji zvolenou metodu komparace. Za pomocí této 

metody provádím analýzu jednotlivých opatření rodinných politik, která se podílejí na 

slaďování rodinného a profesního života rodin. Výzkumné okruhy dělím na čtyři hlavní 

celky, které jsou dále vnitřně členěné.  

Zaměřuji se na opatření harmonizace práce a rodiny s ohledem na genderovou 

rovnost. Do této kategorie patří mateřské a rodičovské dovolené, finanční dávky a peněžní 

úlevy, zařízení péče o předškolní děti a s tím související legislativní opatření, včetně 

právních opatření zahrnující ochranu pracujících rodičů. Kromě analýzy těchto opatření je 

důležité pozorovat jejich funkčnost a provázanost. Dále zkoumám, do jaké míry je volba či 

vyjednávání mezi rodinnými a profesními rolemi svobodná. Zkoumám možnosti volby 

slaďování rodinného a pracovního života, jaká je rovnost šancí při volbě strategií, a to 
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nejen mezi pohlavími uvnitř jedné rodinné jednotky, ale také jestli existují rozdíly mezi 

jednotlivými typy rodin. V neposlední řadě sleduji dopady těchto voleb a vyjednávání. 

Výsledky analýzy následně uzavírám shrnutím a následně odpovídám na předem stanovené 

výzkumné otázky.  
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2. Teoretická část 
 

 
V této kapitole se zaměřím na teoretické koncepty a pojmy, které považuji vzhledem k 

vybranému tématu za podstatné a relevantní. Témata jsem vybírala tak, aby mi sloužila 

jako podpůrný aparát pro empirickou část diplomové práce. Prvotním krokem je teoretické 

ukotvení jednotlivých pojmů, které jsou pro následnou komparativní analýzu stěžejní. 

Všechny pojmy, s kterými budu pracovat – rodina, vymezení rodinných rolí, trh práce, 

sociální a rodinná politika – procházejí v kontextu neustále probíhajících ekonomických a 

sociálních změn proměnou, a tudíž je potřeba k nim přistupovat kriticky. Představím 

několik možných definic a pojetí rodiny včetně kritického náhledu tohoto konceptu. Budu 

se zabývat vývojem této instituce ve vztahu k tomu, jak je pojímána v kontextu 

současného laického i odborného diskurzu. Bude mě taktéž zajímat proměna rolí aktéru 

uvnitř instituce rodiny z pohledu genderové kritiky.  

Následně se zaměřím na vzrůstající nejistoty na trhu práce, náročnost a kontinuitu 

práce a rostoucí tlak na flexibilitu práce a rostoucí zaměstnanost žen. Některá tvrzení 

doplním statistickými údaji o postavení mužů a žen na trhu práce. Kombinace pracovních 

a rodinných povinností se stává každodenní realitou současných rodin, v literatuře se o 

tomto střetu hovoří dokonce jako o střetu těchto dvou sfér (Křížková, 2010). Jedním 

z nejvýznamnějších aktérů napomáhajících v hledání harmonie mezi prací a rodinným 

životem je stát, který se o tuto problematiku zajímá především z demografických důvodů, 

zajištění ekonomicky aktivního obyvatelstva, s čímž souvisí snaha o udržení funkčního 

sociálního systému. 

Dále budu zkoumat obecné a i konkrétní cíle sociálních a rodinných politik, jejichž 

fungování pak vztáhnu na politiky dvou vybraných států. Poté představím genderové 

aspekty rodinné politiky, tedy postoje feministické kritiky vzhledem k sociálním a rodinným 

politikám, zaměřím se také na zásady rodinných politik z genderového hlediska a na 

opatření zaměřující se na slaďování rodinného a profesního života. Na závěr se zaměřím 

na historický vývoj a současné pojetí rodinných politik s ohledem na slaďování práce a 

rodiny v obou zkoumaných zemích.  
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2.1 Rodina 
 
Samotný pojem rodina a její funkce nejsou v literatuře jednoznačně ukotveny, což vychází 

ze skutečnosti, že rodina jako taková nemá svoji jednu ustálenou neměnnou podobu. 

Giddens rodinu definuje jako „skupinu osob přímo spjatých příbuzenskými vztahy, jejíž 

dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí“ (Giddens, 1999: 156). A za obecný cíl 

rodiny Giddens (1999) považuje uspokojování požadavků a potřeb každého jejího člena. 

Relevantní sociologická literatura zaměřující se na problematiku rodiny (viz Giddens, 2003; 

Singly, 1999) poukazuje na širokou variabilitu reálných podob rodiny a všech různých jejich 

definic. Každá historická etapa pojímá „správné“ nastavení rodinným vztahů různě, a podle 

těchto představ na ni klade také svá očekávání. Na koncept rodiny je totiž možno nahlížet 

z mnoha výzkumných pozic a diskurzů, v nichž se definice opírají o mnohé různé aspekty. 

K instituci rodiny přistupuji jako k sociálnímu konstruktu, který je ovlivněn aktuální 

společenskou situací a společenskými podmínkami. Jakoukoliv definici rodiny je nutné 

zasadit do jejího historického a sociálně kulturního kontextu. Rodinu můžeme tedy vnímat 

především jako pestrý a živý systém odrážející aktuální sociodemografické trendy, který 

se mění a má schopnost se přizpůsobovat. 

Giddens (2003) pojímá současnou rodinu v západní společnosti jako monogamní, 

avšak z důvodu vysoké rozvodovosti se spíše přiklání k sériové monogamii. Dalším rysem 

současné rodiny je představa romantické lásky, předpokladem založení rodiny je citový 

individualismus. Rodina je převážně patrilineární, neolokální a má nukleární charakter 

(Giddens, 2003). To znamená, že děti obvykle získávají jméno po otci, nově vzniklá rodina 

se stěhuje na nové místo, a typickou rodinu tvoří rodiče a jejich děti. Současná rodina, 

někdy označovaná jako postmoderní, je často spojována s proměnou postmoderní 

společnosti. Dochází k posunu směrem k individualizaci hodnot, životních stylů, člověk má 

svobodnější a individuálnější možnosti volby. Na druhou stranu však tato postmoderní doba 

přináší i nové hodnoty a rizika. Dochází k větší vzdělanosti žen a tudíž k nárůstu jejich 

zaměstnanosti a zájem o pracovní kariéru. Založení rodiny se stává otázkou individuální 

volby a manželství již není nutnou podmínkou k založení rodinného života, vznikají tak 

nové formy partnerství (Sirovátka, 2003). 

Postmoderní doba je charakterizována větším ovládáním vlastního osudu, ať už 

jde o jednotlivce nebo celé rodiny. A to ze dvou důvodů, které se posilují navzájem. 

Převládá hodnotový systém vyzdvihující autonomii a snižující hodnotu materiálního a 

symbolického dědictví. Vedle toho vznikly i objektivní podmínky, které ovládání vlastního 

osudu usnadňují (zejména antikoncepce a zákony, které se k ní vztahují). Moderní 

techniky kontroly porodnosti samy o sobě samozřejmě touhu po dětech nesnižují, spíše 

však zvyšují příklon k hodnotě individuální autonomie (Singly, 1999). 
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2.1.1 Historický kontext rodiny 

Rodina jako instituce prošla v průběhu společenských změn několika zásadními změnami 

(zejména ve 20. století). „Tradiční“ nukleární rodina - rodiče a jejich biologické dítě/děti - 

je v současné době jen jednou z mnoha existujících podob rodinného soužití. Zvlášť dnes 

se uspořádání rodin včetně způsobu jejich života různí. Současnými fenomény jsou 

např. rodiny rozvedené, monoparentální nebo naopak se sdíleným rodičovstvím, 

rekonstituované nebo „zvolené" (sdílené bydlení, squaty, duchovní komunity, komunitní 

celky apod.) či homoparentální (Sirovátka, 2003). Právě kvůli rozmanitosti podob 

rodinného uspořádání se ve všeobecném ale i odborném diskurzu hovoří o krizi a rozpadu 

„tradiční“ rodiny. Tedy modelu, který je většinovou společností stále považován za jediný 

funkční útvar.  

Je třeba se blíže podívat na označení „tradiční rodina“, kterou uvozuji z důvodu 

problematičnosti použití tohoto pojmu. Tzv. tradiční rodina může označovat rodinu 

z hlediska časového vymezení (tzv. širší rodinu před vznikem moderní společností) nebo 

sociální ukotvenost rodiny (model, který je institucionalizovaný zákony). Označení „tradiční 

rodina“ v běžném chápání odkazuje právě k tzv. měšťanskému modelu nukleární rodiny, 

složené z obou biologických rodičů a jejich dětí, který časově spadá až do doby „moderní“ 

(Havelková, 2003). To, co je dnes pojímáno jako „tradiční rodina“, je rodina nukleární, 

heterosexuální a vnitřně genderovaná, nikoli tedy rozšířená rodina před vznikem moderní 

společnosti. „Tradiční" model rodiny předpokládá „tradiční“ genderové rozdělení prostorů 

na mužský a ženský, kde muž je spojen s veřejným prostorem a mocí a žena se 

soukromým prostorem domácnosti a péče o děti.  Tento model rodiny, kdy muž je v první 

řadě živitelem a žena pečuje o děti a domácnost, je časově charakteristický zejména pro 

19. století a počátek 20. století (Havelková, 2003). Avšak přesvědčení o funkčnosti a jediné 

„správné“ či dokonce „přirozené“ formě uspořádání rodinného života panují dodnes.  

Vývoj rodiny však oproti dřívějšímu uspořádání směřuje k rovnoprávnějšímu 

uspořádání. Postmoderní rodiny jsou čím dál více charakteristické tím, že nejsou stavěny 

na jednom daném univerzálním vzoru či modelu. Moderní doba je charakteristická vztahy 

založenými na vzájemné dohodě mezi partnery, tento fakt však činní rodinné vazby 

zranitelnější, nestabilnější a snadněji zrušitelné (Beck, Beck-Gernsheim, 1995). 

V současné době se setkáváme s různými podoby rodinného života - nemanželské páry, 

rozvedená manželství, stejnopohlavní rodiny, rodiny pouze s jedním rodičem (Renzetti, 

Curran, 2003). Právě proto z řad mnoha odborníků i laické společnosti slýcháme, že 

současná rodina je v rozpadu, jelikož se začínají rozpadat „tradiční“ představy o nukleární 

heterosexuální rodině se striktním uspořádáním genderových rolí. Význam rodiny je 

utvářen tím, jaké má daná společnost představy o instituci rodiny, o její podobě a 

fungování mezi jednotlivými členy. Pokud některý současný model do této představy 

nezapadá, zdánlivě se dochází k závěrům, že rodina míří ke svému zániku (Dudová, 2009). 
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Avšak nukleární rodina v takové podobě je ve skutečnosti konstruktem, který není nikterak 

„přirozený“. Tento preferovaný model rodiny založený na představě přirozené danosti se 

však vyskytuje relativně krátce a je charakteristický zejména pro 19. století.   

V průběhu 20. století prošla evropská společnost několika zvraty, které měly 

zásadní dopad také na podobu rodinného života. Rodina začíná být prostředím, v němž si 

její členové tvoří své soukromí a individualitu a usilují o autonomní postavení rodiny ve 

vztahu k okolí. Žena během 20. století získala značnou osobní, finanční a společenskou 

samostatnost, což mělo vliv na fungování rodinných vztahů. Zároveň je rodina také 

záležitostí veřejného zájmu státu, který do života rodin určitými způsoby vstupuje a 

zasahuje. To se děje prostřednictvím právních norem, dále prostřednictvím pomoci státu 

rodinám poskytnutím různých dávek a podpor směřujících k lepšímu ekonomickému 

statusu rodiny a také prostřednictvím určité institucionální struktury (Vančurová a kol., 

2005). Ve 20. století se rodina v našem kulturním okruhu zmenšila, „atomizovala se“, 

osvobodila se. Zároveň také přišla o podpůrné vazby na své blízké okolí, jako je širší rodiny, 

sousedství apod. (Maříková, 2004). Současná rodina je tedy velmi různorodá a rozmanitá 

ve své struktuře. 

 

2.1.2 Proměny současné rodiny 

Jedinec žijící v dnešní společnosti je definován v první řadě ve vztahu k sobě samému, tedy 

nejprve jako osoba, a až poté jako člen nějakého společenství či skupiny (Beck, Beck-

Gernsheim, 1995). Hovoříme tedy o vzrůstající individualizaci uvnitř rodiny. Při konstrukci 

individualizované identity současného jedince má rodina obrovský význam, méně však jako 

instituce a více jako prostředí trvalých osobních vztahů. Sociologické bádání se zabývá 

otázkou, jak současné společnosti zajišťují sociální integraci a soudržnost. Sociolog Singly 

(1999) stejně jako Beck (1995) řeší pojetí současné společnosti, která je oproti 

společnostem minulým více individualizovaná.  

 V průběhu druhé poloviny 20. století se individualizace začíná dotýkat všech osob 

tvořících společnost, zatímco dříve byla rezervována pouze mužům. Individualizovanými 

jedinci se nyní stávají i ženy a v posledním období tak začínají být vnímány i děti. Člověk 

žije a je stále vnímán jako individuum vyvázané ze skupin a komunit, které je v minulosti 

pevně určovaly. Je stále více autonomní a nezávislý na svém okolí (Singly, 1999). Beck 

hovoří o individualizaci jako o pozitivním jevu, protože znamená pro člověka vyvázání se 

z předem definovaných pravidel a povinností a vzestup jeho osobní svobody v rozhodování. 

Druhou stranou mince je však skutečnost, že člověk skrze proces individualizace ztrácí své 

pevné zakotvení a vnitřní stabilitu. Jeho život se tak stává v mnoha směrech složitější. 

Jelikož je závislý na neosobních institucí, je zatížen vlastní zodpovědností za sebe sama, 

z toho, že se neustále musí rozhodovat mezi mnoha řešeními, a musí tak na sebe brát 

mnoho rizik (Beck, Beck - Gernsheim 1995).  
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Beck a Singly se neshodují v otázce „rizika“ současného společenského vývoje. 

Zatímco Beck klade na stejnou rovinu vnější rizika, jeho například nukleární nebezpečí či 

ohrožení životního prostředí a „rizika“ osobního života – nestabilitu a křehkost manželství 

a partnerství, podle Singlyho je vhodnější tuto druhou oblast označit termínem „nejistota“. 

Nestabilita v osobním životě na jedné straně znamená riziko, na straně druhé zároveň 

vypovídá o osobní svobodě individuí. Přestože se nestabilita rodinného života stává terčem 

mnoha i dobře míněných kritik, je pravděpodobně nezbytnou daní za svobodu, které by 

dnes byl málokdo ochoten se osobně zříct. Partnerský pár dnes znamená dvě osoby, které 

jsou spolu, jelikož se tak samy rozhodly. Důležitou roli hraje uspokojení z tohoto vztahu. 

Podle F. de Singlyho představuje láska v současných společnostech hlavní vzor sociální 

vazby. Musí být založená na svobodné volbě partnera, a právě touto svobodou je dána 

křehkost této vazby (Singly, 1999). 

V důsledku zmíněných změn se také proměnil vztah k dětem. Beck a Beck-

Gernsheim poukazují na to, že ačkoliv se v současnosti v západních zemích rodí stále méně 

dětí, dítě nebylo nikdy důležitější než právě dnes. Skrze dítě totiž dochází k uspokojování 

především emocionálních potřeb jejich rodičů. Motivace k tomu mít dítě je spojována 

s touhou po zakořenění, dodání smysluplnosti životu, pocitem štěstí a vytvoření pevného 

citového pouta (Beck, Beck-Gernsheim 1995). Ve 20. století se proměňuje zásadním 

způsobem i vztah mezi rodiči a dětmi, pozice a úloha dítěte v rodině. Ještě na konci 19. a 

počátku 20. století bylo povinností rodičů předat dětem kapitál ve formě majetku, 

vlastnictví (tj. ekonomický kapitál). Tehdy bylo dítě chápané „instrumentálně“ jako 

skutečná či potencionální ekonomicky činná osoba, jako dědic majetku (Maříková, 2004). 

Rodičovství se stává stále zodpovědnějším úkolem: „čím méně dětí, tím vyšší 

zodpovědnost, tím vyšší práva má dítě, tím spíše pár zvažuje, zda si dítě pořídí“ (Beck, 

Beck – Gernsheim, 1995: 108). Rodiče jsou povinni milovat své dítě a udělat maximum 

pro jeho rozvoj. V prostředí industriální společnosti je to pak zpravidla žena, která přebírá 

hlavní zodpovědnost za aktivní péči o dítě (Beck, Beck – Gernsheim, 1995).  

Mateřství stejně jako otcovství je přes svůj jistý biologický základ převážně sociální 

konstrukcí či produktem, který předpokládá určité vzorce chování otce a matky v dané 

kultuře (Maříková, 2004). Již v roce 1989 diskutovala feministická autorka Sandra Ruddick 

koncept sociálního mateřství (Ruddick, 1989). Tvrdí, že matkou se žena nerodí, nýbrž se 

jí stává. Sociální matkou však nemusí nutně být biologická matka, tou se může stát osoba 

jakéhokoliv genderu, která je schopná se o dítě postarat (Ruddick, 1989).  

Společenské instituce rodiče ovlivňuje v tom, zda děti mít či nemít a kdy už se to 

naopak nehodí a jaké jsou jejich povinnosti jako matky a otce. Společnost také artikuluje, 

co je a není přípustné pro ženy a muže v rodičovských rolích, to samo o sobě vyvolává 

určitý nátlak na oba rodiče. Obsah mateřského a otcovského chování není však jednou 

provždy daný a neměnný, vyvíjí se v průběhu historie a liší se napříč jednotlivými kulturami 
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(Maříková, 2004). V současné době se posunuje vnímání pojetí otcovské role, která souvisí 

s již zmiňovanými společenskými změnami – s rostoucí zaměstnaností žen a hledání 

strategií slaďování rodinného a pracovního života. V České republice bylo umožněno právo 

otců využívat rodičovskou dovolenou už v roce 2001, je však muži využívána minimálně 

(uvádí se max. 3 % otců). Podobné procento se uvádí v případě Rakouska, zde se však 

podíl otců zvýšil z 1 % na 3 % po zavedení možnosti sdílení části rodičovské dovolené 

oběma rodiči (MPSV, 2015). 

Ani sféra rodiny a domácnosti neunikla podstatným změnám. Jsou formulovány 

nové požadavky na roli matky i role otce. Podle Maříkové (2004) se od otce očekává větší 

citová zainteresovanost a angažovanost, větší pochopení a vcítění se do ostatních členů 

rodiny. Jsou na něj kladeny nároky především v citové rovině. Od ženy-matky se očekává 

samostatnost, rozhodnost, schopnost zabezpečit sebe i své děti. Očekává se i větší míra 

partnerství mezi rodiči, která je formulována v požadavku rovnoměrného sdílení 

rodičovských rolí – a to nejen při faktickém výkonu prací, při nichž koneckonců mohou být 

rodiče zastoupeni i zvenčí, ale především u povinností (zodpovědností) a práv (Maříková, 

2004). 

 

2.1.3 Feministická kritika rodiny 

Pojímání rodiny a její fungování kritizovaly (a stále kritizují) také různá feministická 

hnutí. Poststrukturalistický feminismus kritizuje samotný koncept rodiny, který je nutné 

vnímat jako sociální konstrukt. Je třeba kriticky nahlédnout esencialistické pojetí „tradiční 

rodiny“, která spočívá ve zdánlivě přirozené danosti jejich aktérů. Základním východiskem 

esencialistického pojetí je přesvědčení, že rodina založená na heterosexuálním 

manželském sňatku je přirozeně dána, tudíž také nerovnosti mezi aktéry jsou již z podstaty 

každého pohlaví dány (Renzetti, Curan, 2003). Dichotomické pojetí rolí otce a matky 

v rámci rodiny tak vedou ke kulturnímu tlaku a společenskému očekávání určitého 

(normativně zatíženého) jednání obou rodičů ale také k reprodukci genderových 

stereotypů. Role matky i otce jsou zatížené specifickými hodnotami, přičemž ani jeden 

z rodičů nemůže druhého v jeho roli nahradit. Východiskem poststrukturalistického 

feminismu je poukazování a odhalování toho, že heterosexuální rodina, v niž jsou 

dichotomicky rozdělené mateřské a otcovské role, není přirozeně vzniklý model, nýbrž 

uměle vytvořený sociální konstrukt sloužící mocenskému nastavení společnost. Z tohoto 

modelu profitují ti, kteří v tomto mocenském uspořádání drží dominantní pozici – 

heterosexuální muži (Renzetti, Curan, 2003). 

Poststrukturalistický feminismus, který vychází z lingvistických teorií frankfurtské 

školy a z teorií moci a diskurzu M. Foucaulta, právě na toto esencialistické pojetí rodiny 

reaguje a přináší ostrou kritiku. Východiskem Foucaulta (1996) je přesvědčení, že 

vnímaná realita není nikdy svou povahou objektivní a přirozená, nýbrž je vždy 
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konstruována. Rodinné role, které přisuzujeme ženě a muži, jsou vždy jen kulturními 

produkty. Podle Foucaulta je diskurz1 vnímání rodiny projevem moci. Většinové vnímání 

termínů „rodina“, „muž“ a „žena“ považuje za konstrukty hájící patriarchální mocenskou 

hierarchii (Foucault, 1996). Základním východiskem poststrukturalistického feminismu je 

tedy odhalení, že rodina založená na heterosexuálním manželském sňatku není nic 

přirozeného, ale že je to naopak umělý sociální konstrukt sloužící konkrétní mocenské 

dominanci heterosexuálních mužů nad ženami a homosexuály. 

P. Bourdieu hovoří o nastolování rodiny a nastolování v rodině, přičemž samotný 

proces „nastolování“ probíhá prostřednictvím technického a rituálního ukotvování jednoty 

a zajišťováním integrace rodiny, čímž se podílí na ukotvování sociálního řádu a jeho 

reprodukci. Rodina se podle něj stává individuálně prožívanou zkušeností, která je však 

současně ovlivněna kontextem dominantní představy o rodině, definovanou termíny jako 

je dům, domov nebo domácnost (Bourdieu, 2000). 

 

2.1.4 Problematika genderových rolí uvnitř rodiny 

Předpokladem fungování rodiny je sladění rolí jejich jednotlivých členů, rodina se tak stává 

prostorem odhalující, jak do rodinného života a vztahů mezi jejími členy zasahují vnější 

instituce a představy o fungování genderových rolí, a naopak, jak rodinné vztahy ovlivňují 

genderové role ve společnosti. Tradiční dělba práce v rodině je považována za přirozený 

důsledek reprodukčních rozdílů mezi mužem a ženou, a je považována strukturálními 

funkcionalisty za vysoce funkční (Renzetti, Curran, 2003). Tyto myšlenky strukturálních 

funkcionalistů však byly několika teoriemi vyvráceny. 

Rozvoj moderní společnosti přinesl přehodnocení toho, co bylo předtím považováno 

za přirozeně dané a také neměnné. Významnou proměnou prošel také tzv. genderový řád 

ovlivňující představy o ženách a mužích ve společnosti. Začaly vznikat genderové teorie, 

které se dle Kimmela (2000) snažily pochopit a vysvětlit genderovou rozdílnost a 

genderovou dominanci. Jeden ze směrů, který genderovou rozdílnost vysvětluje, je 

biologický determinismus, který staví na předpokladu, že genderová rozdílnost je 

odvozována od biologické podstaty ženského a mužského těla. Z toho vyplývá, že mimo 

jiné uznává přirozeně daný charakter nerovností ve společnosti. Např. již zmiňovaní 

strukturální funkcionalisté použili argumenty založené na této komplementaritě 

v 50. letech 20. století, když obhajovali nerovnoprávné rozdělení mužských a ženských rolí 

v americké rodině. Mužskou roli – hmotné zabezpečení rodiny, nastavení pravidel rodiny 

atp. - odvozují z jeho „přirozené“ vyšší síly a inteligence, zatímco ženské role – zajištění 

péče o dítě a domácnost, vytváření příznivého emočního klimatu v rodině - vymezují jako 

přirozeně emocionální a expresivní. Tuto vzájemně komplementární dělbu rolí přitom 

                                                 
1 Ve „foucaultovském“ pojetí se jedná o systematicky uspořádaný soubor výroků o daném tématu. Povaha diskurzu je vždy 

závislá na společenském, kulturním a historickém kontextu (Foucault, 1996). 
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funkcionalisté obhajují jako nezbytnou pro rovnovážné fungování a reprodukci moderní 

společnosti (viz. Gjuričová, 1999 a Renzetti, Curran, 2003). 

Avšak toto vysvětlení odkazující se na biologické rozdíly nebylo dostačující a bylo 

v rozporu s mnohými antropologickými výzkumy. Ty dokládají, že vnímání genderových 

rozdílů i míra genderové dominance se v různých kulturách liší (Pavlík, 2007). Nedostatek 

biologického determinismu je spatřován v tom, že „typicky mužské“ a „typicky ženské“ 

vzorce chování považuje za přirozenou a neměnnou normu a nebere v úvahu jejich kulturní 

kontext. Feministická kritika upozorňuje také na to, že pojetí rolí z pohledu biologického 

determinismu v současné společnosti neodpovídá reálným a funkčním vztahům a nese 

s sebou řadu negativních důsledků. Dochází často k tomu, že odklon od takto rigidně 

vymezených ženských a mužských rolí bývá společností kritizováno. Což má poté za 

následek znehodnocování těch členů společnosti, kteří svoji ‚přirozenou“ roli nenaplňují 

(Gjuričová, 1999). Nehledě na to, že komplementární dělení založené na „přirozeném“ 

dělení rolí ani v minulosti zdaleka nepokrývala všechnu dynamiku rodinného života, kdy 

např. chudé ženy musely pracovat a zároveň se starat o rodinu. Toto dělení rodinných rolí 

nepasuje ani na současnou životní praxi, kdy ve většině rodin jsou zaměstnaní oba partneři 

a oba se určitou měrou podílejí na chodu domácnosti nebo stále přibývající počet matek 

samoživitelek (Smetáčková, Vlková, 2005). 

S tímto biologicky determinovaným pojetím se také setkáváme v odborné literatuře 

z pera některých současných českých sociologů. Např. Možný říká, že rodina je ustálený 

způsob péče o reprodukci druhu. Všechny pohlavně se rozmnožující druhy mají svůj 

specifický, pevně daný způsob o potomstvo. Předává se nikoli učením, ale v genech 

s přesně určenou rolí samiček a samečků (Možný, 2002). Vyvozuje rozdělení „ženské“ a 

„mužské“ role na základě biologicky dané reprodukční činnosti. Tento pohled byl však 

překonán genderovými teoriemi, které se zabývají konstruování genderu a genderových 

rolí (viz Kimmel, 2000). 

Na biologický determinismus reagovaly genderové teorie vycházející z předpokladu 

sociálního konstruktivismu. Kimmel tvrdí, že teorie genderových rolí depolitizuje gender, 

jelikož klade příliš velký důraz na individuální socializaci a nebere v úvahu institucionální 

rámec genderu. Teorie genderových rolí nepřipouští existenci dalších forem maskulinity a 

femininity, a také nereflektuje proměnu genderové role v průběhu života a na různých 

pozicích v rámci společenské struktury. Tento omezený pohled na genderové role tak 

nemůže zcela jasně objasnit mocenský rozměr genderu (Kimmel, 2000). 

Sociální konstruktivismu tak zastává tvrzení, „že muži a ženami se nerodíme, ale 

stáváme se jimi v důsledku socializace a života v konkrétní společnosti“ (Pavlík, 2006: 9). 

Sociální svět se neutváří „objektivně“ a nezávisle, ale nabývá takových hodnot a významů, 

jaké mu společensky přiřkneme. Tento svět je produktem společnosti a stejně tak i gender 

odkazuje k tomu, že představy o mužích a ženách stojí na protikladném vymezení 
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maskulinity a femininity (Pavlík, 2007). Sociální konstruktivismus nepovažuje rozdíly mezi 

muži a ženami za velké a zásadní, upozorňuje na to, že větší rozdíly můžeme najít mezi 

jedinci v rámci obou skupin (Kimmel, 2000). 

 Gender je také kategorie situační (Pavlík, 2006), což znamená, že jedinec 

přizpůsobuje své chování a jednání v závislosti na pozici, kterou právě zastává. Podle 

sociálního konstruktivismu nejsou rozdíly mezi ženami a muži genderovými rozdíly mezi 

pohlavím ale rozdíly plynoucí z odlišných pozic, ve kterých se muži a ženy nacházejí. 

Jedinec přizpůsobuje své chování pozici, a tak je i žena je schopna zastávat maskulinní 

pozici a naopak (Kimmel, 2000). Není možné hovořit o tom, že v naší kultuře existuje jedna 

univerzální představa o maskulinitě a femininitě. Avšak mezi jednotlivými podoby 

maskulinity a femininity existuje různé hodnotové měřítko. Kimmel hovoří o 

tzv. hegemonní maskulinitě a preferované femininitě (pojmy poprvé použity R.W. Connell), 

kterým každá kultura přiřazuje normativní a „přirozené“ vlastnosti a charakteristiky, a 

podle nich jsou ženy a muži v dané společnosti poměřování (Kimmel, 2000). 

 

2.2 Vztah mezi prací a rodinou 

Práce obecně představuje základní prvek v životě člověka i společnosti, který nejenže 

zajišťuje přežití člověka ve společnosti, ale má také významný sociální význam, od kterého 

se odvíjí celková kvalita života člověk ve společnosti (Giddens, 1999). Práci lze tedy 

považovat za zásadní institucionální sféru v životě člověka. Zapojení mužů a žen na trhu 

práce bylo ovlivněno společenskými změnami, které se výrazně podílely také na nastavení 

rodinného života. Rozsáhlé strukturální a hodnotové změny, ke kterým dochází v západní 

společnosti již od poloviny 20. století vytvářejí potřebu nově řešit vztah práce a rodinného 

života (Renzetti, Curran, 2003). 

Instituce rodiny a práce jsou v úzké interakci a jedna pro druhou představuje 

podstatný prvek pro další fungování. Vzájemná vazba světa práce a rodiny tak představuje 

nesmírně spletitou síť vztahů, předpokladů a často i omezení, která vyžadují systémové 

snahy o jejich efektivnější sladění. Práce z historického pohledu byla spojována s 

fungováním domácnosti. Veškerá práce se odehrávala přímo v obydlí nebo v jeho blízkosti. 

Práce rodiny byla společná. Členové rodiny pracovali a starali se o hospodářství, které bylo 

pro ně životně důležitou hodnotou. Práce byla rozdělena mezi muže, ženy i děti a odměna 

za práci byla rozdělena mezi celou rodinu. Ženy převzaly vůdčí úlohu a staraly se o 

majetek, což mělo významný podíl na celém pracovním procesu. Manželky řemeslníků a 

sedláků měly na starosti účty, vdovy převzaly a vedly rodinné podniky. Politika a vojenství 

nadále zůstávaly doménou mužů (Giddens, 1999).  

Toto nastavení se začalo v 19. století výrazně proměňovat, jelikož práce přestává 

být přímo spjatá s místem bydliště. Muži odchází za placenou prací mimo domov, naopak 

ženy zůstávají doma a vykonávají neplacenou práci v domácnosti, která se stává oproti 
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mužské práci podřadnější. Došlo ke vzniku tzv. měšťanského modelu rodiny, který byl 

charakteristický jasně vytyčenými rolemi uvnitř rodiny, tedy muž jako živitel a žena jako 

pečovatelka, která je ekonomicky závislá na svém manželovi (Havelková, 2003). 

Oddělením veřejné sféry od soukromé dochází tedy k tomu, že ženská a mužská práce jsou 

vnímány jako dvě odlišné činnosti, tím se lidská práce stává velmi genderovanou. Muži 

jsou vnímáni jako cennější pro trh práce a jejich společenský status a role se stala normou, 

která je nadřazenější ostatním členům společnosti – hlavně ženám. Společnost 

s takovýmto uspořádáním se stává androcentrickou2 (Renzetti, Curran, 2003).  

Dochází tedy k genderové dělbě práci, která byla založená na biologickém 

determinismu, o němž pojednává kapitola o problematice genderových rolí. Pracovní trh 

se stává místem „homosociální“ reprodukce, kde si muži stvrzují svou identitu. Pokud 

v tomto prostředí selžou a stanou se neúspěšnými, ztrácí svoji mužskost. Rozdíly mezi 

mužskou a ženskou prací byly často vysvětlovány představou o přirozené předurčenosti 

k určitým činnostem. Koncept biologického determinismu opodstatňoval genderovou dělbu 

práce, tyto představy však byly mnohými výzkumy vyvráceny, avšak biologický 

determinismus funguje ve vysvětlování dělby práce dodnes (Renzetti, Curran, 2003). 

V průběhu druhé světové války došlo k zásadnímu obratu v přístupu žen na trhu práce. 

Ženy musely nahrazovat pracovní pozice mužů, kteří odcházeli do války. Avšak po druhé 

světové válce došlo zejména v západních zemích opět k návratu k „tradičnímu modelu“ 

rodinného uspořádání. Ženy byly vytlačeny z pracovního trhu zpět do domácnosti 

(Havelková, 2003). Odlišná byla situace v České republice, kde komunistický režim 

propagoval vstup žen na trh práce, o tom více v kapitole věnující se historickému exkurzu 

rodinné politiky v České republice.  

V současných západoevropských společnostech je již běžné, že rodiny jsou 

zpravidla dvoukariérové, tedy finanční zajištění u velké části českých rodin závisí na obou 

partnerech. Živitelem již není pouze jeden člen rodiny, ale oba partneři se finančně podílejí 

na udržování určité životní úrovně (Křížková, Pavlica, 2004). Tento model je taktéž 

podporován ze strany státu, trhu práce, ale také je mnohdy nezbytný pro finanční zajištění 

chodu rodiny. Také obecně se proměnil vztah žen k pracovnímu trhu práce, placená práce 

je součástí každodenního života většiny žen, formuje tak i jejich sebevědomí a finanční 

nezávislost (Křížková, Pavlica, 2004). 

Fungování pracovního trhu stále stojí na hodnotách, které byly platné už 

v 19. století, kdy se předpokládalo, že jeden člen domácnosti pracuje (muž) a druhý je 

doma (žena), je tedy silně androcentrický. Moderní uspořádání práce a pracovní doby je 

založené na nerovném postavení žen a mužů. Předpokládá, že ten, jehož práce je 

považována za hodnotnější, nezastává hlavní pečující funkci o rodinu a domácnost. Podle 

                                                 
2 „Androcentrismus doslova ‚mužostřednost‘: představa, že muži jsou ženám nadřazeni a že muži a jejich 

prožívání světa představují normu, jíž jsou ženy poměřovány“ (Renzetti, Curran, 2003: 526). 
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Křížkové (2005: 15): „současný pracovní trh stále preferuje ,mužský‘ model pracovní 

dráhy.“ Ten zahrnuje plynulé pracovní nasazení až do důchodu, které není zatíženo 

rodinnými povinnostmi, podmíněné dlouhou pracovní dobou včetně časové a prostorové 

mobility a přizpůsobené potřebám zaměstnavatele. Na druhou stranu vzrůstá nejistota 

pracovního uplatnění, objevují se nové formy zkrácených úvazků či flexibilních forem práce 

jako je např. práce z domova. Tyto úvazky jsou však vnímány jako „alternativní“ a 

hodnotově nižší oproti „mužskému“ nasazení na trhu práce. Je třeba podotknout, že 

preferovaný „mužský“ model nepředstavuje nutně pouze znevýhodnění pro ženy, ale 

vyčleňuje i některé muže. 

Také vnímání fungování domácnosti není výrazně ovlivněno principy rovných 

příležitostí ve společnosti. Obecně práce, a to zejména na řídících pozicích a na společností 

i platově více oceňovaných postech, je definována tak, že nebere v úvahu péči o rodinu a 

domácnost.  Úspěšný a ideální pracující člověk je ten, který nemusí či se nechce angažovat 

v rodinném životě. To znesnadňuje životy nejen ženám ale i mužům, jelikož jsou nuceni si 

vybrat mezi těmito dvěma sférami. Také platové ohodnocení žen je téměř ve všech 

ekonomických odvětvích nižší než u mužů. Přestože ženy často vedle práce v zaměstnání 

přebírají stále většinu zodpovědností za chod domácnosti, za péči o děti a také o seniory 

(Křížková, Pavlica, 2004). Tato práce v domácnosti je však považovaná za nehodnotnou, 

resp. nedosahuje takové společenské prestiže a finančního ohodnocení jako výkon činnosti 

na trhu práce.  

Rozdíly jsou stále viditelné také v genderové segregaci trhu práce a v neposlední 

řadě v platovém ohodnocení. K vysvětlení důvodu proč zaměstnavatelé platí za stejnou 

práci méně ženám než mužům, nabízí odborníci mnoho hypotéz. Jednou z nejčastějších 

příčin je zamlčený předpoklad, že ženy se věnují primárně péči o rodinu a domov a výkon 

placeného zaměstnání je pro ně druhotný. Mateřská role tak ženy na trhu práce 

jednoznačně znevýhodňuje a přitom se často nejedná ani o reálné mateřství, nýbrž 

potenciální mateřství každé ženy v produktivním věku. Dalším důvodem je představa, že 

ženy odvádějí méně hodnotnou práci, tudíž za ni dostávají i méně zaplaceno. Jiná možná 

vysvětlení nižšího finančního ohodnocení se odvíjí od femininních vlastností – pasivita, 

senzitivita, nesamostatnost - které jsou typicky připisovány právě ženám a při výkonu 

některých zaměstnání nejsou příliš vítány. Všechny tyto nevyslovené domněnky vytváří 

neviditelné překážky na cestě žen ke kariérnímu růstu a seberealizaci (Renzetti, Curran, 

2003). Sirovátka tvrdí, že v současné době je nejvíce ohrožen tzv. sekundární trh práce, 

do kterého spadají ti, kteří svou identitu vyvozují ze svého postavení mimo svět placené 

práce, jedná se zejména o studenty, migranty, lidé s postižením ale také matky s malým 

dětmi (Sirovátka, 2006). 

Nejistoty a rizika trhu práce se mohou kombinovat a prolínat s nestabilitou 

partnerských a rodinných vztahů. To může způsobovat jak omezení možností naplňovat 
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partnerské a rodičovské aspirace a závazky, tak k brzdění možnosti individuálních voleb 

společenského a pracovního uplatnění. Nové nejistoty a rizika trhu práce ovlivňující 

rodinnou sféru jsou hodnoceny jako ambivalentně, neboť dopady těchto změn na matky a 

otce jsou rozdílné (Esping – Andersen, 1999). 

 

2.2.1 Nerovnosti na trhu práce z genderového hlediska 

Mezi základní lidská práva patří právo na práci. V dnešní době není problém v tom, že by 

toto právo bylo někomu upíráno, ale spíše jde o to, jakým způsobem se člověk dokáže 

pracovně zařadit. Současný trh práce je stále charakteristický rozdíly v postavení žen a 

mužů. Tyto nerovnosti jsou součástí širších mechanismů sociální reprodukce genderu, 

souvisejí s dělbou práce v rámci rodiny, ale také vycházejí ze symbolického postavení žen 

a mužů ve společnosti (Renzetti, Curran, 2003). Harding (1986) považuje oblast 

společenské dělby práce mezi muže a ženy za jeden ze tří aspektů genderové struktury 

společnosti. Gender jako strukturující princip se v oblasti trhu práce projevuje v několika 

ohledech, a to v postavení na trhu práce, v platových ohodnoceních a kariérních drah mužů 

a žen (Renzetti, Curran, 2003). 

 Strukturovanost trhu práce podle pohlaví nazýváme genderovou segmentací trhu 

práce, ta poukazuje na koncentrovanost žen a mužů v různých odvětvích, povolání nebo 

pracovních místech. Rozlišujeme segmentaci horizontální a vertikální (Renzetti, Curran, 

2003). Obecně se horizontálně či vertikálně segmentované trhy práce liší v pracovních 

podmínkách, šancích na kariérní vzestup, v hierarchických strukturách a také podle odměn, 

čímž jsou omezovány pracovní příležitosti žen i mužů (Čermáková et al., 2000).  

Genderová segregace zaměstnání dlouhodobě přetrvává v celé Evropě a v čase 

nedochází k jejímu výraznému snižování (ČSÚ, 2015). Horizontální segregace představuje 

vyšší koncentraci žen v určitých oborech, které jsou někdy označovány jako „ženská 

povolání“ (Renzetti, Curran, 2003). Příkladem jsou oblasti zdravotní, sociální péče a 

školství, v těchto oblastech se vyskytují také pozice, které jsou obsazovány ženami téměř 

ve 100%, jako je profese učitelství předškolní výchovy či zdravotní sestry. Na druhé straně 

existují čistě „mužské“ profese, jako zedníci či pracovníci v dolech (ČSÚ, 2015). 

Feminizovaná povolání jsou daleko více spojena s negativními konotacemi - jednotvárnost, 

nižší kvalifikace, hůře placené, menší možnost kariérního postupu. „Mužská“ práce pak 

bývá vnímána jako nadřazenější práci „ženské“ (Renzetti, Curran, 2003). Tabulka č. 1 

ukazuje zastoupení žen a mužů ve vybraných odvětví v EU za rok 2014, čísla jsou uvedená 

v procentech z celkové zaměstnanosti osob ve věku 15 – 64 let. 
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Tabulka č. 1: Mezinárodní srovnání – nejvýznamnější odvětví dle koncentrace 

zaměstnanosti mužů a žen, 2014  

 

 

(Zdroj: Eurostat 2015)  

Vertikální segregací se rozumí rozložení mužů a žen na pozicích s různou mírou 

řízení a odpovědnosti. V této souvislosti se často hovoří o efektu skleněného stropu, 

který odkazuje na neviditelné bariéry v kariérním růstu (Renzetti, Curran, 2003). Ženy 

často neobsazují vyšší pozice, zejména v politické a ekonomické sféře, také pouze jedna 

třetina pozic ve vědě a inženýrských pozic je obsazována ženami. Největší obchodní 

společnosti kótované na burze v rámci EU měly v roce 2013 mezi členy představenstva 

pouze 17,8 % žen a pouze ve 4,8 % případů stály ženy v jeho čele. Zastoupení žen na 

pozicích výkonných ředitelů (CEO) bylo pak ještě nižší – pouhých 2,8 % (EU, 2015). Větší 

zastoupení žen v oborech, které jsou hůře finančně ohodnocené, a také jejich větší 

zastoupení na nižších pozicích napříč všemi obory, nutně vede v obecném srovnání 

v mzdovém ohodnocení mužů a žen k rozdílům. Tyto rozdíly pak ženy znevýhodňují také 

v případě pobírání příspěvku v důchodovém věku. V rámci Evropské Unie vydělávají ženy 

v průměru o 16,4 % méně než muži, v České republice je to průměrně 22 % a 

v Rakousku 23,4 % (EU, 2015). 

Uvádí se mnoho příčin genderové platové nerovnosti. Jedním vysvětlením, které je 

však možné pomocí statistických dat vyvrátit, je přesvědčení vycházející z teorie lidského 

kapitálu (autorem je G. S. Becker), která vidí přímou souvislost mezi platovým 

ohodnocením a mírou dosaženého vzdělání (Křížková, Penner, Petersen, 2008). 

 Současná čísla však vypovídají o tom, že počet kvalifikovaných žen je v porovnání 

s kvalifikovanými muži dostačující. Např. v České republice ve školním roce 2013/2014 

absolvovalo vysokoškolské vzdělání z celkového počtu studujících 61% žen (ČSÚ, 2016). 

Nerovnoměrné odměňování mužů a žen – tzv. gender pay gap – je výsledkem právě již 

zmiňovaných strukturálních mechanismů segregace pracovního trhu nikoli individuálních 

charakteristik či dáno úrovní vzdělání (Křížková, Penner, Petersen, 2008). 
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Vedle mechanismů segregace pracovního trhu ovlivňují postavení žen na trhu 

práce také genderová očekávání a symbolická rovina maskulinity a femininity ve 

společnosti. Genderová očekávání a rozdělení rolí jsou udržovány prostřednictvím 

tzv. genderového kontraktu. Tento pojem zavedla do sociologie Carole Pateman v knize 

The Sexual Contract (1988). „Genderový kontrakt představuje soubor nepsaných 

pravidel, který ženám a mužům připisují různou práci a různou hodnotu, jiné povinnosti a 

odpovědnosti“ (Křížková, Pavlica, 2004: 68). Současný genderový kontrakt je 

problematický i pro muže, kteří se nechovají v souladu s tradičními genderovými 

představami, v pracovní oblasti se od nich očekává jednoznačný důraz na pracovní výkon 

a kariérní růst. Muži, kteří se rozhodnou více angažovat v rodinných vztazích, např. být 

doma s nemocným dítětem nebo využít rodičovskou dovolenou, narážejí na posměch a 

nepochopení až po izolaci v pracovním prostředí i v okolí známých a přátel (Křížková, 

Pavlica, 2004). 

Oběma pohlavím jsou také přisuzována rozdílná mnohdy opačná očekávání. Identita 

žen a jejich životní dráha se odvíjí od rodiny a péče, čemuž odpovídá i konstrukce 

tzv. typických ženských vlastností jako je empatie, pečlivost a komunikativnost (Křížková, 

2007). Feminita funguje jako automat na znevýhodnění, ačkoliv toto může být zastřeno 

domnělým disponováním mocí nad rodinou v soukromé sféře. Orientace žen na pracovní 

výkon pro ně znamená hrozbu ostrakizace nálepkou „kariéristka“. Toto označení 

symbolizuje především ženu, která zanedbává svou rodinu, což v důsledku útočí na identitu 

ženy definovanou právě přes kvalitu a intenzitu péče vůči rodině v nejširším slova smyslu 

(Kiczková, 2011).  

Muž svoji identitu odvozuje od pracovních úspěchů, maskulinita je tak spojována 

s vlastnostmi jako je logické uvažování, cílevědomost a odvaha. Ženy jsou častěji těmi, 

které vykonávají reprodukční neplacenou práci a péči o děti, proto obvykle více pracují na 

zkrácené úvazky, nezřídka pracují v odvětvích a na pozicích, které jim umožňují slaďovat 

práci a rodinné povinnosti (Křížková, 2004). Ženy ve výrazně vyšší míře zastávají pozice 

spojené s péčí o druhé a s poskytováním podpory a pomoc. Tyto pozice jsou přitom 

podobně jako péče v rámci rodiny brány jako samozřejmost, čemuž odpovídá i platové 

ohodnocení. Ženy tak častěji pracují na částečné úvazky, na pozicích s nižším platovým 

ohodnocením a mimo manažerskou sféru. Tudíž se jim velmi těžko prosazuje v konkurenci 

s těmi, kteří vyhovují preferovanému „mužskému“ modelu trhu práce. Opět je třeba 

podotknout, že tomuto modelu nemusí nutně vyhovovat jen muži a nemusí být výhodný či 

přijatelný pro všechny muže (EU, 2016). 

 Převládající zodpovědnosti žen za péči o rodinu a domácnost jsou aspektem, který 

výrazně ovlivňuje kariérní dráhu žen. Statistická šetření v rámci Evropy ukazují, viz 

Tabulka č. 2, že čím větší počet dětí žena má, tím míra její zaměstnanosti klesá. Většinou 

jsou to právě ženy, které odcházejí na rodičovskou dovolenou, což posiluje dopad 
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rodičovství na profesní život žen – ztráta kontaktu s oborem, finanční náročnost 

rodičovství, potíže hledání nového zaměstnání (EU, 2016). 

 

Tabulka 2: Mezinárodní srovnání - míry zaměstnanosti v závislosti na počtu dětí  

 

(Zdroj: Eurostat 2015, upraveno) 

 

Nepřizpůsobování trhu práce rodinné sféře, genderová segregace trhu práce a 

s tím související nižší platové ohodnocení, stereotypní očekávání a podceňování výkonu 

žen vedou k tomu, že ženy jsou jako skupina ohroženy vyšším rizikem nezaměstnanosti. 

Ke konci roku 2013 bylo v evidenci Úřadu práce ČR 60,9 % žen déle než 6 měsíců, oproti 

55,3 % mužů, a 42,6 % déle než 12 měsíců, oproti 36,8 % mužů (MPSV, 2014). 

 

2.2.2 Vývoj zaměstnanosti žen a jejich postavení na trhu práce 

Zaměstnanost žen byla do 20. století stále nízká, napříč všemi společenskými třídami 

pracovaly jako služebné a posluhovačky. Lepší pracovní pozice byly obsazovány mladými 

a neprovdanými ženami. Jejich mzdu posílali zaměstnavatelé přímo jejich rodičům. 

V okamžiku provdání přestaly pracovat. Mezi první tzv. ženská povolání patřily porodní 

báby, kojné, služky, kořenářky, později pak vychovatelky, učitelky, hostinské, prostitutky 

a lazebnice. I nadále však zůstávaly v pozici hospodyň, jejich práce byla ohodnocena 

hůře než mužská. Industrializace poskytla mladým ženám nové možnosti, uplatnění a 

zajistila pevnější pozici na stále se rozvíjejícím pracovním trhu. Mladé ženy bez rodiny se 

stávaly stále nezávislejší, protože byly nuceny cestovat za prací. Zvyšoval se také počet 

žen pracujících za mzdu. Jedním z důvodů byl nedostatek pracovních sil v období válek, 

znamenající pro ženu možnost zapojení se do pracovního procesu. Ženy ukázaly, že 

mohou muže v práci zastoupit, ne-li přímo nahradit. Řídily nejen chod domácnosti, ale 

dostaly se do pozice živitelek, zabezpečujících rodinu po finanční stránce (Giddens, 

1999). 

Po druhé světové válce se situace zaměstnanosti žen ve většině západních zemí 

opět vrátila do předchozího nastavení. Na našem území však vlivem politického režimu 

docházelo k podpoře žen na trhu práce. Ve 30. letech narůstala potřeba kvalifikovanosti 

žen. Ženy většinou zastávaly administrativní práci, ale pracovaly také jako dělnice v 

průmyslových městech. Nejožehavějším poválečným problémem byl pak nedostatek 
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pracovních sil a ženy se staly největší pracovní rezervou. Vstoupily do veřejné sféry 

reprezentované výkonem placené práce, zároveň jim zůstala plná odpovědnost za chod 

sféry soukromé. Pozice ženy se změnila, ale neprojevilo se to v redefinici mužské role. 

Tento stav kladl na ženy zvýšené nároky definované jako „dvojí břemeno, dvojí zátěž, 

druhá směna“, což je také zpětně opět vůči mužům znevýhodňuje v možnostech 

pracovního uplatnění, „dělání kariéry“, vzdělávání a plánování životních strategií 

(Kiczková, 2011).  

Účast žen na trhu práce je ze společenského ale i ekonomického hlediska 

nezbytná a žádaná. Na současném pracovním trhu tvoří ženy poměrně velký podíl, 

s velkou koncentrací se však setkáváme u méně placené a mechanické práce. Na této 

skutečnosti mají podíl stereotypy „mužských“ a „ženských“ úloh, ale také změny v 

organizaci práce. Práce úředníka, kterou vykonával převážně muž, se stala mechanickou 

záležitostí, snížil se tím její status. Poklesla její prestiž a v souvislosti s tím poklesl i plat, 

muži tak uvolnili tato místa ženám. V 90. letech 20. století tvořily ženy 90 % všech 

nižších úřednických míst a místa sekretářek obsadily z 98 % ženy (Giddens, 1999). 

Bourdieu (2000) nabízí vysvětlení, proč stále přetrvává nerovné postavení žen, jakkoliv 

se totiž diskutuje o pokroku, který ženy dosáhly, skryto zůstává, že stejného pokroku 

dosahují i muži, tedy jejich „náskok“ se nijak nesnižuje a propast mezi pohlavími 

zůstává zachována. 

Počet žen zapojených do placené práce na pracovním trhu se postupně přibližuje 

počtu mužů, resp. v rámci Evropy zaměstnanost žen v současnosti roste rychleji než 

zaměstnanost mužů. V současném evropském měřítku zaměstnanost žen stále stoupá, 

míra zaměstnanosti je však ve srovnání s muži obecně mezi ženami a staršími pracovníky 

nižší. V roce 2015 dosáhla míra zaměstnanosti v EU-28 u mužů 70,1 %, zatímco u žen 

činila 59,6 %. Z dlouhodobějšího srovnání vyplývá, že zatímco míra zaměstnanosti mužů 

byla v roce 2014 nižší než před deseti lety, počet zaměstnaných žen se naopak výrazně 

zvýšil, a sice o 4,1 % z 55,5 % v roce 2004 (Eurostat, 2016). Tabulka č. 3 zobrazuje 

zaměstnanost v Evropě v roce 2014 podle pohlaví.  
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Tabulka č. 3: Míra zaměstnanosti podle pohlaví, věková skupina 15–64, Evropa 2014  

 

 

 

(Zdroj: Eurostat, 2016) 
 

 

2.2.3 Slaďování rodinného a pracovního života  

Harmonie osobního a pracovního života je v soudobé evropské společnosti považována za 

nedílnou součást životní spokojenosti rodin. Oblast soukromých vztahů a pracovní pozice 

jsou spolu v úzkém propojení a vzájemně se ovlivňují (Hašková, 2011). „Situace, kdy 

výkon dvou rolí jednoho aktéra jde proti sobě, resp. kdy dvě role jsou definovány tak, že 

je nelze zvládat obě dohromady, je označována jako konflikt rolí“ (Křížková, Pavlica, 

2004: 68). Klasickým příkladem takového rozporu je právě konflikt pracovních a 

rodinných rolí. Způsob rozdělení rolí a povinností v rodině je důležitou skutečností, která 

významně formuje možnosti rodičů sladit profesní a rodinnou sféru. Dělba rolí v rodině je 

do značné míry založena na sociálních stereotypech, v menší míře se zde projevují osobní 

preference aktérů a nové „netradiční“ modely (Kuchařová, 2007). 

Dělba práce mezi partnery se dá rozlišit na placenou a neplacenou (reprodukční)3 

práci. Vzhledem k převažující tradiční dělbě rolí mezi partnery jsou to většinou právě 

ženy (zejména a matky malých dětí), kdo je vystavován „dvojí zátěži“. V mnoha 

případech je to žena, kdo musí často řešit zásadní dilema přesněji „kariéra nebo rodina“, 

neboť požadavky obou těchto sfér jsou natolik významné a časově náročné, že bez 

vhodných opatření ze strany sociální politiky je nalezení přijatelného řešení velmi obtížně 

zvládnutelné. 

Podle Havelkové (2003) se problém harmonizace práce a rodiny váže k poměrně 

nedávné historii vstupování žen do pracovní sféry mimo domov a zejména do režimu 

                                                 
3 Označení „reprodukční“ se jeví jako vhodnější, označení „neplacená“ práce předpokládá nižší hodnotu této činnosti oproti 

práci „placené“.  
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tzv. budování kariéry v profesích náročných časově i z hlediska pracovního nasazení. 

Slaďování obou sfér je často považováno za problematiku týkající se převážně žen, hovoří 

se o slaďování jako o tzv. ženském problému. Během několik posledních let se z problému, 

který byl převážně řešen jako feministický, stal problém ekonomický a záležitostí rovných 

příležitostí. Na této cestě se dostal do agendy tvorby obecně zaměstnaneckých politik a na 

jeho řešení jsou alokovány i určité finanční prostředky, např. v rámci Evropského sociálního 

fondu. Otázka harmonizace je tedy vyjednávána jako problém institucí a žen, které se 

společně snaží najít model, který bude pro instituce finančně výhodný a ženám umožní 

pracovat, vychovávat děti a starat se o domácnost (Havelková, 2009). 

Skutečností, že jsou to většinou ženy, které jsou primárními pečovatelky o dítě, se 

zabývají tzv. teorie preferencí nebo užitku (Hašková, 2011). Nejstarší teorie zabývající se 

teorii preferencí a užitku předpokládá, že specializace genderových rolí je výsledkem 

optimalizace užitku domácnosti, autorem této teorie je Gary Becker (1976). Avšak tato 

teorie má mnohá omezení, je založená na racionální volbě a pracuje s preferencemi jako 

s určitými danostmi, tedy zcela opomíjí individuální orientace. O něco později přišla 

s novou preferenční teorií Catherine Hakim (1998), která vznikla na základě empirického 

výzkumu. Z něhož vzešly tři kategorie žen podle jejich životních orientací, a zároveň 

předpokládala, že se životní dráhy orientace žen v průběhu jejich života nemění. Také 

tato teorie byla kritizována za to, že kladla velkou hodnotu na svobodu volby žen a 

naopak nebrala v potaz vliv sociálně-strukturních faktorů a proměnlivost preferencí 

v průběhu života. Další slabinou této teorie je přílišná implikace genderového 

esencialismu (Hašková, 2011).  

Podle Crompton a Haris (2000) struktura zaměstnanosti není jen výsledkem 

osobních preferencí, ale také vnějších omezení, které se dotýkají všech členů společnosti. 

Výzkum na ženách z pěti evropských zemí včetně České republiky ukazuje, že pro 

chování žen na trhu práce jsou důležité společenské podmínky v daném státě, zahrnující 

nastavení sociální politiky, podmínky na trhu práce (struktura zaměstnanosti) a kulturní 

normy spojené s dělbou práce v domácnosti (Kuchařová, 2008). Kuchařová (2008: 12) 

dále uvádí, že preference v oblasti rodiny a zaměstnání jsou „genderově diferencovány, 

vyvíjejí se během rodinného cyklu, utvářejí se pod vlivem hodnot i aktuální životní 

situace“ a v rámci vlivu institucionálních a strukturálních podmínek. Z toho lze vyvodit, že 

individuální volby žen vznikají v kontextu strukturálních, institucionálních a kulturních 

podmínek zahrnujících například horizontální i vertikální segregaci pracovního trhu, 

kulturní normy definujícími genderové role či opatření rodinné politiky. 

Individuální preference žen a mužů v oblasti práce a rodiny jsou však značně 

rozličné a závisí na řadě dalších proměnných. Maříková rozlišuje tzv. nekariérové, 

jednokariérové a dvoukariérové rodiny. Nekariérovou rodinou nazývá rodiny, kde 

zaměstnání obou partnerů v rodině je zdrojem příjmu, ale není primárním zdrojem 
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seberealizace. V jednokariérové rodině se jeden z partnerů aktivně věnuje kariéře a druhý 

podpoře rodiny a domácnosti. Posledním typem jsou tzv. dvoukariérové rodiny, kde platí, 

že oba partneři mají symetrické profesionální i rodičovské aspirace. Většinou se jedná o 

vysokoškolsky vzdělané partnery, kteří se chtějí věnovat své pracovní kariéře, ale zároveň 

nechtějí zcela rezignovat na role rodičů (Maříková, 2000). Ovšem zvýšené nároky na 

harmonické uspořádání práce a rodiny se netýkají pouze dvoukariérových rodin. Ukazuje 

se, že nejnáročnější pozici zastávají v tomto ohledu osamělí rodiče s dětmi, v praxi tedy 

převážně svobodné či rozvedené matky. Jejich situace je skutečně velmi závažná, neboť 

jsou ve zvýšené míře ohroženy nerovným zacházením na trhu práce, dlouhodobou 

nezaměstnaností a následnou chudobou a sociálním vyloučením (Bartáková, 2006). 

 

2.3 Sociální a rodinná politika 

Sociální politika představuje soubor opatření, jimiž se zabývá celá řada odlišných 

oborů a zároveň je ovlivňována historickým kontextem a společenským uspořádáním 

(Krebs, 2007). Cílem sociální politiky je podle Krebse (2007) zdokonalování životních 

podmínek lidí a rozvoj osobnosti člověka, tzn. vytvoření důstojných podmínek pro život a 

zajištění rovných příležitostí všem. Především zajištění rovného přístupu ke vzdělání a 

zdravotní péči, rovný přístup k pracovním příležitostem, zajištění možnosti získat 

přiměřené bydlení a garance dostatečného minimálního příjmu odpovídající lidsky 

důstojným podmínkám. Cíle sociální politiky lze vnímat z časového hlediska, jelikož tyto 

cíle se týkají jak doby přítomné, tak doby budoucí. Tyto cíle by měly vyváženě reagovat 

na aktuální potřeby a budoucí očekávání (Krebs, 2007).  

Evropská sociální charta z roku 1961 znamenala rozvoj sociální politiky v zemích 

Rady Evropy. Smluvní strany se zavázaly naplňovat prostřednictvím svých politik uvedená 

práva, mj. právo na ochranu dětí a mladých osob, zaměstnaných žen, migrujících 

pracovníků a jejich rodin a také se zavázaly poskytovat sociální a hospodářskou ochranu 

matkám a dětem. Tato Evropská charta poskytuje minimum požadavků na poskytnutí 

podpory, komplexní právní ochrana má být rodinám poskytována v rámci rodinných politik 

jednotlivých států (Rada Evropy, 1993). 

Rodinná politika je považována za součást sociální politiky. Stejně jako u sociální 

politiky ani definice rodinné politika není snadná, neboť už samotné vymezení instituce 

rodiny bývá mnohdy vnímáno odlišně. Krebs pojímá rodinou politiku jako: „soubor 

praktických opatření, která jsou zaměřené na rodinnou jednotku, na podporu rodiny v 

rámci sociální politiky“ (Krebs, 2007: 349). Výstižnější definici pak nabízí Matějková 

s Paloncyovou, které označují rodinnou politiku za vědomé a cílevědomé působení 

veřejných institucí na právní, ekonomický a sociální stav rodiny, ne její členy a její 

prostředí. Rodinná politika zasahuje do více oblastí politiky – politika zaměstnanosti, 

sociálního zabezpečení, zdravotní politiky. Vyžaduje tak součinnost jednotlivých orgánů 
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veřejné správy (Matějková, Paloncyová, 2005). Ve své podstatě rodinná politika 

představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Nejčastěji se v literatuře 

setkáváme s dvojím pojetím – v užším a v širším pojetí. V užším pojetí zahrnuje dávky a 

služby se zaměřením na páry s dětmi nebo na samoživitele, které zahrnují peněžní a 

věcnou podporu formou přímých finančních dávek a slev na daních pro rodiny s dětmi, 

mateřskou či rodičovskou dovolenou a další podpůrná opatření zejména pro znevýhodněné 

rodiny. V širším pojetí potom rodinná politika představuje všechny oblasti veřejných politik, 

které mají vliv na rodinu (Matějková, Paloncyová, 2005).  

Křížková (2010) tvrdí, že rodinná politika se skládá ze tří složek – času, peněz a 

služeb. Časem míní nastavení ochranné doby pro ranou péči o děti a další členy rodiny a 

další typy volna spojené s jejich péčí. Peníze představují sociální dávky a další příspěvky 

plynoucí ze zdravotního a ze sociálního pojištění. Stát, který představuje hlavního aktéra 

rodinné politiky, pak zajišťuje nastavení a fungování služeb rodinné politiky na všech 

úrovních státního řízení (Křížková, 2010). Na základě takto nastavených podmínek pak 

samotní aktéři rodiny vytvářejí své rodinné, partnerské či individuální strategie rodičovství. 

Vědomé a cílené působení veřejných institucí na právní, ekonomický a sociální stav rodin, 

na její členy a její prostředí tak staví rodinu pod zvláštní ochranu státu, jejíž nedílnou 

součástí by mělo na druhé straně být i garantování práv na svobodu a sebeurčení členů 

rodin, které by vylučovalo přímé zásahy státu mířící k ovlivňování rodinného chování 

(Krebs, 2007).  

Jedním z nejdiskutovanějších témat současnosti je právě slaďování rodinného a 

pracovního života. Oblasti nerovnováhy mezi pracovním a rodinným životem se v 

současných vědních kruzích věnuje velká pozornost. Hlavními aktéry, kteří tuto oblast 

ovlivňují, jsou rodiče – zaměstnanci, zaměstnavatelé, stát a také Evropská unie (MPSV, 

2008). V posledních letech se stále více prosazuje trend podpory zaměstnanosti ze strany 

státu, jehož snahou je redukovat závislost matek na státu, snížit chudobu a posílit 

ekonomický růst. Kroky ve snaze o dosažení rovnováhy mezi rodinným a pracovním 

životem a nastavení zaměstnání se v jednotlivých státech liší. Vzniká tak prostor k úvahám 

o možnostech ovlivnění rodinného chování intervencemi sociálního státu. Podle Sirovátky 

jsou klíčové dvě otázky - Jak učinit rodičovství slučitelné s prací a kariérou? Jak vytvořit 

novou a více spravedlivou rovnováhu mezi životy mužů a žen, rovnost pohlaví? Uvažuje se 

nad tím, jak konkrétně napomoci realizaci preferencí pro založení rodin a zároveň pro účast 

na trhu práce (Sirovátka, 2003). 

V posledních několika desetiletích se stále častěji hovoří o nutnosti provádět 

efektivní podporu rodin pomocí aktivní rodinné politiky. Rodinné politiky na úrovni státu 

jsou tak nuceny, aby usilovaly o snížení závislosti rodin na státu a podporovali snahu členů 

rodiny postarat se o sebe vlastními silami, uplatnit se na trhu práce. Stát by měl svou roli 

najít v posilování soudržnosti rodiny, v zavádění opatření, která by umožňovala větší 
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možnost volby pro rodiny. Vytvářet aktivní rodinnou politiku v současné Evropě je cílem 

Evropské unie, ačkoliv koncepce rodinné politiky jsou v kompetenci jednotlivých států. 

Obecným cílem rodinné politiky na úrovni Evropské Unie je umožnit ženám, aby mohly mít 

tolik dětí, kolik chtějí, a zároveň zvýšit zaměstnanost žen. EU jakožto primárně ekonomický 

projekt v prvé řadě řeší negativní dopady genderové nevyrovnanosti na poli hospodářském 

(viz Strategie pro rovnost mužů a žen 2010 – 2015 z roku 2010). Právě proto slaďování 

rodinných a pracovních rolí je hlavním tématem rodinné politiky na úrovni celé EU. Cílem 

jednotlivých rodinných politik by mělo být neustále sledovat rodinné chování a jejich 

potřeby, snažit se odhalit slabá místa a ty následně posilovat (MPSV, 2015). 

V jednotlivých evropských státech byl vývoj rodinné politiky ovlivněn jinými 

tradicemi, vývojem a odlišnou mírou podpory, což je také důvod, proč se rodinná politika 

řeší na úrovni jednotlivých států a je tedy ovlivňována vládnoucími politickými stranami 

jednotlivých států. Zatímco ve skandinávských státech nebo Belgii byl patrný příklon k 

liberálnější politice, státy jižní Evropy díky silnému vlivu církve zůstávaly u podpory tradiční 

jednopříjmové rodiny. Jednotlivé rodinné politiky procházely jinou vývojovou zkušeností, 

odlišnosti a rozdíly ve způsobu státní podpory se tak zachovaly až do současnosti (Krebs, 

2007). 

 

2.3.1 Genderové aspekty sociální a rodinné politiky 

Sociální politika působí na hodnotové orientace lidí a spoluvytváří jejich názory, postoje a 

chování (viz Krebs, 2007). Jedná se tedy o soubor služeb, které slouží jako normativní 

představy o společnosti, rodině a v neposlední řadě představy o vztahu mezi ženami a 

muži. Na to reagovala feministická kritika už v 70. letech 20. století, snažila se poukázat 

na to, jakým způsobem sociální stát reguluje genderové vztahy a jak přispívá k sociální 

reprodukci genderových nerovnosti. Zásadní přínos této feministické kritiky tkvěl 

v odhalení, že sociální stát není neutrální mechanismus a že nemusí vždy přispívat k blahu 

všech svých občanů a občanek, jak se od něj často očekává. Naopak právě feministická 

kritika ukázala, že sociální politika je součástí širší struktury mocenských vztahů, které 

slouží k udržení androcentrickému nastavení společnosti (O’Connor, 1996).  

 Rodinná politika může být vnímána, jak již bylo zmíněno, jako nástroj, který může 

jak negativně, tak i pozitivně ovlivňovat možnosti slaďování práce a rodiny a v souvislosti 

s tím participaci žen na pracovním trhu. Z toho vyplývá, že nástroje rodinné politiky mají 

rozdílný dopad na postavení mužů a žen ve společnosti. Rodinná politika tak slouží jako 

kontrolní mechanismus, který ovládá životy rodin, a zároveň se podílí na udržování 

hierarchizaci společnosti (O'Connor, 1996). Na konci 20. století se zvedla kritika koncepcí 

sociálních států (zejména kritika díla Esping – Andersena), které reprodukují genderové 

nerovnosti a jsou genderově nesenzitivní. Nástroje sociální politiky orientované na podporu 



32 

 

sladění práce a rodinného života mají významný potenciál přímo strukturovat jednání 

rodičů v oblasti dělby práce jak v rodině, tak i na trhu práce (Orloff, 1993). 

 Pojem „slaďování práce a rodiny“ neoznačuje jen jedno správné řešení, v rámci 

rodinných politik existuje celá řada možností, jak skloubit a zkombinovat možnosti 

rodinného a pracovního života tak, aby byl výsledek pozitivním přínosem pro všechny 

zúčastněné. Cílem „zdravé“ politiky slaďování práce a rodiny by měla být podle Křížkové 

aktivní reakce na změny uvnitř každé sféry, udržení dynamiky vývoje v obou sférách a 

nacházení nových možností uspořádání těchto oblastí. Pokud však rodinná politika státu 

nastavuje takové podmínky, které nenabízí podporu péče o děti a zároveň trh práce se 

staví nepřátelsky k pečujícím o dítě, jsou individuální a rodinné strategie kombinace práce 

a rodiny často těžko zvladatelné. Strategie skloubení rodinné a pracovní sféry vycházející 

z takového nastavení „podpory“ reprodukují a ještě dále konzervují genderové nerovnosti 

a stereotypy (Křížková, 2007). 

 Podpora participace matek na trhu práce je jedním z hlavních cílů rodinných politik 

v evropském kontextu, ne všechny politiky však vytvářejí taková opatření, která jsou 

schopná tento cíl efektivně naplňovat. Je prokázáno, že opouštění trhu práce na dlouhé 

období je v dlouhodobém měřítku pro matky ekonomická a sociální past (viz Křížková, 

2004). Postavení žen na trhu práce však neohrožuje pouze skutečné ale i pouhé potenciální 

mateřství. Na základě stereotypní představy, že ženy opouštějí trh práce na několik let z 

důvodu výchovy dětí, je ženám znesnadňován nejen kariérní růst, ale i samotný přístup k 

placené práci. Rodinná politika by měla vytvářet takové finanční, materiální a legislativní 

nástroje, které umožňují rodinám svobodně rozhodovat o svém rodinném i pracovním 

životě. Jak tvrdí Valentová, v ideálním případě rodinná politika “…přispívá k balancování 

rodinného a profesního života občanů tím, že asistuje při externalizaci určitých funkcí 

tradičně realizovaných ve sféře rodiny a mírní negativní dopady mateřství a rodičovství na 

zaměstnanost a zaměstnatelnost pracovníků, kteří mají rodinu a děti“ (Valentová, 2006: 

166). Z toho vyplývá, že rodinná politika by měla být schopná umožňovat skloubení 

rodinného a pracovního života včetně poskytování příležitostí a možností volby různých 

životních strategií. Zároveň by měla být vyloučena podpora a upřednostňování pouze 

jednoho druhu rodiny.   

 Je třeba problematizovat to, jak rodinná politika nahlíží na rodinu a jaký druh 

rodin zejména podporuje. Rodinná politika vycházející z principů rovných příležitostí by 

neměla pohlížet na rodinu jako na jednu jasně danou formu, která odpovídá tradičnímu 

konceptu. V takovém případě dochází ke znevýhodňování těch rodin, které tomuto 

nastavení neodpovídají, případně nechtějí odpovídat. Avšak pro tyto rodiny nenabízí 

rodinná politika pomocná opatření. Dochází tak k hierarchizaci společnosti, jelikož stát 

přímo či nepřímo diktuje, jak má rodina hodná pomoci vypadat. Rodina by však měla být 

pojímána jako živá forma, která má řadu podob a v těchto různých podobách má potenciál 
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plnit své funkce a odpovědnosti. Rodinná politika by neměla předpokládat, že rodina je 

vždy „pokrevní“, existují i další formy rodinného života – např. adopce či jiné formy 

pěstounské péče, dále péče o dítě partnera/partnerky ve stejnopohlavním svazku apod. 

S čímž souvisí fakt, že opatření rodinných politik většinou vycházejí z heteronormativního 

vnímání rodiny, to přispívají k podpoře a reprodukci genderových nerovností ve společnosti 

(Sokačová, 2010). 

 Dalším problémem rodinných politik může být jejich nekoncepčnost a časté 

změny, které jsou spíše odrazem politických zájmů než aktuálních potřeb společnosti a 

často také na úrovni rozhodovacího procesu chybí konkrétní studie a analýzy (Sokačová, 

2010). S tímto problémem se potýká především česká rodinná politika, vývoj této politiky 

bude předmětem další kapitoly. Rodinná politika by měla také uvažovat svá opatření v celé 

šíři opatření a programů v dalších politikách, jak je např. důchodová systém, zdravotnický 

systém, školství atd. Opatření rodinných politik bývají často omezené jen na oblast 

mateřských a rodičovských dovolený, avšak v zájmu řešení by měly být i další fáze lidského 

života (např. péče o seniory) a opření týkající se skupin, které nezapadají do normativní 

představy o rodině (např. rodiny s „hendikepovanými“ dětmi, děti bez rodičů apod.) 

(Sokačová, 2010). 

 Dle Vančurové by každé opatření rodinné politiky mělo respektovat svobodu a 

odpovědnost každého člena rodiny. Základní hodnotou, z níž by měla každá rodinná 

politika vycházet je tak podle ní zásada rovnosti (Vančurová a kol., 2005). Rámec rodinné 

politiky, který respektuje pravidla demokracie včetně rovnosti příležitosti žen a mužů, v 

rámci současných hodnot Evropského sociálního prostoru, podle Křížkové by měl tedy stát 

na těchto principech: flexibilita, genderová rovnost, kvalita a dostupnost a provázanost. 

Tyto politiky by měly naopak usilovat o odstranění existující nerovnosti, jedním z těchto 

úsilí by mělo být zabraňování přílišnému odcizení matek od trhu práce a podpora 

zapojování otců do péče o děti a domácnost (Křížková, 2010). Což se často z výše 

uvedených důvodu neděje. Koncepce rodinných politik i přes deklaraci dodržování principu 

rovných příležitostí často svým nastavením tyto principy nejsou schopné naplňovat.  

 

2.3.2 Typologie sociálních států dle Esping – Andersena 

Dánský sociolog Esping – Andersen představil teoretickou koncepci režimů 

sociálních států, která byla publikována v roce 1990 v knize The Three Worlds of Welfare 

Capitalism. V tomto klíčovém díle rozdělil sociální státy na základě komparativní metody 

do tří režimů na základě několika kritérií. Jeho typologie je založená na třech principech, a 

to na dekomodifikaci4, stupni sociální stratifikace a vztahu mezi státem, trhem a rodinou a 

jejich rolemi v sociálním zabezpečení (Esping – Andersen, 1990). Státy 

s dekomodifikačním potenciálem poskytují svobodnou volbu v tom, jestli budou či nebudou 

                                                 
4 Sociálněpolitický pojem pro osvobození života jedinců od závislosti na trhu (autorem tohoto pojmu je Esping – Andersen). 
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pracovat, a to bez potenciální ztráty zaměstnání potažmo příjmu. Po dobu, kdy nebudou 

vykonávat zaměstnání, se mohou spolehnout na finanční podporu státu. Sociální 

stratifikace představuje podobu a míru organizovanosti a strukturovanosti sociálních 

vztahů. Posledním principem je provázanost sociálních práv s rolí státu, trhu a rodiny 

(Esping – Andersen, 1990). Na základě definování těchto tří rovin vznikly 3 režimy 

sociálního státu, viz Tabulka č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Charakteristika sociálních států podle Esping – Andersena 

 
Liberální 

Sociálně 

demokratický 
Konzervativní 

Role 

rodiny 

trhu 

státu 

 

okrajová 

centrální 

okrajová 

 

okrajová 

okrajová 

centrální 

 

centrální 

okrajová 

střední podpůrná 

Charakteristiky 

sociálního státu 

převládající model solidarity  

kritérium k obdržení dávek 

hlavní zdroj solidarity 

stupeň dekomodifikace 

 

 

individuální 

potřeba 

trh 

nejnižší 

 

 

univerzální 

občanství 

stát 

nejvyšší 

 

 

korporativismus 

status 

rodina 

vysoký (pro 

živitele) 

Typický představitel USA Švédsko Německo, Itálie 

(Zdroj: Esping – Andersen, 1999)  

 

 Zmíněná typologie sociálních států byla podrobena mnohé kritice, především se 

diskutoval fakt, že Esping – Andersen nezohledňuje roli ženy v zabezpečování rodiny, chybí 

také genderové hledisko v sociální stratifikaci, kritizována byla také genderová slepost 

konceptu dekomodifikace (viz O'Connor, 1996; Orloff, 1993). Esping – Andersen na kritiku 

zareagoval a do své analýzy zahrnul hlediska vlivu sociální politiky na rodinu (Leitner, 

2003). Ve své knize Social Foundations of Postindustrial Economies z roku 1999 poprvé 

uvádí koncept defamilizace. Defamilizační politiky se dle něj snaží ulevit domácnosti a snížit 

závislost jednotlivců ostatních členech rodiny (Esping – Andersen). Avšak i jeho 

přepracovaná koncepce neušla kritickým ohlasům.  

 Na opomíjená specifika ženského postavení a rozdělení rolí v koncepcích 

sociálních států upozornily feministicky orientované výzkumnice, jako např. O’Connor či 

Orloff. Vyzdvihly význam rodiny jako poskytovatele péče a zdroje osobního blahobytu 

(welfare). Zaměřením na nerovnou situaci v oblasti dělby neplacené reprodukční práce 

upozornily na kvalitativně rozdílné postavení žen v rámci systému sociálního zabezpečení, 
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vzhledem k jejich omezené participaci na trhu práce. Vyprovokovaly tak diskusi o 

reprodukci genderových rozdílů sociálními schématy rodinné politiky. Feministická kritika 

dále vyvolala další vlnu protiargumentů, které upozorňovaly na to, že není možné sociální 

politiku jedné země generalizovat. Každý dílčí sociální stát prosazuje a podporuje 

kvalitativně odlišné typy genderových vztahů (O'Connor, 1996; Orloff, 1993). Nehledě na 

to, že každá země prošla jinou zkušeností a nastavení sociální politiky se mezi nimi odlišuje 

(O'Connor, 1996). Např. skandinávské kritičky upozornily, že v severských zemích 

vykazuje sociální politika emancipační potenciál, který je příznivě nakloněný v ženám právě 

třeba ve slaďování soukromého a profesního života (Orloff, 1993). Poukázáním na to, že 

ne všechny státy podporují stejnou politiku, začaly vznikat komparativní studie rodinných 

politik. Ty již nepracují s konceptem všeobjímajícího patriarchátu, ale zajímají se, jakým 

způsobem jsou genderové vztahy sociálně konstruovány a utužovány různými 

institucionálními opatřeními. Ta vyplývají z činnosti sociálního státu: „komparativní analýza 

sociálního zabezpečení by neměla být založena na falešné představě ‚typických‘ pracujících 

občanů, protože takoví občané, které postrádají gender, zkrátka neexistují“ (Orloff, 1993: 

308). Není tedy možné v rámci komparativní analýzy pracovat s neutrálním občanstvím, 

nýbrž je nutné zachovat citlivost k genderovým odlišnostem v produktivní i reproduktivní 

práci, ale také z hlediska přístupu k občanským a politickým právům. Roli státu nelze 

zkoumat, pokud bude ignorována genderová struktura vztahů a jejich charakter (Orloff, 

1993).  

 

2.3.3 Genderové režimy dle Sainsbury 

Jednou z prací, které kritizovaly právě koncepci Esping – Andersena byla kniha Diane 

Sainsbury Gender and Welfare State Regimes (Sainsbury, 1999). Vypracovala typologii 

zahrnující genderové hledisko, které u předchozích autorů koncepcí sociálních států 

postrádala. Sainsbury považuje genderové hledisko ve zkoumání rodinných politiky za 

stěžejní, ve své práci sleduje dimenzi dopadu opatření na rovnost v dělbě rolí obou 

pohlaví. Vychází z toho, že rodinné politiky vždy reprezentují nějaké hodnoty, normy a 

pravidla, které mají normativní a regulační dopady na podoby a funkci rodinného života. 

Její typologie genderových režimů se zaměřuje zejména na dělbu placené a reprodukční 

práce (Sainsbury, 1999). 

První model muže-živitele zvýhodňuje model heterosexuální rodiny a preferuje 

tradiční dělbu práce mezi mužem a ženou. Sféra placené veřejné práce (které je účasten 

muž) a sféra neplacené soukromé práce (které je účastna žena) je striktně oddělena a 

veškeré nároky a oprávnění v systému jsou odvozovány od postavení muže na trhu 

práce. Dělba ekonomických, společenských i pracovních rolí bývá zpravidla zakotvena v 

rodinném a pracovním právu (Sainsbury, 1999). 
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Druhý model oddělených genderových rolí zdůrazňuje rozdíly mezi pohlavími. 

Genderové rozdíly mezi pohlavími jsou také základem pro definování jednotlivých práv a 

povinností v rámci sociální politiky. Avšak v principu zabezpečení rodiny a péče o ni 

přihlíží tento model k oběma pohlavím rovnocenně a přikládá jim stejnou důležitost. Ženě 

náleží pomoc na základě její pečovatelské povinnosti a na druhé straně pracovní trh a 

politika zaměstnanosti je zaměřená na muže (Sainsbury, 1999).  

Třetí model individuálního výdělku a péče o domácnost nepreferuje žádný rodinný 

model, důraz je kladen na společném plnění úkolů a povinností v rodině. Nároky na 

dávky stejně jako sociální práva jsou nastaveny individuálně. Tento model také nedělá 

rozdíl mezi sezdanými a nesezdanými páry (Sainsbury, 1999).  

 

Tabulka č. 5: Tři typy sociální politiky dle Sainsbury  

Typ režimu Konkrétní podoby 

Režim muže – živitele  Striktní dělba práce mezi pohlavími. 

Muž = živitel, žena = pečovatelka. 

Nerovná práva a povinnosti mezi partnery. 

Příjemce příspěvků je hlava domácnosti. 

Žena a děti jsou vnímány jako závislí rodinní 

příslušníci.  

Oblast péče probíhá uvnitř rodiny. 

Zaměstnanost a mzdová politika je 

orientovaná na muže.  

Péče o rodinu je vnímána jako neplacená 

práce. 

Režim oddělených genderových 

norem 

Striktní dělba práce mezi pohlavími. 

Muž = živitel, žena = pečovatelka. 

Rozdílné práva a povinnosti dle genderových 

rolí. 

Příjemce příspěvků jsou oba partneři, tyto 

příspěvky jsou vypláceny rozdílně dle 

předepsaných genderových rolí. 

Žena primárně vnímána jako pečovatelka. 

Oblast péče probíhá uvnitř rodiny. 

Zaměstnanost a mzdová politika je 

orientovaná na muže.  

Péče o rodinu je placená pečujícímu členu 

rodiny. 
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Individuální výdělek a péče o 

domácnost 

Sdílení práce. 

Otec = živitel – pečovatel 

Matka = živitelka – pečovatelky 

Práva a povinnosti jsou pro všechny členy 

rodiny stejné. 

Nároky příspěvků na základě občanství.  

Příjemce příspěvků je individuální 

Zaměstnanost a mzdová politika je 

orientovaná na obě pohlaví. 

Péče o rodinu je placená pečujícímu členu 

v domácnosti i mimo domácnost.  

(Zdroj: Sainsbury, 1999, upraveno) 

 

2.3.4 Familizace a defamilizace dle Singrid Leitner 

Dopadem jednotlivých opatření rodinné politiky se zabývá ve své typologii Singrid 

Leitner (2003), která navazuje na typologii Esping – Andersen (1990). Podle Leitner se 

jednotlivé intervence sociální politiky směrem k rodinám liší v jejich potenciálu 

defamilializace a familializace. De-familizační opatření se podílejí na osvobození rodiny od 

závazku péče, naopak familizační opatření pečovatelskou roli uvnitř rodiny podporují. V 

rámci jednoho státu se mohou oba typy sociálních schémat prolínat. K familizačním 

opatření řadí rodičovské (či rodinné) dovolené, daňové úlevy a dávky pro pečující osoby, 

sociální výhody spojené s péči. Naopak mezi de-familizační programy patří veřejně 

poskytovaná zařízení péče o děti či seniory. Kombinací různé míry familizačních a de-

familizačních vlivů vznikají různé typy sociálních programů, které koncipuje Leitner do 

typologií sociálních států.  Tabulka č. 6 znázorňuje různé kombinace míry familizace a de-

familizace. 

 

 

Tabulka č. 6: Kombinace míry familizace a de-familizace  

 Silná míra de-familizace Slabá míra de-familizace 

Silná míra familizace Volitelný familialismus Explicitní familialismus 

Slabá míra familizace De- familialismus Implicitní familialismus 

(Zdroj: Leitner, 2003) 

 

Volitelný familialismus je typický pro země umožňující volbu mezi osobní péčí, která 

je spojená s odchodem z pracovního trhu, i využívání pečujících institucí umožňující 

převedení závazku péče na veřejné instituce. Explicitní familialismus poskytuje pouze 

finanční náhradu pečujících osob, které z důvodu péče opouštějí placenou práci, ale 
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dostupnost a podpora institucí pečujících o děti či seniory je minimální. Implicitní 

familialismus je běžný v zemích, kde je míra familizace i de-familizace slabá. To znamená, 

že síť institucionální péče není příliš rozvinutá a pečující osoby nepobírají finanční podporu. 

Péče je tedy prováděna často kombinací péče v rodině nebo za pomocí soukromých 

poskytovatelů institucionální péče. Čistý de-familialismus rodinné politiky nabízí rozšířené 

spektrum služeb péče o děti a seniory, ale naopak nenabízí finanční podporu pro pečovatele 

v domácnosti (Leitner, 2003). 

Dále Leitner (2003) konceptualizuje genderové hledisko rodinné péče. Dle Leitner 

má smysl genderové hledisko problematizovat pouze u dvou typů famizilace – 

u explicitního familialismus a volitelného typu familialismus. A to především z toho důvodu, 

že tyto dva typy přímo zasahují do genderových vztahů a podporují tradiční model 

genderových rolí. Leitner představuje analytický rámec zjištění rozsahu genderové 

nerovnováhy v sociálních politikách, ten spojuje sociální politiku a její diskriminační dopady 

na jednotlivé členy rodiny. Z její analýzy vzešly tři formy diskriminace podle pohlaví, viz 

Tabulka č. 7. 

 

Tabulka č. 7 : Tři formy diskriminace rodinných politik dle Leitner  

Forma diskriminace  Konkrétní projevy  

Na základě biologických odlišností Institucionalizace odlišných nároků 

na základě pohlaví. 

Odlišné zacházení s ženou a mužem 

v rámci sociální politiky. 

Na základě rozdílné dělby práce Podpora rozdělení prací podle 

modelu žena – soukromá sféra, muž 

– veřejná sféra.  

Rozdílné zacházení s lidmi působící 

v jedné ze sfér.  

Na základě heteronormativity Formy rodinné politiky, které 

upřednostňují pouze jeden typ 

rodin. 

Představa heterosexuální rodiny 

jako té jediné správné. 

(Zdroj: Leitner, 2003, upraveno) 

 

Oba dva zmiňované typy familialismu v sobě zahrnují různí kombinace genderové i 

degenderové varianty. Genderový familialismus připisuje péči pouze jednomu členu rodiny 

(nejčastěji ženě), znevýhodňuje pečovatelství vzhledem k zaměstnání, dále neumožňuje 

možnost volby a zaměřuje se na sezdané heterosexuální páry. Naopak politiky 
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degenderovaného familialismu nestaví svá opatření na biologických odlišnostech pohlaví, 

uznávají rodinnou péči a umožňují pečujícím finanční nezávislost, dále nabízejí možnost 

výběru mezi péči o rodinu a prací a také jsou přístupné pro různé typy rodinného soužití 

(Leitner, 2003). 

 

2.3.5 Opatření rodinných politik ovlivňující genderovou rovnost 

Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, koncepce sociální respektive rodinné politiky 

je tvořena v kontextu genderové stratifikace společnosti a více či méně nerovnosti ve 

společnosti podporuje. Nastavení rodinných politik má významný dopad na zaměstnanost 

žen, dělbu placené a neplacené práce a možnosti harmonizovat práci a rodinu. Jednotlivá 

opatření se však liší podle toho, jakým způsobem a v jakém kontextu jsou nastavená. 

Mezi nejvíce diskutovaná opatření, kterými je ovlivňována možnost harmonizovat 

práci a rodiny, patří mateřská, rodičovská (někdy označovaná jako rodinná) a otcovská 

„dovolená“5. Při analýze dopadů rodinné „dovolené“ je třeba brát v úvahu v první řadě její 

rozsah. Sirovátka (2006) upozorňuje, že pokud celodenní péče o dítě trvá maximálně jeden 

rok, může posilovat vazbu žen na trhu práce a zvyšovat také jejich zaměstnanost. Tyto 

krátké či středně dlouhé rodičovské dovolené snižují nerovnosti na trhu práce. Naopak 

dlouhodobější rodičovské dovolené přináší větší nevýhody s ohledem na genderovou 

rovnost (Gornick a Meyers, 2003). Dovolené, které trvají déle než jeden rok, tedy 

negativně ovlivňují kvalitu lidského kapitálu a pracovní kompetenci pečujících osob. Dalším 

faktorem ovlivňující zaměstnanost žen je délka a výše finanční náhrady. Gornick a Meyers 

(2003) došly k závěru, že neplacená dovolená sice vede k rychlejšímu návratu zpět do 

placeného zaměstnání, neodráží se však na růstu celkové zaměstnanosti žen. Naproti tomu 

placená rodičovská dovolená do jednoho roku dítěte posiluje pozici žen na pracovním trhu, 

stejně tak jejich ochotu vrátit se v průběhu prvního roku dítěte do zaměstnání. Neplacená 

dovolená však snižuje hodnotu péče o dítě a nutí všechny pečující rodiče, aby se co 

nejrychleji angažovali na trhu práce. Dalším důležitým aspektem, který ovlivňuje 

genderovou rovnost, je charakter nároku na celodenní péči o dítě, tedy komu jsou 

rodičovské „dovolené“ primárně určeny. Pokud je nárok na rodičovskou „dovolenou“ 

sdílený – tedy přístupný za stejných podmínek matkám i otcům – může rodina sama volit 

strategie slaďování. Nevhodně nastavená opatření se mohou podílet na prohlubování 

genderových nerovností na trhu práce ale i celkově ve společnosti (Ferrarini, 2003). Na 

rozhodnutí, kdo bude o dítě (či děti) pečovat má vliv mnoho významných faktorů. Mezi ty 

nejzásadnější patří výše finanční náhrady, délka dovolené, ale také postoj zaměstnavatelů 

a v neposlední řadě zakořeněné genderové stereotypy, které kladou různá očekávání na 

                                                 
5 Slovo „dovolená“ dávám do uvozovek, abych upozornila na nevhodnost používání tohoto ustanoveného pojmu. Samotné 
označení deklaruje zavádějící představu o tom, že péče o dítě není stejně hodnotná jako placená práce a je považována za 
aktivitu spojenou s odpočinkem a relaxací, což neodpovídá reálnému výkonu mateřské „dovolené“. 
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muže a ženy. Ferrarini (2003) tvrdí, že pokud dávka kompenzuje platovou ztrátu ze 

zaměstnání jen mírně, zvyšuje se pravděpodobnost, že rodiče budou postupovat 

ekonomicky racionálně a na rodičovskou dovolenou odchází matka, jelikož má většinou 

nižší plat. Avšak už nedomýšlí, že tato souvislost neplatí obráceně, vyšší příjem matky není 

vždy podmínkou k rozhodnutí odchodu otce na rodičovskou dovolenou. Mnohé výzkumy 

(např. Kuchařová, 2006) ukazují, že nejsilnějším faktorem rozhodování jsou společenské 

představy o maskulinitě a feminitě a s tím spojená konstrukce představ o mateřství a 

otcovství. Podle Gornick a Meyers (2003) míru využívání otcovské dovolené ovlivňují 

v zásadě dva faktory, a to výše finanční náhrady – čím vyšší je míra kompenzace ušlé 

mzdy, tím pravděpodobnější je účast mužů na rodičovské dovolené. Druhým faktorem 

ovlivňující využívání nároku na dovolenou je konstrukce nároku „use or loose“ – tedy buď 

otec odejde na rodičovskou dovolenou, nebo rodina ztrácí nárok na podporu či jiné úlevy 

(na tomto principu fungují tzv. otcovské kvóty).  

 Dalším faktorem ovlivňující výše pojmenované je kvalita a dostupnost služeb péče 

o děti. Finanční a místní dostupnost předškolní péče o děti výrazně ovlivňuje míru 

participace žen na trhu práce, nedostatečný rozsah služeb nebo její finanční náročnosti se 

negativně odráží na ženské zaměstnanosti (Gornick, Meyers, 2003). Předškolní péče o děti, 

které nemají jen nahradit péči pracujícího rodiče, ale mají také důležitou vzdělávací funkci 

v rozvoji dítěte, jsou považovány za neúčinnější nástroj podpory pracovního zapojení 

matek (viz Leitner, 2003). Důležitým faktorem ovlivňující dostupnost těchto zařízení je 

také povaha nároku, zdali mají vstup do těchto zařízení usnadněný děti ze slabších vrstev, 

pracujících matek nebo je nárok poskytován plošně.  

 Jako další účinná opatření napomáhající zvládat péči o děti se často uvádí možnost 

flexibilního pracovního úvazku, který má podporovat genderovou rovnost na trhu práci i 

v domácnosti. Gornick a Meyers (2003) však zdůrazňují, že tyto úvazky teoreticky 

umožňují svobodněji volit mezi rodinou a prací, avšak aby byla tato opatření účinná, je 

třeba zajistit dostatečnou právní ochranu pracujících osob. Jelikož s flexibilitou pracovního 

úvazku často dochází ke snížení pracovní doby, dochází tím pádem ke snížení příjmu, 

včetně ztráty nároku na další benefity, omezena je také možnost kariérního růstu. Dochází 

potom k tomu, že tyto flexibilní či zkrácené úvazky jsou vnímány jako alternativní řešení 

pro méně ambiciózní lidi, z toho důvodu i pracovníci využívající tyto typy úvazků jsou 

v marginálním postavení (Maříková, 2002).  

 Z výše uvedeného přehledu se zdá, že mezi opatření podporující harmonizaci 

rodinného a pracovního života podle zmíněných autorů patří podpora rodičovské dovolené 

pro otce, výkon péče o děti navázán na předchozí zaměstnaní a podpora veřejných institucí 

péče pro děti pro rodiče, kteří se chtějí vrátit zpátky k výkonu svého placeného povolání. 

Právě na tato opatření bude zaměřená analytická sekce v empirické části této práce. 
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2.4 Vývoj rodinných politik v České republice a Rakousku 
 

2.4.1 Vývoj rodinné politiky v České republice 

V následující kapitole představím historický vývoj rodinné politiky na území dnešní České 

republiky. Sledovat budu především to, jakým způsobem byla rodinná politika ovlivněna 

politickým a sociálním uspořádáním a jaké mělo toto uspořádání konkrétní vliv na 

formování jednotlivých opatření: „základním cílem rodinné politiky v České republice je 

vytvořit všestranně příznivější společenské klima a podmínky pro rodinu, umožňující 

lidem realizovat vlastní životní strategie v naplňování partnerských a rodičovských plánů“ 

(MPSV, 2005: 9).  

Česká republika se řadí mezi státy s tzv. postsocialistickým modelem rodinné 

politiky (Vlček, Kantorová, 2003). Tento model se vyznačuje propopulačními cíli a 

předpokládá dvoupříjmový model rodiny, dále je charakteristický vysokou zaměstnaností 

žen a dlouhou rodičovskou dovolenou. Typická jsou tedy spíše familizační opatření rodinné 

politiky. U většiny sociálních dávek určené rodičům s dětmi se proto testují příjmy rodičů 

pro přiznání nároku na ně (Vlček, Kantorová, 2003). V posledních letech se však česká 

rodinná politika vyvíjí spíše směrem k liberálnímu modelu sociálního státu, jehož 

představiteli jsou například USA a Velká Británie. Liberální model sociálního státu se 

vyznačuje tím, že státní intervence do sociální oblasti jsou minimální a přicházejí na řadu, 

až když rodina a trh selhávají. Důraz je kladen na individuální odpovědnosti každého za 

uspokojování sociálních potřeb. Podpora de-familizačních opatření ze strany státu je 

minimální, častější je podpora státu ve formě daňových úlev (Krebs, 2007). Česká 

republika oproti ostatním evropským zemím dlouhou dobu po rozpadu komunistického 

režimu explicitní rodinnou politiku neměla, pod taktovkou konzervativních vlád vznikala 

opatření, která byla vzájemně nekoordinovaná a omezená především na sociální politiku. 

 

2.4.1.1 Situace po 2. světové válce - období socialismu 

Období po druhé světové válce představovalo obnovení zájmu o rodinu ze strany státu. 

Ten začal postupně přebírat tradiční funkce rodiny jako je výchova a socializace, avšak i 

přes tento institucionální tlak byla rodina stále místem mezigenerační solidarity. 

Komunistická agenda se snažila o eliminaci tradičního patriarchálního modelu rodiny, 

rodičovství nemělo náležet jen jednomu z rodičů. Období po druhé světové válce se tedy 

v České republice neslo v duchu odklonu od modelu muže živitele a hlavy rodiny 

(Havelková, 2009). „Rovnoprávné uplatnění žen v rodině, v práci a ve veřejné činnosti je 

zajišťováno zvláštní úpravou pracovních podmínek a zvláštní zdravotní péčí při 

těhotenství a mateřství, dále též rozvojem zařízení a služeb umožňujících ženám využívat 

všech schopností k účasti na životě společnosti“ (Ústava 1960, čl. 27 in Havelková, 

2009: 188). 
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Pozice ženy na trhu práce byla výrazně ovlivněna segregací ve vzdělání a 

legislativními předpisy, které zakazovaly ženám vykonávat fyzicky nepřiměřené práce 

škodící jejich organismu, a tudíž jim znemožňovaly přístup k lépe placeným pozicím. 

Rodinné právo sice formálně odstranilo existenci rolí mužů a žen v rámci rodiny, ale ženy 

byly pořád považovány za zodpovědné o péči o děti a tato jejich role byla státem 

podporována. Právně bylo zrušeno ustanovení v obecném zákoníku o muži jako „hlavě 

rodiny“ a také ustanovení o „otcovské moci“. Rodinné právo stanovilo, že rodičovská moc 

náleží oběma rodičům. Formálně rodinné právo odstranilo nerovnosti mezi mužem a ženou, 

avšak mateřské povinnosti stále postihovaly spíše ženy. Mateřská a rodičovská dovolená 

byla určena pouze ženám, rodinné právo nebralo roli muže jakožto otce příliš v potaz. 

Mužům tak byla znemožněna možnost podílet se na péči o děti. Ženy byly pod tlakem 

tzv. dvojího břemena, jelikož pracovaly na plný úvazek a současně se staraly o rodinu 

(Havelková, 2009).  

V období socialismu došlo k výraznému rozvoji předškolní péče, od roku 1948 

vzrostl počet mateřských škol i jeslí. V důsledku stále klesající porodnosti byla v roce 1962 

ustanovena Státní populační komise, v rámci jejíž praxe se diskutovala otázka, jak naložit 

s rostoucí zaměstnaností žen, jejich zatížením a klesající porodností. Pozornost byla 

zaměřena právě na zvýšenou nemocnost dětí navštěvujících jesle. Tento diskurz vedl 

v druhé polovině 60. let k ustavení mnohých pro-populačních opatření (Dudová, Hašková, 

2010). Především k prodlužování doby, kterou mohly zaměstnané matky trávit celodenní 

péčí o malé děti v domácnosti: „jako součást populačních opatření byla jednak prodloužena 

mateřská dovolená, jednak se zvýšila peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství, a jednak 

byla zavedena tzv. další mateřská dovolená do jednoho roku dítěte, a poté, v roce 1970, 

prodloužena do dvou let věku dítěte“ (Hašková, 2007: 18). V 70. letech došlo také k 

zavedení dalších opatření, jako byly např. novomanželské půjčky, u nichž se úroky 

snižovaly v závislosti na počtu dětí, daňové úlevy na děti, zdarma poskytované učebnice a 

další potřeby pro děti školou povinné, úlevy na bydlení, dopravu atd. (Hašková, 2007). 

Jak uvádí Havelková, většina výše zmíněných opatření se zaváděla v 60. a začátkem 

70. let, tedy v období normalizace, kdy se Československo potýkalo nejen s problémem 

poklesem porodnosti ale také problémem „přezaměstnanosti“. Tato opření však nesloužila 

primárně ke zrovnoprávnění žen a mužů, nýbrž hlavním cílem bylo zvýšit porodnost a 

získat populaci a zároveň udržet míru zaměstnanosti. Výše zmíněná opatření tak vždy byly 

nástroje populační politiky či politiky zaměstnanosti: „práva žen byla často instrumentální 

pro sledování jiných cílů“ (Havelková, 2009: 201). 

Komunistické období tedy změnilo a zmodernizovalo postavení žen na trhu práce i 

v rodinném prostředí, avšak na druhou stranu se reprodukovalo konzervativní genderové 

uspořádání, které považovalo matku za osobu zodpovědnou za péči o domácnost a o děti. 

Horizontální a vertikální segregace mezi pohlavími na trhu práce se nezmenšovala, spíše 
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naopak. Pracovní trh byl rozdělen na lépe placené mužské a hůře placené ženské sféry 

(Havelková, 2003). 

 

2.4.1.2 Socioekonomická transformace v 90. letech 

Politické změny v průběhu 90. let 20. století ještě v tehdejším Československu ovlivnily 

fungování celé společnosti. Probíhající transformace směrem k tržní ekonomice byla 

přirozeně provázena i transformací rodinné politiky. Ta se v oblasti podpor orientovala 

směrem k sociálně tržnímu systému státní podpory rodin, který v zásadě akceptuje i 

adresný způsob poskytování státních dávek podporující rodinu, kdy příjemce dávky musí o 

ni sám žádat a u některých na ni předchází také testování příjmu rodin. Celkové 

společenské proměny, které měly snahu se u nás probouzet v době socioekonomické 

transformace v 90. letech však probíhaly v západní Evropě již téměř 30 let. Někteří 

pravicově orientovaní sociologové (např. Večerník, Matějů, 1998) tvrdí, že česká 

společnost se v době transformace začala pozvolna přibližovat ostatním západoevropských 

modelům rodinných politik. Ve skutečnosti se v případě rodinné politiky začala těmto 

západoevropským trendům spíše oddalovat.  

V České republice, podobně jako v některých dalších postkomunistických zemích, 

kladla rodinná politika po roce 1989 velký důraz na přenesení péče o děti do rodin, aniž by 

ovšem podpořila genderovou rovnost. Pravicová, konzervativní politika vedla ke zničení 

systému jeslí, k drastické redukci školek a k prodloužení rodičovské, což bylo zcela v 

rozporu se západními trendy. Československo tak v této době bylo charakteristické 

postkomunistickým modelem rodinné politiky, ten je označován jako re-familizační (viz 

Leitner, 2003). Charakteristickými rysy postkomunistického období je klesající plodnost, 

sňatečnost ale i klesající úmrtnost. Následkem je pak stárnutí obyvatelstva, stoupání věku 

partnerů při uzavření prvního sňatku a stoupající věk ženy při prvním porodu. Pojem 

rodinná politika se objevil hned v polistopadovém období. Rodinná politika byla 

institucionálně zajištěna v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí až v roce 2002 (MPSV, 

2008): 

 

Tlak rostoucí nezaměstnanosti, orientace na individualismus a genderově 

konzervativní postoje k péči o malé děti se v průběhu 90. let promítly do uplatnění 

genderově slepých politik, které přispěly k ohrožení postavení matek na trhu práce 

i k posunu příjmové chudoby od domácností jednotlivců k rodinám s dětmi. 

(Hašková, 2007:20). 

 

Důsledkem uvedených trendů, spolu s trvale vysokou mírou rozvodovosti, jsou i 

změny ve struktuře forem rodinného soužití, zejména vzrůst podílu nesezdaných soužití, 

domácností (svobodných) jednotlivců, neúplných rodin a úplných rodin bez dětí. Změny 
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rodinného chování mladé generace jsou přirozenou součástí celkových změn jejího způsobu 

života odrážející nové podmínky ekonomické i společenské. Patří k nim i diferenciace 

životních stylů, tedy i demografického chování a forem rodinného soužití. Stále častěji se 

začínají objevovat individuální aspirace mladých lidí, které se dostávají do rozporu 

s tradičním pojetí rodinného chování (Kuchařová, 2006). 

Stejně tak se v porovnání s minulým režimem výrazně zhoršilo postavení matek 

samoživitelek na trhu práce. V centrálně plánované ekonomice se podniky 

nezaměřovaly na tvorbu zisku, neexistovala nezaměstnanost a panovala obecně nízká 

produktivita práce. Rodinný život pracujících osamělých matek nemusel být 

zaměstnavateli nutně vnímán jako ohrožující pro jejich výkonnost a pracovní nasazení. 

Být matkou samoživitelkou spíše v zaměstnání představovalo výhodu z hlediska 

vyššího platového ohodnocení a zařazení. Proměna z centrálně plánované ekonomiky 

na tržní přinesla snahu zaměstnavatelů maximalizovat zisk. Matky samoživitelky se 

tím více začaly setkávat se stereotypy, že nemohou být kvalitní zaměstnankyně, 

pokud mají samy na starosti péči o dítě. Zákonná ustanovení je přitom v pracovní 

aktivitě nezačala příliš podporovat, naopak stále více docházelo a dochází ke 

zhoršování podmínek pro kombinaci pracovního a soukromého života (Dudová, 2009). 

 

2.4.2 Vývoj rodinné politiky v Rakousku 

Rakouský sociální stát je na základě jeho struktury a funkcí řazen mezi klasické 

konzervativní modely rodinné politiky (Esping – Andersen, 1999) stejně jako Německo a 

Francie. Huber a Stephens (2001) však Rakousku přisuzují specifickou pozici mezi 

ostatními „křesťansko-demokratickými“ zeměmi. Je jediným křesťansko-demokratickým 

sociálním státem, ve kterém byla sociální demokracie vlivnější než křesťanská demokracie. 

Vzorem pro Rakousko byl Bismarckovský sociální stát, jehož záměrem bylo udržení starého 

řádu, morální disciplíny, sociálního urovnání a budování národa. Pro konzervativní, 

některými autory označován jako bismarckovský, model rodinné politiky jsou typická 

profesní sdružení zajišťující základní sociální práva, dalším obecným rysem je vysoký 

stupeň přerozdělování zdrojů. Dalším typickým znakem této politiky je podpora hierarchie 

společnosti, loajalita a podpora minimální životní úrovně. Základním prvkem sociální 

struktury je jednokariérová „tradiční“ rodina, kde jeden z člen rodiny je hlavním zdrojem 

příjmu a druhý se stará o péči, jelikož systém veřejných institucí péče není tolik rozvinutý 

(Matějková, Paloncyová, 2005).  

 Rodinná politika je úzce spjata s politikou sociální a spadá pod Spolkové 

ministerstvo pro hospodářství, rodinu a mládež. Hlavními tématy rodinné politiky jsou ženy 

a jejich aktivita na trhu práce, cílem je odstranit bariéry a nerovnosti, které jejich postavení 

na trhu práce ovlivňují. Dlouhou dobu byla státem podporována spíše familizační patření, 

což se projevovalo malou podporou veřejných institucí péče. Tento systém tak rodiny staví 
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před rozhodnutí kariéra versus rodina, což má za následek s tím spojené demografické 

problémy jako je malá porodnost a stárnutí populace. To se však v současných opatřeních 

rodinné politiky začíná proměňovat, např. ve Vídni jsou dostatečné kapacity veřejných 

institucí péče o děti – mateřské školky i jesle pro děti mladší 3 let. Státní rozpočet také ve 

velké míře podporuje nejen státní ale i soukromá zařízení, mnohé z nich jsou relativně 

finančně nenáročné (BMFJ, 2006).  

 

2.4.2.1 Poválečný vývoj sociálního státu  

Rakouský sociální stát se začal rodit hned po konci druhé světové války. Poválečný vývoj 

v Rakousku byl díky jeho geografické poloze a statutu neutrálního státu poznamenán 

několika významnými politicko-hospodářskými událostmi, které se silně odrazily v 

rakouské domácí politice a hospodářské situaci. Poměrně rychlý vývoj sociálního státu 

zapříčinila nacionalizace velké části ekonomiky ve snaze zabránit konfiskacím německého 

majetku a také založení Rakouské federace odborů (ÖGB), ještě předtím než se ustanovila 

dočasná vláda. Štědrá poválečná politika byla považována za cenu za sociální mír. 

Poválečná společnost měla jediný cíl, a to dokázat vlastní ekonomickou samostatnost a 

zajistit ekonomický růst, k čemuž měla dojít podporou plné zaměstnanosti (Huber a 

Stephens, 2001). 

K dalšímu výraznému vývoji potom došlo na konci 50. let, kdy se ustanovila velká 

koalice, která vládla přes deset let. Díky příznivé situaci rakouské ekonomiky a nízké 

nezaměstnanosti se během následujících několika let sociální stát úspěšně rozrůstal. Uvádí 

se, že institucionalizace rodinných agend začala v druhé polovině 60. let za vlády Lidové 

strany (ÖVP). Nejprve byl zřízen Útvar na podporu rodinné politiky jako poradní orgán 

Úřadu vlády (BKA – Bundeskanzleramt). Až v roce 1983 bylo založeno ministerstvo 

spojující problematiku mládeže a rodiny – Bundesministerium für Familien und Jugend 

(BMFJ). Mezi hlavní odpovědnosti tohoto ministerstva patří všeobecná záležitost rodinné 

politiky, včetně její koordinace a podpora rodiny (BMFJ, 2016). 

Po válce se také proměnily vztahy v rodině a situace žen na trhu práce se výrazně 

zhoršila. Nezaměstnanost žen v 60. letech výrazně stoupla, což mělo za následek zvýšení 

porodnosti a rodina se začala pomalu stávat zájmem pro vládnoucí strany (Frauenbericht, 

2010). V 70. letech se začaly na úrovni vznikajících rodinných agend projednávat opatření, 

která se nesla v duchu změn – zvýšily se rodičovské dávky a rozšířila se právní ochrana 

pracujících žen po dobu mateřství. To znamenalo nárůst počtu kvalifikovaných žen na trhu 

práce. Již v tuto dobu začala rakouská vláda uvažovat v tom duchu, že péče o rodinu 

domácnost by měla být distribuována rovnoměrně mezi oba dva partnery (Richter, Kytir, 

2004). 

Pád železné opony potom znamenal pro Rakousko obrovský příchod migrantů ze 

zemí bývalé Jugoslávie a Turecka. Toto období tak pro rakouský sociální stát představovalo 
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mnohé nové výzvy, s kterými se muselo vypořádat. V kontextu tohoto bouřlivého období 

silných migrantských vln, ale i v období vstupu Rakousko do EU, dovedlo vládu 

k uskutečnění několika omezení a podpory sebe-zodpovědnosti občana. Tím se sociální stát 

vrátil zpátky ke klasickému konzervativnímu modelu a prohloubilo se jeho podřízení 

ekonomickým a rozpočtovým možnostem (Huber a Stephens, 2001). 

 Kolem roku 1995 začala vzrůstat zaměstnanost žen, hlavně tedy zaměstnanost žen 

s dětmi. Vláda přicházela také s mnohými opatřeními týkající se slaďování rodinného a 

pracovního života, zejména podpora žen na trhu práce. Např. v roce 1998 zavedla vláda 

institut Audit práce a rodina, aby pomohla podnikům vytvářet prostředí přátelské 

k rodinám. Podniky mohou za splnění určitých podmínek získat certifikát, kterým prokazují 

podporu rodinných zájmů (Vlček, Kantorová, 2003). 

Největší výzvou současné rodinné politiky je slaďování rodinného a pracovního 

života. V letech 2008-2010 byly např. rozvinuty modely pobírání příspěvků na péči o děti. 

To zahrnuje možnost přivýdělku na trhu práce během rodičovství. Tato opatření byla 

ukotvena také legislativně – např. zavedení možnosti přivýdělku v průběhu pobírání 

příspěvku na péči o dítě, možnost flexibilního čerpání mateřské dovolené, možnost dělby 

doby rodičovské dovolené mezi oba rodiče a podpora inovativní nabídky péče o děti. 

V současné době je tedy Rakousko v oblasti podpory slaďování rodinného a pracovního 

života na předním místě v Evropě (Národní vzdělávací fond, 2011). 

 

„Rodinná politika je v Rakousku v posledních letech pod vlivem systémové změny 

rakouské politiky obecně, ke které došlo po opuštění modelu střídání vlád 

sociálních demokratů (SPÖ) a lidovců (ÖVP) v roce 2000. Poté, co Lidová strana 

Rakouska vytvořila koalici se svobodnými demokraty (FPÖ), následovaly i výrazné 

změny v postupně se vyvíjejícím modelu rakouské rodinné politiky.“ (Vančurová, 

2008: 70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

3. Empirická část 
 

V empirické části nejprve představím svá metodologická východiska a použitou metodu. 

Vytyčím si použité vědecké paradigma, dále naváži diskuzí o feministické tradici, o niž se 

moje výzkumná činnost opírá. Dalším významným krokem potom bude popis konkrétní 

použité metody, v případě mého výzkumu se jedná o komparativní analýzu státních politik 

s ohledem na genderovou citlivost. Vysvětlím postup toho, jak jsem konkrétně v mém 

výzkumu s metodou pracovala včetně konkrétních kroků aplikace. Dále osvětlím, jak jsem 

sbírala data potřebná pro výzkumnou činnost. A na závěr se pokusím reflektovat limity 

výzkumné činnosti. V další části se zaměřím na vlastní analýzu. 

 

3.1 Metodologie  

Už na začátku celé práce byly vzneseny výzkumné otázky, na které budu v této části 

odpovídat. Zkoumáním jednotlivých opatření se budu soustředit na následující výzkumné 

otázky: 

a) Jak rodinné politiky Rakouska a České republiky pracují s konceptem rodiny a 

jaká opatření těchto politik napomáhají rodinám s dětmi slaďovat rodinný a profesní život?  

b) Do jaké míry rodinné politiky v Rakousku a v České republice umožňují svobodně 

si volit strategie slaďování rodinného a pracovního života s ohledem na principy genderové 

rovnosti? 

 
3.1.1 Zvolené paradigma 

Na začátku každého výzkumu by měla výzkumnice či výzkumník vysvětlit intelektuální 

tradici, ze které bude vycházet. Výzkumné paradigma představuje základní systém 

přesvědčení nebo rámec našeho myšlení, který vede výzkumnici či výzkumníka při výběru 

metody i v použitých způsobech jeho práce. Jedná se o názorový systém založený na 

ontologických, epistemologických a metodologických předpokladech (Guba, Lincoln, 1994). 

Přičemž ontologická otázka se zabývá tím, jaká je podstata skutečnosti a jak se dá poznat. 

Epistemologická otázka se zaměřuje na podstatu vztahu mezi bádajícím a tím, co bude 

poznáno. A metodologická otázka se ptá, jak můžeme dojít k závěrům a jaké jsou nástroje 

napomáhající dojít k poznání (Guba, Lincoln, 1994).  

V rámci svého výzkumu budu vycházet z konstruktivistického paradigmatu, jak jej 

vymezují Guba a Lincoln. Domnívám se, že východiska konstruktivistického paradigmatu 

souzní s východisky mého výzkumu. Nahlíží svět jako sociálně konstruovaný a snaží se 

pochopit, jak jsou sociální reality konstruovány. Což je i mé přesvědčení, dle kterého 

nahlížím zkoumanou problematiku. Konstruktivismus vychází z předpokladu, že naše 

vnímání a poznávání světa se děje vždy v rámci nějaké kultury, je tedy kulturně podmíněno 
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a mění se v závislosti na čase a prostoru. Výzkumný cíl v rámci tohoto paradigmatu je 

pochopení a rekonstrukce sociálních skutečností (Guba, Lincoln, 1994). 

Z pohledu konstruktivismu se žádné tvrzení o světě netýká skutečnosti samotné o 

sobě, nýbrž je produktem individuální a kolektivní tvorby znalostí. „Nelze totiž obejít 

význam individuální a kolektivní tvorby znalostí a závislost tohoto procesu na daném 

kulturním a historickém kontextu“ (Hendl, 2005: 91). Realita je podle konstruktivismu 

specificky vytvářena a po formální a obsahové stránce je závislá na individuu nebo 

kolektivu. Vytvořené konstrukty nejsou „pravdivé“ v absolutním smyslu. Jedná se o 

diskurzy, které stojí v pozadí jednotlivých kulturních praktik (Guba, Lincoln, 1994). 

Rodinné politiky představují určitý sociální konstrukt, který skrze svá opatření 

konstruuje a reprodukuje normativní názory na role ženy a muže v rodinném i veřejném 

životě. Zároveň ovlivňuje a strukturuje názory na podobu fungování rodinných vztahů a 

má nezanedbatelný vliv na utváření rodinných šancí a strategií. Rodinná politika je tedy 

jakási sociální síla, která danou společnost ovlivňuje (Orloff, 1993). Ve střední Evropě se 

pracuje s rodinnou politikou především ve smyslu určitých opatření, částečně zděděných 

z minulosti a určitým způsobem modifikovaných žitou zkušeností. Vypracování určitého 

konceptu rodinné politiky je procesem, na kterém by měla participovat a spolupracovat 

celá řada subjektů. Měla by se v něm také střetávat různá odborná hlediska – sociální, 

psychologická, etická, náboženská, právnická, výchovná, ekonomická – a zájmy, zejména 

subjektů různého politického či ideového zaměření a především zájmy, potřeby a postoje 

samotných rodin. Tvorba konceptu rodinné politiky je tedy otázkou účelného dialogu široké 

škály všech zúčastněných. Zároveň je tento společenský konstrukt zasazen a vyvíjen 

v určitém kulturním a historickém kontextu (Vančurová a kol., 2005). 

V rámci každého paradigmatu je nutné mimo jiné zodpovědět metodologickou 

otázku (Ramazanoglu, Holland, 2004) – co má výzkumník či výzkumnice dělat pro to, aby 

získal/a to, co chce zjistit a aby jejich poznání mělo určitou výzkumnou hodnotu. Tato 

otázka zahrnuje určení kvalitativního, kvantitativního či smíšeného přístupu. Kvalitativní 

přístup bývá často definován v opozici k přístupu kvalitativnímu, avšak hranice mezi těmito 

přístupy je některými autory považována za nejasnou. Např. Morrow (1994) kritizuje 

rozlišování výzkumu na kvalitativní a kvantitativní, protože zakrývá rozdílné konstruování 

sociální reality badatelů a badatelek při využívání konkrétních výzkumných metod. Snaží 

se tak o dekonstrukci obou přístupů, ale upozorňuje na nutnost aktivní reflexe možných 

limitů zvoleného přístupu. Přiklání se však spíše na stranu kvalitativních metod, jelikož 

umožňují zkoumání reálných vztahů v reálných kontextech. Naopak Letherby (2003) se 

snaží o dichotomické rozlišování kvalitativních a kvantitativních přístupů a toto rozdělení 

nijak neproblematizuje.  

V rámci konstruktivistického paradigmatu je kladen důraz spíše na kvalitativní 

metody zkoumání (avšak nevylučuje použití metod kvantitativních). Ve své práci budu 
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aplikovat kvalitativní výzkum založený na srovnání dvou typů rodinných politik. Cílem 

tohoto výzkumu je podle Hendla (2005) důkladné poznání zkoumaných sociálních vztahů, 

struktur a procesů. Jeho výhodou je získání hloubkového popisu případů. Cílem je také 

zjistit veškeré jevy, které se vyskytují ve vybrané skupině a tyto jevy pak interpretovat, 

tj. nalézat v dané skupině nějaké struktury, vazby, pravidelnosti. Letherby (2003) označuje 

kvalitativní přístup za neformální, jelikož často používají neformální jazyk. Podotýká také, 

že feministický výzkum preferuje spíše kvalitativní přístup, ačkoliv samozřejmě využívá i 

ostatní přístupy.  

Kvalitativní přístup bývá přijímán ambivalentně, jelikož produkuje tzv. měkká data. 

Hendl (2005) uvádí, že relativně negativní či zdrženlivý postoj vůči tomuto přístupu byl v 

sociálních vědách překonán. Cílem takového výzkumů je vytváření teorie za použití 

induktivní logiky. Kvalitativní výzkum se vyznačuje také tím, že výzkumnice či výzkumník 

předem nemůže určit, kolik případů (jedinců, dokumentů, …) bude zkoumat. Jedná se tedy 

o neustálý proces vývoje výzkumu (Disman, 2002). Vztah mezi poznávaným a 

poznávajícím není objektivní, proto feministický výzkum klade důraz na neustálou reflexi 

tohoto vztahu.  

 

3.1.2 Feministická tradice 

Vybrané téma budu nahlížet z pohledu ženy, studentky genderových studií, která hájí 

rovné příležitosti ve společnosti. V práci vycházím z feministického výzkumu a hlásím se 

k feministické tradici. Reinharz (1992) uvádí, že cílem feministického výzkumu není jen 

analýza daného fenoménu a tvorba teorií ale také upozornění na to, že není něco 

v pořádku. Důležitou součástí feministického výzkumu je také nacházení možností, jak 

zkoumanou problematiku dále řešit. Feministické bádání o sociálním světě se zabývá nejen 

pravdou ale také tím, jak se vytváří poznání a zda má nějakou váhu a je legitimizované 

(Reinharz, 1992). 

Feministická tradice nemá svoji výzkumnou techniku, která by byla výlučně 

feministická. Feministický výzkum zasahuje do více disciplín a užívá celou řadu metod, 

proto je svoji povahou velmi rozmanitý. Nezřídka také využívá kombinaci více metod, čímž 

naplňuje širší pochopení sociálních jevů, příčin a důsledků genderové nerovnosti (Reinharz, 

1992). Cílem feministického výzkumu podle Ramazanoglu a Holland (2004) je poznání 

problematiky rozložení moci ve společnosti a uspořádání genderových vztahů. Cílem tedy 

není jen analyzovat zkoumanou problematiku, nýbrž také upozornit na možné 

nesrovnalosti v rámci této problematiky a nacházení možností jak situaci vyřešit (Reinharz, 

1992). V rámci feministické tradice myšlení je gender vnímán jako společenský konstrukt, 

důležité je zdůraznění komplikovaného propojení mezi biologickými a kulturními faktory. 

Gender tak představuje základní analytickou kategorii a nezbytný předpoklad pro 

porozumění ostatním společenským vztahům a problémům (Renzetti a Curan, 2003). 
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Feministický výzkum se nezabývá jen pravdou o sociálním světě, ale také tím, jak 

se vytváří poznání a zda je oprávněné. Osobní zkušenost výzkumnice či výzkumníka je pro 

feministický výzkum velmi významná, jelikož poskytuje možnost snadněji si definovat 

otázky a cíle výzkumu, získávat důvěru a náklonnost zkoumaných. Důležitou součástí 

tohoto vztahu mezi zkoumanými a zkoumajícími je neustálá reflexe pozice zkoumajícího. 

Tímto přístupem feministický výzkum rozbíjí zdánlivou objektivitu vědce 

v mainstreamových vědeckých pracích a snaží se poukázat, že tato „neutralita“ jen 

reprodukuje mocenské vztahy uvnitř vědeckého bádání (Letherby, 2003, Reinharz, 1992). 

 

3.1.3 Zvolená metoda výzkumu a analytický postup 

Jako výzkumnou metodu jsem zvolila kvalitativní komparativní analýzu. Metoda srovnávání 

je ve společenskovědním výzkumu poměrně hojně využívána. Tato skutečnost vychází z 

rozdílů, podobností a vzájemných závislostí mezi určitými jevy, případy, politickými 

institucemi, systémy apod. Komparativní analýza „uvažuje případ jako celistvou entitu a 

hledá konfigurace, asociace, příčiny a následky uvnitř případu, případně provádí komparaci 

mezi několika málo případy. Je orientovaná na proces“ (Hendl, 2005: 226). Základním 

vymezením komparativního přístupu je zaměření na dvě či více srovnávaných jednotek 

(skupin, zemí, kultur, atp.). Hlavními určujícími znaky komparativního výzkumu je tedy 

existence celků, které jsou považovány za svébytné entity a zároveň jsou srovnatelné. 

Dalším znakem pak je to, že se nejedná o popis různých případů, ale o jejich vzájemnou 

vztažnost, poskytuje tak zobecnění zákonitostí či vysvětlení nebo interpretaci rozdílů 

(Geißler, Mouralová, 2011). 

Srovnáním ve veřejné politice nejsou sledovány jen deskriptivní a explanační cíle, 

nechceme jen popsat a vysvětlit rozdíly, ale často se také v praxi jiných zemí hledá 

inspirace pro řešení vlastních problémů či naopak zkušenosti jejich společností slouží k 

upozornění na možné obtíže. Komparativní analýza veřejných politik se skládá z několika 

kroků, které se vyznačují specifickou volbou cílů, otázek, metod i proměnných. Jednotlivé 

kroky komparativní analýzy lze vést těmito otázkami – „V čem se politiky liší?“; „Jak lze 

rozdíly vysvětlit?“; „K jakým dopadům tyto rozdíly vedou?“. Provádí se tedy deskripce, 

explanace, evaluace a navržení řešení (Geißler, Mouralová, 2011). 

Před započetím komparace je nutné si položit otázky, jaké oblasti a aspekty 

badatelku či badatele v rámci komparace budou zajímat, na jaké vlastnosti těchto aspektů 

se zaměří a jak je bude popisovat a hodnotit. Moje komparativní analýza bude založená na 

zkoumání různých opatření rodinných politik, která úzce souvisejí s podporou rodičů na 

trhu práce. Budu zkoumat, jak tato opatření naplňují principy genderové rovnosti a do jaké 

míry umožňují svobodně volit individuální strategie rodinných a profesních rolí. Dále budu 

porovnávat jak je konstruována rodina v rámci typologií vymezených v teoretické části. 
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Předpokladem komparativní analýzy je srovnávat entity, které se v něčem podobají a v 

něčem se liší. Toto srovnávání umožní pochopit fungování každého jednotlivého jevu.  

Prvním okruhem, kterým se budu zabývat, budou opatření podílející se na 

harmonizaci práce a rodiny a genderové rovnosti. Mezi ně řadím mateřskou, rodičovskou 

(rodinnou) dovolenou a související finanční dávky, dále zařízení péče o předškolní děti a 

související legislativní opatření. Tato opatření budu zkoumat podle předem vybraných 

kritérií. Důležitou součástí analýzy bude také sledování vzájemné korelace a provázanosti 

mezi zmíněnými opatřeními. 

 

Mateřská a související finanční dávky: 

a) kritéria nároku čerpání, 

b) délka nároku a poskytování, 

c) finanční ohodnocení, 

d) možnosti participace otců na péči. 

 

Rodičovská dovolená a související finanční dávky: 

a) kritéria nároku čerpání, 

b) délka nároku a poskytování, 

c) finanční ohodnocení, 

d) možnosti participace otců na péči. 

 

Zařízení péče o předškolní děti: 

 a) typy zařízení, 

 b) poskytovatel služeb, 

 c) způsoby financování, 

 d) charakter služeb. 

 

Provázanost rodinné politiky s trhem práce 

 a) pracovně – právní ochrana rodičů,  

 b) podpora rodičů vracejících se zpátky z mateřské/rodičovské do zaměstnání, 

 c) podpora pracovních podmínek pro rodiče pečující o dítě. 

 

V druhé části své analýzy budu hodnotit možnosti volby slaďování rodinného a 

pracovního života s ohledem na genderovou rovnost, dopady těchto voleb na určité skupiny 

lidí a také na různé druhy rodin. V neposlední řadě se budu snažit identifikovat, jakým 

způsobem rodinné politiky napomáhají reprodukci genderových stereotypů a udržování 

dělby práce mezi pohlavím. Na závěr pak na zkoumané rodinné politiky vztáhnu 

představené typologie sociálních států sledující genderovou rovnost.  
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3.1.4 Navrhované techniky sběru dat a výběr vzorku 

Vzhledem k charakteru výzkumného záměru jsem jako techniku sběru dat zvolila analýzu 

dokumentů, tedy tzv. nevtíravou techniku. Disman (2003: 124) charakterizuje analýzu 

dokumentů následovně: „je to analýza jakýchkoliv dokumentů, které nebyly vytvořeny za 

účelem našeho výzkumu. Záznamem mohou být právě tak dobře psané dokumenty jak 

jakékoliv materiální stopy lidského chování“. V mém výzkumu půjde o analýzu 

legislativních opatření v oblasti rodinné politiky a o analýzu sekundárních pramenů – 

odborné publikace a dokumenty jednotlivých ministerstev.  

Psané texty jsou kulturní artefakty, které Reinharz popisuje jako neinteraktivní, 

objekt výzkumu je pasivní a není ovlivněn tím, že jej zkoumáme. Studium dokumentů nám 

také umožňuje sledovat určitou historickou změnu a je vhodné pro analýzu sociálních 

struktur a mezinárodní srovnávací analýzy. Při studování již vzniklých materiálů by měl 

badatel či badatelka přistupovat kriticky a neustále si ověřovat jejich pravdivost. U studia 

dokumentů odpadá bádajícím nutnost vyjednávání mocenské pozice mezi nimi a 

zkoumanými. Není ani nutné respektovat anonymitu, jelikož se jedná o veřejně dostupné 

dokumenty (Reinharz, 1992). 

Studium dokumentů se liší od interaktivních technik sběr dat, jako je třeba 

rozhovor. V rámci této interakce je nutné vyjednávat etické hledisko vztahu mezi 

zkoumajícím a zkoumaným. Jelikož ve svém výzkumu pracuji s veřejně dostupnými zdroji, 

nemusím řešit etické otázky jako např. anonymita, informovaný souhlas apod., které jsou 

důležité ve výzkumech založené na interakci s lidmi (Hendl, 2005).  

 

3.1.5 Hodnocení kvality výzkumu 

Hodnocení validity a reliability kvalitativního výzkumu je obtížnější vzhledem k povaze dat 

a způsobu jejich získávání. Hendl (2005) uvádí důležitá kritéria kvality výzkumu, navržená 

autory Lincoln a Guba. První z nich je důvěryhodnost, tedy zajištění, aby předmět zkoumání 

byl přesně popsán a identifikován. Toto kritérium jsem naplnila předem stanoveným 

časovým rozvrhem výzkumu, zároveň jsem si neustále kladla otázky a kriticky se zamýšlela 

nad průběhem celého výzkumu. Jako podpůrný nástroj mi sloužila relevantní literatura a 

pravidelná zpětná vazba od vedoucího práce.  

Dalším kritériem je přenositelnost, tedy kritérium zobecnitelnosti (Hendl, 2005). 

Vzhledem k povaze mého výzkumu nelze výsledky generalizovat na rodinné politiky 

obecně, jelikož se jedná pouze o dvě dílčí rodinné politiky. Výsledky také nelze zobecnit na 

všechny rodiny v rámci zkoumaných zemích. V současné společnosti se setkáváme 

s mnohými typy rodin, o čemž bylo podrobněji pojednání v teoretické části práce. Studie 

také nezohledňuje oblast péče o seniory/ky a fyzicky či mentálně znevýhodněné členy/ky 

rodiny. Ve své analýze sleduji příležitosti pro zdravé rodiny skládající se ze dvou 
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partnerů/manželů/rodičů či jednoho rodiče, které pečují o zdravé dítě/děti, což je samo o 

sobě velmi omezující vymezení, avšak pokrýt všechny typy a specifikace současných rodin 

by objemově přesáhlo rozsah této práce.  

Hodnověrnost práce je zajišťována revizí, která by měla být prováděna neustále v 

průběhu výzkumu (Hendl, 2005). Při práci s dokumenty je třeba neustále sledovat, do jaké 

míry se jedná o data důvěryhodné a reprezentativní. Dalším úskalím může být interpretace 

informací či jejich nepochopení. Při práci s dokumenty se nelze autora doptávat na nejasná 

místa v textu, lze pouze ověřovat pravdivost informací z jiného zdroje. Badatel či badatelka 

při studiu dokumentů musí neustále reflektovat svoji vlastní pozici. Jistým rizikem při 

provádění mezinárodních komparací jsou jazykové překážky při čtení a pochopení 

cizojazyčného textu. Další riziko může nastat v případě nevyrovnané obeznámenosti obou 

zkoumaných kontextů, což může následně ovlivnit interpretaci. Tomuto potencionálnímu 

riziku budu čelit tak, že si pravdivost a porozumění cizojazyčných textů budu neustále 

ověřovat a používat více zdrojů.  

Posledním kritériem je potvrditelnost předpokládající objektivitu studie samotné. 

Toto kritérium je rovněž záležitostí revize (Hendl, 2005). Validitu výzkumné studie je také 

možné naplňovat tím, že si výzkumník či výzkumnice uvědomí možná nebezpečí, která 

mohou ovlivnit výsledky výzkumu. Je třeba zhodnotit vlastní roli badatelky, snažit se 

oprostit od svých předsudků, osobních názorů a od informací načerpaných z odborné 

literatury. 

 

3.2 Stav rodinné politiky v ČR a v Rakousku 

3.2.1 Úvod do rodinné politiky ČR 

Rodinná politika v ČR zaznamenala od roku 1989 mnohé zvraty. Pravicová 

konzervativní politika zapříčinila příklon rodinné politiky k tradičním hodnotovým 

orientacím oproti většině ostatních zemích EU6. V porovnání s minulým režimem se téměř 

vůbec nepodporovala genderová rovnost či podpora zapojení matek s malými dětmi na trh 

práce. Naopak typická je dlouhá mateřská a následně rodičovská dovolená, nedostatek 

zařízení péče o nejmenší děti, nedostatek zkrácených úvazků apod. (Sirovátka, Bartáková 

2008). Jednalo se tedy o zásadní zvrat v podpoře prorodinných opatření. Rodinná politika 

v České republice byla institucionálně zajištěna v roce 2002 v rámci resortu Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky, které v rámci odboru rodinné politiky a sociální 

práce zřizuje dva útvary: oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení rodinné politiky. 

V současné době rodinnou politiku koordinují a realizují tyto dva rezorty – Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a Ministerství školství, mládeže a tělovýchovy – dalšími důležitými 

aktéry jsou kraje a obce, které mají v této oblasti řadu kompetencí a rozhodují o 

                                                 
6 To bylo také zcela v rozporu s opatřeními minulého režimu. 
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financování či nefinancování aktivit pro podporu rodinné politiky. Za důležité lze považovat 

schválení dvou vládních dokumentů: „Národní koncepce rodinné politiky ČR“ (MPSV, 2005), 

„Akčního plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006-2009“ (MPSV, 2005) a „Národní 

koncepce podpory rodin s dětmi“ (MPSV, 2005). Již v těchto dokumentech byla 

diskutována problematika slučitelnosti profesních a rodinných rolí (v „Národní koncepci 

rodinné politiky“ v kapitole č. 8), v roce 2005 byly vytyčeny tyto cíle: 

 

 „Služby zařízení poskytující péči o předškolní děti, 

 podpora slučitelnosti profesních a rodinných rolí v zaměstnavatelské sféře, 

 podpora slučitelnosti profesních a rodinných rolí“ (MPSV, 2005: 31). 

  

 Ve všech třech zmíněných dokumentech je velmi dobře reflektována aktuální 

problematika české rodinné politiky, která je i v dnešní době velmi aktuální. Od doby vzniku 

těchto strategických dokumentů se však podařilo prosadit minimum z nich. V Národní 

koncepci rodinné politiky je zahrnut i genderový pohled, který upozorňuje na problematiku 

stereotypního vnímání role matky a otce.  

 

„Skutečnost, že matka se péči o velmi malé dítě věnuje daleko intenzivněji než otec, 

je v rámci stereotypně přetrvávajícího pohledu odůvodněna fyziologickými a 

psychologickými předpoklady žen. Výzkumy z oblasti psychologie nicméně 

prokazují, že ženy i muži mají stejně důležité psychické instinktivní předpoklady k 

péči o dítě. Důvodem menší účasti muže na péči o dítě a domácnost jsou stereotypy 

chování a myšlení, které mají původ v sociokulturním vývoji společnosti, ale dnes 

již do značné míry nekorespondují s objektivním stavem, a tím způsobují určitou 

tenzi, která bývá častou příčinou konfliktů v rodině. U mužů lze zároveň vysledovat 

jistou frustraci týkající se jejich malé účasti na výchově dětí, zvláště zjevné v 

souvislosti s obvyklou úpravou porozvodové péče o nezletilé děti. Svěřování dětí do 

péče matky ovšem ve většině případů odráží objektivní rodinnou situaci převážného 

podílu matek na výchově dítěte“ (MPSV, 2005: 15). 

 

Chybí však reflexe toho, že nejen sociokulturní společenské stereotypy mohou být 

příčinou dělení genderových rolí uvnitř rodiny, ale také jednotlivá opatření rodinných politik 

mohou tyto stereotypy udržovat a dále reprodukovat. Jelikož i institut rodinné politiky je 

součástí oněch zmiňovaných sociokulturních společenských stereotypů. Dále je třeba 

reflektovat fakt, na který upozornily feministické kritičky, že samotná koncepce rodinných 

politik slouží jako kontrolní mechanismus, který se do jisté míry vždycky podílí na podobě 

rodinného života. Rodinná politika ze své mocenské pozice v zásadě vždy upřednostňuje 
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určitý typ rodin, čímž nastavuje normativní rámec a hodnoty rodinného života. Je však 

třeba reflektovat, jak tyto stanovené normy ovlivňují životy mužů a žen.  

MPSV pojímá rodinnou politiku tak, že se „jedná o politiku průřezovou, která 

zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, např. bydlení, školství, 

zdravotnictví, trh práce, infrastrukturu. Je však třeba pamatovat na to, že se týká oblasti 

vysoce soukromé, a musí tedy být respektována autonomie a schopnost rodin samostatně 

se rozhodovat“ (MPSV, 2008). Stát tedy má sice rodinu podporovat, nikoliv ji však 

nahrazovat a zasahovat do vnitřního uspořádání rodinných vztahů. Aby byl naplněn 

požadavek autonomního a individuálního rozhodování jednotlivých rodin, je třeba nastavit 

takovou rodinnou politiku, která tento požadavek umožňuje naplnit. Pokud rodiny nemají 

možnost volit si mezi jednotlivými strategiemi, nejčastěji z finančních důvodů, mohou jen 

stěží naplnit svou autonomii. Definované pojetí rodinné politiky odpovídá liberální vizi 

rodinných politik, která pojímá rodinu jako soukromou záležitost. Skutečnost je však 

taková, že česká rodinná politika svým fungování rodinných opatření odpovídá spíše 

konzervativní představě rodinné politiky. Toto bude diskutováno dále v textu.  

Předchozí vlády přicházely s dílčími návrhy, které se snažily reagovat na aktuální 

potřeby a celospolečenské problémy (např. reakce ne snížení porodnosti) a naplňování 

strategických cílů, avšak nikdy se tato opatření nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. 

V roce 2008 tehdejší ministr Nečas představil tzv. prorodinný balíček, který měl za cíl 

zajistit nové a efektivnější formy péče o dítě. Tento balíček byl však tehdejší vládou 

odmítnut. Jedinou změnou, která se prosadila, bylo zavedení vícerychlostní možnosti 

čerpání rodičovského příspěvku do dvou let věku dítěte. Diskuze efektivity a přínosu tohoto 

čerpání bude diskuzí další kapitoly. Paradoxem je, že ten samý politik zavedl 

několikarychlostní čerpání rodičovské dovolené, avšak později stál zcela proti podpoře 

rozšiřování institucionální péče o děti. Od roku 2014 je v čele státu levicová vláda, 

ministryní MPSV je sociální demokratka Michaela Marksová Tominová. Současné vedení 

MPSV si stanovilo následující cíl: 

 

„Cílem rodinné politiky je vytvářet rodinám takové prostředí, ve kterém mohou 

svobodně volit formy rodinného života a odpovědně naplňovat svá rozhodnutí 

týkající se rodinných hodnot, cílů, funkcí a péče o závislé členy. Důraz na tyto 

hodnoty je v době atomizované, kompetitivní a výkonnostní společnosti důležitou 

protiváhou světa peněz a individualizmu. Rodinná politika státu nesmí preferovat 

konkrétní formy rodiny, ale s respektem k rozmanitosti podporovat všechny její 

funkční podoby“ (MPSV, 2016). 

 

Požadavek naplnění slaďování pracovního, soukromého a rodinného života je také 

implementován do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice (dále jen 
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„Strategie) na léta 2014 – 2020 (Úřad vlády, 2014). Tato Strategie je prvním rámcovým 

dokumentem pro uplatňování rovnosti žen a mužů v České republice. Byly identifikovány 

problémy, které komplikují efektivní fungování rodinné politiky s ohledem na pracovního a 

soukromého života. Mezi hlavní problémy patří: 

„1. Nízká kapacita a kvalita, nevyjasněné kompetence v otázkách zařízení 

poskytujících služby v oblasti vzdělávání a péče o děti a o závislé osoby. 

2. Nedostatečná nabídka flexibilních forem práce a související nejistota zaměstnání. 

3. Nízká podpora rodičů s malými dětmi ze strany státu i zaměstnavatelů. 

4. Nejasný výklad a nedostatečné právní předpisy v oblasti slaďování pracovního, 

soukromého a rodinného života. 

5. Nedostatečné ocenění péče a domácí práce společností. 

6. Nízká účast mužů na péči o malé děti, závislé osoby a o domácnost. 

7. Nízká výše a vymahatelnost placení výživného na děti“ (Úřad vlády, 2014: 17). 

 

Z identifikovaných problémů byl v rámci Strategie vytyčen následující cíl:  

„Vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování pracovního, 

soukromého a rodinného života. Zajištění kapacit předškolních zařízení péče o děti 

na úrovni tzv. Barcelonských cílů. Zvýšení podílu flexibilních forem práce 

(částečných úvazků a práce z domova) na úroveň průměru v EU v r. 2012, tj. na 

20 %. Dosažení dostatečné kapacity i kvality služeb poskytujících péči o závislé 

osoby a jejich zkvalitňování“ (Úřad vlády, 2014: 17). 

 

Současné vedení MPSV ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku7 (dále 

jen „Komise) přehodnocují stávající koncepci rodinné politiky, kterou po sobě zanechaly 

předchozí pravicové a konzervativní vlády. Ve spolupráci s touto Komisí vzniká Koncept 

rodinné politiky, který je dle slov ředitelky Odboru rodinné politiky a stárnutí na MPSV stále 

ve fázi podnětů a diskuzí. Celý Koncept stojí na dvou základních principech, první z nich je 

zaměřený na podporu služeb pro rodiny, aby mohly plnit svoji funkci. Druhým principem 

je princip svobodné volby jednotlivých rodin. Reagují tak na současné nastavení rodinné 

politiky, ve kterých svobodná volba není zahrnuta (Gender Studies, 2016). Současné dění 

na MPSV přináší řadu zajímavých podnětů na změnu ve stávající koncepci rodinné politiky. 

Čím dál více jsou aktuálnější genderová témata, např. od května 2016 začíná vycházet 

měsíčník Rodina&Gender, který má za cíl pravidelně informovat o nejnovějším dění na poli 

rodinné politiky a genderové rovnosti. Další pozitivní akcí je vznik projektu „22% 

                                                 
7 „Odborná komise pro rodinou politiku je expertní skupina pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí. 
Komise má za cíl zhodnotit současný stav rodin se závislými členy v České republice z hlediska jejich 
demografické, sociální a ekonomické situace a na základě analýz a dalších věcných podkladů navrhnout rámec 
pro rodinnou politiku v ČR a postupy pro prosazení relevantních opatření ve prospěch rodin“ (MPSV, 2016). 
Tato Komise byla založená v roce 2015. 
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k rovnosti“, který reaguje na platový rozdíl žen a mužů, který v ČR činní průměrně 

6 500 Kč měsíčně. Ministerstvo také nedávno ve vládě prosadilo tzv. týdenní otcovskou 

dovolenou, cílem je umožnit rodinám rozložit si péči novorozeného dítěte mezi oba dva 

rodiče (MPSV, 2016). 

 

3.2.2 Úvod do rodinné politiky Rakouska 

Rodinná politika v Rakousku spadá pod Spolkové ministerstvo pro hospodářství, rodinu a 

mládež (dále jen BMFJ), současnou ministryní je Sophie Karmasin, zástupkyně Rakouské 

lidové strany (ÖVP)8. V roce 2000 odstartovala koalice Lidové strany (ÖVP) a strany 

Svobodných demokratů (SPÖ) výrazné změny v modelu rakouské rodinné politiky 

(Vančurová, 2008). Velkou změnou bylo zavedení příspěvku na péči o děti v roce 2002, 

dále proběhly dvě daňové reformy zaměřené na podporu rodiny s dětmi, ale také došlo 

k reformě důchodového systému, která v sobě má také zahrnutý nástroj na podporu rodin. 

V literatuře se hovoří o tom, že rakouská rodinná politika podporuje převážně familizační 

opatření (viz Vlček, Kantorová, 2003). Avšak cílem mé další diskuze bude pomocí analýzy 

vybraných opatření rodinné politiky toto označení potvrdit či vyvrátit.  

 Rakousko je země tradičně považovaná za typického představitele 

korporativistického modelu sociálního státu (dle typologie Esping – Andersena) s podporou 

mužského chlebodárce (Vlček, Kantorová, 2003). Avšak tato představa je již minulostí a 

od roku 2000 vzniká nový přístup k rodinné politice. Od roku 2000 dochází k systémové 

změně rakouské rodinné politiky, hlavním cílem je stabilizovat počet obyvatel zvýšením 

plodnosti (Vlček, Kantorová, 2003). Od té doby dochází v Rakousku k mnohým změnám, 

např. reforma podpory rodin ve formě rodinných dávek, dále došlo také ke zkrácení 

rodičovské dovolené (10 měsíců jeden rodič a 2 měsíce druhý rodič) a k celkovému 

rozvolnění jejího čerpání. Zavádějí se také různá opatření na podporu zapojení otců do 

péče o dítě (BMFJ, 2016). Detailní analýza zásadních změn a současného fungování 

opatření rodinných politik bude předmětem diskuze v dalších kapitolách.  

 BMFJ na svých oficiálních stránkách uvádí, že rakouská rodinná politika stojí na 

čtyřech pilířích - podpora ženy a rodiny, zabezpečení sociálních vztahů, zajištění 

optimálních podmínek pro slučitelnost rodiny a zaměstnání a podpora rodiny v obtížných 

situacích (BMFJ, 2016). Rodinná politika poskytuje rodinám finanční kompenzace v podobě 

dávek, přičemž finanční pomoc je závislá na počtu dětí a jejich věku, nikoli na příjmu 

rodičů. Dále jsou rodinám k dispozici tzv. věcné dávky, např. podpora školního dítěte ve 

formě příspěvku na učebnice. Jsou poskytovány také poradenské služby pro podporu 

rodiny v obtížných situacích. Jak už ale bylo zmíněno, centrálním tématem je podpora 

                                                 
8 Obecně je Rakouská lidová strana vnímána jako konzervativní křesťansko-sociální strana.  
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rodičů na trhu práce jako právní ochrana pracujících rodičů. Také jsou zajišťována různá 

podpůrná opatření pro rodiče, kteří se vracejí zpět na trh práce apod. (BMFJ, 2016). 

 Vizí rodinných opatření rakouské politiky je, aby se do roku 2025 Rakousko stalo 

zemí, která je otevřená a přátelská k rodinám s dětmi (BMFJ, 2016). K naplněné tohoto 

cíle chce ministerstvo rozšiřovat spolupráci a podporu politických partnerů, ale také žádá 

aktivní zapojení soukromého sektoru a obecně všech částí společnosti.  V rámci dokumentu 

Familienland Österreich (BMFJ, 2015), ve kterém je popsána a statisticky podložena 

aktuální situace rakouských rodin, je uvedeno 5 základních zásad k dosažení definovaných 

cílů. Dodržování těchto vytyčených zásad by podle rakouského ministerstva BMFJ mělo 

vést k naplnění stanoveného cíle, že se Rakousko do roku 2025 stane tzv. Familienland9. 

První zásadou je, že společnost přátelská k rodinám potřebuje vytvořit takové podmínky, 

které nezvýhodňují žádný typ rodiny, je tedy nehodnotící. Druhá zásada volá po rovnováze 

mezi rodinným a pracovním životem, rozšířená péče o děti se musí stát politickou 

samozřejmostí. Třetí zásada požaduje, aby se přívětivost k rodinám stala faktorem měření 

hospodářského stavu podniků v Rakousku. Dále (čtvrtá zásada) rodinná politika musí stát 

na principu partnerství. Pátá zásada vyzdvihuje sílu rodičovských kompetencí, v tom 

smyslu, že vztah dítě – rodiče je vnímán jako velmi důležitý, proto je ze strany státu 

požadováno, aby se opatření zaměřila i na vzdělávání rodičů a jejich kompetencí ve vztahu 

k dítěti (BMFJ, 2015).  

 Již v současné době v Rakousku funguje několik projektů soustředící se na oblast, 

která je rakouskou vládou označována za obtížně zvládnutelnou (BMFJ, 2015). A to 

konkrétně vytvořit takové podmínky trhu práce, které jsou schopné nabourávat 

patriarchální představu trhu a „vhodného“ zaměstnance/zaměstnankyně, dále flexibilněji 

zapojovat „problematické“ skupin na trh práce. Většina těchto projektů vychází z iniciativy 

ministerstva BMFJ. Nejvýznamnější projekt se jmenuje „Unternehmen für Familien“ 

(„Společnost pro rodiny“) – jedná se o webovou platformu, kterou spravuje přímo 

ministerstvo BMFJ. Tento projekt vznikl v roce 2015 a nabízí spoustu podnětů v oblasti 

slaďování rodinného a profesního života v podnikatelské sféře. Ministerstvo nabízí 

poradenství firmám, představují dobré praxe podniků podporující rodiny a vytvářejí 

nástroje na audit zaměřující se na podmínky slaďování rodiny a práce. V rámci tohoto 

projektu vznikla i cena pro podnik podporující rodiny s dětmi, která je jednou ročně 

udělována na základě auditu právě ministerstvem BMFJ (BMFJ, 2015). 

 Na první pohled se zdá, že rakouské ministerstvo zabývající se rodinnou agendou 

provádí více aktivních opatření na podporu slaďování rodinné a profesní sféry než české 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Avšak je třeba dále zhodnotit a porovnat jednotlivá 

opatření, zvážit jejich funkčnost a odhalit, jakým způsobem opatření dbají na genderovou 

                                                 
9 Zemí nakloněnou k rodinám s dětmi.  
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rovnost. Dále jak reflektují mocenský aspekt a na závěr se pokusím obě dvě koncepce 

rodinných politik zařadit dle předem definovaných typologií definovaných v teoretické části.  

 

3.3 Srovnání opatření rodinných politik napomáhající slaďování rodiny a 

práce 

 
3.3.1 Mateřská „dovolená“10 v ČR a v Rakousku 

Nárok na mateřskou „dovolenou“, ve smyslu uvolnění z pracovního poměru, má 

každá žena v souvislosti s porodem a ranou péčí o narozené dítě/děti. Po tuto dobu může 

také čerpat peněžitou podporu v mateřství (dále jen PPM). Podmínkou nároku pobírání PPM 

v České republice je předchozí účast ženy na nemocenském pojištění11, a to nejméně 270 

kalendářních dnů v posledních dvou letech. Do tohoto období se započítává i doba studia 

(studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole nebo konzervatoři), pokud bylo úspěšně 

ukončeno. Podmínka je však nastavená tak, že matky musí být účastny na nemocenském 

pojištění v den nástupu na mateřskou, resp. jsou v ochranné lhůtě, která trvá 180 dní po 

ukončení pracovního poměru (ČSSZ, 2016).  

Zaměstnavatel je povinen uvolnit ženu na mateřskou i bez její předchozí žádosti, 

stačí pouhé oznámení ze strany zaměstnankyně. Po dobu mateřské náleží této ženě 

pracovní volno bez náhrady mzdy. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) využívají 

účast na nemocenském pojištění na dobrovolné bázi. Pokud chtějí získat PPM, musí si toto 

pojištění platit 270 dní a nejméně 180 dní v roce stávajícím. Pokud žena uvedené podmínky 

nesplňuje, nárok na PPM nemá. Může však hned po narození dítěte čerpat rodičovský 

příspěvek, který jinak na příspěvek v mateřství navazuje. Peněžitou pomoc v mateřství 

však může čerpat i otec, děje se to zejména v případech, kdy matka nesplní podmínku 

čerpání, zatímco otec ano. Otec však může na mateřskou nastoupit nejdříve v 7. týdnu od 

narození dítěte (MPSV, 2015).   

 Jak upravuje Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, část 8., § 195, v ČR si nástup 

na mateřskou určuje žena sama, nejdříve však nastupuje od 8. – 6. týdne před 

očekávaným porodem. Pokud si sama tento den nezvolí, automaticky se započítává 

6. týden před plánovaným dnem narození dítěte. Maximální délka mateřské je stanovena 

na 28 týdnů při narození jednoho dítěte, při narození dvou a více dětí se tato doba 

prodlužuje o 9 týdnů, celkově pak trvá 37 týdnů. Je stanovená také její minimální délka, 

matka nesmí skončit ani přerušit mateřskou dovolenou před uplynutím prvních šestinedělí 

po porodu (MPSV, 2015).  

                                                 
10 Použití uvozovek je podrobněji vysvětlené v teoretické části. 
11 Nemocenské pojištění je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., systém nemocenského pojištění poskytuje finanční náhradu 
pracujícím osobám při nemoci, úrazu nebo karanténě, ošetřování člena rodiny, v těhotenství a mateřství a v péči o dítě 
(Nemocenské pojištění, OSVČ) (ČSSZ, 2016). 
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V Rakousku funguje obdobný způsob, podmínkou poskytnutí dávky v mateřství 

(tzv. Wochengeld) je předchozí zaměstnání a účast na nemocenském pojištění. V případě 

nezaměstnaných pobírání podpory v nezaměstnanosti (Help.at, 2016). Rozdíl oproti ČR je 

tedy v tom, že na podporu mají také nárok ženy, které jsou nezaměstnané. Dále ty, které 

se účastní profesní rekvalifikace. Pokud je navíc žena zdravotně pojištěna, má nárok na 

věcné dávky spojené s mateřství, které jsou daleko štědřejší než české dávky plynoucí ze 

zdravotního pojištění. V Rakousku se např. jedná o průběžnou lékařskou péči a pomoc 

porodní asistentky během těhotenství, při porodu a po porodu, dále zprostředkování léků 

a vybavení, péče v nemocnici nebo v porodnici po dobu max. 10 dnů (Help.at, 2016). 

Délka mateřské dovolené v Rakousku je stanovená na 16 týdnů, přičemž nárok na 

čerpání je 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu, v případě narození dvou či více dětí 

je tato doba prodloužena o 4 týdny (Moss, Wall, 2007). Srovnání délek mateřských 

dovolených v rámci EU v roce 2015 názorně ukazuje Graf č. 1. Česká republika se ocitá za 

průměrnou délkou v rámci EU a má v rámci srovnání šestou nejdelší mateřskou dovolenou, 

zatímco Rakousko má šestou nejkratší mateřskou dovolenou (European Parliament, 2015). 

Rakouská mateřská dovolená je v porovnání s tou českou o 12 týdnu (43 %) kratší.  

 

Graf č. 1: Srovnání mateřských dovolených v rámci EU v roce 2015 

 

(Zdroj: Eurostat, 2015) 
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V obou státech je peněžitá dávka vyplácena z nemocenského pojištění a její výše 

se řídí předchozím příjmem. V ČR tato finanční pomoc odpovídá 70 % průměrného hrubého 

měsíčního příjmu za poslední rok. Na průměrný denní výdělek se však nejprve uplatňuje 

redukční hranice, které jsou v roce 2016 následující: 

 

- z částky do 901 Kč se počítá 100 %, 

- z částky nad 901 do 1351 Kč se počítá 60 %, 

- z částky nad 1351 do 2701 Kč se počítá 30 %,  

- k částce nad 2701 Kč se už nepřihlíží (ČSSZ, 2016).  

 

Průměrný hrubý výdělek žen je v ČR 23 421 Kč (ČSÚ, 2015), tedy 770 Kč/denně12. 

Z toho vyplývá, že žena s průměrným výdělkem nepodléhá redukční hranici a její mateřská 

dávka dosahuje 70 % jejího výdělku. V tomto případě je to 539 Kč/denně 

(16 200 Kč/měsíčně). Z důvodu mateřství tedy žena s průměrným výdělkem obdrží 

měsíčně o 7 221 Kč méně, než kdyby chodila do zaměstnání. Aby se na ženu začala 

uplatňovat 60 % redukční hranice, musela by vydělávat měsíčně 27 405 Kč (což odpovídá 

zhruba průměrnému měsíčnímu výdělku českého muže). V případě ČR je tedy výhodnější, 

aby PPM pobíral rodič, který pobírá menší plat. 

Výše finanční pomoci v mateřství a nastavení vyplácení v Rakousku se liší od 

systému v ČR. Ženě na mateřské se vyplácí dávka z nemocenského pojištění, ta se rovná 

100 % průměrné čisté denní mzdě v předchozích 3 měsících (13 týdnech). Ženy, které 

před porodem nebyly zaměstnané na plný pracovní úvazek, mají také nárok na dávku 

v mateřství, a to ve výši paušálního příspěvku 8,80 EUR denně (Help.at, 2016). Průměrný 

výdělek rakouských žen je zhruba 1 650 EUR13 (Statistik.at, 2016). Po dobu mateřství 

dosáhne zaměstnaná žena příspěvku, který se rovná jejímu platu na trhu práce. Žena, 

která na nárok vyplácení dávky z pojištění nedosáhne, dostane po dobu mateřství 140,8 

EUR (8,8 EUR x 16 dní). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Neredukovaný denní vyměřovací základ se počítá vzorcem: mzda x 12/365. 
13 cca. 44 550 Kč 
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Tabulka č. 8: Srovnání výše PPM žen pobírající průměrnou mzdu v ČR a Rakousku 

 PRŮMĚRNÁ ČESKÁ 

(pracující) ŽENA 

PRŮMĚRNÁ RAKOUSKÁ 

(pracující) ŽENA 

Průměrný denní 

výdělek na trhu 

práce14 

770 Kč  1 460 Kč 

Délka mateřské 

dovolené 

28 týdnů 16 týdnů 

Výše mateřského 

příspěvku po dobu 

mateřské 

„dovolené“, pokud 

by náhrada mzdy 

byla 100 % 

21 560 Kč 23 360 Kč 

Skutečná výše 

příspěvku po dobu 

mateřské 

„dovolené“ 

15 092 Kč 23 360 Kč 

Kolik Kč své mzdy 

ztratí z důvodu 

mateřství 

6 468 Kč 0 Kč 

(Zdroj: MPSV, 2016; BMFJ, 2016, upraveno) 

 

V ČR může PPM pobírat i otec dítěte, děje se tak nejčastěji v případě, kdy matka na 

něj nemá nárok. Od sedmého týdne po porodu má nárok pobírat PPM otec dítěte nebo 

manžel ženy, která dítě porodila. Musí ovšem splňovat stejné podmínky pojištění jako 

matka (účast na pojištění v době nástupu na PPM, 270 dní účasti na pojištění v posledních 

dvou letech před nástupem na PPM). Tento příspěvek však nemohou pobírat oba rodiče 

zároveň. Otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, může převzít do péče dítě po 

6. týdnu narození v případě, jestliže převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, matka 

dítěte zemřela, nebo když matka dítěte nemůže o dítě pečovat kvůli závažnému 

onemocnění. Jako další možnost je také uzavření písemné dohody s matkou. V této dohodě 

musí být uveden den, od kterého bude otec o dítě pečovat. Pokud muž pobírá mateřskou, 

nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na mateřskou plyne. Nemůže tedy 

navštěvovat své zaměstnání, ale může si vydělávat jako OSVČ nebo chodit na brigády, 

případně vykonávat pro zaměstnavatele jinou práci na jinou smlouvu (ČSSZ, 2016).   

                                                 
14 Uvedené hodnoty mohou kvůli přepočtu obsahovat drobné odchylky od skutečného stavu 
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Stejně tak v Rakousku je povinností matky být na mateřské dovolené zmiňovaných 

8 týdnů před a 8 týdnů po porodu, v tomto případě není možné, aby příspěvek v mateřství 

pobíral otec. V Rakousku je však možnost alespoň částečně sdílet péči o novorozené dítě. 

Funguje zde dvoutýdenní otcovská dovolená, otec si může vzít placené volno v době 

mateřské dovolené matky. V ČR otec nemá nárok podílet se na péči o dítě v prvních šesti 

týdnech od porodu, resp. může v případě vzájemné dohody se zaměstnavatelem, v této 

době mu však nevzniká žádný právní nárok na proplacení této doby strávené doma. Otec 

zůstává s matkou doma jen v případě, že žena není schopná ze zdravotních důvodů o dítě 

pečovat a matka jej určí jako blízkou osobu, která o ní bude pečovat. V takovém případě 

má nárok na čerpání podpory dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

(ČSSZ, 2016).    

Z výše uvedených faktických údajů týkající se nároku, délky a finanční podpory 

v mateřství vyplývají mnohé důsledky mající vliv na formování rodinného života, 

genderových rolí uvnitř rodiny. V neposlední řadě vytváří představu o tom, jak si stát 

představuje rodinu, kterou chce podporovat. Český stát činí rozdíly mezi nepracující a 

pracující matkou. Nastavení čerpání příspěvku v mateřství v ČR značně znevýhodňuje 

nepracující ženy, nárok plyne pouze ze skutečnosti, jestli je žena minimálně 270 dní 

účastna na nemocenském a sociálním pojištění. Pracující matka tedy má nárok na pobírání 

příspěvku v mateřství, avšak čím vyšší výdělek má, tím menší procento ze svého měsíčního 

platu dostane. Otěhotní-li např. žena studentka nebo čerstvá absolventka či žena 

nezaměstnaná, nemá nárok pobírat podporu v mateřství. Finanční pomoc v mateřství tedy 

v ČR plyne z aktivity na trhu práce, nikoli pouze z faktu mateřství. Z tohoto pohledu je 

nastavení velmi diskriminační. Znevýhodněné jsou ženy studentky nebo čerstvé 

absolventky, dále ženy nezaměstnané a ty, které např. z důvodu nějaké překážky pracovat 

nemohou či zaměstnání nemohou najít. Ženám tak chybí jistota v plánování rodičovství. 

Další skupinou znevýhodněných žen jsou ty, které byly před těhotenstvím v domácnosti a 

finančně závislé na svém partnerovi. Ty v případě ztráty finanční podpory svého partnera 

nemají nárok na podporu v mateřství. Vzhledem k tomu, že současné vztahy mezi partnery 

jsou velmi křehké, k této situaci dochází velmi snadno. Takové nastavení udržuje ženu 

v závislém postavení na muži a předpokládá, že nepracující žena má vedle sebe pracujícího 

muže, který je schopný ji zabezpečit. Stát finančně podporuje ty ženy, které prokázaly 

nějakou předchozí aktivitu na trhu práce, ačkoliv pro tyto ženy není vůbec výhodné se 

svého zaměstnání na úkor mateřství vzdát. Pokud se pracující žena rozhodne jít na 

mateřskou dovolenou, vždy něco ztratí, v první řadě svoji měsíční mzdu a v neposlední 

řadě je také ohrožené její pracovní zařazení (viz dále v analýze).  

Žena – matka je tak v rámci české rodinné politiky považována za pečovatelku. 

Předpokládá se, že se v této roli stává závislou osobou na partnerovi, který je považován 

za živitele rodiny. Finanční závislost se stupňuje dle skutečnosti, jestli žena byla účastna 
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na trhu práce či nikoliv. Žena, která do mateřství nevstupuje z trhu práce, může sice 

příspěvek v rodičovství čerpat ihned po porodu, avšak v jeho minimální výšce. Stává se 

tak finančně závislá na partnerovi (pokud nějakého má). V opačném případě se s minimální 

částkou čerpání rodičovského příspěvku stává závislá na jiných členech rodiny, případně 

se může ocitnout až na pokraji chudoby. Pokud žena nárok na příspěvek má, pobírá 70 % 

z jejího dřívějšího platu. Hodnota mateřství v porovnání s participací na trhu práce je tak 

ze strany českého státu snižována, jelikož žena nástupem na mateřskou finančně tratí. 

Tato nedostatečná finanční kompenzace také nemotivuje muže, aby se na péči v mateřství 

podíleli. Ze statistických dat vyplývá, že průměrně muži vydělávají více než ženy, proto 

odchod otce na mateřskou dovolenou není ve většině případů pro rodinu z finančního 

hlediska příliš výhodné. Nehledě na fakt, že muži v ČR nemají ani možnost ze zákona matce 

v rané fázi života dítěte s péčí pomoci. Při převzetí péče otcem po šesti týdnech musí otec 

s matkou sepsat dohodu, nebo k této situaci dochází, když matka ze závažných důvodů 

péči vykonávat nemůže. Matka je tedy státem pojímána jako hlavní pečovatelka dítěte a 

role otce je v rané fázi života dítěte pojímána jako druhořadá. Otec dítěte není motivován 

aktivněji se zapojovat do rané péče o dítě, čímž se také nepodporuje jeho zájem podílet 

se na péči o dítě v dalších fázích jeho života. 

V Rakousku je situace pozitivnější, nárok na pobírání příspěvku v mateřství vyplývá 

také z účasti na nemocenském pojištění, ale mimoto podporu mohou pobírat i ženy 

nezaměstnané a ženy připravující se na zaměstnání – studentky. Příspěvek v mateřství 

(tzv. Wochengeld) je tak vázán na pouhý fakt mateřství. Jeho výše se však následně odvíjí 

od toho, jaký plat žena pobírala před mateřství. Pracující ženy tak nemusí řešit ztrátu 

finančních prostředků při vstupu do mateřství. Pokud žena před mateřstvím nepracovala, 

pobírá paušální částku 8,8 EUR denně. Tímto rakouská rodinná politika také více oceňuje 

ženy, které prokázaly předchozí aktivitu na trhu práce. Avšak zpravidla si vedou finančně 

všechny stejně či podobně tak, jak na tom byly před vstupem na mateřskou. S péčí o dítě 

může rakouské matce také po dobu 2 týdnů pomoci otec, který může po tuto dobu čerpat 

placené volno. Tímto rakouská rodinná politika poskytuje výhodu pro rodiny s oběma rodiči 

(BMFJ, 2016). 
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Tabulka č. 9: Posouzení mateřské „dovolené“ v ČR a Rakousku 

Posuzované oblasti Česká republika Rakousko 

Kritéria nároku Z pracovně – právního 

hlediska: mateřství. 

 

Z nároku na finanční 

ohodnocení: účast na trhu 

práce. 

Z pracovně – právního 

hlediska i z nároku na 

finanční ohodnocení: 

mateřství. 

Délka nároku  28 týdnů 16 týdnů 

Finanční ohodnocení 70 % z předchozího platu 

(plat nad 27 405 Kč 

podléhá další redukční 

hranici) 

 

Žádný příspěvek v 

mateřství v případě 

předchozí neúčasti na trhu 

práce.  

100 % platu 

 

 

 

 

V případě nezaměstnanosti 

pobírají státem stanovený 

jednodenní příspěvek. 

Možností participování 

otců na péči 

Pokud je matka zdravá a je 

schopná o dítě pečovat, 

otec nemá nárok na 

placené volno. Může otci 

předat péči od 7. týdně 

dítěte. Stát neuznává 

sdílenou péči. 

Dvoutýdenní otcovské 

placené volno (souběžné 

s matčinou mateřskou). 

(vlastní zpracování) 

 

Nyní přistoupím k genderové analýze popsaného mechanismu „podpory“ ze strany 

po dobu mateřství. Obě dvě rodinné politiky nakládají rozdílně s ženou a mužem, v rámci 

opatření obou rodinných politik jsou institucionalizované odlišné nároky na samotný nárok 

na péči v mateřství, na rozsah a finanční kompenzaci. Žena je z pozice rodičky považována 

za primární pečovatelku o dítě. Systém mateřské „dovolené“ je nastaven tak, jakoby se 

mateřství a péče o dítě týkaly pouze žen. Již samotný název „mateřská“ je zavádějící a 

odkazuje na opatření pro matky. 

V případě ČR je striktně oddělována sféra soukromá a veřejná, každé z nich je také 

přisuzována jiná hodnota. Práce ve veřejném sektoru, tedy práce převážně „mužská“, 

představuje pro stát daleko větší hodnotu než práce žen v domácnosti. Hodnotu „mužské“ 

práce stát během mateřství zvyšuje, jelikož ženy tlačí do závislosti na platu muže. Česká 
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rodinná politika podporuje oddělení těchto dvou sfér, po dobu mateřské dovolené nemohou 

oba dva rodiče společně vykonávat státem uznanou sdílenou péči. Takovéto nastavení 

čerpání mateřské „dovolené“ plyne z udržování androcentrického uspořádání genderových 

vztahů, za které jsou zodpovědní převážně hegemonní muži rozhodující o nastavení 

rodinných politik15. Toto nastavení však neznevýhodňuje jen ženy nýbrž také muže, např. 

ty mající zájem zapojit se o péči o dítě. Zároveň klade na muže tlak v tom, že se musí o 

rodinu finančně postarat. Rodinná politika také dělá rozdíly mezi ženami. Zvýhodňuje 

v mateřství ty ženy, které se přibližují k „mužskému světu“, tedy participují na trhu práce. 

Stát po ženách hlavně z ekonomických důvodů chce, aby se zapojily do produkce na trhu 

práce, ale zpravidla nemohou dosáhnout stejné hodnoty jako muži, a to již z důvodu 

potencionálního či reálného mateřství. V důsledku takového nastavení hodnota ženy 

z důvodu mateřství klesá (a to nejen na trhu práce). V případě ČR tedy můžeme 

konstatovat, že rodinná politika hodnotí občany a občanky na základě dělby práce a tuto 

dělbu práce podporuje. Toto opatření je možné označit za genderované. Navíc délka 

mateřské „dovolené“ je v porovnání s celoevropským standardem příliš dlouhá, což také 

prohlubuje a udržuje genderovou nerovnost.  

V případě Rakouska je situace z pohledu genderové rovnosti příznivější. Zákon sice 

hovoří o tom, že hlavní pečovatelkou je matka (sociální konstrukce mateřství není 

reflektována). Staví tedy na esencialistickém pojetí mateřské role. Nastavení čerpání 

příspěvků je však pojímáno rozdílně než v ČR - méně diskriminačně. Matka pečující o dítě 

je po dobu mateřství hodnocená stejně (či podobně) jako byla hodnocená před vstupem 

do mateřství. Podporu v mateřství nepobírají jen pracující ženy, ačkoliv rakouské ženy 

vstupující do mateřství z plného pracovního úvazku mají nejlepší podmínky na pobírání 

dávky. Vzhledem k tomu, že doménou rakouských žen je zejména práce na částečné 

úvazky, můžeme i toto opatření vnímat vůči ženám diskriminačně. Zákon matce uděluje, 

že musí s dítětem zůstat doma po dobu minimálně 8 týdnů po porodu (celkem 16 týdnů). 

Na péči o novorozené dítě se však po dobu dvou týdnů mohou podílet oba dva rodiče a ani 

jeden finančně netratí. Rakousko se tedy se svým nastavením mateřské „dovolené“ stává 

oproti ČR genderově vyrovnanější, přibližuje se k degenderovanému modelu pojetí rodinné 

politiky - uznává rodinnou péči a umožňuje pečujícím finanční nezávislost. Také délka 

mateřské dovolené více usnadňuje výběr dalších strategií volby mezi rodinou a prací.  

Obě dvě rodinné politiky jsou heteronormativní, hovoří o matce – ženě a otci – muži. 

Oba dva státy podporují především rodiny, kde působí otec i matka. Přičemž u otce se 

předpokládá, že bude rodinu živit, zatímco matka se po dobu mateřství bude starat o péči 

o dítě. Rodinné role, jejich hodnota a náplň jsou přiřazovány na základě biologického 

pohlaví a normativní představě o fungující rodině.  

                                                 
15 Zastoupení žen v české politice je stále velmi mizivé, např. zastoupení žen ve vládě se od roku 1992 do současnosti 

pohybuje průměrně okolo 10 % (padestatprocent.cz) 
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3.3.2 Rodičovská „dovolená“ v ČR a v Rakousku 

První forma rodičovské „dovolené“ byla v ČR zavedena v roce 1964 původně pouze 

pro matky (zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky), a to na dobu 

1 roku na jedno dítě a až na 2 roky na dvě a více dětí (Matějková, Paloncyová, 2005). 

Současné čerpání rodičovské dovolené v ČR upravuje paragraf §196 Zákoníku práce. 

Rodičovská dovolená (ve smyslu pracovně-právní ochrany) přísluší rodiči na jeho žádost 

po skončení mateřské dovolené do věku tří let dítěte (MPSV, 2015). Rodičovská dovolená 

v ČR navazuje plynule na mateřskou. Po tuto dobu rodič čerpá příspěvek v rodičovství, 

pokud však nemá nárok na čerpání příspěvku v mateřství, čerpá rodičovský příspěvek 

ihned po narození dítěte. Na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič pečující o dítě 

v celodenním režimu. Pobírání rodičovského příspěvku je tedy přímo vázáné na výkon 

rodičovské dovolené. Jedná se tedy o netestovanou dávku státní sociální podpory, 

neposuzuje se ekonomická situace rodiče či předchozí účast na trhu práce. Existují jistá 

omezení výkonu práce rodičů v této době a také omezení doby, jak dlouho může dítě 

navštěvovat institucionální zařízení, o tom podrobněji dále v textu. 

Jednou ze základních dávek státní sociální podpory v České republice, která je 

zároveň jedním z hlavních nástrojů podpory rodin s malými dětmi, je rodičovský příspěvek. 

Současná podoba čerpání rodičovského příspěvku je propojená také s nárokem na délku 

čerpání. Tzv. třírychlostní čerpání rodičovského příspěvku bylo přijato v roce 2008, tato 

úprava vstoupila v platnost společně s reformou veřejných financí (feminismus.cz, 2015). 

Od roku 2012 v ČR platí pevně stanovená částka rodičovského příspěvku 220 000 Kč 

vyčerpatelná do čtvrtého roku dítěte (MPSV, 2016). Tuto částku dostane každý rodič, který 

se o nejmladší dítě stará po celý kalendářní měsíc osobně a celodenně. Rodiče16, kteří měli 

nárok na dávku v mateřství, si mohou volit rychlostní čerpání rodičovského příspěvku, 

avšak opět za podmínky dodržení nastavených limitů. Výše a délka čerpání je určována 

podle denního vyměřovacího základu PPM nebo podle nemocenského pojištění. Volbu 

v čerpání má tedy ten rodič, kterému lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 

30násobku denního vyměřovacího základu. Aktuální horní limit rodičovského příspěvku je 

11 500 Kč měsíčně a současně nesmí překročit hranici 70 % z dřívějšího výdělku. Pokud 

70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský 

příspěvek může být čerpán v nejvyšší částce 7 600 Kč měsíčně do vyčerpání stanovené 

částky 220 000 Kč. Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 

7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše 

rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že ani jeden z rodičů 

neplatí pojistné na sociální zabezpečení a nesplnil tedy podmínky pro vyplácení PPM, pobírá 

                                                 
16 Rodičovský příspěvek může čerpat i muž, u něj se nárok vypočítává z tzv. fikce. Z jeho platu se určí, zda by býval měl 

nárok na PPM a v jaké výši (ČSSZ, 2016). 
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jeden z nich 7 600 Kč do 9. měsíce dítěte a poté se částka snižuje na 3 800 Kč do 

48. měsíce dítěte17 (MPSV, 2016).  

Nově od roku 2012 je zavedeno, že si výši měsíčního rodičovského příspěvku může 

zvolit i rodič, který nebyl účastněn na nemocenském pojištění. To je však podmíněno 

skutečností, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na PPM nebo nemocenské 

v souvislosti s porodem či převzetím dítěte. Zároveň je také vyloučeno souběžné čerpání 

mateřského a rodičovského příspěvku, jak stanovuje zákon o státní sociální podpoře (§30 

zákona č.117/1995 Sb.). V praxi to tedy znamená, že pokud jeden z rodičů čerpá PPM, 

potom druhý z rodičů nemá nárok na peněžitou rodičovskou dávku po dobu rodičovské 

dovolené (MPSV, 2015). Zároveň kvůli nemožnosti souběžného čerpání mateřské a 

rodičovské dovolené jsou ubírány příspěvky těm ženám, které se rozhodnou mít dvě děti 

brzy po sobě. Tyto ženy jsou tak spíše motivovány k tomu, aby druhé dítě porodily až po 

dokončení rodičovské „dovolené“ s prvním dítětem. To však má další negativní dopady, 

např. rozhodne-li se žena mít dítě po skončení rodičovské s jedním dítětem, o to více se jí 

prodlouží doba strávená péčí o dítě a může ztrácet významný kontakt s pracovním trhem. 

 

Tabulka č. 10: Přehled čerpání rodičovského příspěvku v ČR 

 

Celková částka: 220 000 Kč do 4. roku dítěte 

 

 Ani jeden 

z rodičů neměl 

nárok na 

čerpání PPM. 

Jeden z rodičů měl 

nárok na čerpání PPM a 

70 % 30násobku 

denního vyměřovacího 

nepřevyšuje 7 600 Kč 

(měsíční mzda do 

10 857 Kč) 

 

Jeden z rodičů 

měl nárok na 

čerpání PPM a 70 

% 30násobku 

denního 

vyměřovacího 

převyšuje 7 600 

Kč (měsíční mzda 

nad 10 857 Kč) 

Minimální 

měsíční 

částka 

do 9. měsíce dítěte 

7 600 Kč/měs. 

od 9. měsíce 

3 800 Kč/měs. 

Rovná se částce, kterou rodič 

pobíral v mateřství, nesmí 

převýšit částku 7 600 Kč/měs. 

Rovná se částce, kterou 

rodič pobíral 

v mateřství, nesmí 

převýšit částku 

11 500 Kč/měs. 

Délka 

vyčerpání 

4 roky Do vyčerpání 220 000 Kč. 

Nejdříve do 3. roku dítěte.  

Do vyčerpání 

220 000 Kč. Nejdříve do 

2. roku dítěte.  

                                                 
17 Takto čerpá rodičovský příspěvek rodič, který nemá nárok na čerpání PPM.  



69 

 

Možnost volit 

si délku a 

částku 

Ne Ano (může prodlužovat, za 

podmínky snížení měsíčního 

příspěvku) 

Ano (může prodlužovat, 

za podmínky snížení 

měsíčního příspěvku) 

(Zdroj: MPSV, 2016, vlastní zpracování) 

 

Počet vyplacených dávek a tudíž i výše vyplacených dávek rok od roku klesá. 

Např. v roce 2014 bylo vyplaceno 3 353 936 dávek, oproti roku 2007 je to téměř o půl 

miliónů méně (ČSÚ, 2016), viz Tabulka č. 11. Počet vyplacených částek se začal snižovat 

právě od zavedení třírychlostního tempa čerpání rodičovského příspěvku. Tehdejší 

zavedení třírychlostního čerpání rodičovské dovolené bylo vládou prezentováno tak, že 

rodina je prioritou. Třírychlostní tempo rodičovského příspěvku a výběr rozsahu rodičovské 

„dovolené“ bylo označeno za možnost nabídnout rodinám svobodnější rozhodování (MPSV, 

2015). Ve skutečnosti však nebylo zmíněno, že toto „svobodné“ rozhodování je přístupné 

jen určité skupině rodičů. Hlavním motivem zavedení tohoto modelu bylo hlavně snižování 

výdajů státu na podporu rodin. 

Tabulka č. 11: Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví 

Rok Průměrný měsíční počet příjemců za sledovaný rok (v tis.) 

 ženy muži celkem 

2011 317,5 5,8 323,3 

2012 301,4 5,3 306,7 

2013 287,6 5,2 292,8 

2014 273,4 5,1 278,5 

2015 271,7 5,1 276,8 

(Zdroj: MPSV, 2015) 

 

V Rakousku prošel celý systém rodičovských dovolených od roku 2002 zásadními 

reformami. Do této doby fungovaly rodičovské příspěvky na podobné bázi jako v ČR, tedy 

byly přímo vázány na rodičovskou dovolenou. Od roku 2002 byl tento příspěvek vystřídán 

tzv. příspěvkem na péči o dítě (Kinderbetreuungsgeld, KBG), který na rodičovskou 

dovolenou přímou vazbu nemá. Mohou jej tedy pobírat i ti, kteří nečerpají rodičovskou 

dovolenou. Od roku 2008 si navíc rodiče mohou vybrat mezi čtyřmi možnostmi pobírání 

příspěvku. Rodičovská dovolená (ve smyslu ochrany pracovního místa) je v Rakousku 

poskytována do dvou let věku dítěte. Nárok na ni mají všichni zaměstnanci a 

zaměstnankyně. Jediným omezením při čerpání rodičovského příspěvku je maximální výše 

výdělku 16 200 € ročně při pobírání příspěvku. Nárok na rodičovskou dovolenou, neboli 

„Karenz“, mají v Rakousku oba dva rodiče, z toho 1 měsíc mohou čerpat oba dva rodiče 

zároveň a 3 měsíce se dají odložit na pozdější dobu do věku 7 let dítěte. Rodičovská 

dovolená je prodloužená o 6 měsíců, pokud tuto dobu stráví s dítětem doma otec. Rodiče 
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mohou rodičovskou dovolenou čerpat také na „poloviční úvazek“, té mohou využívat až do 

věku 7 let dítěte (BMFJ, 2016). 

Příspěvek na péči o děti může být v Rakousku poskytován do 3. roku dítěte v 

závislosti na volbě varianty výplaty této dávky (BMFJ, 2016). První možnost bývá 

označována jako paušální příspěvek, ten je dále dělen na čtyři tempa. Nárok a volbu tempa 

čerpání si může volit každý rodič bez ohledu na to, jestli byl před narozením dítěte 

zaměstnán. Každé tempo má také zavedenou výhodu, kterou je možné využít, pokud 

určitou dobu o dítě pečuje i druhý rodič. Tyto dávky jsou v Rakousku hrazeny ze 

zdravotního pojištění. U čerpání rodičovského příspěvku není požadován důkaz, že se rodič 

na péči opravdu podílel (Moss, Wall, 2007). 

Vedle paušálních příspěvků existuje ještě jedna varianta rychlého čerpání – 12 

popř. 14 měsíců - která je již závislá na předchozím příjmu rodiče. Nastavení je uzpůsobené 

tak, aby pokrylo alespoň část ušlých příjmů v době péče o dítě. Výška tohoto příspěvku je 

80 % vyplacené peněžité dávky v mateřství, maximální hranicí je 66 Eur na den (cca 

2 000 Eur za měsíc). Ze statistik vyplývá, že více než polovina rodičů v Rakousku využívá 

výplatu dávek podle varianty 30 + 6 měsíců, kdy měsíčně obdrží 436 Eur (Statistik Austria, 

2015). 

Tabulka č. 12: Přehled čerpání rodičovského příspěvku v Rakousku 

 

Čerpání do 3. roku dítěte 

Paušální příspěvek pro všechny rodiče 

Max. měsíční výdělek na trhu práce 16 500 € 

Pro rodiče 

s vyššími příjmy. 

 

 Dlouhá 

varianta  

Střední 

varianta 

Krátká 

varianta 

Nejkratší 

varianta 

Krátká varianta 

Měsíční 

částka 

436 € 626 € 800 € 1000 € 80 % z vyplacené 

mateřské dávky, max. 

2000 €. 

Délka 

čerpání 

30 měsíců 

jeden rodič 

+ 6 měsíců 

druhý rodič 

(volitelné) 

20 měsíců 

jeden rodič 

+ 24 

měsíců 

druhý rodič 

(volitelné) 

15 měsíců 

jeden rodič 

+ 18 

měsíců 

druhý rodič 

(volitelné) 

10 měsíců 

jeden rodič 

+ 12 měsíců 

druhý rodič 

(volitelné) 

12 měsíců jeden rodič 

+ 14 měsíců druhý 

rodič (volitelné). 

Celková 

částka 

získaná v 

rodičovství 

13 080 € 

(15 696 Kč) 

12 520 € 

(15 024 €) 

12 000 € 

(14 000 €) 

10 000 € 

(12 000 €) 

Liší se dle příjmu.  

V případě pobírání 

maximální částky: 

24 000 € (28 000 €). 

(Zdroj: Help. at, 2016, vlastní zpracování) 



71 

 

Z výše uvedených přehledů, které popisují kritéria nároku, délku čerpání, výše 

částky a možnost zapojení obou rodičů do péče, můžeme mezi sebou jednotlivé oblasti 

porovnat a zhodnotit. Nárok na čerpání rodičovského příspěvku má v ČR ten rodič, který 

celodenně a osobně zůstává doma s dítětem. Avšak stát opět činí velké rozdíly mezi rodiči, 

kteří pobírali PPM, resp. kteří byli před rodičovstvím účastni na trhu práce. Od této 

skutečnosti se odvíjí výše a rozsah rodičovské dovolené. Větší svoboda v čerpání je dána 

těm rodičům, kteří měli nárok na PPM. Toto nastavení je možné považovat za diskriminační, 

jelikož zvýhodňuje ženy vstupující do rodičovství z trhu práce, případně je znám otec dítěte 

a ten by hypoteticky na PPM dosáhnul. Naopak ženy, které před porodem nebyly účastny 

na trhu práce, nebo otec dítěte není známý či by hypoteticky nedosáhnul na čerpání PPM, 

se musí spokojit s nejnižší možnou měsíční částkou. Tu se jim podaří vyčerpat do 4. roku 

dítěte. Tyto ženy jsou ze strany státu nedostatečně motivovány k tomu, aby strávily 

s dítětem doma kratší dobu a mohly se realizovat také mimo domov.  

Naopak Rakousko se vyznačuje velkou variabilitou čerpání rodičovského příspěvku, 

která není pro některé skupiny rodičů jen fikcí. Rodiče si mohou volit ze čtyř možností 

čerpání paušálního příspěvku, který je dávkou netestovatelnou, tudíž nezávisí na jejich 

předchozí aktivitě na trhu práce ani na jejich platu. Vedle zmíněných čtyř paušálních temp 

čerpání existuje ještě jedna varianta určená pro rodiče, kterým se vyplatí žádat o vypočtení 

příspěvku z jejich mzdy (80 % z příjmu, nejvíce však 66 EUR/denně), tento příspěvek musí 

vyčerpat do 12 popř. 14 měsíců (není však nejrychlejší formou – tou je čtvrtá varianta 

paušálního příspěvku s vyčerpáním do 10, popř. 12 měsíce). Tento systém nastavení 

čerpání rodičovských příspěvků žádného rodiče neznevýhodňuje. Rodičům, kteří mají 

nadprůměrné výdělky, umožňuje čerpat takovou rodičovskou dovolenou, na které by 

ztratili co nejméně ušlých příjmů.  

Nyní se podrobněji zaměřím na finanční ohodnocení rodičovské dovolené. Příspěvek 

české ženy, která byla před porodem účastna na trhu práce, nesmí překročit 70 % její 

předchozí mzdy. Nejvyšší možný měsíční rodičovský příspěvek se ani zdaleka nerovná 

průměrné mzdě žen na trhu práce, nejvyšší rodičovský (11 500 Kč) příspěvek pokryje cca. 

49 % průměrné mzdy ženy na trhu práce (23 421 Kč). Co je však alarmující, je výše částky 

– 3 800 KČ, kterou od 9. měsíce pobírá žena, která nedosáhla na čerpání PPM. Tato částka 

se zdaleka nerovná ani minimální mzdě na trhu práce18. Minimálně výše rodičovského 

příspěvku tak pokrývá cca. 38 % minimální mzdy na trhu práce. Z velmi malé částky, 

kterou v rodičovství tyto ženy pobírají, mohou jen stěží zajistit péči o dítě v domácnosti, 

natož mu poskytnout vzdělávání v předškolních institucích. Nehledě na českou praxi, kde 

do těchto zařízení mívají zpravidla jednoduší vstup děti pracujících rodičů. Finanční 

závislost matek na otci dítěte či jiných členech rodiny je tak stále ze strany státu 

                                                 
18 Minimální mzda na trhu práce je pro rok 2016 stanovena na částku 9 900 Kč (MPSV, 2016). 
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udržována. Zároveň se délkou čerpání rodičovské dovolené snižují jejich šance na kvalitní 

zařazení na trh práce po skončení rodičovské „dovolené“. 

Nedávná studie zabývající se rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k rodičovství 

(Pytliková, 2015) ukázala, že největší genderové rozdíly ve mzdách jsou způsobené právě 

mateřstvím a rodičovstvím (viz Graf č. 2). Ženy v rodičovství vydělávají daleko méně než 

muži v rodičovství, matky jsou zároveň méně zapojeny na trhu práce. Tato studie 

zkoumáním statistických dat odhalila statisticky významný negativní vztah mezi dobou 

strávenou na mateřské a rodičovské „dovolené“ a výší mzdy (Pytlikova, 2015). Jiná studie 

pak ukazuje, že dlouhá rodičovská dovolená vede k následné nezaměstnanosti žen 

(Bičáková, Kalíšková, 2015). Ukázalo se, že téměř 30 % žen s dvouletými dětmi se stává 

bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené nezaměstnanými, u tříletých či čtyřletých 

dětí je to přes 65 % žen (Bičáková, Kalíšková, 2015). 

Graf č. 2: Rozdíly v mediánu mzdy (měsíční a hodinové) mezi muži a ženami ve věku 20-

49 let v závislosti na počtu dětí 

 

(Zdroj: Pytlikova, 2015) 

 

Tabulka č. 13: Podíl nezaměstnaných v populaci podle pohlaví, vzdělání a přítomnosti 

dětí v domácnosti

 

(Zdroj: Bičáková, Kalíšková, 2013) 
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Rakousko nabízí rodinám daleko flexibilnější a přístupnější formy čerpání 

rodičovského příspěvku, umožňuje také svobodnější volbu délky čerpání. Navíc s výší 

příspěvku a délkou rodičovské dovolené také souvisí zapojení otců. Zapojení otce do péče 

je spojeno s finančními výhodami pro celou rodinu. Nevýhodou nastavení čerpání finanční 

náhrady je to, že čím delší je rodičovská dovolená, tím je pochopitelně nižší měsíční 

příspěvek. Avšak celkově rodina dostane více peněz oproti ostatním variantám čerpání. 

Toto nastavení opět může motivovat rodiče čerpat rodičovskou dovolenou déle. Výhodou 

je, že rodičovský příspěvek není vázán na reálný výkon rodičovské péče o dítě, rodičovský 

příspěvek tak může pobírat ten rodič, jehož výdělek je vyšší a reálně o dítě pečovat rodič 

druhý. Což na jednu stranu rodinám umožňuje větší finanční svobodu, avšak na druhou 

stranu se tím mohou prohlubovat mocenské rozdíly mezi partnery. Budu-li předpokládat, 

že otec dítěte je ten, který má vyšší výdělek19 a zároveň z něj bude čerpat rodičovskou 

dovolenou (naopak žena bude tou, která reálně zůstane doma s dítětem), stává se tak na 

otci dítěte v plné míře finančně závislá. Tato obava však může být zmírněná tím, že žena 

má daleko větší možnost i po dobu péče o dítě získat alespoň částečné zaměstnaní20. Výše 

rakouského měsíčního příspěvku se také zdaleka nerovná průměrnému výdělku rakouské 

ženy. Žádná z variant čerpání nedosahuje ani 50 % průměrného výdělku ženy na trhu 

práce. Rakousko se stejně jako ČR potýká s genderovými nerovnostmi na trhu práce, které 

jsou způsobeny hlavně horizontální genderovou segregací trhu práce. Stále existují oblasti, 

které nesou nálepku „feminizované“ profese a jsou finančně podhodnocované (typickým 

sektorem je sociální práce a pečovatelství).  

Rakouský trh práce oproti tomu českému nabízí daleko větší uplatnění pro matky v 

rodičovství. Pyšní se bohatou nabídkou částečných úvazků, na tento úvazek pracuje až 

46,9 % všech pracujících žen. Více než 70 % těchto žen pracujících na částečný úvazek 

představují ženy s dětmi do 15 let, muži s dětmi do 15 let jsou v částečných úvazcích 

zastoupení jen v 5,6 % (Statistik Austria, 2016). Zvyšováním částečných úvazků se tedy 

podařilo zvýšit zaměstnanost žen, a to od roku 2004 téměř o 10 %. Tato dělba na trhu 

práce však reprodukuje a podporuje tradiční genderové role, stoupá počet žen s dětmi do 

15 let, které pracují na částečný úvazek. Statistiky tak ukazují, že téměř v polovině 

rakouských rodin s minimálně jedním dítětem do 15 let je udržován model žena pracující 

na částečný úvazek a muž pracující na plný úvazek. Z důvodu častějšího využívání 

částečných úvazků rakouské ženy stále zaostávají v platech v porovnání s muži. Pokud 

však srovnáme platy žen a mužů, kteří vykonávají práci na plný úvazek, rozdíl v platech 

se sníží cca. na 18 %. V případě porovnání všech úvazků rozdíl v platech mužů a žen činí 

                                                 
19  Rozdíl mezi platy žen a mužů činí v Rakousku 22,9 % (Statistik Austria, 2016). 
20 Rakousko častěji podporuje flexibilní a částečné úvazky a celkově se projevuje větší náklonnost zaměstnavatelů k 

zaměstnáváním rodičů malých dětí. 
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38,9 % (Statistik Austria, 2016). Obecně zaměstnanost rakouských žen neklesá v takové 

míře jako u český žen, ženy s dětmi se však nejčastěji prosazují v částečných úvazcích. 

V důsledku toho se tyto úvazky stávají feminizované a jejich hodnota a finanční ohodnocení 

nemůže konkurovat plným úvazkům, které jsou doménou mužů a ženy s dětmi do něj mají 

omezený vstup. Tabulka č. 14 porovnává stav z roku 2004 a roku 2014 dle zaměstnanosti 

matek a otců s dítětem do 15 let. Z tabulky je vidět tendence ke zvyšování účasti žen 

v práci na částečný úvazek, zároveň však ubývá žen na plný úvazek. Podporou částečných 

úvazků se tak nedaří řešit diskriminaci žen na trhu práce. I přesto, že rakouský trh práce 

je k ženám matkám příznivější než český trh, ženy jsou stále udržovány v pozici matky – 

pečovatelky.  

Tabulka č. 14: Účast rodičů s dětmi do 15 let na trhu práce 
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2004 34,8 % 26,7 % 20,3 % 9,0 % 3,7 % 4,0 % 1,5 % 

2014 44,6 % 19,4 % 14,0 % 10,2 % 4,1 % 3,9 % 3,8 % 

(Zdroj: Statistik Austria, 2016) 

 

Rodičovskou dovolenou v ČR může vykonávat matka a od roku 2011 také otec 

dítěte. Pečovat o dítě mohou každý zvlášť nebo i oba současně, ale v takovémto případě 

státní příspěvek může čerpat jen jeden z nich. Praxe je však taková, že spíše na 

rodičovskou dovolenou odcházejí matky. Např. v roce 2014 pouze cca. 1,9 % ze všech 

pobírajících rodičovský příspěvek byli muži (celkem 5100 mužů). Toto číslo nijak 

v horizontu 10 let nevzrůstá, spíše se udržuje okolo 2 %, případně klesá pod tuto hranici 

(MPSV, 2015).  

Možnost být na rodičovské dovolené s dítětem byla pro otce v Rakousku zavedena 

v roce 1990. V následujících letech tvořili otcové mezi 0,6 % až 2 % osob na rodičovské 

dovolené. Po zavedení rodičovského příspěvku nezávislého na rodičovské dovolené se podíl 

otců pobírajících rodičovský příspěvek pohybuje kolem 3,5 % (3,47 % v roce 2006 a 3,8 % 

v roce 2008) (Moss, Wall 2007). Nelze ovšem jasně říci, zda všichni otcové pobírající 

rodičovský příspěvek byli zároveň na rodičovské dovolené. Procentuální podíl mužů na péči 

o dítě je v Rakousku vyšší než v ČR, konkrétně se jedná o 4 % mužů. Došlo k výraznému 

zvýšení od roku 2011, kdy na rodičovské dovolené bylo evidováno 1,88 % mužů. 

K výraznému nárůstu došlo v důsledku změny čerpání rodičovských příspěvků. Avšak 
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vzhledem ke změně, která nevyžaduje, aby rodič pobírající rodičovský příspěvek reálně 

vykonával celodenní péči o dítě, se nedá tato hodnota plnohodnotně srovnat se situací 

v ČR. I tak je ale stále počet otců na rodičovské dovolené v Rakousku velmi nízký, rakouská 

vláda však připravuje další kroky ke zvýšení jejich motivace podílet se na péči o dítě. 

 

Tabulka č. 15: Posouzení rodičovské „dovolené“ v ČR a Rakousku 
Posuzované oblasti Česká republika Rakousko 

Kritéria nároku Rodičovství. 

Kritérium nároku je dále 

hodnoceno dle předchozí účasti 

na trhu práce. 

Rodičovství 

Délka nároku  Předchozí účast trhu práce – 

volitelná, omezená výše 

čerpání příspěvku, který 

odpovídá PPM 

 

 

Předchozí neúčast na trhu 

práce – daná, v nejnižší sazbě 

Paušální čtyřrychlostní čerpání 

– od jednoho roku dítěte až do 

3 let, délka rodičovské 

pozitivně ovlivňuje účast otce 

na rodičovské 

 

Dávka závislá na příjmu (pro 

rodiče s nadprůměrným 

výdělkem) – vyčerpatelná do 

jednoho roku dítěte 

Finanční ohodnocení Předchozí účast na trhu práce – 

volitelná, omezená maximální 

možnou měsíční částkou 

11 500 Kč/měs. 

 

 

 

Předchozí neúčast na trhu 

práce – 7 600 do 9. měsíce 

dítěte, dále 3 800 Kč 

U paušálních příspěvků – závisí 

na výběru rychlostního 

čerpání, finanční ohodnocení 

pozitivně ovlivňuje účast otce 

na rodičovské. Nejvíce 

1000 €/měs. 

 

Dávka závislá na příjmu – 

maximálně 66 €/denně, tedy 

max. cca. 24 000 € měsíčně 

Možností participování otců 

na péči 

Ano, ale pouze jeden z rodičů 

smí pobírat dávku 

v rodičovství.  

Ano, rodiče mohou po určitou 

dobu využívat sdílenou 

rodičovskou dovolenéou, kdy 

oba dva po určitou dobu (závisí 

na výběru rychlostního tempa) 

mohou pobírat rodičovský 

příspěvek. 

(Vlastní zpracování) 
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Z genderového hlediska nastavení rodičovské dovolené pokračuje v prohlubování 

nerovnosti mezi pohlavími. V případě rodičovské se prohlubuje problematika 

zaměstnanosti žen, která je v obou zemích ovlivňována nejvíce právě z důvodu rodičovství. 

Dle nastaveného čerpání rodičovské dovolené vyplývá, že pro Rakousko má rodina větší 

hodnotu než pro ČR. České nastavení čerpání rodičovské dovolené pokračuje ve stejné 

diskriminaci jako v případě nastavení mateřské dovolené. Ženy, které neměly nárok na 

PPM, mohou ihned po porodu čerpat rodičovský příspěvek v jeho nejnižší sazbě a nejdelší 

formě. Rodinná politika v ČR opět uděluje péči o dítě nižší status oproti práci na trhu práce, 

péče v domácnosti je tak vnímána jako „neplacená“ práce. Tím se udržují mocenské pozice, 

muži si střeží svět placené práce a ženy jsou udržovány v rodinné sféře. Finanční hodnocení 

rodičovské dovolené v ČR zdaleka neodpovídá reálným výdajům na péči o dítě a 

v porovnání s platy na trhu práce jsou tyto příspěvky velmi nízké. Dalo by se konstatovat, 

že rodičovská dovolená je přístupná oběma pohlavím, avšak z nastavení čerpání tohoto 

příspěvku je pro rodiny zpravidla výhodnější, aby na rodičovskou dovolenou nastoupila 

matka. Statistiky dokazují, že v ČR stále existují rozdíly v platech mužů. Většinou je to 

žena, která pobírá nižší plat. V ČR je rodič nucen vybrat si mezi celodenní péči o dítě a 

zaměstnáním. Ze zákona sice může být částečně zaměstnán, ale vyžaduje to splnění 

několik dalších podmínek. Rodič při výkonu rodičovské dovolené může pracovat na 

částečný úvazek, ale musí mít zajištěnou péči o dítě. Tuto roli mohou zastat prarodiče, ale 

vzhledem k současnému trendu, kdy spousta rodin nežije v blízkosti svých rodičů/prarodičů 

nebo tito lidé stále dochází do zaměstnání, je hodně rodin, kteří tuto možnost nemají. 

Zároveň se Česká republika potýká s nedostatkem zařízení o péči pro předškolní děti, navíc 

dítě do dvou let může navštěvovat jesle/mateřskou školku jen 46 hodin v kalendářním 

měsíci, a ne déle než 4 hodiny denně. Dochází tak k udržování dělení genderových rolí dle 

pohlaví, poněvadž jsou ženy nuceny setrvávat doma s dítětem. Zpravidla proto, že nemají 

jinou možnost.  

Rakousko oproti ČR nedělá takové rozdíly mezi finančně slabšími a lépe 

zaopatřenými rodinami, dává rodinám na výběr, jak rychle chtějí částku čerpat. To sice ČR 

také umožňuje, ale omezující skutečností je vazba na předchozí čerpání PPM. V Rakousku 

existuje pouze jedna možnost čerpání příspěvku, která je určená pouze pro majetnější 

rodiny, těm se stát snaží kompenzovat jejich ušlé příjmy. Toto dělení však nevnímám jako 

diskriminační v porovnání s českým nastavením. Rakouské rodiny si stále mohou svobodně 

volit ze čtyř variant, kde nejkratší lze vyčerpat do 10, resp. 12 měsíců dítěte. Nastavení 

rodičovské dovolené se snaží rozbourávat představy o matce – pečovatelce a otci – živiteli, 

opatření dokonce oceňuje vyšší odměnou i delším čerpáním péči o dítě se sdíleným 

rodičovstvím. Rakousko dokazuje větší genderovou vyrovnanost svých opatření. Stále jsou 

to však převážně ženy, které pobírají rodičovskou dovolenou a vykonávají ji. Rakousko je 

otevřenější v tom, že ženě neurčuje zůstat doma s dítětem a celodenně vykonávat péči o 
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něj. Ženy často využívají částečné pracovní úvazky, které jim napomáhají zvládat péči o 

dítě. Státní instituce začaly tyto částečné úvazky velmi hojně podporovat, v posledních 

letech je čím dál více nabízejí i podnikatelské subjekty. Avšak statistiky dokazují, že tyto 

částečné úvazky jsou často vytvářeny s tím záměrem, že jsou určené ženám. Znamená to, 

že daleko více vyskytují v profesích, které jsou označované jako „ženské“, tedy méně 

hodnotné. Ženy tak často tyto práce vykonávají jako kompenzaci za to, že mají vstup na 

trh práce. Takového nastavení ve výsledku udržuje genderové a mocenské vztahy, ženy 

tedy sice pracují, avšak jejich výsledky na trhu práce nemohou dosáhnout takového 

ohodnocení jako ty mužské.  

Obě dvě rodinné politiky stále více či méně udržují genderové nastavení rolí matka 

– pečovatelka, muž – živitel. V případě ČR se tak děje již v samotném nastavení čerpání a 

nedostatečném ohodnocení. Také podmínka celodenní péče dítěte v domácnosti implikuje 

to, že tuto práci vykonává rodič, který je méně hodnotný pro trh práce. Práce v domácnosti 

a osobní péče o dítě má v sobě také zakořeněné sociální stereotypy, a ty jsou tímto 

nastavením čerpání rodičovské dovolené ještě více prohlubovány a potvrzovány. Práce 

ženy v domácnosti je tak nahlížená jako méněcenná. Není divu, že provedené výzkumy 

(některé z nich jsem uváděla výše) rozpoznaly negativní souvislost mezi trhem práce a 

rodičovstvím. Mnoho žen nemá ani jinou možnost než vyčerpat rodičovský příspěvek do 

4. roku dítěte, čímž samozřejmě ztrácí kontakt s trhem práce. Její potenciál tak nemusí 

být využíván směrem, který by si přála. Také trh práce je velmi nepřátelský k ženám 

s dětmi, jelikož žena s dítětem nemůže konkurovat nastaveným „mužským“ podmínkám 

pracovního trhu. Pracovní podmínky se většinou ze strany zaměstnavatelů nedají 

upravovat tak, aby odpovídaly režimu matek.  

V případě Rakouska neplatí taková omezení pro výběr čerpání rodičovského 

příspěvku. Nárok na volbu výše částku a dobu čerpání mají všichni rodiče. Navíc tato částka 

není posuzována dle jejich platu (až na jednu variantu čerpání). Avšak nastavení měsíčního 

finančního ohodnocení funguje na podobném principu jako v ČR. Rodičovství není 

dostatečně ohodnocováno ze strany státu – výše měsíčního příspěvku nedosahuje 

průměrnému platu na trhu práce. Tato skutečnost může nepřímo ukládat větší rodičovskou 

zodpovědnost ženě, jelikož ta většinou pobírá nižší plat než muž. Pro rodiny je často 

výhodnější, aby rodičovský příspěvek pobírala právě ona. Rakouská matka však má daleko 

větší možnosti jak si zajistit přivýdělek a přístup k institucionálním zařízením péče o děti. 

I v případě Rakouska je stále udržována genderová rozdílnost mezi matkou a otcem, která 

se následně překlápí do dalších nerovností na trhu práce.  
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3.3.3 Nerodinné formy péče o děti v ČR a v Rakousku 

V této kapitole se zaměřím na tzv. de-familizační opatření rodinných politik (dle 

Leitner, 2003), která zajišťují služby péče o děti mimo rodinu. Jak už jsem naznačila 

v předchozí kapitole, institucionální péče o dítě se v obou zemí výrazně liší. V rámci 

Evropské Unie vyšel v roce 2002 požadavek – tzv. Barcelonské cíle (Evropská komise, 

2013) – aby 90 % dětí mezi třetím rokem a věkem povinné školní docházky mělo možnost 

navštěvovat předškolní zařízení a alespoň 33 % dětí do 3 let mělo také možnost 

navštěvovat nějakou formu institucionální péče. Právě v oblasti institucionální péče o děti 

do 3 let se v obou zemí liší nejvíce.  

Jesle jsou zařízení, která u nás do roku 1989 zajišťovala komplexní kolektivní péči 

o děti ve věku šesti měsíců až do tří let. Před rokem 1989 byly tyto instituce velmi rozšířené 

a také využívané. V porevolučním období však došlo k jejich výrazné likvidaci a jejich počet 

stále klesá. Plošné rušení těchto zařízení bylo spojeno s porevolučním návratem ke 

konzervativním hodnotám podporující jistoty. Záminkou konzervativních vlád bylo rušit 

veškerá opatření předchozího režimu, který byl líčen jako zcela špatný (Havelková, 2007). 

Hlavní příčina rušení jeslí tak vycházela z ideologie vládnoucí konzervativní pravicové 

politiky, obce se snažily ušetřit náklady na provoz jeslí, vyplatilo se jim tedy jesle rušit a 

budovy bývalých jeslí rozprodávat. Současná tendence je taková, že jsou jesle spíše 

koncentrované do větších měst, menší obce většinou jesle nezřizují vůbec (Kuchařová, 

2009). Zřizovateli jeslí jsou převážně obce či města, nejedná se však o jejich zákonnou 

povinnost. Jesle jsou financovány z rozpočtů obcí, které však na jejich provoz nedostávají 

žádné příspěvky ze státního rozpočtu (VÚPSV, 2012). Od toho se odvíjí částka, kterou 

rodiče hradí. Ta je v porovnání s mateřskou školou vyšší – zpravidla se školné v  jeslích 

pohybuje od 6000 – 15 000 Kč/měsíčně při celodenní docházce. Do března 2012 spadaly 

jesle jako zdravotnická zařízení pod resort Ministerstva zdravotnictví, od dubna 2012 se 

toto změnilo a dle Ministerstva zdravotnictví již není nutné, aby péče o všestranný rozvoj 

zdravých dětí byla poskytována v režimu zdravotnických zařízení. Zřízení jeslí je 

podmíněno splnění přísných hygienických pravidel prostoru a nutnost zdravotnického 

vzdělání zaměstnanců. To všechno představuje pro vznik jeslí velkou finanční zátěž. Ani 

v Praze, kde je těchto zařízení pro děti do 3 let nejvíce, neodpovídají kapacitní možnosti 

poptávce. Není proto lehké místo v jeslích dostat, jelikož výběr dětí je podmíněn určitými 

kritérii – nejčastěji výdělečnou činností rodičů a bydlištěm. Zároveň jesle slouží pro rodiče 

jako krátkodobé hlídání dětí, jelikož pokud by pobyt dítěte přesáhl návštěvnost 46 hodin 

měsíčně, přichází rodič o rodičovský příspěvek (VÚPSV, 2016). 

Ubývající jesle v ČR začaly postupně nahrazovat mateřské školky, které mohou 

přijmout děti mladší tří let, jestliže mají volné místo a v případě, že je dítě k pobytu v MŠ 

způsobilé. Od počátku devadesátých let také docházelo ke snižování počtu mateřských 

škol. Tento pokles se zastavil až kolem roku 2005 (ČSÚ, 2015). Instituce péče o dítě do tří 
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let však nejsou v ČR ze strany státu příliš podporovány. Děti od 3 do 6 let mohou v ČR 

navštěvovat mateřské školy spadající pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

které je také finančně podporuje. Mateřská škola je předškolní zařízení navazující na 

výchovu dětí v rodině a zajišťující všestrannou péči a vzdělávání. Zřizovateli jsou většinou 

obce, kraje, církve nebo soukromé či jiné právnické osoby, dle školského zákona 

č. 561/2004 Sb. Školky v ČR jsou poskytované v několika režimech, nejčastější je 

celodenní a půldenní provoz. Tato školská zařízení jsou v ČR hojně využívána, jelikož často 

představují pro rodiče jedinou volbu péče o dítě mimo domov (VÚPSV, 2016).  

Od doby zavedení tzv. třírychlostního pobírání rodičovského příspěvkuv ČR 

postupně vzrůstá poptávka po místech v zařízeních předškolní výchovy a péče o tříleté a 

mladší děti, jak ukazuje Tabulka č. 15. V současné době se v odborných i laických kruzích 

vedou diskuse o možnostech veřejných mateřských škol zřizovaných na základě školského 

zákona vzdělávat děti mladší tří let. V současné době většina veřejných mateřských škol 

děti mladší tří let nepřijímá, ačkoliv školský zákon to nezakazuje (MPSV, 2015). Ve školním 

roce 2012/13 bylo v ČR evidováno 5 011 mateřských škol, z toho 4 778 veřejných, 194 

soukromých a 39 církevních (MŠMT, 2015). Kapacity veřejných, tedy finančně méně 

náročnějších, školek v ČR však neodpovídají poptávce a každým rokem je odmítáno několik 

tisícovek dětí. Nedostatečné kapacity kompenzují soukromé školky, které jsou rozšířené 

hlavně ve větších městech. Ty jsou však v porovnání s veřejnými mateřskými školami 

finančně nákladnější, ceny se pohybují okolo 10 000 Kč měsíčně.  

 

Tabulka č. 15: Počet tříletých a mladších dětí v MŠ  

Školní rok tříleté a mladší děti 

2005/06 93,4 tis.  

2014/15 130 tis. (vzrůst o 39 %) 

(Zdroj: ČSÚ, 2015) 

 

Vedle těchto dvou nejčastěji využívaných institucí existují ještě další možnosti péče 

o dítě v předškolním věku. Novinkou od roku 2014 jsou v ČR tzv. dětské skupiny, které 

jsou dostupné pro děti od jednoho roku a umožňují slaďovat péči o dítě a placenou práci 

(MPSV, 2015). Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná 

poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů. 

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení 

povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejvíce 6 hodin denně. Péče je 

poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb 

dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte). 

Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, územní samosprávný celek, obecně 

prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, vysoká škola, spolek či právnická 
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osoba registrovaná nebo evidovaní podle zákona o církvích a náboženských společnostech 

(MPSV, 2015). Tyto skupiny se však v reálu potýkají s nedostatečnou odborností 

personálu. To se ve výsledku odráží na celé výchovně rozvojové činnosti dětí, která není 

dostatečně zajištěná. Funkčnost a efektivita dětských skupin zatím nelze reálně zhodnotit 

vzhledem k jejich krátkému fungování. V loňském roce jich bylo evidováno okolo 60 

s největší koncentrací v Praze a v Brně. MPSV dokonce zřídilo svoji vlastní dětskou skupinu 

pro děti svých zaměstnankyň a zaměstnanců. Je třeba podotknout, že tento státní útvar 

by se měl snažit podporovat všechny české rodiny, nikoli se zaměřovat pouze na své 

zaměstnance. Stát v loňském roce vyčlenil žadatelům o dětské skupiny téměř miliardu 

korun (MPSV, 2015). Jedná se však o řešení, o která je zájem pouze ve větších městech. 

Nejsou řízeny podle žádného vzdělávacího programu a jednotlivé skupiny mohou přijmout 

dítě od útlého věku až po zahájení školní docházky (MPSV, 2015). Vzhledem k velkým 

rozdílům v potřebách mezi touto skupinou dětí nejsou dětské skupiny dobrou volbou pro 

rozvoj dětí v předškolním věku. 

Od roku 2016 spustilo MPSV pilotní projekt Mikrojesle, který je financován 

Evropským sociálním fondem (MPSV, 2016). Mikrojesle by měly zajišťovat kvalitní péči o 

nejmenší děti v malém kolektivu. Mělo by se jednat o převzetí služby, kterou poskytuje 

zejména Německo a Rakousko – tzv. Tagesmütter (denní matky). Dle MPSV by mělo jít o 

veřejnou službu péče o děti nabízející pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců 

do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Projekt umožní obcím, organizacím zřízeným 

obcemi či neziskovým organizacím získat finanční podporu na vybudování a provoz 

mikrojeslí. V současné době se mohou obce či neziskové organizace hlásit ke zkušební verzi 

tohoto projektu (MPSV, 2016). Český stát se snaží těmito dílčími opatřeními nahrazovat 

to, co zde fatálně chybí. Avšak je třeba kriticky zhodnotit, jestli tyto dílčí projekty jsou 

vhodnou variantou k institucionální péči v jeslích a ve školkách. Jak se ukázalo u dětských 

skupin, tyto skupiny slouží spíše jako poslední možnost na odložení dítěte. Zde je o dítě 

sice postaráno, ale celý proces postrádá vzdělávací a výchovný prvek. 

V Rakousku je tendence opačná než v ČR, počet jeslí (Krippen) naopak rok od roku 

stoupá. Dříve tato zařízení nebyla vůbec rozvinutá, to vycházelo z konzervativní tradice 

rodinné politiky, která spíše podporovala familizační opatření. V posledních 30 letech však 

jejich počet stále roste. V roce 2014 zde bylo registrováno 1 651 zařízení s 30 558 místy 

(Statistik Austria, 2015). Stejně jako tomu je v ČR, také v Rakousku spadají jesle pod 

ministerstvo zdravotnictví. Zřizování jeslí v Rakousku funguje podobně jako v ČR. 

Zajišťování péče o děti je v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. Nejlépe je na tom 

Vídeň, která zareagovala na Barcelonské cíle tím, že začala intenzivně zřizovat nové jesle. 

Celkem jich je nyní ve Vídni okolo 600. Vídeň je také jedinečná v tom, že od roku 2009 

mohou navštěvovat děti do 6 let školky i jesle zdarma, rodiče hradí jen stravné a 

nadstandardní služby (Österreichisches Institut für Familienforschung, 2011). 
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V Rakousku je stejně jako v případě jeslí zaznamenán každoroční nárůst počtu 

mateřských školek (Kindergarten). Mateřské školy jsou školskými institucemi, jejich řízení 

je organizačně i obsahově v pravomoci jednotlivých spolkových zemích, které jsou také 

jejich zřizovateli. Vedle veřejných MŠ existují také soukromé a církevní MŠ. V roce 2014 

bylo v Rakousku evidováno bezmála 9 000 mateřských školek pro celkem 342 261 dětí 

(Statistik, Austria, 2015). Nejvíce těchto zařízení je ve Vídni (okolo 2 800), která se také 

pyšní tím, že za poslední rok vykazuje 100 % vyhověním žadatelů o místo v mateřské 

škole (Statistik, Austria, 2015). Od roku 2010 je v Rakousku uzákoněna povinnost roční 

docházky v mateřské škole, každé pětileté dítě musí bezplatně navštěvovat jeden školní 

rok v rozsahu 16 hodin týdně21 (Österreichisches Institut für Familienforschung, 2011). 

V Rakousku je rozšířená služba „vzájemná rodičovská výpomoc“, ta byla sociální 

demokracií zavedena už před více než 30 lety. Tzv. Tagesmütter, neboli denní matky, jsou 

ženy v domácnosti, které se za úplatu starají o další děti od nemluvňat až do věku školní 

docházky. Jedna matka může hlídat až 5 dětí, v současné době se této činnosti ve Vídni 

věnuje asi 268 matek. Z toho asi 130 z nich tuto práci vykonává na plný úvazek. Město 

tyto a podobné pozice péče předškolních dětí soukromými osobami podporuje také 

finančně (AMS, 2016). Rozdíl této služby oproti českým dětským skupinám je, že 

v Rakousku tato možnost není využívána jako poslední volba. Využívají ji ti, kteří si tuto 

volbu vyberou z přesvědčení, že se jedná o správnou péči o jejich dítě.  

Srovnáme-li nejčastěji využívaná předškolní zařízení pro děti – jesle a mateřské 

školy – v obou zemích, dojdeme k závěru, že podpora těchto zařízení v ČR neodpovídá 

poptávce po těchto zařízení. Zákon neukládá povinnost zřizovat jesle a ani na ně nijak 

finančně nepřispívá. Nedostatek jeslí také ukazuje fakt, že čím dál častěji jsou děti mladší 

tří let umísťovány do mateřských školek, které jsou však kapacitně také omezené a dítě 

mladší tří let nemusí přijmout. Ani veřejné mateřské školy nejsou dostatečně regionálně 

zřizovány, pokrýt poptávku po těchto zařízeních se snaží soukromí poskytovatelé. Jejich 

služby jsou však mnohonásobně dražší než veřejné mateřské školy a většina českých rodin 

si je nemůže dovolit. 

Postoje ke zřizování vzdělávacích zařízení pro předškolní děti jsou u obou zemí velmi 

odlišné. Péče o děti do dvou let se v ČR nepodporuje téměř vůbec. Z toho důvodu je jejich 

dostupnost náročná. Nejvíce jeslí nalezneme ve větších městech, i tam je však jejich počet 

nedostatečný. Stále častěji dochází k umísťování dvou a tří letých dětí do mateřských škol 

(až 25 %). Naopak v Rakousku jsou tato zařízení státem podporována a jejich snahou je 

každoročně navyšovat počty v těchto zařízeních. V Rakousku jesle dokáží v současné době 

pokrýt 10 % všech dětí ve věku 0 – 3 let, v ČR pokryjí jesle sotva 1 % všech dětí do 3 let.  

                                                 
21 Stejná povinnost byla navrhována také v ČR. 
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Rozdíl je také v tom, že v ČR zejména ve větších městech začínají na chybějící 

nabídku reagovat soukromí poskytovatelé. Jejich služby se pohybují kolem 10 000 Kč za 

měsíc. Systém sociální podpory nenabízí sociální příspěvky na uhrazení školného do 

soukromého zařízení. Pro většinu rodin tak zůstávají tato zařízení nedostupná. Navíc cena 

jeslí v posledních letech ještě vzrostla, jelikož od dubna 2013 mohou fungovat pouze jako 

vázané živnosti, tudíž jsou plátci DPH (Dudová, Hašková, 2010). Jedná se tedy o velmi 

nákladnou službu, kterou si mohou dovolit jen rodiny, kde druhý z rodičů má takové 

výdělky, které pokryjí tyto náklady. Zkrátka soukromá školka se nedá pokrýt 

z rodičovského příspěvku a následně ani z jednoho průměrného výdělku na trhu práce. 

Přístup k institucionální péčí o dítě mimo domov tak mají ztížený ty rodiny, kde dítě živí 

jen jeden rodič. Nebo kde ani jeden z rodičů nemá takové výdělky, které by tuto 

službu pokryly.  

Také mateřské školy pro děti od 3 do 6 let jsou v Rakousku daleko rozšířenější než 

u nás. V Rakousku počet státních školek rok od roku roste, čímž aktivně reaguje na 

současný trend rodin. Rakousko nabízí kvalitnější zařízení v tom, že např. zákon nařizuje 

menší počet dětí v jednom zařízení než v ČR. V počtu mateřských škol je na tom Rakousko 

v porovnání s ČR také lépe. Stát v ČR přispívá na mateřské školy, avšak na některých 

územích je jich stále nedostatek. Problémem jsou také kritéria výběru dítěte do školky, 

tento výběr není nijak oficiálně nastaven a je v plné kompetenci ředitelky či ředitele 

instituce. Nejčastějším kritériem je zaměstnanost rodičů. Z toho důvodu dochází často 

k neumísťování ani dětí starších tří let, pokud jejich rodič/e nepracují. V Rakousku se snaží 

stát na poptávku po těchto službách reagovat tak, že do jejich zřizování investují nemalé 

finanční částky. Mateřské školy jsou pro rodiče často finančně nenáročnou položkou, 

protože jsou většinou zcela zdarma a to i soukromá zařízení.  

Rakousko se snaží aktivně naplňovat cíle EU ukotvené v barcelonských cílech, i 

přesto, že z historického hlediska nebyla institucionální zařízení pro předškolní děti tolik 

rozšířená. Situace v ČR ohledně barcelonských kritérií je odlišná. V době, kdy byly tyto 

požadavky na úrovni EU diskutovány, tehdejší ministr Petr Nečas hájil právo ČR vydat se 

vlastní cestou, protože tradičně u nás většina matek chce s dětmi do dvou až tří let věku 

zůstávat doma. Avšak tento výrok nebyl nijak doložen reálnými statistickými údaji, pouze 

měl snahu podporovat jeho politický záměr. Tím se debata o naplňování barcelonských cílů 

u nás utišila. EU přijala český argument, že je třeba zohledňovat tradici každé země a 

z toho vyplývající zájem dítěte a nenahlížet na rodinnou politiku pouze z hlediska 

zaměstnanosti: „postrádá logiku stavět pečovatelská zařízení tam, kde rodiny 

upřednostňují jiný model péče o děti. A měnit poptávku z Bruselu zkracováním rodičovské 

dovolené a příspěvků je nemyslitelné, nehledě na to, že jde o kompetenci členských zemí“ 

(Petr Nečas, 2009 in Vlada.cz, 2016).  
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Výrok bývalého ministra také nereflektuje, do jaké míry rodiny tento model péče o 

dítě opravdu upřednostňují a do jaké míry jsou do něho právě nastavením čerpání 

rodičovské dovolené tlačeni. Poptávka po zařízeních pro předškolní děti je poměrně vysoká, 

z čehož se v posledních letech stává perspektivní podnikatelská příležitost. Dochází potom 

k tomu, že péče o předškolní dítě je dostupnější pro majetnější občanky a občany a 

pokračování takového trendu by mohlo do budoucna vést k předražení těchto služeb a tím 

může také klesat jejich kvalita a požadavky na hygienické a profesní normy. Naopak 

rodiny, které si tyto služby nemohou dovolit, jsou nuceny udržovat tradiční nastavení rolí 

uvnitř rodiny. Matka zůstává dlouhodobě s dítětem doma, tím se výrazně odcizuje trhu 

práce. Naopak otec musí pracovat, aby byl schopný finančně zaopatřit rodinu. Na oba dva 

členy rodiny jsou tak kladené vysoké požadavky, kdy jen stěží mohou společné problémy 

sdílet a vzájemně si vypomoci. V případě, že otec chybí, je vypořádání se s takovou situací 

pro matku daleko obtížnější. Takové podmínky, které obhajoval tehdejší ministr Nečas ale 

i jeho nástupci vedou k řadě nejen negativních ekonomických dopadům, ale zejména se 

toto nastavení podílí na udržování genderových rolí nejen v rodině jako takové ale i celkově 

ve společnosti.  

Jak tvrdí Sirovátka (2006) formální péče o děti v předškolním věku je 

nejefektivnější nástroj na ovlivnění zaměstnanosti žen. ČR v tomto ohledu nenabízí 

dostatečné možnosti, které by rodičům (zejména ženám, jakožto těm, které jsou více 

zastoupené v primární péči o dítě) umožňovaly volit si mezi celodenní péči o dítě 

v domácnosti. Přenesení této péče na instituce a pokračování v pracovní kariéře je často 

nemožné. Možnosti na umístění dětí jakéhokoliv předškolního věku v ČR sice jsou, ale 

mnoho z nich vzniká právě jako reakce na nedostatečnou podporu státních zařízení. Tato 

zařízení se stávají pro mnoho rodičů z důvodu malého finančního ohodnocení rodičovské 

dovolené nedostupná. Dalším diskriminujícím faktorem je, že státní školy si děti vybírají 

sami podle svých interně nastavených pravidel, nezřídka jedno z pravidel je zaměstnanost 

rodiče. Tento systém „zajišťování“ institucionální péče pro děti do tří let potvrzuje moje 

tvrzení, že rodičovská „dovolená“ v ČR podporuje nastavení, kde žena by měla po dobu 

rodičovství zůstat doma a věnovat se výhradně péči o dítě. To však nepostihuje 

individualitu a aspirace všech žen. Navíc toto nastavení ani nepodporuje efektivní čerpání 

státních příspěvků. Uložení dítěte do jeslí či mateřské školy značně ulehčuje návrat či vstup 

rodiče na trh práce. Avšak dalším omezením je omezená doba návštěvy dítěte do dvou let 

v institucionálním zařízení – 46 hodin v kalendářním měsíci, maximálně tedy 4 hodiny 

denně. V opačném případě rodič ztrácí nárok na rodičovský příspěvek. Český stát tedy 

nijak nepodporuje zařazení dítěte mladší tří let do nerodinných forem péče, čímž je 

podporována pečovatelská rodiče na rodičovské dovolené. Toto zavedení je často 

argumentováno potřebou rodinné péče, která je pro dítě do tří let velmi významnou, avšak 

tyto argumenty jsou spíše zastírání skutečností pravicových vlád. Takovéto nastavení 
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udržuje ženu v pečovatelské pozici a udržuje tím mocenský genderový řád. Situace 

Rakouska je naprosto odlišná, vláda se snaží reagovat na aktuální poptávku rodin. Státní 

školky dostatečně finančně zajišťuje, toto finanční zajištění mají částečně k dispozici i 

soukromé školky. 

 

3.3.4 Provázanost rodinné politiky s trhem práce 

 Zvláštní ochranné pracovní podmínky zaměstnankyň a zaměstnanců pečující o děti 

upravuje v ČR § 238 až 242 zákoníku práce. Rodiče, kteří mají uzavřenou pracovní 

smlouvu, jsou po dobu mateřské a rodičovské dovolené právně chráněni. Legislativní 

opatření platí stejně pro matky i pro otce, až na situaci spojenou s těhotenstvím, porodem 

a v rámci šestinedělí. Těhotná žena nesmí dostat od zaměstnavatele výpověď, tato 

ochranná doba trvá po celou dobu jejího těhotenství. Podnik může ženu propustit jen 

v případě, že zcela zanikne, nebo pokud těhotná žena hrubě poruší pracovní povinnost 

nebo je odsouzena k trestu odnětí svobody. Žena nesmí být v těhotenství ani v mateřství 

a rodičovství propuštěna za nadbytečnost (MPSV, 2015). 

Návrat matek z mateřské dovolené do pracovního procesu je pak konkrétně 

upraven v § 47 zákoníku práce:  

 

„Nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec 

po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je oprávněn/a čerpat 

mateřskou/rodičovskou dovolenou, do práce, je zaměstnavatel povinen zařadit je 

na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce 

odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí je zaměstnavatel podle pracovní 

smlouvy“ (Zákoník práce, 2006). 

 

Zákoník práce tak řeší zejména ochranu již zaměstnaných matek, které přerušily 

výkon v zaměstnání z důvodu mateřské a rodičovské dovolené.  V případě mateřství a 

rodičovství je zaměstnavatel povinen vyhovět rodiči pečující o dítě (matce i otci) po dobu 

3 let věku dítěte. Po tuto dobu musí zaměstnavatel rodiči vykonávající rodičovskou 

dovolenou držet původní místo. Pokud se žena vrací hned po mateřské dovolené (28 týdnů 

v případě jednoho dítěte, 37 týdnů v případě dvojčat), má nárok na svou dřívější pozici. 

Pokud tato pozice byla mezi tím zrušena, musí ji zaměstnavatel zařadit na jiné místo 

odpovídající její pracovní smlouvě. Stejná pravidla platí také pro otce vykonávající 

rodičovskou dovolenou v rozsahu doby, v jaké smí čerpat matka mateřskou dovolenou 

(nastoupí-li od 6. týdne dítěte a zůstává s dítětem do 28. týdnu). Rodič, který se však vrací 

po rodičovské dovolené (s výjimkou otců uvedených výše), už nemá právo požadovat své 

původní místo, ale musí být zařazen na pozici, která odpovídá jeho pracovní smlouvě 

(Zákoník práce, 2006).  
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Po návratu rodičovské dovolené může zaměstnavatel zaměstnankyni či 

zaměstnance propustit jen z důvodu změny organizační struktury, z niž plyne zrušení 

pozic, na které by mohl zaměstnankyni či zaměstnance z náplně a druhu práce uvedené 

v pracovní smlouvě umístit. Pokud zaměstnavatel udělí zaměstnanci výpověď z těchto 

důvodů, je povinen zaměstnankyni či zaměstnanci vyplatit odstupné, které podle 

odpracovaných roků dosahuje jednoho až tří průměrných měsíčních výdělků. Nevyplacení 

odstupného se zaměstnavatel dopouští porušení zákoníku práce (MPSV, 2015).  

Zákoník práce také uvádí zákaz přímé a nepřímé diskriminace, v § 13 odst. 2 písm. 

b) stanoví, že zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat 

zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců. Toto ustanovení zákoníku práce patří k 

základním zásadám pracovněprávních vztahů. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá 

diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a 

navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje 

antidiskriminační zákon. Přestože je nepřímá i přímá diskriminace definována zákonem a 

je také legislativně ošetřena, současná situace v ČR značí, že tyto principy se však v praxi 

neuplatňují (Kuchařová a kol., 2006).  

Provedené výzkumy ukazují, že zpět k původnímu zaměstnání se po 

mateřské/rodičovské dovolené vrací zhruba polovina žen (Kuchařová a kol., 2006). Tento 

podíl je také závislý na dosaženém vzdělání. Mezi řadou jiných důvodů, proč nenastoupily 

k původnímu zaměstnavateli nebo u něj setrvaly méně než 3 měsíce, ženy jmenují také 

důvody naznačující diskriminaci. Celkem 14 % žen uvádí, že jim zaměstnavatel dával 

zřetelně najevo nezájem o ně či jejich práci, 20 % dotazovaných označilo návrat z hlediska 

chování zaměstnavatele za problémový až velmi problémový (Kuchařová a kol., 2006). 

Podle průzkumu společnosti Ipsos-Tambor (2008) se s diskriminací z důvodu rodičovství v 

zaměstnání či při jeho hledání setkává dokonce více než polovina matek.  

Nejčastěji se ženy setkávají při přijímacích pohovorech s otázkami ohledně počtu 

dětí a možností jejich hlídání (63 % matek). Téměř polovina (43 %) z těch, které se cítí 

diskriminovány, nedostala kvůli dětem či těhotenství práci, o kterou se ucházela. Třetině 

žen (35 %) nepovolili zaměstnavatelé nižší než plný pracovní úvazek po návratu z mateřské 

či rodičovské dovolené. Dotázané matky většinou odpovídaly, že udržování kontaktu mezi 

zaměstnavatelem a rodičem nebývá častým zvykem. Tento výzkum také ukázal, že matky 

by například chtěly pracovat během rodičovské dovolené (63 %). Největší motivací pro 

práci jsou finanční důvody (78 % matek) a potřeba nesoustředit svůj život jen kolem dětí, 

ale přemýšlet také o něčem jiném (50 %). Poloviční pracovní úvazek by na rodičovské 

dovolené uvítalo 43 % matek, 24 % by uvítalo méně než poloviční úvazek a 44 % by stálo 

o práci formou brigády. Velký zájem je v průběhu rodičovské dovolené o práci z domova 

či o práci z domova kombinovanou s prací v kanceláři (Ipsos – Tambor, 2008). V roce 2014 

však na částečný úvazek pracovalo jen 9,5 % žen (Eurostat, 2015). 
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Zaměstnavatelé v ČR nejsou příliš nakloněni práci na částečný či flexibilní úvazek, 

v ČR pracuje na tento úvazek pouze 5,7 % lidí (ČSÚ, 2016), kdežto evropský standard je 

okolo 20 %. Častým argumentem zaměstnavatelů jsou vysoké náklady spojované 

s otevíráním těchto pracovních míst. Jak ale však podniky ze zahraničí dokládají, nebývá 

to vždycky pravda.  

V Rakousku upravuje pracovní podmínky žen zákon na ochranu pracujících matek 

(Mutterschutzgesetz §2b = MSchG). Tento zákon stejně jako v ČR zakazuje práce, které 

by mohly ohrozit mateřství a které jsou pro ně škodlivé a na doporučení lékaře nevhodné. 

Stejně jako v ČR platí v Rakousku, že pokud výkon práce může ohrozit zdraví matky či 

plodu, je zaměstnavatel povinen ženám při takovémto výkonu zabezpečit změnu místa 

práce. V případě, že to možné není, je zaměstnavatel povinen zabezpečit jiný druh činnosti. 

Pokud ani to nejde, může být zaměstnankyně zcela osvobozena od výkonu práce. 

Těhotným ženám nesmí být přidělována práce po dobu 8 týdnů, jak před tak po porodu, 

v případě více dětí se tato lhůta posunuje na 12 týdnů. Pokud by byla tato lhůta porušena, 

hrozí zaměstnavateli pokuta. Těhotné ženy a krátce po porodu stejně jako v ČR nemohou 

pracovat přesčas, tzv. Überstudenverbot, jejich pracovní doba nesmí být delší než 9 hodin 

denně a 40 hodin týdně. Stejný zákaz platí pro práce v noci, tzv. Nachtarbeitverbot. 

Zaměstnankyně jsou v Rakousku taktéž chráněny před výpovědí po dobu těhotenství a po 

dobu 4 měsíců po porodu, kdy nesmí přijít o své pracovní místo (Help.at, 2016). Před 

výpovědí jsou také chráněni ti rodiče, kteří čerpají mateřskou/rodičovskou dovolenou nebo 

pracují na zkrácený úvazek z důvodu narození dítěte - tzv. rodičovský zkrácený úvazek. 

Během čerpání rodičovské dovolené tak rodič nemůže přijít o práci, pokud toto zaniknutí 

nevyplyne z jejich vzájemné dohody. Může být však přeřazen na jiné pracovní místo. 

Rakouskou praxí je, že rodič během rodičovské dovolené zcela neopustí své pracovní místo, 

upravují se pouze podmínky pro zvládnutí nároků rodičovské péče a zaměstnání 

(AMS, 2016).  

Od 1. ledna 2008 vstoupily v Rakousku v platnost zásadní změny týkající se pracovní 

doby, které umožňují větší flexibilitu při uspořádání pracovní doby zaměstnanců. Tato 

nastavení jsou výhodná hlavně pro rodiče pečující o děti. Jde například o několik 

následujících opatření:  

a) prodloužení možné pracovní doby na 10 hodin. V kolektivní smlouvě může být nově 

zakotveno prodloužení normální pracovní doby na 10 hodin. Předtím to bylo možné 

pouze ve výjimečných případech. Protože týdenní pracovní doba zůstává stejná, 

může tak být pracovní doba v ostatních dnech kratší. Tato úprava umožňuje 

flexibilnější modely pracovního času bez příplatků za přesčasy. 

b) zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Čtyřdenní pracovní týden (4 x 10 hodin) 

byl sice možný i dříve, avšak novinkou je, že lze pracovat jen čtyři dny v týdnu, 

které nejdou za sebou. 
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c) umožnění přesčasů v případech zvláštní pracovní potřeby. Pracovní dobu lze 

v takových případech formou podnikové dohody prodloužit na 60 hodin za týden a 

12 hodin za den. Předtím to bylo možné pouze 12 týdnů v roce. Podle nové úpravy 

lze pracovní dobu takto prodloužit až na 24 týdnů (vždy ale pouze na osm za sebou 

následujících týdnů). Tato úprava umožňuje pružně reagovat na období, ve kterých 

se pracuje na velkém množství zakázek (Help.at, 2016). 

 

I při stoupající zaměstnanosti žen jsou ženy na rakouském trhu práce stále ještě 

oproti mužům znevýhodňovány. Co se týče celkové zaměstnanosti žen, ta je v Rakousku 

dlouhodobě na velmi dobré úrovni. V období od roku 2000 do roku 2010 se zvýšil počet 

zaměstnaných žen v Rakousku o 226 500 osob, tj. asi o 7 %. Paralelně se stoupající 

zaměstnaností žen se však v roce 2010 zvýšila průměrná míra nezaměstnanosti žen na 

6,3 %. V současné době se řeší problémy žen na trhu práce spojené s jejich ohodnocení 

po návratu do práce z mateřské dovolené. AMS22 na základě průzkumu zjistila, že čím déle 

trvá mateřská dovolená, tím nižší mzdu ženy dostávají. Po 2 - 3 letech mateřské dovolené 

se jim mzda snížila o 30 %, po 3 - 5 letech mateřské dovolené až o 35 %. Ale ženy, které 

nastoupily do zaměstnání po více než 5 letech, měly mzdu až o 60 % nižší. Proto AMS 

považuje podporu žen na trhu práce a jejich rychlý návrat po mateřské dovolené za jeden 

ze svých hlavních úkolů (AMS, 2016). 

Hlavními nástroji politiky trhu práce v této oblasti jsou i nadále gender 

mainstreaming a gender budgeting (finanční rozpočty podle pohlaví). Gender 

mainstreaming má sloužit ve všech oblastech k odstranění segregace na trhu práce a v 

rámci gender budgeting je 50 % všech výkonů aktivní politiky trhu práce zaměřeno na 

ženy. AMS usiluje o to, aby nabídka tzv. green jobs („zelených pracovních míst“)23 a 

technických povolání byla atraktivní i pro ženy. Opětovné začleňování žen na trh práce po 

ukončení mateřských dovolených organizuje AMS ve spolupráci se zaměstnavateli zejména 

prostřednictvím vytváření kvalifikačně náročnějších pracovních míst na částečný pracovní 

úvazek. Vysoká míra zaměstnanosti žen se přičítá zejména využívání práce na částečný 

úvazek, který ženy využívají jako jeden ze základních prostředků umožňujících sladit 

rodinný a pracovní život (AMS, 2016). 

AMS podporuje rovné postavení žen na trhu práce zejména těmito opatřeními: 

 podporou získávání kvalifikace žen v řemeslných a technických oborech či 

povoláních; 

 financováním vzdělávacích kurzů pro ženy; 

 podporou vyučení dívek a mladých žen; 

 poskytováním příspěvků na péči o děti (AMS, 2016) 

                                                 
22 Veřejná služba na podporu zaměstnanosti, obdoba českého Úřadu práce. 
23 Pracovní místa, která jsou v souladu s politikou udržitelného rozvoje. 
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O zvýšení zaměstnanosti žen usiluje AMS rovněž podporou žen při jejich návratu do 

zaměstnání. Je při tom důležitá cílená informovanost žen. Proto AMS nabízí ve všech svých 

pobočkách v Rakousku informační odpoledne pro ženy mající zájem o návrat do 

zaměstnání. V rámci projektu „Návrat do zaměstnání s budoucností“ poskytla AMS 

vzdělávací kurzy asi 10 000 ženám v Rakousku. Aktivní podporu ženám při jejich odborném 

pracovním rozvoji poskytla AMS formou kurzů a nabídkami dalšího vzdělávání již asi 16 000 

žen (AMS, 2016). 

V roce 2011 posiluje AMS své činnosti týkající se cílené informovanosti žen 

vracejících se do práce po mateřské dovolené, a to rozšiřováním poradenských činností. 

AMS hodlá být jako zaměstnavatel vzorem pro ostatní podniky. V rámci programu o 

rovnosti pohlaví a podpory žen poskytuje ženám možnost získat v AMS i vedoucí pracovní 

pozice. Za deset let tak AMS zvýšila podíl žen a rovněž provozuje ve třech spolkových 

zemích Rakouska specializovaná poradenská centra pro ženy jako externí poradenská 

zařízení. Cílovou skupinou pro tato centra jsou ženy se zájmem o zvýšení své kvalifikace, 

ženy vracející se do práce po mateřské dovolené a ženy bez vyučení. Kvalifikaci žen totiž 

považuje AMS za základní předpoklad pro snížení rozdílů ve mzdách mezi ženami a muži. 

V těchto centrech AMS poskytuje orientaci pro volbu povolání a poradenství pro výběr 

vhodné kvalifikace a kariérní dráhy a také koučink (AMS, 2016).  

Podíváme-li se na podporu zaměstnanosti českých matek a celkovou podporou rodin 

při slaďování rodinného a profesního života, zjistíme, že podobná opatření český Úřad práce 

(dále jen ÚP) téměř vůbec nepodporuje. ÚP poskytuje poradenství (tzv. Job club) 

„ohroženým“ skupinám na trhu práce, mezi ně spadají i ženy v mateřství a rodičovství. 

Klub je určen „všem uchazečům o zaměstnání, kteří si chtějí vylepšit sebeprezentaci, 

pracovat na svém osobním i duchovním růstu, posílit sebevědomí a naučit se zvládat 

stresové situace spojené s nezaměstnaností“ (ÚP, 2016). Vedle toho nabízí ÚP programy 

rekvalifikace prostřednictvím projektů Evropského sociálního fondu. V roce 2016 pokračuje 

realizace Operačního programu Zaměstnanost v rámci aktivního naplňování politiky 

zaměstnanosti (MPSV, 2016). Jedním z cílů je také zvýšit zaměstnanost žen věkové 

skupiny 20 – 64 let na 65% (ÚP, 2016). Tohoto cíle se však má dosáhnout za pomocí 

individuálních regionálních projektů, které jsou ve správě jednotlivých regionálních Úřadů 

práce. Jejich podpora je však nedostatečná. Např. Úřad práce Hlavního města Prahy na 

svých webových stránkách nemá v současné době uveden žádný projekt týkající se 

zaměstnanosti žen (ÚP, 2016). 

 Zákoník práce v ČR tedy sice řeší ochranu matek a rodičů pečující o dítě, avšak 

pořád je nastavené takové klima, že zaměstnavatelé neberou ohledy na specifické 

požadavky rodičů pečující o dítě, zejména matek. Na trhu práce stále vítězí ten/ta pracující, 

který/á nemá přílišné pečovatelské závazky k rodině a je schopný/á vykonávat náplň práce 
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na plný úvazek. Stále tedy přetrvávají nerovnosti na trhu práce, které mají různé dopady 

na ženy – matky a muže – otce. A z druhé strany nefunguje důkladnější ochrana těch osob, 

které jsou na základě svého genderu a dalších strukturálních kategorií na trhu práce 

diskriminováni. Z výzkumů uvedených výše vyplývá, že matky vracející se po mateřské či 

rodičovské dovolené patří do skupiny nejvíce diskriminovaných osob na trhu práce. Tyto 

osoby se však často neumí proti této diskriminaci bránit či přesně neznají svá práva. To 

vede k tomu, že diskriminaci přijímají a smiřují se s ní. Tím však také podporují nastavený 

androcentrický systém, proti kterému nevědí, jak se bránit. Chybí jim dostatečná podpora 

státu v tom hájit svá práva na trhu práce. Velkým nedostatkem je tedy také nedostatečné 

propojení veřejné sféry se sférou soukromou. Ani veřejné instituce nenabízí dobré příklady 

toho, jak lze ženám matkám vycházet na trhu práce vstříc, jako se tomu děje např. 

v Rakousku. Chybí motivace a předkládání výhod, které podporují zapojení diverzity do 

pracovního týmu – tedy i zapojení rodičů dětí.   
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4. Závěr 
 

 
Ve své diplomové práci jsem se zabývala analýzou rodinných politik v České republice a 

v Rakousku s ohledem na opatření napomáhající slaďování rodinného a pracovního života 

rodin. Na začátku své práce jsem vznesla dvě stěžejní výzkumné otázky: 

a) Jak rodinné politiky Rakouska a České republiky pracují s konceptem 

rodiny a jaká opatření těchto politik napomáhají rodinám s dětmi slaďovat 

rodinný a profesní život?  

b) Do jaké míry rodinné politiky v Rakousku a v České republice umožňují 

svobodně si volit strategie slaďování rodinného a pracovního života 

s ohledem na principy genderové rovnosti? 

 

 Ve své analýze jsem se zaměřila na klíčové oblasti – nastavení mateřské a 

rodičovské dovolené, podpora a dostupnost jeslí a mateřských školek, náklonnost 

pracovního trhu k zaměstnávání rodičů s malými dětmi. Tato kritéria v závislosti na 

nastavení rodinných politik pozitivně či negativně ovlivňují právě oblast harmonizace rodiny 

a práce. Z provedené analýzy jednotlivých opatření rodinných politik je možné konstatovat, 

že mezi Českou republikou a Rakouskem je obrovský rozdíl v pojímání mateřství a 

rodičovství a přístupu ke zřizování a podpoře předškolních zařízení ze strany státu. Stejně 

tak lze markantní rozdíly pozorovat v přístupu zaměstnavatelů k osobám pečujícím o dítě 

a v neposlední řadě nedostatečně nastavená spolupráce mezi těmito dvěma sektory.  

 Přáním MPSV a vydaných vládních dokumentů týkající se zaopatření rodiny je 

umožnit českým rodinám svobodu volby, možnosti slaďování a rovnosti šancí. To se však 

v rodinné politice od roku 1989 nedaří naplňovat. Pozitivní opatření, která vytvořil 

předchozí režim, byla zlikvidována a v duchu konzervatistů nahrazena takovými 

opatřeními, která podporují a konzervují genderové nerovnosti ve společnosti. Z důvodu 

nepromyšlenosti jednotlivých dílčích opatření nelze v ČR hovořit o ucelené rodinné politice. 

Spíše jde o jednotlivá prorodinná opatření, která místo toho, aby reagovala na aktuální 

potřeby a trendy rodin, spíše podporuje politické zájmy vládnoucích politických stran.  

Nastavení mateřské a rodičovské dovolené tlačí rodiny do modelu matky – 

pečovatelky a otce – živitele, tedy model „tradiční rodiny“, která je rozšířená od 19. a 

typická zejména pro 20. století. V současné postmoderní společnosti však tato rodina 

představuje pouze jednu z mnoha podob rodinného uspořádání. V důsledku vzrůstající 

individualizace jedinců, rozmanité struktuře vztahů a rozvolňování vztahů mezi partnery 

není samozřejmostí, že se každé dítě rodí do rodiny s „tradičním“ uspořádáním rodinných 

vztahů. V nastavení mateřské a rodičovské dovolené dále není reflektován fakt, že ne 

každá matka chce vykonávat mateřskou péči na plný úvazek. V ČR má na mateřský 

příspěvek nárok pouze žena, která je aktivní na trhu práce, ostatní ženy jsou z pobírání 



91 

 

příspěvku v mateřství vyloučeny. Takového nastavení je diskriminační, stát dělá rozdíly 

mezi pracujícími (těm poskytuje 70 % z jejich platu) a nepracujícími ženami. Mateřství 

není hodnotou samo o sobě. Na rodičovskou dovolenou a na finanční příspěvek má nárok 

každý rodič, který o dítě celodenně pečuje v domácnosti. Finanční příspěvek opět 

zvýhodňuje ty ženy, které byly před porodem aktivní na trhu práce, ostatním ženám stát 

přispívá minimální částku. Např. matky samoživitelky nemají šanci s touto částkou sebe i 

dítě uživit. Žena by si mohla během rodičovské dovolené vydělávat na trhu práce, to jí 

však stát neumožňuje. Pokud chce rodič pobírat příspěvek v rodičovství, jeho dítě mladší 

dvou let nesmí docházet do jeslí déle než 46 hodin měsíčně. Po překročení tohoto limitu se 

rodič musí vzdát svého rodičovského příspěvku. Avšak nedostatečné zabezpečení zařízení 

pro předškolní péči ze strany státu tuto možnost zpravidla omezují. Stát neukládá obcím 

zakládat jesle a ani se na nich nijak finančně nepodílí. Jesle tak zavádějí různá kritéria 

přijímání dětí, mezi která zpravidla patří zaměstnanost rodičů. Podporu státu mají 

mateřské školy, avšak i těch je v současné době nedostatek. Český pracovní trh není příliš 

nakloněn zaměstnávání rodičů starající se o děti. Uvedené statistiky ukazují, že u většiny 

žen během či po rodičovské dovolené se jejich pozice na trhu práce velmi oslabuje. 

Flexibilní úvazky nejsou v ČR příliš populární, zaměstnavatelé nejsou motivováni 

k vytváření takových pracovních míst, naopak je vnímají jako hrozbu narušující 

patriarchální morálku trhu práce.  

 Rakouská rodinná politika přistupuje k tématu mateřství a rodičovství odlišně oproti 

ČR. Všeobecně rakouská politika a společnost v posledních několika letech směřuje k větší 

genderové otevřenosti a vyrovnanosti života ve všech oblastech, přestože se historicky 

jedná o konzervativní stát. Rakouský stát je důležitým iniciátorem v prosazování 

genderové rovnosti, rovněž také ve sféře rodinné politiky a podpoře rodičů na trhu práce. 

Spolkové ministerstvo pro rodinu a mládež prokazuje ve své činnosti velmi aktivní kroky 

k prosazování genderové rovnosti uvnitř rodiny, jejich deklarované cíle a hodnoty jsou 

viditelné i v jednotlivých krocích. Zavedená opatření neznamenají prosazování politických 

zájmů, avšak jsou zaváděny s jasným cílem a návazností na předchozí procesy. Nová 

opatření jsou také zkoumána a postupně zlepšována. Např. po zavedení rodičovské 

dovolené pro otce se ukázalo, že pouze tento legislativní krok k genderové rovnosti nestačí. 

Začaly se tedy provádět další opatření, která již procento mužů věnující se péči zvyšují. 

Navíc dle nových opatření, která se od roku 2017 chystají, se zdá, že snaha o genderovou 

rovnost se stále více podporuje24.  

 Mateřství je rakouským státem vnímáno jako hodnota sama o sobě, přestože 

podporu pracujících a nepracujících matek také rozlišuje. Pracující matky dostávají 100 % 

                                                 
24 Od roku 2017 by měly v Rakousku vzniknout výhodnější finanční bonusy pro rodiny, ve kterých se o péči rodiče dělí. Dále 
by měly být úplně smazány rychlostní rodičovské lhůty, ty by měly být nahrazeny speciálním kontem, ze kterého by si rodiče 
čerpali předem stanovenou částku dle svých potřeb (Help.at, 2016). 
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svého předchozího platu, nezaměstnané ženy dostávají státem určenou denní sazbu. 

Oproti ČR je rakouská mateřská dovolená téměř o polovinu kratší. Nárok na rodičovskou a 

čerpání příspěvku mají všechny rodiny. Tzv. paušální příspěvky, na které mají nárok všichni 

rodiče, jsou děleny do čtyřrychlostních temp. Rychlost čerpání si volí každá rodina dle svých 

individuálních potřeb. V rámci toho jsou nastavené motivační finanční příspěvky pro rodiny, 

kde se na péči podílejí oba dva rodiče. Rodičovský příspěvek není vázaný na celodenní péči 

o dítě v domácnosti. Rodiče tak mají možnost po dobu rodičovství pracovat. Stát jim 

napomáhá v tom, že aktivně reaguje na poptávku po jeslích a mateřských školách, situace 

se liší dle spolkových zemí. Avšak všeobecně lze konstatovat, že síť předškolních zařízení 

je oproti ČR na velmi dobré úrovni. Stát je také aktivní v podpoře flexibilních pracovních 

úvazků, které jsou populární i mezi podnikateli v soukromém sektoru.  

V České republice mohou možnosti slaďování rodinného a pracovního života 

vyjednávat a svobodně volit jen rodiče, kteří jsou dostatečně finančně zajištění ze své 

výdělečné činnosti a nejsou odkázaní na pomoc státu. Míra rozhodování rodin s dítětem 

koresponduje s finanční a místní dostupností služeb, svoboda rozhodnutí není ve státních 

opatřeních zahrnuta. Z nastavených státních opatření pro rodiny vyplývá nedostatečná 

jistota plánování rodičovství. Opatření rodinné politiky reprodukují genderové nerovnosti 

mezi ženami a muži, opomíjí individuální orientace jednotlivých členů rodiny a spíše 

podporují jednokariérový model rodiny. Opatření předpokládají dichotomické genderové 

role mezi partnery – jeden z rodičů zůstává doma a stává se průměrně po dobu tří let 

závislý na druhém rodiči, který chodí do zaměstnání. Závislost vzniká z toho důvodu, že 

mnozí rodiče zůstávající na mateřské/rodičovské dovolené buď na příspěvek státu 

nedosáhnou vůbec, nebo jeho výše je velmi nízká. Stát tedy podporuje genderové 

nerovnosti mezi matkou a otcem. Už jen to, že uvažuje o rodině pouze jako o modelu 

matka – otce, je velmi omezený heteronormativní pohled, který nepokrývá celou škálu 

různých forem rodinného života. Rodinná politika tak nerespektuje pestrost rodin, její 

svobodné rozhodnutí. Rodiny si sami nemohou ani volit strategie péče o dítě vycházející 

z jejich vlastních potřeb.  

Ukázalo se, že nástroje české rodinné politiky mají různé dopady na ženy a na muže. 

Nejvíce diskriminovanou skupinou ze strany státu z pohledu rodinné politiky jsou ženy – 

matky. Stát nebere v úvahu, jaké postavení mají ženy na trhu práce z důvodu 

mateřství/rodičovství. Naopak podporuje představu, že žena se z důvodu mateřství stává 

na několik let ekonomicky neaktivní a tudíž pro pracovní trh ztrácí hodnotu. Stát dále 

nezahrnuje do svých opatření fakt, že ženy jsou velmi často diskriminovanou skupinou na 

trhu práce v porovnání s muži (obzvlášť mladé ženy v reprodukčním věku). Přesto stát 

finančně podporuje více ty ženy, které před mateřstvím prokázaly po určitou dobu aktivitu 

na trhu práce. Čím více si na něm byly schopné vydělat, tím vyšší dostanou finanční 

příspěvek od státu. Avšak následně v důsledku nastavení rodinné politiky jsou ženám tato 
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pracovní místa „odebrána“. Mnohé nedávno provedené výzkumy ukázaly, že úspěšný 

návrat matky po rodičovské na trh práce v ČR téměř neexistuje. Pokud je žena před 

mateřstvím nezaměstnaná, studuje či vykonává jinou činnost mimo trh práce, nemá nárok 

na finanční podporu v mateřství a v rodičovství. Po tuto dobu pobírá minimální částku, 

kterou je navíc schopní vyčerpat za nejdelší možnou dobu. Z uspořádání rodinných politik 

nejvíce těží úspěšní muži na trhu práce, kteří vydělávají dostatek prostředků pro 

zabezpečení své rodiny. Stát jim prostřednictvím matky umožňuje zabezpečenou 

domácnost a péči o dítě. Naopak muži, kteří tomuto modelu úspěšného hegemonního 

mužství neodpovídají, se mohou dostávat do psychických problémů a narážet na 

nepříjemné sociální přijetí ze strany společnosti.  

 Rakousko umožňuje rodinám daleko větší možnost plánování rodičovství než v ČR. 

Mají jistotu v tom, že v každém případě se o ně stát finančně postará. Avšak opět jsou 

státem znevýhodňované ty ženy, které jsou na dítě samy. I tyto ženy však mají možnost 

si v důsledku dostatečného množství institucí pro předškolní péči po dobu rodičovství 

vydělávat, aniž by přišly o svůj rodičovský příspěvek. Rakouské rodiny tak mohou své 

strategie zvládání rodinného a pracovního života volit daleko svobodněji než rodiny české. 

Opatření rodinné politiky mají spíše pozitivní vliv na zlepšování genderové rovnosti, i 

přestože některými svými opatřeními stále udržují genderovou nerovnost a hierarchizaci 

společnosti. Diskriminační potenciál těchto opatření může ve výsledku podrývat jejich 

dobře míněná opatření na podporu rodin. S kategorií matky a otec se stále pracuje velmi 

nekriticky a ne na všech úrovních se stát snaží stereotypní představy vyvracet. Velmi dobře 

funguje napojení rodinné politiky na trh práce, státní orgány se snaží ukazovat dobrou 

praxi v zaměstnávání žen – matek a také vyvíjejí nástroje na zvýšení motivace podnikatelů 

zapojovat se více do slaďování rodinného a pracovního života svých zaměstnankyň a 

zaměstnanců. V Rakousku tak funguje větší propojenost rodinní politiky s dalšími oblastmi 

politiky, což v ČR schází.  

 Oproti situaci v ČR tak Rakousko nabízí svým rodinám poměrně širokou možnost 

realizace dle jejich individuálních potřeb. Zavedená opatření však stále počítají s tím, že 

matka je hlavní pečovatelkou o dítě. Mateřstvím je stejně jako v ČR vnímáno jako daná 

hodnota spojená s ženstvím. V případě Rakouska se však otevírají daleko větší možnosti 

zapojení otce. Pokud toto rodina učiní, může čerpat další finanční výhody. Oproti ČR je 

v Rakousku velmi podporována sdílená péče obou rodičů. Genderová rovnost tak 

naplňována je, avšak je činěna skrze předpoklad toho, že rodina je jednotkou tvořenou 

matkou a otcem, resp. dvěma rodiči. V tomto ohledu může být vnímána jako diskriminační, 

jelikož rodině s jedním rodičem nenabízí takové výhody. Rakousko se snaží naslouchat 

aktuálním trendům rodin, reagovat na jejich potřeby a poptávky. A to všechno provádí ve 

spolupráci s trhem práce, který se snaží motivovat k tomu, aby podporovali pracovnice a 

pracovníky pečující o dítě a domácnost. Výzkumy však ukazují (i přes tlak státu na 



94 

 

vyrovnanost rolí uvnitř rodiny), že ženy matky jsou stále z důvodu mateřství a rodičovství 

znevýhodňovanými skupinami na trhu práce. Stát sice podporuje zaměstnavatele k tomu, 

aby nabízely částečné úvazky a pracovaly s diverzitou. Dochází však k tomu, že tyto 

flexibilní úvazky se uchytily převážně jen v „ženských“ profesích a ženy je začaly ve velkém 

měřítku přijímat z toho důvodu, aby zvládaly také mateřské a rodičovské povinnosti 

v domácnosti. Tudíž tento krok stále udržuje genderovou nerovnost a ženy v jejich zdánlivě 

přirozené pozici matky pečovatelky.   

  Z prozkoumané literatury vzešlo, že hlavními hodnotami fungující rodinné politiky 

podporující rodiny v jejich strategiích rozhodování je – flexibilita, genderová rovnost, 

kvalita, dostupnost a provázanost. V případě České republiky nemůžeme pozitivně hodnotit 

ani jednu hodnotu. Stát rodinám neumožňuje téměř žádnou flexibilitu v rozhodování. Jejich 

flexibilita se odvíjí od finanční zaopatřenosti rodiny. Genderová rovnost je podporována jen 

některými dílčími opatřeními, která však nenavazují a neladí s ostatními oblastmi podpory. 

Dále stát neumí či nechce pracovat s problémy diskriminace žen na pracovním trhu 

z důvodu mateřství a rodičovství. Tvrdí-li literatura, že slaďování rodinné a pracovní sféry 

je v současných rodinných politikách aktuální téma, v případě české rodinné politiky se tak 

zatím neděje. „Podpora“ rodin ve zvládání jejich fungování reprodukuje a konzervuje 

genderové nerovnosti a stereotypy v celé společnosti. Opatření Rakouska lze ve srovnání 

se situací v ČR hodnotit pozitivně ve všech oblastech. Každé dílčí opatření má své limity, 

které často stojí na stereotypním uvažování o rodině. Avšak dá se zhodnotit, že Rakousko 

si vede v podpoře rodin s dětmi velmi dobře. 

 Dle typologie genderových režimů Sainsbury (1999) lze rodinnou politiku ČR 

hodnotit jako nejvíce se přibližující modelu muž – živitel, který preferuje tradiční dělbu 

práce mezi mužem a ženou. Českému nastavení odpovídá také skutečnost, že tento model 

podporuje oddělené domácí a pracovní sféry a veškeré hodnoty jsou odvozovány od 

postavení muže na trhu práce. „Ženský pečující svět“ má oproti „mužskému pracujícímu 

světu“ pro stát daleko menší hodnotu. Rakouská rodinná politika spadá do modelu 

oddělených genderových rolí. V rámci rodiny se dbá na dodržování rovnocennosti a oběma 

rodičům je přikládána podobná hodnota. Avšak pečovatelské povinnosti jsou stále vnímány 

jako doména žen a pracovní trh a politika zaměstnanosti je více zaměřená na muže. 

Ideálnímu modelu individuálního výdělku a péče o domácnost se přibližuje více Rakousko. 

Avšak mnohá opatření stále dělají rozdíly mezi různými typy rodin a reprodukují role 

přisouzené rodičům na základě biologického pohlaví. Nelze tedy hovořit o modelu 

individuálního výdělku a péče o domácnost.  

 Dle typologie Leitner (2003) spadá ČR do kategorie silné familializace. Opatření 

rodinné politiky podporují péči o dítě v rodině, a to oproti evropskému standardu po 

poměrně dlouhou dobu. Naopak státem jsou velmi nedostatečně podporována de-

familizační opatření, dostupnost a počer jeslí a mateřských školek není v souladu s aktuální 
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poptávkou rodičů po těchto zařízeních. V ČR tak lze hovořit o explicitním familialismu - stát 

sice finančně podporuje pečující osoby v domácnosti, chybí však dostatečné zajištění de-

familizačních opatření. Explicitní familialismu respektuje a ponechává právo rodinám 

pečovat o své děti, ale rodiny nemají dostatek svobody volit si strategie podle svých potřeb. 

Rakousko nabízí rodičům volit z více variant, snaží se podporovat familizační i de-

familizační opatření. Každá rodina si volí z těchto opatření ta, která vyhovují jejich 

individuálních potřebám. V případě Rakouska tak lze hovořit o volitelném familialismu.  

 Dle Leitner (2013) lze dále konceptualizovat genderové hledisko právě u těch dvou 

typů familizace, do kterých spadá právě Česká republika a Rakousko. Tyto dva typy 

zasahují do genderových vztahů a mají potenciál podporovat tradiční dělení genderových 

rolí. Obě dvě rodinné politiky provádějí formy diskriminace na základě biologických 

odlišností, v tomto ohledu můžeme obě dvě rodinné politiky označit jako esencialistické. 

Obě dvě předpokládají, že žena má „přirozeně“ blíže k péči o dítě. Ve tvorbě politiky nebyla 

nijak reflektována sociální konstrukce mateřství, potažmo otcovství. Obě dvě politiky 

pracují s kategoriemi matka a otec, které jsou členům rodiny přisuzovány na základě 

biologického pohlaví. V obou případech se také uplatňuje forma diskriminace na základě 

rozdílné dělby práce, avšak v případě ČR se jedná o téměř stoprocentní formu diskriminace 

na základě tohoto faktoru. Česká rodinná politika daleko více rozděluje genderové role dle 

modelu žena – soukromá sféra, muž – veřejná sféra. Tyto dvě sféry také různě hodnotí, 

přičemž práce v soukromém sektoru je hodnocená jako méněcennější ve vztahu k práci ve 

veřejném sektoru. V případě Rakouska se situace v porovnání s ČR v genderové rovnosti 

zlepšuje a rodinná politika se tomuto pozitivnímu vývoji snaží napomáhat svými 

podpůrnými opatřeními. Obě dvě politiky jsou heteronormativní, i přestože v případě 

Rakouska plynou stejné výhody z rodinné politiky také pro homoparentální rodiče (to ČR 

neumožňuje). Avšak v obou rodinných politikách je podporován „klasický“ model rodiny – 

matka a otec. Např. matky samoživitelky jsou v obou rodinných politikách určitým 

způsobem znevýhodňovány. Jistě bychom našli i další druhy rodin, které podporu svých 

vlastních potřeb v rámci opatření rodinných politik nenaleznou.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Seznam tabulek 
 

 Tabulka č. 1: Mezinárodní srovnání – nejvýznamnější odvětví dle koncentrace 

zaměstnanosti mužů a žen, 2014 (zdroj: Eurostat 2015) 

 Tabulka 2: Mezinárodní srovnání - míry zaměstnanosti v závislosti na počtu dětí 

(Zdroj: Eurostat 2015) 

 Tabulka č. 3: Míra zaměstnanosti podle pohlaví, věková skupina 15–64, Evropa 

2014 (zdroj: Eurostat, 2014) 

 Tabulka č. 4: Charakteristika sociálních států podle Esping – Andersena (zdroj: 

Esping – Andersen, 1999) 

 Tabulku č. 5: Tři typy sociální politiky dle Sainsbury (zdroj: Sainsbury, 1999) 

 Tabulka č. 6: Kombinace míry familizace a de-familizace (zdroj: Leiner, 2003) 

 Tabulka č. 7 : Tři formy diskriminace rodinných politik dle Leitner (zdroj: Leitner, 

2003) 

 Tabulka č. 8: Srovnání výše PPM žen pobírající průměrnou mzdu v ČR a Rakousku 

(MPSV, 2016; BMFJ, 2016) 

 Tabulka č. 9: Posouzení mateřské „dovolené“ v ČR a Rakousku (MPSV, 2016; BMFJ, 

2016)  

 Tabulka č. 10: Přehled čerpání rodičovského příspěvku v ČR (zdroj: MPSV, 2016) 

 Tabulka č. 11: Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví (zdroj: MPSV, 

2015) 

 Tabulka č. 12: Přehled čerpání rodičovského příspěvku v Rakousku (zdroj. Help. at, 

2016) 

 Tabulka č. 13: Podíl nezaměstnaných v populaci podle pohlaví, vzdělání a 

přítomnosti dětí v domácnosti (zdroj: Bičáková, Kalíšková 2013) 

 Tabulka č. 14: Účast rodičů s dětmi do 15 let na trhu práce (Zdroj: Statistik Austria, 

2016) 

 Tabulka č. 15: Posouzení rodičovské „dovolené“ v ČR a Rakousku (vlastní 

zpracování) 

 Tabulka č. 16: Počet tříletých a mladších dětí v MŠ (ČSÚ, 2015) 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Seznam grafů 

 

 Graf č. 1: Srovnání mateřských dovolených v rámci EU v roce 2015 (zdroj: 

Eurostat, 2015) 

 Graf č. 2: Rozdíly v mediánu mzdy (měsíční a hodinové) mezi muži a ženami ve 

věku 20-49 let v závislosti na počtu dětí (zdroj: Pytliková, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Seznam literatury 

 Bartáková, H. (2006). Postavení žen na trhu práce v České republice a v dalších 

zemích Evropské unie. In Sirovátka, T. et al.: Rodina, zaměstnání a sociální 

politika. Brno: Albert. 

 Beck, U., Beck – Gernsheim, E. (1995). The Normal Chaos of Love. Cambridge: 

Polity Press.  

 Bičáková, A., Kalíšková, K. (2015). Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen 

s malými dětmi na trhu práce. Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, 

projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. 

 Bourdieu, P. (2000). Nadvláda mužů. Praha: Karolinum. 

 Čermáková, M. et al. (2010). Proměny současné české rodiny. Rodina-gender-

stratifikace. Praha: SLON. 

 Dudová, R. (2009). Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČRS. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR 

 Dudová, R., Hašková, H. (2010). „Diskursy, instituce a praxe péče o děti do tří let 

ve francouzsko‑české komparativní perspektivě“. In Gender, rovné příležitosti, 

výzkum. Ročník 12, číslo 2/2010.  

 Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 

3.vyd. Praha: Karolinum. 

 Esping, A. (1999). Social Foundantions of Postindustrial Economies. New York: 

Oxford University Press. 

 Esping-Andersen, G. 1990. The Three Worlds of Welfare Captitalism. New Jersey: 

Princeton university Press. 

 Evropská komise (2013). Barcelonské cíle. EU: Evropská komise. 

 Ferrarini, T. (2003). Paid Parental Leave and Poverty: Analyzing the Policy Outcome 

Link Among Families with Infants in Western Countries. RC 19 Annual Meetings, 

Toronto. 

 Foucault, M. (1996). „Subjekt a moc“. In: Myšlení Vnějšku. Praha. 

 Geißler, H; Mouralová, M. (2011). „Komparativní přístupy při zkoumání veřejných 

politik“. In: Současné metodologické otázky veřejné politiky. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, s. 170-193. 

 Giddens, A. (2003). Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství. 

 Giddens, A. (1999). Sociologie. Praha: Argo.   

 Gjuričová, Š. (1999). „Konstrukce gender: Maskulinita a femininita z odlišných 

perspektiv“. In Společnost mužů a žen z aspektu gender. Open Society Fund Praha, 

1999. 

 Gornick, J. C., Meyers, M.K. (2003). Families That Work: Policies for Reconciling 

Parenthood and Employment. Russell Sage Foundation, New York. 



99 

 

 Guba, E., Lincoln, Y. (1994). „Competing paradigma in qualitative research“ Pp. 

105-116 in Denzin, N., Lincoln, Y. (ed.): Handbook of qualitative research. London: 

SAGE Publications. 

 Hašková, H. (2007). „Doma, v jeslích, nebo ve školce? Rodinná politika a 

institucionální péče o předškolní děti v české společnosti mezi lety 1945-2006.“ In 

Gender, rovné příležitosti, výzkum: vol 8 (2): 15-26. 

 Hašková, H. (2011). „Proměny časování a způsobu návratu matek do 

zaměstnání“.  In Gender, rovné příležitosti, výzkum. Ročník 12, číslo 2/2011.  

 Havelková, B. (2009). „Genderová rovnost v období socialismu“. Pp. 179-206 in M. 

Bobek, Molek, P., Šimíček, V. (ed.): Komunistické právo v Československu Kapitoly 

z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita. 

 Havelková, H. (2003). „Od národních ikon k superženám – gender a společenská 

změna od prekomunismu k postkomunismu“. Pp. 17-37 in Promarněné talenty: 

soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou, European Comission. 

 Hendl, J. (2005) Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. 

 Huber, E., Stephens, J. D. (2001). Development and Crisis of the Welfare State. 

Parties and Policies in Global Markets. Chicago and London: Chicago University 

Press. 

 Kiczková, Z. (2011). „Kategórie verejného a súkromného pri analýze mocenskej 

asymetrie rodov. Retrospektívy a perspektívy“. In Gender, rovné příležitosti, 

výzkum. Roč. 12, číslo 1/2011. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Cit. 2009-05-

30.  

 Kimmel, M. (2000). The Gendered Society. New York: Oxford University Press. 

 Krebs, V. a kol. (2007). Sociální politika. Praha: ASPI, a.s. 

 Křížková, A. (2010). „Návrh základních principů rodinné politiky respektující 

principy rovných příležitostí žen a mužů“ in Sokačová, L. (ed.). 2010. Rodinná 

politika: rodičovská a mateřská v kontextu slaďování rodinného a pracovního života 

a rovných příležitostí žen a mužů. Praha: Gender studies, o.p.s. 

 Křížková, A. (2004). „Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a 

péče v mezích genderové struktura současné české společnosti“. In Gender, 

rovné příležitosti, výzkum. roč. 8, č.2/2007. Praha: Sociologický ústav AV ČR.  

 Křížková, A., Vohlídalová, M. (2009). Rodiče na trhu práce: mezi prací a péči. 

Praha: Sociologický ústav  AVČR, v.v.i. 

 Křížková, A., Pavlica, K. (2004). Management genderových vztahů. Postavení žen 

a mužů v organizaci. Praha: Management Press.  

 Křížková, A., Penner, Andrew M., Petersen, Trond. (2008). „Genderové nerovnosti 

v odměňování na stejné pracovní pozici: sociální vyloučení žen.“ In Gender, rovné 

příležitosti, výzkum 9 (2): 55-67. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 



100 

 

 Kuchařová, V. (2006). „Kontext a problémy harmonizace rodiny a zaměstnání v 

České republice.“ In: Rodina v novom miléniu / Peter Ondrejkovič. - Nitra: 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 

 Kuchařová, V. (2007). „Kontext a problémy harmonizace rodiny a zaměstnání v 

České republice“. In: Rodina v novom miléniu / Peter Ondrejkovič, - Nitra: 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 

 Kuchařová, V. (2008). „Harmonizace rodiny a zaměstnání podle formy rodinného 

soužití“. In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 8-

14. 

 Leitner, S. (2003). Varieties of Familialism. The Caring Function of the Family in 

Comparative Perspective. European Societies. Vol. 5, no.4, pp. 353-375. 

 Letherby, G. (2003). Feminist research in theory and practice. Philadelphia: Open 

University Press. 

 Matějková, B., Paloncyová, J. (2005). Rodinná politika ve vybraných evropských 

zemích s ohledem na situaci v České republice. Brno: Masarykova Univerzita. 

 Maříková, H. (2000). „Dvoukariérová manželství“. In Maříková, H. (ed.): Proměny 

současné české rodiny. Rodina, gender, stratifikace. Praha: Sociologické 

nakladatelství. 

 Maříková, H. (2004). Rodina: proměny mateřství, otcovství a rodičovství. In ABC 

feminismu. Brno: NESEHNUTÍ. 232 s. ISBN 80-903228-3-2. 

 Mitchell E., 2011. „Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském 

kontextu“. Praha: AVČR. 

 Morrow, R. A., Brown D. D. (1994). Critical theory and metodology (contemporary 

social theory). Thousand Oaks: Sage Publications. 

 Moss, P., Wall, K. (ed.), (2007). International Review of Leave Policies and Related 

Research 2007. London: Department for Business, Enterprise and Regulatory 

Reform.   

 Možný, I. (2002). Sociologie rodiny. Vyd. 2.upr. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2002.  

 MPSV. (2005). Národní koncepce rodinné politiky. [on-line]. cit. 2015-05-08. 

Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf>. 

 MPSV. (2008). Rodinná politika na úrovni krajů a obcí. Metodické „doporučení“. 

[on-line]. cit. 2016-05-15. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/6778/Rodinna_politika.pdf. 

 Národní vzdělávací fond, o.p.s. (2011). Srovnávací studie o způsobech podpory 

slaďování rodinného a pracovního života v Německu a Rakousku a o 

dokumentech politiky zaměstnanosti EU vztahující se k podpoře zavádění 

inovativních opatření, zaměřených na slaďování rodinného a pracovního života. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/6778/Rodinna_politika.pdf


101 

 

[on-line]. cit. 2016-05-15. Dostupné z: 

http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=3404    

 Orloff, A. (1993). Gender and The social Rights of Citizenship: The Comparative 

Analysis of Gender Relations and Welfare States. American Sociological Review 

(58): 303-328. 

 O’Connor, J. (1996). From women in the welfare state to gendering welfare state 

regimes. Current Sociology: vol 44(2): 1-98. 

 Pavlík, P. (2006). „Gender: Úvod do problematiky“. In I. Smetáčková (ed.), Gender 

ve škole: Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená 

společnost, o.p.s. 

 Pavlík P. (2007). „Ženy a muži v genderové perspektivě: gender přináší nový 

pohled“ in Smetáčková, Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: 

Otevřená společnost o.p.s. 

 Pytliková, M. (2015). Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti 

v rodině. CERGE: Projekt národohospodářského ústavu.  

 Rada Evropy (1993). Evropská sociální charta. Ostrava: Aries. 

 Ramazanoglu, C., Holland, J. (2004). Feminist methodology: challenges and 

choices. London: SAGE. 

 Reinharz, S. (1992). Feminist methods in social research. New York: Oxford 

University Press. 

 Renzetti, C. M., Curran, D. J. (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum. 

 Richter, R., Kytir, S. (2004). „Families in Austria“. In Adams B. N., Trost J. (ed.) 

Handbook of World Families. SAGE Publications. 

 Ruddick, S. (1989). Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace. New York: 

Beacon Press. 

 Sainsbury, D. (1999) Gender and Welfare State Regimes. Oxford: Oxford 

University Press. 

 Singly, F. (1999). Sociologie současné rodiny. Praha: Portál. 

 Sirovátka, T. (2003). „Rodinné chování a rodinná politika v České republice“. In 

Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal. 

 Sirovátka, T. (ed.). (2006). Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: Albert. 

 Sirovátka, T., Bartáková H. (2008). „Harmonizace rodiny a zaměstnání v České 

republice a role sociální politiky“. In: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. 

- Boskovice/Brno : Franišek Šalé – Albert. 

 Smetáčková, I.; Vlková, K. (ed.). (2005). Gender ve škole. Příručka pro vyučující 

předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na 

základních a středních školách. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 191 s. 

http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=3404


102 

 

 Sokačová, L. (ed.). (2010). Rodinná politika: rodičovská a mateřská v kontextu 

slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí žen a mužů. Praha: 

Gender studies, o.p.s. 

 Sokačová, L. (2012). „(Ne)dělání rodinné politiky v České republice“. In Bosničová, 

N., Kolářová J. Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním 

kontextu: výměna know-how a rozvoj tematické sítě, Praha: Gender Studies o.p.s. 

 Valentová, M. (2006). „Postoje k opatřením týkajícím se rodiny a rovnováhy 

pracovního a rodinného života mezinárodní srovnání.“ in Sirovátka, T. (ed.) Rodina, 

zaměstnání a sociální politika. Brno: Albert. 

 Vančurová, A. a kol. (2005). Projekt výzkumu a vývoje - současná a připravovaná 

opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy. Praha: VŠE. 

 Vančurová, A., (2008). Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v Zemích 

střední Evropy. Praha: MPSV. 

 Večerník, J. a P. Matějů. 1998. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. 1. 

vyd. Praha: Academia. 

 Vlček, M., Kantorová, V. (2003). Rodinná politika demografie rodiny. Praha: VŠE. 

 Úřad Vlády ČR (2014). Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice 

na léta 2014 – 2020. [on-line]. cit. 2016-05-03. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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
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


103 

 

Seznam zdrojů 

 

 ASM Österreich (rakouský Úřad práce): 

http://www.ams.at/  

 Bundesministerium für Familien und Jugend (Spolkové ministerstvo pro rodinu a 

mládež): 

https://www.bmfj.gv.at/  

 Česká správa sociálního zabezpečení: 

http://www.cssz.cz/ 

 Český statistický úřad: 

https://www.czso.cz/  

 Evropský parlament: 

http://www.europarl.europa.eu/  

 Evropská Unie, Evropský sociální fond, Operační systém zaměstnanosti: 

https://www.esfcr.cz/ 

 Eurostat (Evropský statistický úřad): 

http://ec.europa.eu/eurostat  

 Gender studies o.p.s. 

http://genderstudies.cz/  

 Help.at (rakouský poradenský portál) 

https://www.help.gv.at/  

 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí: 

http://portal.mpsv.cz/  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rodina a ochrana práv dětí: 

http://www.mpsv.cz/cs/4 

 Ministerstvo školství a tělovýchovy 

http://www.msmt.cz/  

 Názorový portál současného feminismu: 

http://www.feminismus.cz/  

 Oficiální webové stránky MŠMT: 

www.msmt.cz/  

 Oficiální stránky vlády ČR: 

http://www.vlada.cz/  

 Oficiální stránka Evropské Unie: 

http://europa.eu/index_cs.htm 

 Österreichisches Institut für Familienforschung (Rakouský úřad pro studium 

rodiny): 

http://www.oif.ac.at/ 

http://www.ams.at/
https://www.bmfj.gv.at/
http://www.cssz.cz/
https://www.czso.cz/
http://www.europarl.europa.eu/
https://www.esfcr.cz/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://genderstudies.cz/
https://www.help.gv.at/
http://portal.mpsv.cz/
http://www.mpsv.cz/cs/4
http://www.msmt.cz/
http://www.feminismus.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.vlada.cz/
http://europa.eu/index_cs.htm
http://www.oif.ac.at/


104 

 

 Statistik Austria (Rakouský statistický úřad): 

http://www.statistik.at/  

 ÚP ČR (český Úřad práce): 

http://portal.mpsv.cz/upcr/  

 Vláda ČR: 

http://www.vlada.cz/  

 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: 

http://www.vupsv.cz/  

 Wirtschaftskammer Österreich (rakouská hospodářská komora): 

https://www.wko.at  

 Zákoník práce: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistik.at/
http://portal.mpsv.cz/upcr/
http://www.vlada.cz/
http://www.vupsv.cz/
https://www.wko.at/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/

