
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ 

 

 

 

 

 

 

Eva Krmenčíková 

 

Bariéry vzdělávání matek na rodičovské 

dovolené 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

Praha 2015 

 

 

  

 

 

Vedoucí práce: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že tuto bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně, že v ní řádně cituji všechny 

použité prameny a literaturu a že tato práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského 

studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

..................................                                                      ...........................................  

       datum                                                                            podpis autorky 

  



3 

 

Abstrakt 

Cílem mé práce je ověření existence bariér v dalším profesním vzdělávání matek na rodičovské 

dovolené a zjištění, jaká specifika v bariérách vzdělávání pro ně platí v porovnání s celou 

populací dospělých osob, kterou reprezentují vybrané výzkumy. Matky na rodičovské dovolené 

jsou považovány za specifickou skupinu na trhu práce i na poli vzdělávání, a proto je třeba 

věnovat jim zvláštní pozornost. 

V první části práce je definováno další profesní vzdělávání v rámci konceptu celoživotního 

vzdělávání, jsou představeny výzkumy, které jsou základnou pro mé vlastní dotazníkové 

šetření, a dále také některé faktory ovlivňující pociťované bariéry vzdělávání matek 

na rodičovské dovolené. Ověření existence bariér dalšího profesního vzdělávání u matek 

na rodičovské dovolené probíhalo formou kvantitativního dotazníkového šetření, jehož 

výsledky byly porovnány s výsledky výzkumů uvedených v předchozích kapitolách. 

 

Klíčová slova 

Bariéry vzdělávání, matky, rodičovská dovolená, další profesní vzdělávání, celoživotní 

vzdělávání 
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Abstract 

This Bachelor’s thesis focuses on barriers in further education of mothers on parental leave. It 

aims to find what the specifics of these barriers are, as compared to the wider adult population. 

Mothers on parental leave are considered a specific group in the job market as well as in the 

field of education; therefore they need to be given special attention. 

The first part of the thesis defines further professional education as a part of lifelong 

education and introduces the surveys representing the base for my own survey, and also 

introduces some of the factors that influence the perceived barriers in education of mothers on 

parental leave. The detection of barriers in further education of mothers on parental leave was 

carried out in a quantitative survey. The results of this survey were then compared to the results 

of the surveys described in the previous chapters. 
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Barriers in education, mothers, parental leave, further education, lifelong education 
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Úvod 

Výzkumy vzdělávání dospělých a bariér vzdělávání se většinou zaměřují na širší populaci. 

Toto rozhodnutí je pochopitelné, neboť z hlediska relevance výzkumů je právě širší populace 

podstatná. Ale stejně tak jako například majoritní kultura obsahuje subkultury, kterým je při 

výzkumech a šetřeních třeba věnovat zvláštní pozornost, je třeba kromě výzkumů celé populace 

věnovat pozornost i specifickým skupinám ve vzdělávání dospělých, protože bariéry vzdělávání 

zjištěné výzkumy pro majoritní populaci se nemusí nutně shodovat s bariérami vzdělávání 

pociťovanými těmito specifickými skupinami. Lze proto považovat za opodstatněné provést 

šetření na takovéto skupině. Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala specifickou cílovou 

skupinu vzdělávání dospělých – matky na rodičovské dovolené – a šetření se bude zabývat 

bariérami v jejich dalším profesním vzdělávání. Matky po rodičovské dovolené jsou totiž 

současně také ohroženou skupinou na trhu práce a další profesní vzdělávání je jednou 

z možností, jak zvýšit šance těchto žen po návratu z rodičovské dovolené najít, nebo si udržet 

zaměstnání. 

Cílem mé práce je ověření existence bariér v dalším profesním vzdělávání matek 

na rodičovské dovolené a zjištění, jaká specifika v bariérách vzdělávání pro ně platí v porovnání 

s celou populací dospělých osob, kterou reprezentují vybrané výzkumy. 

Nejprve definuji širší rámec dalšího profesního vzdělávání, za který jsem si stanovila 

celoživotní vzdělávání. Poté definuji samotné další profesní vzdělávání. Následně představuji 

bariéry vzdělávání obecně a dále výzkumy, které představují základnu pro mé vlastní šetření 

bariér vzdělávání matek na rodičovské dovolené. V následující kapitole prezentuji některé 

faktory, které mohou mít vliv na bariéry vzdělávání u skupiny matek na rodičovské dovolené 

a které budou využity ve vlastním šetření. Následovat bude samotné šetření bariér vzdělávání 

u matek na rodičovské dovolené. Na závěr bude uvedeno srovnání bariér zjištěných vlastním 

šetřením s výsledky výzkumů představených v druhé kapitole. 
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1 Celoživotní vzdělávání 

Má práce se týká bariér v dalším profesním vzdělávání matek na rodičovské dovolené. Aby 

mohly být zkoumány bariéry tohoto vzdělávání, je nutné se nejprve zaměřit na další profesní 

vzdělávání a širší rámec, do kterého zapadá. Za širší rámec jsem zvolila celoživotní vzdělávání, 

protože další profesní vzdělávání je jednou z jeho součástí a také protože se má práce týká 

bariér vzdělávání, nikoli bariér učení. V této kapitole tedy stručně charakterizuji celoživotní 

vzdělávání a některé jeho části.  

Podle Mužíka představuje celoživotní vzdělávání „zásadní změnu pojetí celého vzdělávání. 

Tradiční formalizovaný školský systém tvoří pro vzdělávání jen základnu, jen jeho část. 

Člověku by v současné společnosti měla být poskytována možnost se dále vzdělávat v různých 

stadiích jeho vývoje, realizovat rozmanité přechody mezi vzděláváním, učením a zaměstnáním. 

Jde o zajištění přístupu ke vzdělávání po celý život, možnosti učení se až do úrovně 

osobnostních možností a mezí.“ (Mužík, 2004, s. 17) 

Termíny celoživotní učení a celoživotní vzdělávání se velmi často zaměňují a některé 

oficiální dokumenty užívají pojmy učení a vzdělávání téměř jako synonyma. Koncept 

celoživotního vzdělávání je ovšem obsahově podřazený pojmu celoživotní učení. Jedná se jen 

o jednu část učení, která je vázána na instituce poskytující vzdělávání. Mezi tyto instituce patří 

organizace poskytující formální vzdělávání a neformální vzdělání. 

Celoživotní vzdělávání, stejně jako celoživotní učení, by mělo být pojímáno jako homogenní 

a nepřetržitý proces v průběhu celého života jedince, nejen v jeho určité fázi. Toto pojetí zdůrazňuje 

časovou dimenzi vzdělávání i učení a je také nazýváno jako lifelong learning. Šíře celoživotního 

vzdělávání i učení, také nazývána lifewide learning, vyjadřuje propojení formálního vzdělávání, 

neformálního vzdělávání a informálního učení1. Celoživotní vzdělávání by se mělo týkat všech, 

bez ohledu na věk, zájem, nadání či postavení. (Havlíčková, Řádová, 2014, s. 44)  

 

1.1 Etapy celoživotního vzdělávání 

Celoživotní učení i vzdělávání lze podle Strategie celoživotního učení (2007, s. 7) dělit 

z časového hlediska do dvou základních etap, které označujeme jako počáteční a další 

vzdělávání. Počáteční vzdělávání zahrnuje základní, střední a terciární vzdělávání. Není 

                                                 
1 Informální učení přidávám pouze pro úplnost, pro mou práci není stěžejní. 
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ovšem obvyklé, aby všichni studenti absolvovali všechny tyto vzdělávací stupně. 

Charakteristikou počátečního vzdělávání také je, že „probíhá zejména v mladém věku a může 

být ukončeno kdykoli po splnění povinné školní docházky vstupem na trh práce nebo 

přechodem mezi ekonomicky neaktivní obyvatele“ (Strategie celoživotního učení, 2007, s. 7). 

Další vzdělávání vymezuje Strategie celoživotního učení jako „učení, které probíhá 

po dosažení určitého stupně vzdělání, respektive po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh 

práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností 

a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě“ (Strategie 

celoživotního učení, 2007, s. 7).  

Do oblasti dalšího vzdělávání dospělých spadá zájmové, občanské a další profesní 

vzdělávání dospělých.  

Zájmové vzdělávání dospělých je podle Šeráka definováno jako „systém krátkodobých 

i dlouhodobých organizačních forem, které umožňují edukační, rekreační, poznávací a tvůrčí 

volnočasové aktivity účastníků, realizované neformálním i informálním způsobem a směřující 

k saturaci jejich individuálních zájmů, k rozvoji a kultivaci osobnosti a k celkovému zlepšení 

kvality života jedince (Šerák, 2009, s. 52–53). K tradičním oblastem tohoto typu vzdělávání 

patří kulturní a estetická výchova, pohybová a sportovní výchova, cestování a turistika, 

zdravotní výchova, jazykové vzdělávání, environmentální výchova, vědeckotechnické 

vzdělávání a náboženská a duchovní výchova (Šerák, 2009, s. 137–138). 

Občanské vzdělávání je podle Palána definováno jako vzdělávání, které je zaměřené 

na formování vědomí práv a povinností osob v jejich občanských, politických, společenských 

i rodinných rolích a také na způsoby jak tyto role účinně a zodpovědně naplňovat. Oblasti, které 

mohou být zahrnuty do občanského vzdělávání, jsou například následující: právní, ekologická, 

etická, estetická, zdravotní, politická nebo náboženská. Rozdíl mezi občanským a zájmovým 

vzděláváním je podle Palána v tom, že občanské vzdělávání by mělo být v zájmu státu 

a podporované státem (Palán, 2002, s. 135). Užší vymezení tohoto vzdělávání uvádí například 

Beneš, který občanské vzdělávání definuje jako vzdělávání za účelem pochopení politického 

dění a vytvoření kompetencí pro orientaci a participaci na veřejném životě (Beneš, 2008, 

s. 117). 

Dalšímu profesnímu vzdělávání je v této práci věnován větší prostor, protože se ve svém 

šetření věnuji právě této oblasti vzdělávání a také protože se jedná o významnou součást dalšího 
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vzdělávání. Kromě definice uvádím také některá možná dělení dalšího profesního vzdělávání 

a nastíním současnou situaci. 

Podle Palána se jedná o všechny formy profesního a odborného vzdělávání po ukončení 

počátečního odborného vzdělávání a přípravy na povolání ve školském systému. Má přímý 

dopad na profesní zařazení a uplatnění jedince, čímž ovlivňuje jeho ekonomickou aktivitu. 

Podstatou dalšího profesního vzdělávání je udržování rovnováhy a souladu mezi subjektivní 

a objektivní kvalifikací, tedy neustálé přizpůsobování pracovníků kvalifikačním nárokům práce 

(Palán, 2002, s. 36). Matky na mateřské a rodičovské dovolené jsou v tomto ohledu zvláštní 

a ohroženou skupinou, protože ztrácejí na poměrně dlouhou dobu kontakt s oborem, ve kterém 

dosud působily, a tím i potřebnou kvalifikaci. Jednou z možností jak si kvalifikaci udržet nebo 

ji i zvýšit je účast na dalším profesním vzdělávání. Příležitostí se dále vzdělávat je poměrně 

velké množství. 

Podle Novotného má další profesní vzdělávání v České republice dobrý základ, a to hned 

ze dvou důvodů. Za prvé máme velmi sofistikovaný systém odborného školství, které může 

nabízet jak formální, tak neformální vzdělávací příležitosti pro dospělé, a za druhé podnikové 

vzdělávání u nás má díky minulému režimu dlouhou tradici. (Novotný, 2009, s. 98–99)  

Další profesní vzdělávání je také nejrozšířenějším druhem dalšího vzdělávání dospělých. 

Vysvětlení této rozšířenosti je mnoho. Kromě výše zmíněných důvodů se uvádí, že naše 

společnost a ekonomika se dostaly do stádia, kdy už pro ně není nejdůležitější zemědělství, 

průmysl, či služby, ale klíčovým faktorem produkce se stává vědění (Potůček, 2003, s. 83). 

Jinak řečeno, vědění přináší v ekonomické produkci větší užitek než samotná manipulace 

s materiálem. To samozřejmě neznamená, že oblasti jako zemědělství, průmysl a služby 

zaniknou, fungují nadále, jen je výrazně ovlivňují znalosti. V takovéto situaci je pak zřejmé, že 

si dospělý člověk již nevystačí celý život s tím, co se naučil ve škole. V zaměstnání jsou dnes 

na pracovníka kladeny jiné nároky než v minulosti a neustálé vzdělávání se tak stalo pro velkou 

část dospělých – matky na rodičovské dovolené nevyjímaje – nutností. (Novotný, 2009, s. 14–

16) 

Nejběžnějšími součástmi dalšího profesního vzdělávání dospělých jsou podnikové 

vzdělávání, tedy vzdělávání pracovníků v rámci organizací ve všech ekonomických sektorech, 

rekvalifikační vzdělávání a odborně zaměřené studium při zaměstnání. (Novotný, 2008, 

s. 115) 
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Podle Národního programu rozvoje a vzdělávání v České republice lze další profesní 

vzdělávání dělit také na povinné (normativní), které je stanoveno předpisy a je nutné ho 

absolvovat pro výkon určitých odborných činností (například elektrotechnické činnosti, 

lékařské činnosti a mnoho dalších). O tomto vzdělávání rozhodují oprávněné orgány, jako jsou 

ministerstva nebo profesní komory. (Národní program rozvoje a vzdělávání v České republice, 

2001, s. 83) 

Druhou oblastí je nepovinné další profesní vzdělávání. Tato oblast je rozsáhlejší, ale také 

mnohem méně přehledná. Tato nepřehlednost je dána již vznikem vzdělávacích institucí, kdy 

po roce 1989 vznikl v České republice velmi živelně nový trh s dalším profesním vzděláváním. 

Starý systém podnikového vzdělávání se z větší části rozpadl a byly založeny nové neškolské 

vzdělávací instituce. Jejich počet je dnes odhadován na 3 000, ale neexistuje žádná jednotná 

databáze, která by vzdělávací organizace a jejich nabídky nějak přehledně třídila. (Novotný, 

2009, s. 100–101)  

Z výše uvedených informací mimo jiné vyplývá, že příležitostí k dalšímu profesnímu 

vzdělávání, které mohou matky na rodičovské dovolené využít, je velké množství. Existuje 

mnoho kurzů organizovaných jak neškolskými vzdělávacími organizacemi, tak samotnými 

školami. Nicméně takto velká nabídka a rozmanitost dalšího profesního vzdělávání spojená 

s neexistencí jednotné databáze může pro některé zájemce o vzdělávání působit matoucně 

a ve výsledku se může stát i bariérou účasti na dalším profesním vzdělávání.  

1.2 Formy celoživotního vzdělávání 

Až doposud jsem se věnovala jen dimenzi lifelong learning, tedy možnosti učit se po celý 

život. Celoživotní vzdělávání, resp. učení se ale realizuje ještě v jedné dimenzi, kterou je šíře 

celoživotního učení, které se budu věnovat v této kapitole. Koncept lifewide learning byl 

rozpracován v Memorandu o celoživotním učení, kde se rozlišují tři základní formy. Jedná 

se o formální vzdělávání, neformální vzdělávání a informální učení (Průcha, 2014, s. 52–53). 

Formální vzdělávání probíhá ve vzdělávacích institucích, jejichž fungování je zpravidla 

regulováno právními předpisy. Absolvování tohoto typu vzdělání vede k dosažení vyššího 

stupně vzdělání. 

Neformální vzdělávání je zaměřeno na získávání znalostí, dovedností a kompetencí, které 

mohou zlepšit respondentův pracovní i soukromý život. Poskytovatelé neformálního 

vzdělávání mohou být zaměstnavatelé, soukromé vzdělávací instituce, neziskové organizace 

i školská zařízení. Nutností pro tento typ vzdělávání je přítomnost kvalifikovaného lektora, 



 

 

13 

 

učitele, či vedoucího. Neformální vzdělávání nevede k získání vyššího stupně vzdělání. 

(Strategie celoživotního učení, 2007, s. 8) 

Informální učení je získávání znalostí, dovedností a kompetencí prostřednictvím 

každodenních zkušeností v rodině, práci nebo ve volném čase. Toto učení je převážně 

neorganizované, nesystematické a institucionálně nekoordinované a nelze u něj získat vyšší 

stupeň vzdělání. (Strategie celoživotního učení, 2007, s. 8) 

Ve svém šetření se věnuji oblastem neformálního a částečně formálního vzdělávání matek 

na rodičovské dovolené. Informální učení probíhá každodenně a neorganizovaně, je tudíž těžké 

jeho průběh a výsledky zachytit. Z těchto důvodů není tato oblast učení pro moje šetření 

stěžejní. 
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2 Bariéry vzdělávání dospělých 

Bariéry vzdělávání jsou velmi aktuálním tématem, protože i přes podporu institucí a rozvoj 

konceptu celoživotního učení, je reálná účast dospělých na dalším vzdělávání poměrně nízká. 

Podle výzkumu Rabušicových, kterého se účastnilo 1413 respondentů – obyvatel České 

republiky ve věku 20–65 – se vzdělávání dospělých účastnilo v roce 2008 jen 9 % z nich 

v případě formálního vzdělávání a 34 % v případě neformálního vzdělávání (Rabušicová, 

Rabušic, 2008, s. 99–101). Takto nízká účast poukazuje na existenci bariér ve vzdělávání a také 

na nízkou motivaci dospělých účastnit se dalšího vzdělávání. Témata motivace a bariér jsou 

velmi úzce propojena. Motivace je určitá energie, která podněcuje lidské jednání, vede jedince 

k jeho vytyčenému cíli (Rabušicová, Rabušic, 2008, s. 98) a zahrnuje všechny vnitřní a vnější 

motivy, které aktivují a řídí jednání, chování a prožívání účastníka. (Beneš, 2008, s. 82)  

„Existuje však také určitá proti-energie, to když jedinci zvažují, nakolik je pravděpodobné, 

že budou natolik úspěšní, aby na odměnu dosáhli“ (Rabušicová, Rabušic, 2008, s. 98). Pokud 

jedinec účastnící se vzdělávání předpokládá, že dosažení jím vytyčeného cíle je jen málo 

pravděpodobné, jeho motivace klesá. A jsou to právě bariéry vzdělávání, které dospělí vnímají 

a které podle jejich názoru pravděpodobnost dosažení vytyčeného cíle snižují. (Rabušicová, 

Rabušic, 2008, s. 98) 

Bariéry zjištěné pomocí výzkumů lze třídit několika způsoby. Známé je třídění podle Patricie 

Crossové, která dělí bariéry ve vzdělávání dospělých na situační, institucionální a dispoziční. 

Situační bariéry vychází ze současné životní situace jednotlivce. Podle Crossové jsou velmi 

častými situačními bariérami nedostatek času z důvodu rodinných a pracovních povinností 

a finanční náročnost kurzů. Pro osoby ze vzdálenějších oblastí nebo pro fyzicky hendikepované 

může být dále situační bariérou například také doprava za vzděláním. (Cross, 1981, s. 98) 

Institucionální bariéry jsou způsobeny nastavením institucí organizujících vzdělávání 

dospělých. Zahrnují podle Crossové všechny praktiky a procedury, které vylučují pracující 

dospělé z účasti na vzdělávacích aktivitách. Může se jednat o rozvrhy, které nepočítají 

s pracujícími dospělými, o místo konání kurzů, na které se musí složitě dojíždět, nebo 

i o nevhodně nastavený průběh studia. Dispoziční bariéry se týkají postojů a sebehodnocení 

jedince ve vztahu k učení se. Například mnoho starších občanů se cítí být příliš starými na další 

studium. Lidé, kteří nemají dobré zkušenosti s primárním vzděláváním, pak nemají příliš zájem 

účastnit se dalších vzdělávacích aktivit apod. (Cross, 1981, s. 99) 
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I přes to, že jsou jednotlivé typy bariér uváděny odděleně, není možné je od sebe v reálném 

životě oddělit. Jednotlivé kategorie jsou vzájemně provázané a mají vliv jedna na druhou. 

Další možností jak dělit bariéry je na interní a externí. Toto dělení obsahuje například 

závěrečná zpráva studie BADED, Bariéry ve vzdělávání dospělých, které se kromě České 

republiky účastnila Itálie, Finsko a Rakousko. Externí bariéry zahrnují vnější překážky v dalším 

vzdělávání, například nedostatek financí, času, nedostatek informací o kurzech, omezenou, 

nebo neatraktivní nabídku kurzů apod. Mezi interní (někdy také nazývané psychické) bariéry 

patří například stereotypní myšlení. Mnoho lidí si proto myslí, že vzdělávací aktivity navštěvují 

jen mladí lidé a že oni jsou na vzdělávání příliš staří. Svou roli také hraje strach ze selhání 

a následných reakcí okolí nebo špatné zkušenosti se systémem vzdělávání a školení. (Bartlová, 

2008, s. 17–19) 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny vybrané výzkumy vzdělávání, které se mimo 

jiné věnovaly výzkumu bariér ve vzdělávání dospělých a představují tedy i základnu pro mé 

vlastní dotazníkové šetření, které se zaměřuje na specifickou skupinu dospělých: ženy 

na rodičovské dovolené. Výzkumy Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: 

priority, příležitosti a možnosti rozvoje a Adult education survey jsem zvolila pro svou práci, 

protože se jedná o reprezentativní české výzkumy. Výzkum Removing the Barriers to Learning: 

Exploring Adult Perceptions and Attitudes to Participation in Further Education jsem zvolila 

z toho důvodu, že je reprezentativní pro danou oblast a pracuje s podobnými kategoriemi, jako 

výše zmíněné české výzkumy a byl proveden poměrně nedávno. Existují i jiné výzkumy, které 

se těmito bariérami zabývají – např. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých 

u laické a odborné veřejnosti (2009), BADED Bariéry ve vzdělávání dospělých (2008), 

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU (2008) a mnoho dalších. 

2.1 Výzkum Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: 

priority, příležitosti a možnosti rozvoje 

2.1.1 Charakteristika výzkumu 

Výzkum „Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti 

a možnosti rozvoje“ proběhl v letech 2004 až 2008 a byl realizován v rámci programu 

Ministerstva práce a sociálních věcí Moderní společnost a její proměny. Jeho řešiteli byli 

Milada a Ladislav Rabušicovi. 

Hlavních cílů výzkumu bylo šest:  



 

 

16 

 

1. Zmapovat vzdělávací potřeby dospělých v České republice způsobem, který bude brát 

v úvahu životní role zkoumaných jedinců v jednotlivých fázích životního cyklu.  

2. Porovnání těchto zjištění se stávajícími vzdělávacími možnostmi v oblastech 

formálního a neformálního vzdělávání a informálního učení v České republice.  

3. Návrh možných řešení, jež by podporovala větší zapojení dospělé populace v České 

republice do procesu celoživotního učení, a to na všech úrovních vzdělávacího systému. 

(Od tohoto cíle bylo později upuštěno, protože v průběhu výzkumu vyšla publikace 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Strategie celoživotního učení“ (2007), 

která se této tématiky týkala.) 

4. Zasadit návrhy z předešlého bodu do rámce politiky státu a dalších subjektů pro 

vytváření vzdělávací nabídky v zájmu zlepšení vzdělávacích příležitostí dospělé 

populace.  

5. Zhodnotit výsledky výzkumu, které poskytnou informace o vzdělávání dospělých 

v České republice, v souvislosti se situací v jiných zemích Evropské unie, v nichž je 

na formální i neformální vzdělávání dospělých kladen důraz.  

6. Zjistit, jaké konkrétní bariéry se v České republice vyskytují u jednotlivých skupin 

dospělých respondentů a pokusit se navrhnout možná opatření, jež by mohla 

přispět k většímu zapojení dospělé populace do programů celoživotního 

vzdělávání. (Rabušicová, Rabušic, 2008, s. 32–33) 

Výzkum započal rozsáhlým dotazníkovým šetřením s názvem „Vzdělávání dospělých – 

2005“. Sběr dat proběhl metodou náhodného pravděpodobnostního výběru na populaci České 

republiky ve věku 20–65 let za použití standardizovaných rozhovorů. Výběrový soubor čítal 

1 413 respondentů a byl reprezentativní pro populaci České republiky daného věkového rozpětí. 

(Rabušicová, Rabušic, 2008 s. 36–37) 

Další metodou, která byla použita paralelně s dotazníkovým šetřením, byl internetový 

průzkum. Jeho cílem bylo zmapovat a analyzovat nabídku vzdělávání v České republice 

určenou pro dospělé. Hlavním záměrem bylo zjistit charakter nabídky vzdělávacích příležitostí.  

Na výše zmíněné části výzkumu navazovaly hloubkové rozhovory, pozorování, případové 

studie atd., které měly za cíl proniknout hlouběji do dílčích částí zkoumané problematiky 

(Rabušicová, Rabušic, 2008, s. 36–37). 
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2.1.2 Bariéry vzdělávání dospělých zjištěné výzkumem Vzdělávání dospělých v různých 

fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje 

Bariéry byly zjišťovány ve výzkumu Rabušicových pomocí dotazníkového šetření a jsou 

děleny do tří oblastí. Konkrétně na bariéry situační, institucionální a osobnostní, podle modelu 

Crossové2 (viz výše). 

Tabulka 1 Bariéry v účasti na vzdělávání dospělých (Rabušicová, Rabušic, 2008, s. 105) 

Bariéry Souhlas v % 

Situační bariéry  

Nemám momentálně dostatek finančních prostředků 53 

Pracovně jsem příliš zaneprázdněn/a 48 

Mám hodně koníčků, takže na další vzdělávací aktivity nemám čas  39 

Na další vzdělávání nemám čas kvůli starosti o děti nebo rodinu  33 

Nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů 17 

Institucionální bariéry  

Není dost informací o vhodných vzdělávacích kurzech 31 

Není dost vhodných kurzů samotných 28 

Kvalita kurzů bývá poměrně nízká 24 

Osobnostní bariéry  

Účast ve vzdělávacích kurzech nebo na školeních pro mě nemá smysl 49 

Mám obavy, že bych to nezvládl/a 36 

Myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné vzdělání  32 
 

Mezi nejčastěji jmenované situační bariéry patřil nedostatek finančních prostředků (jednalo 

se o nejsilnější důvod neúčasti vůbec), hned za ním následoval nedostatek času z důvodu 

přílišného pracovního zaneprázdnění a mnoha koníčků. Poté byly jmenovány rodinné 

a zdravotní důvody. Nejčastěji jmenované institucionální bariéry byly podle četnosti odpovědí 

nedostatek informací o vzdělávacích aktivitách, nedostatek vhodných kurzů a nízká kvalita 

kurzů. Nejčastější osobnostní bariéru znázorňoval výrok „Účast ve vzdělávacích kurzech nebo 

na školeních pro mě nemá smysl“ jako další následovaly obavy ze selhání a z toho, že na další 

vzdělávání nejsou respondenti dostatečně vzdělaní. 

Nejčastěji zmiňovanou bariérou byl u neparticipujících respondentů pocit, že vzdělávací 

aktivity pro ně nemají smysl. Tento důvod vybralo 65 % respondentů. Druhým důvodem byl 

u neparticipujících respondentů nedostatek finančních prostředků, tuto možnost vybralo 58 % 

respondentů. Třetím důvodem pak bylo přílišné pracovní vytížení, které vybralo 48 % 

respondentů. (Rabušicová, Rabušic, 2008, s. 106–107) 

                                                 
2 Crossová používá pro osobnostní bariéry termín dispoziční bariéry. 
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Zajímavá je proměna bariér u respondentů, kteří již nějakou vzdělávací aktivitu absolvovali. 

U respondentů, kteří se v uplynulých 12 měsících před konáním rozhovorů zúčastnili nějakého 

vzdělávacího kurzu, bylo nejsilnější překážkou pracovní vytížení (47 % respondentů), 

na druhém místě to byl nedostatek financí (40 % respondentů) a na třetím místě nedostatek času 

důvodů mnoha koníčků (28 % respondentů). Tito respondenti také významně méně volili 

variantu, že další vzdělávání pro ně nemá smysl (jen 16 % respondentů). (Rabušicová, Rabušic, 

2008, s. 106–107) 

2.2 Šetření o vzdělávání dospělých – AES 

2.2.1 Charakteristika výzkumu 

Šetření Adult Education Survey (AES) je realizováno Českým statistickým úřadem 

na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji 

statistik o vzdělávání a celoživotním učení, „které zakládá povinnost členských států realizovat 

šetření AES každých pět let.“ (Český statistický úřad, 2013) 

Sběr dat proběhl v druhé části roku 2011. Domácnosti účastnící se šetření byly 

do výběrového souboru vybírány na základě dvoustupňového pravděpodobnostního výběru. 

Vybrané domácnosti byly v průběhu sběru dat navštíveny proškoleným tazatelem, který 

provedl přímé dotazování s využitím osobního počítače (sběr byl tedy realizován formou CAPI 

– Computer Assisted Personal Interviewing). Výběrový soubor obsahoval 9 500 domácností, 

ve kterých byly získány údaje od 10 190 respondentů ve věku od 18 do 69 let. Účast v šetření 

byla dobrovolná. Hlavními cíli šetření bylo zjistit zapojení respondentů do „aktivit formálního 

či neformálního vzdělávání, získávání znalostí a dovedností prostřednictvím informálního 

učení, jazyková vybavenost respondentů, počítačová gramotnost či účast na kulturním životě 

a zájem o četbu knih a novin.“ (Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření 

Adult Education Survey, 2013, s. 11–12)  

Metodologie výzkumu AES je jednotná pro všechny členské státy Evropské Unie (k danému 

období) a její nástroje jsou sestrojeny statistickým úřadem Evropské unie Eurostatem. Jednotná 

metodologie zaručuje srovnatelnost výsledků šetření a možnost vyhodnocovat úspěšnost 

strategií v oblasti celoživotního učení. (Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy 

z šetření Adult Education Survey, 2013, s. 11–12)  
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2.2.2 Bariéry vzdělávání dospělých zjištěné výzkumem Šetření o vzdělávání dospělých 

– AES 

Bariéry vzdělávání dospělých zjištěné výzkumem AES lze rozdělit do následujících čtyř 

oblastí. 

První oblastí jsou situační bariéry, které odpovídají životní situaci, v níž se jedinec nachází 

(např. nedostatek času z pracovních či rodinných důvodů). Institucionální bariéry jsou 

způsobeny procedurami a podmínkami, které je nutné splnit, aby se jedinec mohl zúčastnit 

dalšího vzdělávání (kurzovné, vstupní požadavky). Jako třetí oblast jsou ve výzkumu uvedeny 

dispoziční bariéry, které se vztahují k postojům jednotlivce ohledně dalšího vzdělávání. Jedná 

se o obtíže, které často pramení z nedostatku motivace. Poslední oblastí bariér uvedených 

ve výzkumu jsou informační bariéry týkající se nedostatku informací o aktuální nabídce dalšího 

vzdělávání (Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education 

Survey, 2013, s. 137). V následující tabulce jsou uvedeny nejčastěji uváděné bariéry 

u jednotlivých kategorií respondentů. 

Tabulka 2 Bariéry ve vzdělávání dospělých (Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření 

Adult Education Survey, 2013, s. 138) 

Neúčastnil se, ale chce se účastnit  

Bariéry Souhlas v % 

Rodinné povinnosti 33,2 

Vzdělávání bylo příliš drahé 25,8 

Nevyhovující čas konání výuky 17,7 

Žádná vhodná vzdělávací aktivita 12,0 

Jiné osobní důvody 11,8 

Neúčastnil se a nechce se účastnit  

Bariéry Souhlas v % 

Nepotřebuji další vzdělávání 47,5 

Rodinné povinnosti 17,1 

Jiné osobní důvody 11,2 

Zdravotní důvody 10,7 

Žádná vhodná vzdělávací aktivita 4,0 

Účastnil se a chce se účastnit více  

Bariéry Souhlas v % 

Nevyhovující čas konání výuky 31,2 

Vzdělávání je příliš drahé 24,9 

Rodinné povinnosti 20,0 

Nedostatek podpory zaměstnavatele 15,5 

Jiné osobní důvody 12,5 

Účastnil se a nechce se účastnit více  

Bariéry Souhlas v % 

Nepotřebuji další vzdělávání 31,7 

Jiné osobní důvody 20,1 
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Nevyhovující čas konání výuky 16,5 

Rodinné povinnosti 16,4 

Žádná vhodná vzdělávací aktivita 10,1 

 

Bariéry v dalším vzdělávání dospělých se podle výzkumu AES různily podle toho, zda 

se jedinec účastnil dalšího vzdělávání (maximálně 12 měsíců před výzkumem), a také zda si 

přál ve vzdělávání pokračovat. Respondenti, kteří se nevzdělávali, ale do budoucna se chtěli 

vzdělávat, nejčastěji uváděli jako překážky rodinné povinnosti, finanční náročnost kurzů 

a nevyhovující čas konání výuky. 

Osoby, které se v době výzkumu dále nevzdělávaly a do budoucna se vzdělávat nechtěly, 

nejčastěji uváděly, že necítí potřebu se dále vzdělávat, rodinné povinnosti a jiné osobní důvody. 

Případně nabídka vzdělávacích kurzů, nenabízela z jejich pohledu využitelné znalosti 

a dovednosti. Respondenti, kteří se vzdělávali a přáli si ve vzdělávání pokračovat, uváděli 

jako hlavní překážky nevhodný čas konání výuky, dále finanční náročnost kurzů a rodinné 

povinnosti a s nimi spojený nedostatek času. Respondenti, kteří se dalšího vzdělávání 

účastnili, ale dále se již účastnit nechtěli, uváděli na prvním místě, že další vzdělávání 

nepotřebují, a poté jiné osobní důvody. Také jim často nevyhovoval čas výuky. 

Odpovědi se mírně lišily u mužů a žen, kdy ženy v obou skupinách častěji uváděly jako 

důvod neúčasti na dalším vzdělávání rodinné povinnosti a s nimi spojený nedostatek času. Muži 

zase častěji uváděli jako druhou nejčastější překážku jiné osobní důvody. (Vzdělávání 

dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education Survey, 2013, s. 138–39) 

2.3 Removing the Barriers to Learning: Exploring Adult Perceptions and 

Attitudes to Participation in Further Education 

2.3.1 Charakteristika výzkumu 

Výzkum „Removing the Barriers to Learning: Exploring Adult Perceptions and Attitudes to 

Participation in Further Education“ proběhl v roce 2011 ve Velké Británii, konkrétně 

v severním Irsku. Jeho zadavatelem byl Department for Employment and Learning a výzkum 

realizovala společnost Deloitte ve spolupráci se společností Ipsos MORI. Výzkum se zabývá 

tím, jak dospělí vnímají další vzdělávání, dále se zabývá důvody pro účast na dalším vzdělávání, 

bariérami v účasti na dalším vzdělávání a výhodami účasti na vzdělávacích kurzech. (Removing 

the Barriers to Learning: Exploring Adult Perceptions and Attitudes to Participation in Further 

Education, 2012, s. 19–20) 
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Hlavní cíle výzkumu jsou čtyři: 

1. Zjistit, jakým způsobem dospělí v Severním Irsku vnímají další vzdělávání. 

2. Zjistit, jaké bariéry v dalším vzdělávání dospělí nejčastěji vnímají. 

3. Určit, proč se někteří lidé účastní dalšího vzdělávání a jiní nikoli. 

4. Zjistit, proč dospělí zanechávají účasti na kurzech dalšího vzdělávání. 

Celkový počet respondentů byl 1405 a dotazovaní pocházeli ze Severního Irska. Věkové 

rozpětí respondentů bylo od 16 let, ve výzkumu není uvedena horní věková hranice. Vzhledem 

k počtu respondentů a jejich diverzitě je výzkum považován za reprezentativní. Výzkum byl 

realizován formou osobních rozhovorů v agentuře a formou telefonických rozhovorů. 

(Removing the Barriers to Learning: Exploring Adult Perceptions and Attitudes to Participation 

in Further Education, 2012, s. 19–20) 

2.3.2 Bariéry vzdělávání dospělých zjištěné výzkumem Removing the Barriers to 

Learning: Exploring Adult Perceptions and Attitudes to Participation in Further 

Education  

Dělení respondentů v tomto výzkumu je mírně odlišné od předešlých dvou výzkumů. Bariéry 

byly zjišťovány pouze u respondentů, kteří se kurzů neúčastnili, nebo u respondentů, kteří 

se sice kurzů účastnili, ale dále se vzdělávat nechtějí. Kategorie respondentů, kteří 

se neúčastnili, je dále rozdělena na ty respondenty, kteří si nepřejí se v budoucnu vzdělávat, 

a na ty, kteří si to přejí. Respondentů, kteří nemají zájem se účastnit na dalším vzdělávání, je 

podle výzkumu většina (66 %).  

Tabulka 3 Removing the Barriers to Learning: Exploring Adult Perceptions and Attitudes to Participation 

in Further Education s. 37–44 

Neúčastnil se, ale chtěl by se dále vzdělávat.  

Bariéry Souhlas v % 

Rodinné povinnosti 25 % 

Pracovní vytíženost 25 % 

Finanční důvody 15 % 

Péče o dítě a domácnost 13 % 

Nevhodná doba konání kurzu 12 % 

Neúčastnil se a nechce se dále vzdělávat  

Bariéry Souhlas % 

Vzdělávání pro mě nemá smysl 53 % 

Jsem na vzdělávání příliš starý 21 % 

Nestojí mi to za to 9 % 

Péče o dítě a domácnost 7 % 

Zdravotní důvody 6% 
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Účastnil se a nechce se dále vzdělávat  

Bariéry Souhlas v % 

Vzdělávání pro mě nemá smysl 29 % 

Pracovní vytíženost 17 % 

Péče o dítě a domácnost 14 % 

Finanční důvody  11 % 

Rodinné povinnosti 9 % 

 

Bariéry vzdělávání uváděné respondenty, kteří se neúčastní dalšího vzdělávání, ale přejí 

si účastnit se v budoucnu, jsou následující: nedostatek času z důvodu rodinných povinností, 

nedostatek času z důvodu pracovních povinností, finanční důvody a nutnost pečovat o dítě 

a domácnost. Bariéry uváděné respondenty, kteří se dalšího vzdělávání neúčastní a ani 

se v budoucnu účastnit nechtějí, jsou od předchozích odlišné. Tito respondenti uvádějí 

na prvním místě, že vzdělávání pro ně nemá smysl, poté bariéry spojené s věkem a že jim 

vzdělávání za to nestojí. Skupina respondentů, která se dalšího vzdělávání účastnila, ale 

nechce se dále vzdělávat, uvedla následující bariéry. Nejčastěji bylo uváděno, že vzdělávání 

pro respondenty nemá smysl, dále nedostatek času z důvodu pracovní vytíženosti a nutnost 

pečovat o dítě a domácnost. (Removing the Barriers to Learning: Exploring Adult Perceptions 

and Attitudes to Participation in Further Education, 2012, s. 37–39) 

2.4 Shrnutí 

Jak můžeme vidět z předešlého stručného přehledu, všechny zmíněné výzkumy odhalily 

podobné bariéry ve vzdělávání u dospělých. Velký vliv na uváděné bariéry měla skutečnost, 

zda se respondent účastnil vzdělávání nebo si alespoň do budoucna přál vzdělávání účastnit.  
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Tabulka 4 Pořadí jednotlivých bariér, shrnutí 

Výzkum 

Vzdělávání 
dospělých 

v různých fázích 
životního cyklu: 

priority, 
příležitosti 
a možnosti 

rozvoje 

Šetření o vzdělávání dospělých – 
AES 

Removing the Barriers to 
Learning: Exploring Adult 
Perceptions and Attitudes 
to Participation in Further 

Education 

Účast 
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Situační bariéry                   

Finančních prostředky 
a jejich nedostatek 2. 2. 2. - 2. - 4. 3. - 

Pracovní 
zaneprázdněnost 1. 3. 4. - - - 2. 2. - 

Zaneprázdněnost 
z důvodu 
volnočasových aktivit 3. 5. - - - - - - - 

Zaneprázdněnost 
z důvodu rodinných 
povinností (péče 
o děti) 4. - 3. 4. 1. 2. 3. 1. 4. 

Zdravotní důvody - - - - - 4. - - 5. 

Institucionální bariéry                   

Nevhodný čas konání 
kurzu - - 1. 3. 3. - - 4. - 

Nedostatek informací 
o kurzech 5. - - - - - - - - 

Nedostatek vhodných 
kurzů - - - 5. 4. 5. - - - 

Nízká kvalita kurzů - - - - - - - - - 

Osobnostní bariéry                   

Pocit nepotřebnosti 
dalšího vzdělávání - 1. - 1. - 1. 1. - 1. 

Obavy ze selhání - 4. - - - - - - 3. 

Obava z nezvládnutí 
dalšího vzdělávání 
z důvodu věku - - - - - - - - 2. 

Jiné osobní důvody - - 5. 2. 5. 3. - - - 

Obava 
z nedostatečného 
dosaženého vzdělání - 6. - - - - - - - 

 

Tato tabulka stručně shrnuje výsledky výše uvedených výzkumů. Uvádí vždy pět nejčastěji 

jmenovaných bariér u každé skupiny v závislosti na tom, zda se respondenti účastnili, nebo 

neúčastnili dalšího vzdělávání v předchozích 12 měsících. Bariéry jsou číslovány od jedné 
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do pěti v závislosti na tom, kolik respondentů je pociťovalo jako relevantní. Bariéra, která je 

významná a společná pro obě výše zmíněné skupiny, je finanční náročnost kurzů. 

U respondentů účastnících se dalšího vzdělávání, případně u těch, kteří se dalšího vzdělávání 

v budoucnu účastnit chtěli, byl významnou uváděnou bariérou nedostatek času, a to jak 

z rodinných, tak i z pracovních důvodů. S tímto zjištěním také souvisí další bariéra, a tou je 

nevhodný čas konání kurzů.  

U respondentů neúčastnících se dalšího vzdělávání převládalo přesvědčení, že další 

vzdělávání pro ně nemá smysl. Ve všech mnou uvedených výzkumech to byla nejčastěji 

uváděná bariéra pro tuto skupinu. Dalšími zjištěnými bariérami pro respondenty, kteří 

se neúčastní dalšího vzdělávání, byl nedostatek vhodných kurzů a nedostatek času z důvodu 

péče o rodinu.  
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3 Některé faktory ovlivňující bariéry vzdělávání žen 

na rodičovské dovolené 

Faktorů, které ovlivňují bariéry ve vzdělávání matek na rodičovské dovolené, je velmi 

mnoho. Vzhledem k rozsahu práce jsem však vybrala jen některé, jejichž výběr zdůvodňuji 

nejen odbornou literaturou, ale i výsledky výzkumů.  

Na základě předchozích výzkumů je zřejmé, že jednou z významných překážek účasti 

na dalším vzdělávání jsou finance. To se pravděpodobně týká i matek na rodičovské dovolené, 

které díky péči o dítě zpravidla nejsou výdělečně činné. Proto jsem jako první podkapitolu 

zvolila definici a právní určení výše mateřské a rodičovské dovolené. Další, pro ženy velmi 

aktuální překážkou v dalším vzdělávání by mohly být rodinné povinnosti, a to nejen péče o děti 

a starost o chod domácnosti, ale i to, zda má žena partnera a jestli jí s rodinnými povinnostmi 

pomáhá. Proto jsem mezi podkapitoly zařadila i toto téma. Lze předpokládat, že významným 

faktorem, zda se žena bude nebo nebude neúčastnit dalšího profesního vzdělávání, by mohla 

být i situace na trhu práce po skončení rodičovské dovolené a vzdělání matky. Nutnost udržet 

si kvalifikaci by mohla být významným motivem, který dokáže ovlivnit, či překonat některé 

bariéry vzdělávání. V závěru této kapitoly ještě představuji mateřská centra. Bylo v nich 

prováděno mé šetření a zároveň jsou to místa, kde se matky mohou účastnit dalšího vzdělávání 

a současně je zajištěno hlídání jejich dětí.  

3.1 Mateřská a rodičovská dovolená 

Jednou z často jmenovaných bariér ve vzdělávání dospělých je finanční náročnost kurzů. 

Pokud má pár malé děti, pak rodinu po finanční stránce většinou zabezpečuje jeden z rodičů 

(nejčastěji muž) a druhý z rodičů pobírá buď peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský 

příspěvek. Jiným případem jsou ženy samoživitelky, které partnera z nějakého důvodu nemají. 

Příjmy ze zaměstnání jsou velmi rozdílné, nicméně výši a podmínky rodičovského příspěvku 

i peněžité pomoci v mateřství stanovuje zákon. Rodiče, kteří tento příspěvek pobírají, jsou jimi 

limitováni. Proto v této kapitole představuji oba typy příspěvků i dovolené, které k nim náleží. 

Často se stává, že jsou zaměňovány termíny rodičovský příspěvek (k němuž náleží 

rodičovská dovolená) a peněžitá pomoc v mateřství (k níž náleží mateřská dovolená). 

Na peněžitou pomoc v mateřství má nárok pouze ten, kdo byl účastníkem nemocenského 

pojištění nebo si jako OSVČ platil nemocenské pojištění, rodičovský příspěvek může získat 
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i ten, kdo si výše zmíněné nemocenské pojištění neplatil, například studentka, nezaměstnaná 

žena apod. Jedná se ale o dvě různé dávky. (MPSV, 2013) 

Při splnění všech výše uvedených podmínek má matka nejprve nárok na mateřskou 

dovolenou a s ní spojenou peněžitou pomoc v mateřství, rodičovská dovolená a s ní spojený 

rodičovský příspěvek se pak začíná čerpat po skončení mateřské dovolené. 

Mateřská dovolená trvá 28 nebo 37 týdnů, pokud matka porodí více dětí. Žena na ni 

nastupuje 8 až 6 týdnů před plánovaným termínem porodu a nesmí se vrátit do zaměstnání dřív 

než 6 týdnů po porodu (§196 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.). Na mateřskou dovolenou může 

nastoupit i otec dítěte, a to nejdříve od sedmého týdne po porodu. Podmínkou je sepsání 

písemné dohody s matkou, ve které se zavazuje, že bude o dítě pečovat. Výše peněžité pomoci 

v mateřství se počítá z příjmů za předchozích 12 kalendářních měsíců a činí 70 % denního 

vyměřovacího základu. (MPSV, 2013) 

Je třeba rozlišovat rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek. Na rodičovský příspěvek 

má nárok rodič, který osobně a celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině, a to do vyčerpání 

částky 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. „Rodičovská dovolená přísluší matce 

dítěte po skončení mateřské dovolené, nebo otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký 

požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.“ (§198 Zákoníku práce 

č. 262/2006 Sb.). Délka rodičovské dovolené a délka pobírání rodičovského příspěvku na sebe 

nejsou vázány. 

Na rodičovský příspěvek mají nárok i lidé, kteří si neplatili nemocenské pojištění, protože 

rodičovský příspěvek je sociální dávka. Nicméně ti, kteří si nemocenské pojištění platili v určité 

výši, mají výhodu. Mohou si určit, jak rychle chtějí cílovou částku 220 000 Kč čerpat. (MPSV 

2015) 

Při rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku je možné podnikat i pracovat 

u svého či jiného zaměstnavatele, aniž by zanikl nárok na výplatu příspěvku. Jedinou 

podmínkou je zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou, k tomu je možné využívat školku nebo 

jesle. Děti do dvou let je možné posílat do školky nebo jeslí jen na 46 hodin měsíčně, dvouleté 

a starší děti je možné posílat do těchto zařízení neomezeně. (MPSV, 2015) 

Tyto podmínky mateřské a rodičovské dovolené a k nim náležících příspěvků mohou určovat 

finanční i časové možnosti vzdělávání matek (možnosti navštěvovat školku, či jesle) a často 

mohou působit i jako bariéry ve vzdělávání.  



 

 

27 

 

3.2 Rodinné faktory 

Rodina je základní jednotkou a důležitou součástí společnosti. Je těžko nahraditelná jak pro 

dítě, které se prostřednictvím rodiny učí dovednosti, bez kterých se v dospělosti neobejde, tak 

i pro dospělé, pro které je důležitou institucí. (Matoušek, 1997, s. 13–18) 

V souvislosti s dalším vzděláváním a jeho bariérami je situace rozdílná u žen a u mužů. 

Rodina totiž vyžaduje velké množství času, energie a práce, které podle výzkumů většinou 

nejsou rovnoměrně rozděleny mezi oba partnery, ale z větší části padá hlavně na ženy. I když 

se situace postupně zlepšuje, stále ještě převládá model, kdy žena zůstává na rodičovské 

dovolené, stará o děti a domácnost a muž pracuje. V posledních letech si můžeme všimnout 

určité tendence usilující o větší podíl zapojení mužů do chodu domácnosti a podle Vágnerové 

muži obecně souhlasí (84 % mužů) s tvrzením, že by se měl muž podílet na domácích pracích 

a povinnostech, ovšem reálně je nejsou příliš ochotni vykonávat. (Vágnerová, 2007, s. 43–44) 

Kromě povinností vztahujících se k chodu domácnosti je významný i věk a počet dětí, které 

žena má. Je zřejmé, že čím více mladších dětí žena má, tím má méně času, protože malé děti 

vyžadují adekvátní péči. Velkým problémem je i zajištění přijatelného hlídání. Tradice 

vícegeneračních rodin, kdy žili pospolu rodiče a prarodiče dětí a s hlídáním tudíž nebyly takové 

problémy, pomalu mizí. Podle průzkumu Sociologického ústavu tvořily vícegenerační rodiny 

jen 1,3 % všech rodin (Sociologický ústav, 2003, s. 13). I pokud bydlí prarodiče blízko, je velmi 

časté, že mají zaměstnání a nemohou s hlídáním pomoci. Možností jak zajistit dítěti péči 

i v době nepřítomnosti rodičů mohou být chůvy, sousedská výpomoc nebo různé dětské skupiny 

a mateřská centra. V případě chův, dětských skupin i mateřských center však musí rodiče dětí 

počítat s finanční náročností tohoto hlídání, které se v případě častějšího využívání může 

prodražit.  

Výše uvedené závěry potvrzuje například výše zmíněný výzkum Rabušicových, podle 

kterého ženy častěji uvádějí za hlavní bariéru neúčasti na dalším vzdělávání nedostatek času 

(Rabušicová, Rabušic, 2008, s. 106). Podle Strategie celoživotního učení se „ženy v České 

republice ve srovnání s muži méně zapojuji do kurzů neformálního vzdělávání. Platí to zejména 

pro nejmladší (25–34 let) a nejstarší (55–64 let) věkovou skupinu. To vypovídá o relativně 

horších možnostech sladit péči o rodinu s dalším vzděláváním, samostudiu se naproti tomu ženy 

v ČR věnuji téměř stejně jako muži.“ (Strategie celoživotního učení, 2007, s. 46) 
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3.3 Situace žen po rodičovské dovolené na trhu práce 

Pro velké množství žen v České republice obnáší mateřství nutnost opustit na relativně 

dlouhou dobu pracovní trh, v důsledku čehož čelí ztrátě kontaktu s oborem, zastarání 

kvalifikace a zhoršení postavení na trhu práce.  

Jednou z možností jak umožnit ženám dřívější a plynulejší návrat na trh práce je možnost 

střídat se s otcem dětí na rodičovské dovolené. Pokud využijí této možnosti, zkrátí se jejich 

absence v zaměstnání, protože je na čas v celodenní péči o děti vystřídá partner. Většina rodin 

však zůstává u klasického modelu a s dětmi zůstávají na rodičovské dovolené i nadále převážně 

ženy (reálně je na rodičovské dovolené 1 % můžu). (Křižíková, 2011, s. 220)  

 Pro návrat rodičů malých dětí na pracovní trh je nutné zajistit dítěti hlídání nebo péči 

ve školce, případně v jeslích. V České republice podle Českého statistického úřadu neexistuje 

dostatečná nabídka zařízení péče o děti, která by umožnila ženám (matkám) vrátit se na trh 

práce dříve než po třech letech. I když je možné umisťovat dítě od dvou let do školky bez 

omezení, aniž by žena ztratila nárok na rodičovský příspěvek, je velice těžké místo ve školce, 

nebo v jeslích získat (Rychtaříková, 2009, s. 28). Počet jeslí, který se v polovině osmdesátých 

let přiblížil dvěma tisícům a zajišťoval tak participaci 23 % dětí odpovídající věkové skupiny 

se snížil na pouhých 44 jeslí, které může využít kolem půl procenta dětí příslušného věku (Roční 

výkaz o činnosti zdravotnického zařízení, 2012). Hraničním věkem, kdy se většina matek 

navrací na trh práce, je dosažení tří let dítěte, i když variabilita je v tomto případě veliká. Záleží 

na finanční situaci rodiny, vzdělání matky, možnosti umístit dítě do školky atd. 

Důležitým faktorem, který ovlivňuje délku mateřské dovolené a následný návrat na trh 

práce, je výše zmíněné nejvyšší dosažené vzdělání matky. Čím je vzdělání matky vyšší a čím 

kvalifikovanější práci vykonává, tím kratší dobu setrvává na rodičovské dovolené. Nejdéle 

zůstávají na rodičovské dovolené manuálně pracující ženy s nízkým vzděláním. Důvodem této 

skutečnosti by mohla být vyšší míra seberealizace v profesích vyžadujících vyšší vzdělání, ale 

i vyšší finanční ohodnocení lépe vzdělaných žen. (Jurajda, Kuchařová, Machovcová a kol., 

2006, s. 8–9)  

S dosaženým vzděláním do jisté míry souvisí i to, zda se matka vrátí k původnímu 

zaměstnavateli, nebo si bude hledat jiné zaměstnání. Po ukončení rodičovské dovolené, se vrací 

k původnímu zaměstnavateli přibližně polovina žen. Pokud je však na problematiku návratu 

do zaměstnání nahlíženo z pohledu vzdělání matek, zjistíme následující. Ženy se základním 

vzděláním se navracejí do původního zaměstnání přibližně ve 40 % případů, kdežto ženy 
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s vysokoškolským vzděláním se vrací do původního zaměstnání až v 80 % případů. Důvodem 

by mohla být menší nabídka vysoce specializovaných zaměstnání, která nutí ženy si zaměstnání 

udržet, ale také skutečnost, že ženy s vyšším vzděláním mají častěji práci, která je baví 

a poskytuje jim příležitost k seberealizaci, tudíž nemají potřebu ji měnit. (Jurajda, Kuchařová, 

Machovcová a kol., 2006, s. 5–10) 

Mezi důvody, proč ženy nenastoupily k původnímu zaměstnavateli nebo u něj setrvaly velmi 

krátce, jsou jmenovány také důvody naznačující diskriminaci. O matkách pečujících o malé 

dítě totiž existuje řada předsudků vůči jejich výkonnosti v zaměstnání. Tyto předsudky 

se opírají o reálný základ, protože o domácnost a děti skutečně pečují ve větší míře ženy, které 

pak častěji čerpají volno v situacích, kdy to rodina potřebuje (Jurajda, Kuchařová, Machovcová 

a kol., 2006, s. 7–8). Až 14 % žen uvádí, že jim zaměstnavatel dával zřetelně najevo nezájem 

o ně či jejich práci, 20 % žen označilo návrat do zaměstnání za problémový až velmi 

problémový z důvodu chování zaměstnavatele. (Kuchařová, 2006, s. 34–36)  

Skutečnost, že relativně významný počet žen nemůže po ukončení rodičovské dovolené nebo 

během školní docházky dítěte najít zaměstnání, je nesporná. Více než 35 % všech 

nezaměstnaných žen jsou matky malých dětí. Pokud jsou brány v úvahu i ženy, které aktivně 

práci nehledají, ale rády by do vhodného zaměstnání nastoupily, má množství matek velké 

potíže s pracovním uplatněním. (ČSÚ, 2010, s. 5)  

V České republice je zaměstnanost žen relativně vysoká, ženy tvoří až 44 % pracovní síly, 

současně většina z nich pracuje na plný úvazek. To ovšem ženám s malými dětmi způsobuje 

problémy, protože možnosti zajistit dítěti péči v době, kdy matka pracuje, jsou omezené. 

Ze zákona má zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná 

zaměstnankyně právní nárok na to, aby jim na jejich žádost byla umožněna kratší pracovní 

doba, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele (§ 78 Zákoníku 

práce č. 262/2006 Sb.). Zkrácený pracovní úvazek využívá podle Českého statistického úřadu 

jen 5–6 % pracovníků, což je méně, než v naprosté většině západních zemí (ČSÚ, 2013a). Tím 

se ale snižují možnosti harmonizace rodiny a zaměstnání. Malá míra využívání zkráceného 

pracovního úvazku není způsobena pouze zaměstnavateli, i zaměstnanci o ni často nejeví velký 

zájem. Zkrácená pracovní doba má totiž i několik nevýhod. Jedním z důvodů jsou finanční 

aspekty, kratší pracovní doba je většinou méně finančně ohodnocena a přitom množství 

vykonávané práce někdy není o tolik sníženo. Dalším nevýhodou je omezená možnost 

kariérního růstu a nižší jistota práce. (Jurajda, Kuchařová, Machovcová a kol., 2006, s. 7–8) 
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3.4 Mateřská centra 

Svůj výzkum jsem prováděla v mateřských centrech na území hlavního města Prahy. 

Mateřská centra jsem pro sběr dat pro své šetření zvolila ze dvou důvodů. Zaprvé se v nich 

schází se velké množství matek na rodičovské dovolené, které jsou cílovou skupinou mého 

šetření, a zadruhé se často stává, že mateřská centra pořádají i kurzy dalšího profesního 

vzdělávání. Proto v této kapitole mateřská centra blíže představuji. 

Definice mateřských center je následující: „mateřské centrum je neziskové zařízení, sloužící 

ke vzájemnému setkávání rodin s dětmi za účelem pořádání různých vzdělávacích akcí pro děti 

i dospělé, společných her, výletů a dalších činností“ (Kolínská, 1995, s. 18). Často se jedná 

o neformální aktivitu a iniciativu, která se, pokud se osvědčí a dobře funguje, mění na občanské 

sdružení.  

Situace mateřských center se mírně zkomplikovala v minulém roce přijetím zákona 

č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 

zákonů. Neexistuje totiž zákonem určená definice rodinného/mateřského centra, a tak jsou takto 

pojmenovány stovky organizací, které se velmi liší v poskytovaných službách. Zákon určuje 

právní formy, kterým je umožněno poskytovat služby pravidelné péče o dítě předškolního věku. 

Mateřská centra se budou muset rozhodnout buď pro ukončení poskytování pravidelné péče 

o předškolní děti (která ovšem zajišťuje většinu jejich finančních příjmů), nebo pro změnu 

právní formy. Mnohá centra také budou čelit nárokům na stavební úpravy, formální vzdělání 

pečujících osob a administrativní zátěž. Péče o děti také často bývá hlavním příjmem center, 

pokud ji budou muset omezit, může to ohrozit jejich existenci. (Unie center pro rodinu 

a komunitu, 2014) 

Původní myšlenka mateřských center se za 20 let velmi proměnila. Tradiční mateřská centra 

zpravidla zřizují matky na mateřské a rodičovské dovolené a zároveň se podílejí na jejich správě 

a poskytovaných programech. Hlavní podstatou původních center byla zásada „laikové 

laikům,“ odborníci sice byli občas přizváni, ale fungovali jen jako externí poradci. Dnes 

samozřejmě mateřská centra původního typu také existují, ale často se nazývají mateřská centra 

i organizace, které poskytují služby v oblasti celoživotního vzdělávání, rozvoje komunitního 

života, zdravotní prevence, sociální práce a mnoha dalších oblastí. Těchto organizací je daleko 

více než mateřských center vyhovujících původní definici. (Unie center pro rodinu a komunitu, 

2014) 
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Podle Kolínské mají mateřská centra mnoho pozitivních účinků na matky i děti, které do nich 

docházejí. Zaprvé účast v nich pomáhá vyjít matkám z izolace, do které se vlivem neúčasti 

v práci a celodenní péče o dítě dostávají. Mohou se také realizovat při vedení kurzů pro děti 

a ostatní matky.  

Zadruhé mají matky možnost se v mateřských centrech vzdělávat. Některá mateřská centra 

nabízejí v součinnosti s úřady akreditované doškolovací a rekvalifikační kurzy. Často se stává, 

že je při těchto kurzech zajištěno hlídání dětí, čímž matkám odpadá významná překážka v účasti 

na kurzech.  

Zatřetí mohou matky pomoci rodinnému rozpočtu, protože některé práce v centru (např. 

vedení kurzů, hlídání dětí) jsou placené. 

U všech výše jmenovaných aktivit platí, že si matky nemusí hledat hlídání, protože děti 

mohou jít do centra s nimi. Tím se dostáváme k další výhodě mateřských center: děti přichází 

do kontaktu se svými vrstevníky a vidí svou matku v jiné roli než jen v domácnosti. (Kolínská, 

1995, s. 18–25) 

  



 

 

32 

 

4 Šetření bariér vzdělávání u matek na rodičovské dovolené 

Cílem mé práce je ověření existence bariér v dalším profesním vzdělávání matek 

na rodičovské dovolené a zjištění, jaká specifika v bariérách vzdělávání pro ně platí v porovnání 

s celou populací dospělých osob, kterou reprezentují vybrané výzkumy. 

Proto jsem v první kapitole představila další profesní vzdělávání a zařadila ho do širšího 

kontextu celoživotního vzdělávání. V tomto konceptu má své místo i svou nezastupitelnou 

funkci. Dále jsem se zabývala bariérami vzdělávání obecně a výzkumy, které se tohoto tématu 

týkají. Jak již bylo zmíněno výše, i přes podporu ze strany institucí je účast na dalším vzdělávání 

dospělých – a tím i na dalším profesním vzdělávání – poměrně nízká, což naznačuje, že bariéry 

vzdělávání existují a je namístě je poznávat a dále s nimi pracovat. Bariéry vzdělávání lze pro 

lepší přehlednost a orientaci v nich dělit do skupin podle hledisek, ze kterých na ně nahlížíme. 

Také zde byly představeny některé výzkumy, které se bariérami ve vzdělávání dospělých 

zabývaly. Tyto výzkumy představují cenný zdroj informací o tom, jaké bariéry vzdělávání jsou 

nejvíce pociťovány v dospělé populaci a současně představují základnu pro mé vlastní šetření, 

které se do značné míry inspiruje bariérami zjištěnými těmito výzkumy. Následující část mé 

práce se věnuje matkám na rodičovské dovolené, a to konkrétně specifikům, která mohou 

ovlivňovat bariéry v jejich dalším profesním vzdělávání. Jedním z omezujících faktorů by 

mohla být finanční náročnost kurzů, a proto jsem se podrobněji věnovala podmínkám a výši 

mateřské a rodičovské dovolené. Dále jsem se stručně věnovala rodinným faktorům, které 

mohou mít vliv na bariéry vzdělávání, a také situaci matek po rodičovské dovolené na trhu 

práce. V závěru této kapitoly jsem představila mateřská centra.  

Matky na a po rodičovské dovolené jsou rozhodně ohroženou skupinou na trhu práce a podle 

Průchy patří spolu s absolventy, seniory atd. mezi specifické cílové skupiny vzdělávání 

dospělých, které vyžadují zvláštní pozornost a péči (Průcha, 2014, s. 56). Z tohoto důvodu budu 

v následujícím vlastním šetření zjišťovat, které bariéry vzdělávání jsou pro matky na rodičovské 

dovolené klíčové a nejvíce je limitují v účasti na tomto vzdělávání.  

Bariérám ve vzdělávání dospělých se věnuje velké množství výzkumů. Kromě výzkumů 

uvedených ve výše zmíněných podkapitolách by bylo možné uvést například (viz také kapitola 

2 Bariéry vzdělávání dospělých): Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých 

u laické a odborné veřejnosti (2009), BADED Bariéry ve vzdělávání dospělých (2008), 

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU (2008) a mnoho dalších. 
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Žádný z těchto výzkumů se ovšem nevěnuje pouze skupině matek na rodičovské dovolené, 

a to i přes to, že tyto ženy patří do skupiny obyvatelstva ohroženého zvýšenou nezaměstnaností 

a zároveň se jedná o specifickou cílovou skupinu ve vzdělávání dospělých. Pro své šetření jsem 

zvolila jen oblast bariér dalšího profesního vzdělávání. Již ve výše uvedené podkapitole 

(3.3 Situace žen po rodičovské dovolené na trhu práce) byly zmíněny problémy matek, které 

se vrací do zaměstnání. Jedním ze způsobů jak s těmito problémy bojovat je právě další profesní 

vzdělávání. Odhalení bariér, které matky na rodičovské dovolené při dalším profesním 

vzdělávání pociťují, může být přínosem pro lepší nastavení vzdělávacích podmínek a možností 

při organizaci budoucích kurzů, a tím i zlepšení příležitostí těchto matek na trhu práce. 

Vlastní šetření bylo tedy zaměřeno právě na bariéry v dalším profesním vzdělávání 

pociťované matkami na rodičovské dovolené a bylo realizováno v deseti mateřských centrech 

na území hlavního města Prahy, a to vždy se svolením příslušného vedení centra.  

4.1 Cíle a hypotézy 

Pro mé šetření byly na základě předešlých kapitol stanoveny následující cíle: 

 Hlavním cílem mého šetření je zjistit, které bariéry ve vzdělávání dospělých pociťují 

matky na rodičovské dovolené. 

 Vedlejším cílem mého šetření je ověřit, zda má vliv na pociťované bariéry vzdělávání 

matek na rodičovské dovolené jejich účast na dalším vzdělávání v předchozích 

12 měsících. 

 Vedlejším cílem mého šetření je zjistit, zdali má vliv počet dětí a jejich věk na bariéry 

vzdělávání pociťované matkami těchto dětí. 

 Vedlejším cílem mého šetření je zjistit, zdali má vliv nejvyšší dosažené vzdělání 

na bariéry vzdělávání pociťované matkami na rodičovské dovolené. 

Z těchto cílů vyvozuji následující hypotézy 

 H1 Předpokládám, že ženy na rodičovské dovolené budou nejvíce pociťovat 

bariéry vzdělávání spojené s péčí o děti, rodinu a hlídáním dětí. 

Tuto hypotézu vyvozuji ze situace žen na rodičovské dovolené. Je zcela logické, že malé 

děti vyžadují péči, která matce zabere mnoho času a energie. Proto se často stává, že na další 

aktivity ji už času a energie zbývá jen málo.  
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Jak již bylo řečeno výše (v podkapitolách 3.2 Rodinné faktory a 3.3 Situace žen 

po rodičovské dovolené na trhu práce), je náročné umístit dítě mladší tří let do školky nebo 

do jeslí. Další možností jak tuto situaci vyřešit je zajistit po dobu kurzu hlídání, nebo docházet 

na kurzy, které hlídání po dobu kurzu zajišťují. Jedná se ale o omezení, protože žena je omezena 

buď dobou hlídání, nebo nabídkou kurzů s hlídáním.  

 H2 Předpokládám, že ženy, které se účastnily v předchozích 12 měsících dalšího 

vzdělávání, budou uvádět jiné bariéry, než ty, které se v předchozích 12 měsících 

dalšího vzdělávání neúčastnily. 

Tuto hypotézu vyvozuji ze zjištění výše uvedených výzkumů, (viz kapitola 2 Bariéry 

vzdělávání dospělých) které tuto skutečnost potvrzují. Lidé, kteří se v minulosti již nějakých 

kurzů účastnili, na bariéry vzdělávání nahlížet jinak, než ti, kteří se žádných kurzů dalšího 

vzdělávání neúčastnili. 

 H3 Předpokládám, že ženy s dětmi staršími tří let budou uvádět jiné bariéry, než 

ženy s mladšími dětmi. 

Situace matek s mladšími dětmi je jiná než situace matek, jejichž děti jsou starší. Věk tří let 

dítěte je většinou i dobou, kdy matky ukončují rodičovskou dovolenou a nastupují 

do zaměstnání (viz podkapitola 3.2 Situace žen po rodičovské dovolené na trhu práce) 

Rodičovskou dovolenou je možné čerpat až do 4 let věku dítěte, a proto předpokládám, že 

situace matek, které zůstanou na rodičovské dovolené déle, bude jiná, jak z pohledu časových, 

tak i finančních možností. 

 H4 Předpokládám, že ženy se dvěma a více dětmi budou více uvádět bariéry 

spojené s péčí o rodinu, domácnost a hlídáním dětí než ženy s jedním dítětem. 

Jak je již uvedeno v podkapitole 3.2 Rodinné faktory, péče o děti je náročná činnost, která 

vyžaduje spoustu času a energie. Čím více dětí žena má, tím méně času ji zbývá na aktivity 

spojené s dalším profesním vzděláváním a předpokládám, že bude více vnímat bariéry 

ve vzdělávání spojené s péčí o rodinu a hlídáním dětí. 

 H5 Předpokládám, že ženy s vyšším vzděláním budou uvádět jiné bariéry 

ve vzdělávání než ženy s nižším stupněm vzdělání. 

Výše vzdělání je dalším z faktorů, které ovlivňují náhled dospělých na další vzdělávání 

spojené s pracovní činností. Čím je dosažené vzdělání vyšší, tím více si lidé uvědomují nutnost 

se dále vzdělávat a tím pádem i jinak vnímají bariéry ve vzdělávání (Rabušicová, Rabušic, 
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2008, s. 111). Nejvyšším možným vzděláním je terciární, proto jsou respondentky, které toto 

vzdělání absolvovaly porovnávány s respondentkami, které dosáhly nižšího stupně vzdělání. 

V případě mého šetření se jedná o vzdělání sekundární.  

4.2 Metodologické aspekty šetření 

Pro svoje šetření jsem zvolila kvantitativní přístup, protože vyhovuje jeho účelu. 

Kvantitativní přístup podle Reichla předpokládá, že zkoumané fenomény sociálního světa jsou 

svým způsobem měřitelné, či minimálně nějak tříditelné a uspořadatelné. Informace o nich 

získává v co nejvíce formálně porovnatelné podobě. Záměrem tohoto přístupu je ověřit platnost 

představ o výskytu zkoumaných jevů a jejich charakteristikách, o vzájemných vztazích těchto 

charakteristik a případně o vztazích k dalším objektům. (Reichel, 2009, s. 40) 

Výhodou tohoto přístupu je možnost postihnout větší množství respondentů za poměrně 

krátký čas a také, na rozdíl od kvalitativního výzkumu, je možné pomocí kvalitativního 

výzkumu zkoumat předkládané vztahy a ověřovat hypotézy, což vyhovuje cílům práce.  

Vzhledem k cílům šetření jsem zvolila metodu standardizovaného dotazníku. Jedná 

se o metodu, kdy respondent písemnou formou odpovídá na otázky v tištěném formuláři 

(Disman, 2000, s. 141–124). Pro potřeby šetření byl vytvořen vlastní strukturovaný dotazník, 

který obsahuje 20 otázek, z toho 16 otázek se zaměřuje se přímo na bariéry ve vzdělávání 

a 4 otázky se ptají na sociodemografické ukazatele (nejvyšší dosažené vzdělání, počet dětí 

a jejich věk a předchozí účast na dalším vzdělávání), které slouží jako základ pro třídění 

druhého stupně.  

Dotazník obsahuje 16 uzavřených otázek, které jsou formulovány jako tvrzení. Uzavřené 

otázky nabízejí několik možných variant odpovědí, ze kterých si respondent vybírá odpověď, 

která se nejvíce blíží jeho názoru. Jedna z těchto otázek je dichotomická, táže se na předchozí 

účast na dalším profesním vzdělávání, zbytek jsou škálové otázky s variantami ano, spíše ano, 

spíše ne a ne. Zbylé čtyři otázky jsou otevřené. U tohoto typu otázek nedostává respondent 

na výběr z předem připravených odpovědí. V mém dotazníku tyto otázky zjišťují nejvyšší 

dosažené vzdělání, počet dětí, věk dětí a jiné bariéry, které nebyly ve výčtu. (Reichel, 2009, 

s.102–106). V úvodu dotazníku bylo ujištění o anonymitě a využití získaných dat pouze 

k akademickým účelům. Na závěr bylo uvedeno poděkování za vyplnění a čas věnovaný 

vyplňování dotazníku. 
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Velkým problémem dotazníků bývá jejich návratnost, která je podle Reichla u neošetřené 

akce kolem 5–20 %. Možnostmi jak zvýšit návratnost dotazníku jsou grafická úprava dotazníku 

a organizace sběru dat. Při vytváření dotazníku pro mé šetření jsem se zaměřila na jeho jasné, 

stručné a srozumitelné provedení. Osloveným respondentkám bylo představeno mé šetření 

a návratnost byla též zvýšena hromadným vyplňováním v prostorách mateřského centra 

a šířením pomocí známých již oslovených matek. Celkem bylo rozdáno 120 dotazníků, 

navrátilo se jich 70. Návratnost byla tedy 58 %. 

Data zjištěná výzkumem byla přepsána do datového listu a následně zpracována 

v tabulkovém editoru Microsoft Office Excel. V textu práce jsou uvedeny souhrnné tabulky. 

Vzor dotazníku je uveden v příloze této práce. 

4.3 Výběr respondentů 

Respondentky mého šetření byly matky na rodičovské dovolené. Rodičovskou dovolenou 

jsem zvolila z toho důvodu, že mateřská dovolená trvá jen 20–22 týdnů po porodu, a tudíž 

nepředpokládám, že takto brzy po narození dítěte by bylo běžné navštěvovat kurzy dalšího 

profesního vzdělávání. Respondentky byly vybírány metodou nabalování (snowball). Tato 

metoda je vhodná pro výběr respondentů v souborech, pro které neexistují seznamy ani jiné 

opory výběru. Princip této metody je poměrně jednoduchý. Několik málo osob splňující 

požadavky na respondenty výzkumu je na počátku výzkumu požádáno, aby každá jmenovala 

dalších 3–5 jedinců, které by také bylo možné do výběrového souboru zařadit. S těmi se pak 

opakuje stejný postup, až je získán požadovaný výběrový soubor, nebo se tipy nezačnou 

opakovat (Reichel, 2009, s. 80–84). Nevýhodou tohoto způsobu výběru může být, že 

se respondentky znají, a tudíž je pravděpodobné, že mají podobný životní styl, vzdělání, zájmy 

atd.  

Respondentky mého výzkumu byly matky na rodičovské dovolené, které žijí na území 

hlavního města Prahy a oslovovala jsem je v mateřských centrech, která jsou popsána 

v předcházejících kapitolách. Podle Průzkumu vnímání problematiky vzdělávání dospělých 

u laické a odborné veřejnosti realizovaného v roce 2009 přikládají lidé ve větších městech 

vzdělání větší význam než lidé v menších městech a také se tohoto vzdělání více účastní (AVID, 

2009, s. 4). Proto jsem se rozhodla provést šetření bariér vzdělávání u matek na rodičovské 

dovolené na území Prahy. Čím více matek se kurzů účastní, tím lépe je možné šetřit bariéry 

vzdělávání, které pociťují. Vyplnění dotazníku bylo čistě dobrovolné a matky byly žádány, aby 

dotazník předaly dalším matkám na rodičovské dovolené, které znají. Celkem vyplnilo dotazník 
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70 osob, nejedná se tedy o reprezentativní vzorek matek na rodičovské dovolené a závěry 

zjištěné tímto šetřením tedy není možné zobecňovat na širší populaci a ani pro populaci matek 

na rodičovské dovolené na území hlavního města Prahy. 

4.4 Výsledky šetření 

Vzhledem k nízkému počtu respondentů uvádím ve většině případů výsledky grafů v počtech 

reálných odpovědí a ne v procentech, protože to pokládám za praktičtější a přehlednější. První 

otázka mého šetření se týkala minulé účasti matek na dalším profesním vzdělávání. Konkrétní 

znění otázky bylo následující. Zúčastnila jste se v posledních 12 měsících nějaké vzdělávací 

aktivity související s vaší pracovní činností, nebo uplatněním na trhu práce? 

 

Graf 1 Účast matek na dalším profesním vzdělávání 

Jak je možné vidět z předchozího grafu, poměr matek účastnících se a neúčastnících 

se dalšího profesního vzdělávání byl poměrně vyrovnaný. Vzdělávacích aktivit spojených 

s pracovní činností, nebo uplatněním se na trhu práce se účastnilo 32 matek, neúčastnících 

se bylo 38. Účast na dalším profesním vzdělávání je tedy u mého vzorku výrazně vyšší, než 

tomu bylo u výzkumů popsaných v předešlých kapitolách. 

Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání byla struktura respondentek následující.  

32

38

Účast na dalším vzdělávání v posledních 12 
měsících

ano ne
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  Graf 2 Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Graf 2 znázorňuje nejvyšší dosažené vzdělání respondentek mého šetření. Odpovědi 

respondentek byly rozloženy do dvou kategorií vysokoškolské vzdělání a středoškolské 

vzdělání. Vyšší podíl byl respondentek s vysokoškolským vzděláním, kterých bylo 43. Do této 

kategorie spadaly respondentky s bakalářským, magisterským vzděláním i doktorským 

vzděláním. Středoškolsky vzdělaných respondentek bylo 27 a do této kategorie opět spadají jak 

respondentky a výučním listem, tak respondentky s maturitou. Kategorie základního a vyššího 

odborného vzdělání není v mém šetření zahrnuta, protože všechny matky, které se mého šetření 

zúčastnily, měly minimálně středoškolské vzdělání. 

Další otázka mého dotazníku se týkala počtu dětí. Rozložení odpovědí bylo následující. 

 

  Graf 3 Počet dětí 
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Nejvyšší dosažené vzdělání

Středoškolské vzdělání Vysokoškolské vzdělání
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Největší byl podíl matek s jedním dítětem. Těchto matek bylo celkem 42. Druhou nejčastější 

variantou byly dvě děti. Tuto variantu uvedlo 19 matek. Nejvyšší počet dětí, které matky 

uvedly, jsou tři. Tuto skutečnost uvedlo celkem 9 matek. Více než 3 děti žádná respondentka 

neuvedla. Pro potřeby mého šetření (viz hypotéza 4) byly kategorie dvě a tři děti sloučeny 

do jedné, nazvané matky se dvěma a více dětmi. 

Poslední otázka týkající se sociodemografických ukazatelů se tázala na věk dětí a rozložení 

bylo následující. 

 

Graf 4 Rozložení matek podle věku dětí 

V grafu 4 je zobrazeno rozložení respondentek podle toho, kolikaleté děti mají. Celkem měly 

respondentky dohromady 107 dětí. Matky byly rozděleny do dvou kategorií, a to na ty, které 

měly všechny děti mladší tří let nebo tříleté, a na ty, které měly i děti starší tří let. Matek jen 

s dětmi mladšími tří let a tříletými bylo celkem 45 a matek, které měly i děti starší tří let, bylo 

celkem 25. V této souvislosti je třeba podotknout, že všechny mé respondentky byly matkami 

na rodičovské dovolené, tudíž každá byla matkou alespoň jednoho dítěte mladšího 4 let. 

Ve výzkumu jsou zahrnuti i starší sourozenci těchto dětí, a proto kategorie dětí starších 3 let 

obsahuje tolik dětí. 

4.4.1 Pociťované bariéry ve vzdělávání 

Dále následovaly otázky na pociťované bariéry ve vzdělávání. Jednalo se o škálové otázky, 

na které bylo možné odpovídat ve čtyřech variantách ano, spíše ano, spíše ne a ne. Pro 

vyhodnocení šetření jsem spojila varianty ano a spíše ano do jedné a spíše ne a ne do druhé 

varianty.  

45

25

Rozložení matek podle věku dětí

Matky jen s dětmi mladšími 3. let a 3letými Matky s dětmi staršími 3. let
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Nejprve uvádím souhrnný výsledek, který nezohledňuje výše uvedené otázky na účast 

na dalším profesním vzdělávání, nejvyšší dosažené vzdělání, věk ani počet dětí. Výsledky této 

tabulky budou použity pro ověření a komentář hypotézy 1 H1 Předpokládám, že ženy 

na rodičovské dovolené budou nejvíce pociťovat bariéry spojené s péčí o děti, rodinu 

a hlídáním dětí. 

  Tabulka 5 Bariéry vzdělávání matek na rodičovské dovolené, souhrnná tabulka 

Bariéry vzdělávání 
Souhlasné 
odpovědi 

Pořadí 

Je těžké sehnat hlídání po dobu kurzů 55 1 

Mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám čas 49 2–3  

Čas konání kurzů mi nevyhovuje 49 2–3  

Mám hodně koníčků, takže na další vzdělávání nemám čas 36 4 

Nevyhovuje mi lokalita konání kurzů 35 5–6  

Není dost informací o vzdělávacích kurzech 35 5–6  

Není dost vhodných kurzů 34 7 

Má kvalifikace je vysoká, další vzdělání nepotřebuji 33 8 

Kvalita kurzů bývá poměrně nízká 31 9 

Nemám momentálně dostatek finančních prostředků 28 10 

Účast na vzdělávacích kurzech pro mě nemá smysl 25 11 

Mám obavy, že bych to nezvládla 22 12 

Myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné vzdělání 13 13 

Nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů 13 14 

Nemám přístup k PC/Internetu 2 15 

 

Jak můžeme vidět v tabulce 5, nejčastěji jmenovanou je v tomto případě bariéra spojená 

s hlídáním dětí, kterou zvolilo jako pociťovanou celkem 55 matek. Hned za ní následují bariéry: 

mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám čas a čas konání kurzů mi nevyhovuje. Obě 

tyto bariéry zvolilo jako pociťované shodně 49 matek. Další bariérou vzdělávání, kterou 

pociťovalo 36 matek je: mám hodně koníčků, takže na další vzdělávání nemám čas, za kterou 

následovaly bariéry: není dostatek informací o kurzech a nevyhovuje mi lokalita konání kurzů. 

Obě tyto bariéry volilo jako významné shodně 35 matek.  

Nejmenší míra souhlasu nastala u bariéry: nemám přístup k PC/Internetu, který je nutný pro 

dálkové studium, kterou uvedly pouze 2 respondentky. Nemohu se účastnit ze zdravotních 

důvodů a myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné vzdělání, uvedlo v obou případech 

13 respondentek, což je druhé nejnižší číslo.  
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Dle uvedených odpovědí můžeme soudit, že matky na rodičovské dovolené pociťují 

poměrně rozsáhlé množství bariér, které jsou hlavně z oblastí institucionálních a situačních 

bariér. Dispoziční bariéry nejsou pociťované až v takové míře s výjimkou tvrzení: má 

kvalifikace je již dostatečně vysoká, další vzdělání nepotřebuji, které uvedlo 33 matek a umístila 

se na 8. místě. 

4.4.2 Bariéry ve vzdělávání v závislosti na účasti na dalším vzdělávání 

Dále jsem se zaměřila na proměnu bariér ve vzdělávání u matek, které se v předešlých 

12 měsících účastnily dalšího vzdělávání a u těch, které se dalšího vzdělávání neúčastnily. 

K této oblasti se váže další hypotéza H2 Předpokládám, že ženy, které se účastnily 

v předchozích 12 měsících dalšího vzdělávání, budou uvádět jiné bariéry, než ty, které 

se v předchozích 12 měsících dalšího vzdělávání neúčastnily. Výsledky tabulky 6 budou 

použity pro ověření a komentář výše uvedené hypotézy. 

 Tabulka 6 Matky účastnící se a neúčastnící se dalšího profesního vzdělávání 

Bariéry vzdělávání 

Matky, 
účastnící 

se dalšího 
profesního 
vzdělávání 

Pořadí 

Matky, 
neúčastnící 
se dalšího 
profesního 
vzdělávání 

Pořadí 

Je těžké sehnat hlídání po dobu kurzů 24 1 31 2 

Mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy 
nemám čas 

20 2 29 3 

Čas konání kurzů mi nevyhovuje 17 3 32 1 

Má kvalifikace je vysoká, další vzdělání 
nepotřebuji 

14 4–6 19 9 

Mám hodně koníčků, takže na další vzdělávání 
nemám čas 

14 4–6 22 5 

Není dost informací o vzdělávacích kurzech 14 4–6 21 6–7 

Není dost vhodných kurzů 13 7 21 6–7 

Nemám momentálně dostatek finančních 
prostředků 

11 8–10 17 10–11 

Kvalita kurzů bývá poměrně nízká 11 8–10 20 8 

Nevyhovuje mi lokalita konání kurzů 11 8–10 24 4 

Účast na vzdělávacích kurzech pro mě nemá 
smysl 

6 11 19 10–11 

Mám obavy, že bych to nezvládla 5 12 17 12 

Myslím, že na další vzdělávání nemám 
dostatečné vzdělání 

4 13 9 14 

Nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů 1 14 12 13 

Nemám přístup k PC/Internetu. 0 15 2 15 



 

 

42 

 

 

Z tabulky 6 lze vyčíst následující data. Jako první jsem se zaměřila na matky, které se dalšího 

vzdělávání účastnily. Celkem jich bylo 32 a uvedly následující odpovědi.  

Nejvíce zastoupenou odpovědí je u této skupiny matek: je těžké sehnat hlídání po dobu 

kurzů, kterou zvolilo jako pociťovanou bariéru ve vzdělávání 24 matek z celkového počtu 

32. Dalšími pociťovanými bariérami ve vzdělávání byly: mám příliš starostí s péčí o dítě, 

na kurzy nemám čas (tuto bariéru pociťovalo 20 matek z 32) a čas konání kurzů mi nevyhovuje 

(tuto bariéru pociťovalo 17 matek z 32). Nejméně pociťovanými bariérami vzdělávání u této 

skupiny byly následující: nemám přístup k PC/Internetu, který je nutný pro dálkové studium 

(tuto bariéru nezvolila žádná z respondentek), nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů (tuto 

bariéru zvolila jen jedna respondentka). Další bariéry vzdělávání, které měly nízkou míru 

souhlasu, byly: myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné vzdělání (pouze 4 matky 

souhlasily s tímto tvrzením) a mám obavy, že bych to nezvládla (pouze 5 matek souhlasilo 

s tímto tvrzením). 

Celkově byly opět pociťovány institucionální a situační bariéry vzdělávání více než 

dispoziční. Výjimkou je tvrzení: má kvalifikace je již dostatečně vysoká, další vzdělání 

nepotřebuji, se kterým souhlasilo 14 matek a tím se spolu s bariérami, mám hodně koníčků, 

takže na další vzdělávání nemám čas a není dost informací o vzdělávacích kurzech, ocitla 

na 4. až 6. místě. 

Matek, které se v minulých 12 měsících neúčastnily dalšího profesního vzdělávání, bylo 

celkem 38 a pociťovaly následující bariéry vzdělávání. 

Nejčastěji byla pociťována bariéra vzdělávání spojená s časem konání kurzů, tuto bariéru 

pociťovalo 32 matek z celkového počtu 38. Hned po ní následovala bariéra spojená 

s problémem hlídáním dětí v době kurzů, kterou zvolilo 31 matek a s počtem 29 souhlasných 

odpovědí následuje bariéra spojená s nedostatkem času z důvodu péče o rodinu. Další bariéry 

s vysokým podílem souhlasných odpovědí byly: nevyhovuje mi lokalita konání kurzů, mám 

hodně koníčků, takže na další vzdělávání nemám čas a není dost informací o vzdělávacích 

kurzech. 

Naopak nejmenší podíl souhlasných odpovědí měly bariéry: nemám přístup k PC/Internetu, 

který je nutný pro dálkové studium a myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné vzdělání. 

První ze jmenovaných uvedly jako pociťovanou bariéru jen 2 respondentky, druhou zmíněnou 

bariéru vzdělávání uvedlo jako relevantní 9 respondentek. 
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Matky, které se v předchozím roce neúčastnily dalšího profesního vzdělávání, pociťovaly 

bariéry jak situační a institucionální tak i dispoziční v poměrně velké míře. 

Všechny výše uvedené bariéry byly více pociťovány matkami, které se v předchozích 

12 měsících neúčastnily dalšího vzdělávání. Největší rozdíly v pořadí pociťovaných bariér 

u skupin matek, které se účastnily a které se neúčastnily dalšího profesního vzdělávání, je 

možné vysledovat u těchto bariér: 

Nevyhovuje mi lokalita konání kurzů, tato bariéra se vyskytuje na 8.–10. místě ve skupině 

matek, které se vzdělávacího kurzu účastnily, a na 4. místě ve skupině matek, které se kurzů 

neúčastnily.  

Má kvalifikace je vysoká, další vzdělání nepotřebuji, toto tvrzení se umístilo na 4.–6. místě 

v případě matek, které se účastnily dalšího profesního vzdělávání a na 9. místě v případě matek, 

které se dalšího profesního vzdělávání neúčastnily.  

4.4.3 Bariéry ve vzdělávání matek na rodičovské dovolené v závislosti na věku dětí 

Data z této podkapitoly budou použita pro ověření a komentář hypotézy číslo 3, která má 

následující znění. H3 Předpokládám, že ženy s dětmi staršími tří let budou uvádět jiné 

bariéry, než ženy s mladšími dětmi. 
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Tabulka 7 Bariéry vzdělávání matek na rodičovské dovolené v závislosti na věku dětí 

Bariéry vzdělávání 

Matky jen 
s dětmi 

mladšími 
3 let 

a 3letými 

pořadí 

Matky 
s dětmi 
staršími 

3 let 

pořadí 

Je těžké sehnat hlídání po dobu kurzů 37 1 18 1 

Mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy 
nemám čas 

36 2 13 6 

Čas konání kurzů mi nevyhovuje 32 3 17 2 

Mám hodně koníčků, takže na další vzdělávání 
nemám čas 

28 4 8 13 

Není dost informací o vzdělávacích kurzech 25 5 10 8–10 

Má kvalifikace je vysoká, další vzdělání 
nepotřebuji 

24 6 9 11–12 

Nevyhovuje mi lokalita konání kurzů 21 7 14 3–5 

Není dost vhodných kurzů 20 8–9  14 3–5 

Kvalita kurzů bývá poměrně nízká 20 8–9 11 7 

Účast na vzdělávacích kurzech pro mě nemá 
smysl 

15 10 10 8–10 

Nemám momentálně dostatek finančních 
prostředků 

14 11 14 3–5  

Mám obavy, že bych to nezvládla 12 12 10 8–10  

Nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů 9 13 4 14 

Myslím, že na další vzdělávání nemám 
dostatečné vzdělání 

4 14 9 11–12  

Nemám přístup k PC/Internetu 0 15 2 15 
 

Tabulka 7 popisuje bariéry vzdělávání, které volily matky na rodičovské dovolené, a dělí je 

do skupin podle toho, jestli matka měla všechny děti mladší tří let, nebo jestli měla alespoň 

jedno dítě starší tří let. 

Matek jen s dětmi, které byly mladší tří let, bylo celkem 45 a bariéry, které nejčastěji 

pociťovaly, byly následující. Nejvíce uváděnou bariérou vzdělávání pro tuto skupinu matek je 

bariéra je těžké sehnat hlídání po dobu kurzů, kterou uvedlo 37 matek ze 45. Hned po ní 

následují bariéry vzdělávání: mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám čas (36 matek 

ze 45) a čas konání kurzů mi nevyhovuje (32 matek ze 45).  

Bariéra vzdělávání spojená s přístupem k počítači a internetu nebyla v této skupině matek 

zmíněna vůbec. Poměrně málo byly uváděny následující bariéry vzdělávání: myslím, že na další 

vzdělávání nemám dostatečné vzdělání (4 matky ze 45), nemohu se účastnit ze zdravotních 

důvodů (9 matek ze 44) a mám obavy, že bych to nezvládla (12 matek ze 45). 

Pokud budou bariéry opět roztříděny do kategorií podle Crossové, pak jsou nejvíce uváděny 

situační a institucionální bariéry, dispoziční bariéry jsou pociťovány v menší míře. 
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Matek, které měly i děti starší tří let, bylo celkem 25 a nejčastěji pociťovaly následující 

bariéry vzdělávání. Nejvíce byla opět pociťovaná bariéra vzdělávání spojená s hlídáním dětí 

během kurzů, kterou uvedlo 18 matek z 25. Druhou nejčastěji pociťovanou bariérou vzdělávání 

byla bariéra čas konání kurzů mi nevyhovuje, kterou zvolilo 17 matek. Hned po ní následují 

na 3.–5. místě bariéry vzdělávání nevyhovuje mi lokalita konání kurzů, není dost vhodných 

kurzů a nemám momentálně dostatek finančních prostředků, které uvedlo 14 matek. 

Naopak málo byly pociťovány následující bariéry vzdělávání: nemám přístup k PC nebo 

internetu uvedly jen 2 matky. Také bariéra vzdělávání nemohu se účastnit ze zdravotních 

důvodů byla poměrně málo zastoupena, uvedly ji jen 4 matky z 25. Další málo zastoupenou 

bariérou vzdělávání byla tato: myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné vzdělání. Tu 

uvedlo 9 matek z 25.  

Pokud bychom opět rozdělili bariéry do skupin, nejvíce jsou pociťovány situační 

a institucionální bariéry vzdělávání, dispoziční bariéry vzdělávání jsou pociťovány méně 

s výjimkou tvrzení má kvalifikace je dostatečně vysoká, další vzdělávání nepotřebuji, se kterým 

souhlasilo 9 matek z 25.  

Největší rozdíly mezi těmito dvěma skupinami jsou u následujících bariér: 

Mám hodně koníčků, takže na další vzdělávání nemám čas. Tato bariéra měla také v obou 

skupinách velmi rozdílné umístění. U matek mladších dětí se umístila už na 4. místě, zatímco 

matky starších dětí ji umístily na 13. místo. 

Nemám momentálně dostatek finančních prostředků, tato bariéra vzdělávání se v případě 

matek mladších dětí umístila až na 11. místě, tudíž nebyla považována za příliš významnou. 

V případě matek starších dětí se umístila na 3.–5. místě, což je první polovina nejčastěji 

pociťovaných bariér. 

Má kvalifikace je vysoká, další vzdělání nepotřebuji. Matky mladších dětí souhlasily s tímto 

tvrzením více, v jejich případě se bariéra umístila na 6. místě, zatímco matky starších dětí 

s tímto tvrzením příliš nesouhlasily a umístily toto tvrzení na 11.–12. místo.  

Mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám čas, tato bariéra se umístila na 2. místě 

v případě matek, které měly jen děti mladší než tři roky a až na 6. místě v případě matek, které 

měly i děti starší tří let. 
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Není dost informací o vzdělávacích kurzech. U této bariéry byl také rozdíl v pořadí, i když 

ne tak významný jako u předchozích tří bariér. V případě matek mladších dětí se tato bariéra 

umístila na 5. místě, zatímco v případě matek starších dětí se umístila až na 8.–10. místě. 

4.4.4 Bariéry ve vzdělávání matek na rodičovské dovolené v závislosti na počtu dětí. 

V této podkapitole jsem se zaměřila na to, jak se budou proměňovat bariéry v závislosti 

na tom, kolik dětí respondentka má. Data v této části práce souvisí s hypotézou číslo čtyři, která 

má následující znění: H4 Předpokládám, že ženy se dvěma a více dětmi budou více uvádět 

bariéry spojené s péčí o rodinu, domácnost a hlídáním dětí než ženy s jedním dítětem. 

Tato data budou použita pro následné ověření a komentář této hypotézy. 

Tabulka 8 Bariéry vzdělávání podle počtu dětí 

Bariéry vzdělávání 
Matky 

s 1 dítětem 
Pořadí 

Matky 
se 2 a více 

dětmi 
Pořadí 

Je těžké sehnat hlídání po dobu kurzů 34 1 21 1 

Mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám 
čas 

33 2 16 4 

Čas konání kurzů mi nevyhovuje 32 3 17 2–3 

Mám hodně koníčků, na další vzdělávání nemám čas 25 4 11 9–10 

Není dost informací o vzdělávacích kurzech 23 5–6 12 8 

Má kvalifikace je vysoká, další vzdělání nepotřebuji 23 5–6 10 11–12 

Nevyhovuje mi lokalita konání kurzů 20 7 15 5 

Kvalita kurzů bývá poměrně nízká 17 8–9 14 6–7 

Není dost vhodných kurzů 17 8–9 17 2–3 

Účast na vzdělávacích kurzech pro mě nemá smysl 14 10–11 11 9–10 

Nemám momentálně dostatek finančních 
prostředků 

14 10–11 14 6–7 

Mám obavy, že bych to nezvládla 12 12 10 11–12 

Nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů 9 13 4 14 

Myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné 
vzdělání 

4 14 9 13 

Nemám přístup k PC/Internetu, který je nutný pro 
další vzdělávání 

0 15 2 15 

 

Tabulka 8 popisuje bariéry ve vzdělávání u matek na rodičovské dovolené v závislosti 

na počtu dětí. Matky jsou rozděleny do dvou kategorií: na ty, které mají jen jedno dítě, a na ty, 

které mají dvě a více dětí. Jak již bylo uvedeno výše, z celkového počtu 70 respondentek bylo 

matek s jen jedním dítětem 42, matek se dvěma a více dětmi bylo 28.  

Respondentky s jedním dítětem pociťují jako nejsilnější bariéru: je těžké sehnat hlídání 

po dobu kurzů (34 respondentek s jedním dítětem ji pociťovalo jako relevantní). Dále uváděly 
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bariéry: mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám čas (33 matek s jedním dítětem) a čas 

konání kurzů mi nevyhovuje (32 matek s jedním dítětem). Naopak matky jednoho dítěte vůbec 

neuvedly bariéru vzdělávání: nemám přístup k PC/Internetu, který je nutný pro další 

vzdělávání. Nejméně souhlasí s tvrzením: myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné 

vzdělání (4 matky s jedním dítětem), málo je také uváděna bariéra: nemohu se účastnit 

ze zdravotních důvodů (9 matek s jedním dítětem) 

Pokud bychom rozdělili bariéry do skupin podle Crossové, pak matky s jedním dítětem 

pociťují spíše situační a institucionální bariéry, dispoziční bariéry jsou pociťovány o něco 

méně. 

Matky dvou a více dětí uváděly jako nejvíce pociťované následující bariéry: je těžké sehnat 

hlídání po dobu kurzů (21 respondentek), není dost vhodných kurzů a čas konání kurzů mi 

nevyhovuje (obě tyto bariéry uvedlo shodně 17 matek). Teprve poté je v pořadí bariéra: mám 

příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám čas. Tu pociťovalo 16 matek se dvěma a vice dětmi. 

Nejméně pociťované bariéry vzdělávání u této skupiny matek jsou opět bariéry spojené 

s informačními technologiemi a přístupem k počítači, které pociťovaly jen 2 matky, a zdravotní 

důvody, které pociťovaly 4 matky se dvěma dětmi.  

Pokud bychom opět rozdělili bariéry do skupin podle Crossové, pak matky se dvěma dětmi 

pociťují spíše institucionální a situační bariéry, dispoziční bariéry jsou pociťovány o něco 

méně. 

Jak můžeme vidět v tabulce 8, pociťované bariéry se proměňují v závislosti na tom, kolik 

dětí matka má. Největší rozdíly jsou v následujících bariérách: 

Má kvalifikace je vysoká, další vzdělání nepotřebuji, tato bariéra se umístila na 5.–6. místě 

v případě matek s jedním dítětem a na 11.–12. místě v případě matek se dvěma a více dětmi.  

Není dost vhodných kurzů. U této bariéry byl také výrazný rozdíl v pořadí, u matek s jedním 

dítětem byla tato bariéry na 8.–9. místě, zatímco u matek se dvěma a více dětmi byla na 2.–

3. místě. 

Bariéra mám hodně koníčků, na další vzdělávání nemám čas se v případě matek s jedním 

dítětem umístila na 4. místě a u matek se dvěma a více dětmi se umístila na 9.–10. místě.  

Bariéra: nemám momentálně dostatek finančních prostředků se u matek s jedním dítětem 

vyskytovala až na 10.–11. místě, zatímco u matek se dvěma a více dětmi byla tato bariéra již 

na 6.–7. místě.  
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4.4.5 Bariéry ve vzdělávání matek na rodičovské dovolené v závislosti na jejich 

nejvyšším dosaženém vzdělání 

Data z této podkapitoly budou použita k ověření a komentáři hypotézy číslo 5, která má 

následující znění. H5 Předpokládám, že ženy s vyšším vzděláním budou uvádět jiné bariéry 

ve vzdělávání než ženy s nižším stupněm vzdělání.  

Tabulka 9 Bariéry vzdělávání matek na rodičovské dovolené v závislosti na výši vzdělání 

Bariéry vzdělávání 
Matky 
se SŠ 

vzděláním 
Pořadí 

Matky s VŠ 
vzděláním 

Pořadí 

Mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám 
čas 

20 1 29 3 

Není dost informací o vzdělávacích kurzech 19 2 16 7–10 

Čas konání kurzů mi nevyhovuje 18 3–4 31 2 

Není dost vhodných kurzů 18 3–4 16 7–10 

Je těžké sehnat hlídání po dobu kurzů 17 5 38 1 

Nevyhovuje mi lokalita konání kurzů 16 6 19 6 

Kvalita kurzů bývá poměrně nízká 15 7 16 7–10 

Nemám momentálně dostatek finančních 
prostředků 

12 8–9 16 7–10 

Mám hodně koníčků, na další vzdělávání nemám 
čas 

12 8–9 24 4 

Má kvalifikace je vysoká, další vzdělání 
nepotřebuji 

11 10–11 22 5 

Účast na vzdělávacích kurzech pro mě nemá 
smysl 

11 10–11 14 11 

Mám obavy, že bych to nezvládla 10 12 12 12 

Myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné 
vzdělání 

8 13 5 14 

Nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů 7 14 6 13 

Nemám přístup k PC/Internetu 2 15 0 15 

 

Ve výše uvedené tabulce 9 představuji pociťované bariéry vzdělávání u matek 

s vysokoškolským vzděláním a se středoškolským vzděláním. Jak je již uvedeno výše, 

v kategorii vysokoškolské vzdělání jsou sloučeny kategorie bakalářského a magisterského 

vzdělání a celkový počet těchto respondentek je 43. V kategorii středoškolské vzdělání jsou 

sloučeny respondentky se středoškolským vzděláním s maturitou a se středoškolským 

vzděláním s výučním listem a je jich celkem 27. Respondentky se základním vzděláním 

a s vyšším odborným vzděláním se mi nepodařilo oslovit, a proto se v předkládaných tabulkách 

tato kategorie neobjevuje. 

V tabulce 9 můžeme vidět, že nejvíce pociťovanou bariérou vzdělávání je pro skupinu matek 

se středoškolským vzděláním bariéra: mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám čas. 
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Tuto bariéru zvolilo 20 matek z 27. Druhou nejvíce uváděnou bariérou vzdělávání je nedostatek 

informací o kurzech, tuto bariéru vzdělávání uvedlo 19 matek z 27. Dalšími pociťovanými 

bariérami vzdělávání u této skupiny respondentek jsou: čas konání kurzů mi nevyhovuje, není 

dostatek vhodných kurzů a je těžké sehnat hlídání po dobu kurzů, které zvolilo shodně 18 matek. 

Nejméně uváděnými bariérami vzdělávání jsou: nemám přístup k PC a internetu (jen 

2 respondentky uvedly tuto variantu), nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů 

(7 respondentek z 27) a myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné vzdělání 

(8 respondentek z 27). 

Skupina matek na rodičovské dovolené se středoškolským vzděláním uváděla nejčastěji 

situační a institucionální bariéry, dispoziční bariéry byly uváděny méně. 

Nejvíce pociťovanou bariérou u skupiny vysokoškolsky vzdělaných matek je problém 

s hlídáním dětí po dobu kurzů, tuto bariéru vzdělávání zvolilo 38 vysokoškolsky vzdělaných 

matek ze 43. Druhou nejčastěji pociťovanou bariérou je nevyhovující čas konání kurzů, tuto 

bariéru vzdělávání pociťovalo 31 respondentek ze 43. Dalšími významnými bariérami 

vzdělávání pro skupinu vysokoškolsky vzdělaných matek na rodičovské dovolené jsou: mám 

příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám čas, mám hodně koníčků, na další vzdělání nemám 

čas a má kvalifikace je vysoká, další vzdělávání nepotřebuji. 

Nejméně jsou touto skupinou respondentek pociťovány bariéry vzdělávání spojené 

s přístupem k počítači a internetu. Tuto variantu nezvolila žádná z respondentek. Dále bylo 

uváděno tvrzení na další vzdělávání nemám dostatečné vzdělání, se kterým souhlasilo jen 

5 respondentek, a nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů, s se kterým souhlasilo jen 

6 respondentek. 

Matky na rodičovské dovolené s vysokoškolským vzděláním uváděly na prvních místech 

situační a institucionální bariéry. Dispoziční bariéry vzdělávání byly uváděny méně než 

předchozí dva typy bariér vzdělávání opět s výjimkou tvrzení: má kvalifikace je vysoká, další 

vzdělávání nepotřebuji, které se umístilo na 5. místě. 

Největší rozdíly v pořadí můžeme nalézt u následujících bariér vzdělávání: 

Bariéra není dost informací o vzdělávacích kurzech se umístila na 2. místě v případě matek 

se středoškolským vzděláním, ale až na 7.–10. místě v případě matek s vysokoškolským 

vzděláním. 
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Bariéra není dost vhodných kurzů se ve skupině matek se středoškolským umístila na 3.–

4. místě, zatímco ve skupině matek s vysokoškolským vzděláním se umístila až na 7.–10. místě. 

Bariéra je těžké sehnat hlídání po dobu kurzů se umístila na 5. místě ve skupině respondentek 

se středoškolským vzděláním a na 1. místě u skupiny respondentek s vysokoškolským 

vzděláním.  

Bariéra vzdělávání mám hodně koníčků, na další vzdělávání nemám čas se umístila na 8.–

9. místě v případě matek se středoškolským vzděláním a na 4. místě v případě matek 

s vysokoškolským vzděláním. 

Má kvalifikace je vysoká, další vzdělání nepotřebuji: tato bariéra vzdělávání se ve skupině 

matek se středoškolským vzděláním umístila na 10.–11. místě a ve skupině matek 

s vysokoškolským vzděláním na 5. místě. 

4.5 Interpretace výsledků šetření 

Dotazníkové šetření mělo jeden hlavní cíl a tři vedlejší cíle, které jsou představeny výše 

v podkapitole 4.1 Cíle a hypotézy a na jejichž základě bylo formulováno 5 hypotéz, které jsou 

představeny tamtéž. Šetření bylo zaměřeno na zjištění bariér v dalším profesním vzdělávání 

u matek na rodičovské dovolené. 

 H1 Předpokládám, že ženy na rodičovské dovolené budou nejvíce pociťovat bariéry 

spojené s péčí o děti, rodinu a hlídáním dětí. 

Výsledky dotazníkového šetření tuto hypotézu potvrdily. Nejvíce byla matkami 

pociťována bariéra vzdělávání spojená s hlídáním dětí po dobu kurzů. Jako druhá byla nejvíce 

pociťována bariéra vzdělávání spojená s péčí o rodinu a děti společně s nevyhovujícím časem 

konání kurzů. Tyto bariéry vzdělávání pociťovalo v prvním případě 55 matek a v druhém 

49 matek. Péče o děti a nutnost zajištění hlídání tedy u matek na rodičovské dovolené tvoří 

výraznou bariéru vzdělávání. Bariéra spojená s péčí o rodinu byla u výše uvedených výzkumů 

vzdělávání dospělých také uváděna mezi prvními pěti nejvíce pociťovanými bariérami, ovšem 

u matek na rodičovské dovolené byla tato skupina bariér uváděna výrazně více než ostatní 

bariéry vzdělávání. Vzhledem k tomu, že šetření není reprezentativní, není možné výsledky 

zobecňovat na celou populaci matek na rodičovské dovolené. Ovšem pro respondentky šetření 

lze říci, že pociťují bariéry vzdělávání spojené s péčí a hlídáním dětí a nevyhovujícím časem 

konání kurzů více než ostatní bariéry vzdělávání a tudíž lze tvrdit, že se hypotéza číslo 1 se pro 

respondentky tohoto šetření potvrdila. 
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 H2 Předpokládám, že ženy, které se účastnily v předchozích 12 měsících dalšího 

vzdělávání, budou méně uvádět jiné bariéry, než ty, které se v předchozích 

12 měsících dalšího vzdělávání neúčastnily. 

V této hypotéze vycházím z předpokladu, že účast na dalším profesním vzdělávání ovlivňuje 

pohled účastníků na toto vzdělávání i na jeho bariéry (plné znění hypotézy je v podkapitole 

4.1 Cíle a hypotézy). 

Matky na rodičovské dovolené, které se v předchozích 12 měsících účastnily dalšího 

vzdělávání, nejvíce pociťovaly následující bariéry vzdělávání. Jako první byla uváděna bariéra 

vzdělávání spojená s hlídáním dětí po dobu kurzů, jako druhá byla uváděna bariéra, mám příliš 

starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám čas a jako třetí nejčastější bariéra vzdělávání byl uveden 

nevyhovující čas konání kurzů. 

Matky na rodičovské dovolené, které se v předchozích 12 měsících neúčastnily dalšího 

vzdělávání, nejvíce uváděly tyto bariéry vzdělávání. Jako první bariéru vzdělávání matky určily 

nevyhovující čas konání kurzů. Hned další nejčastěji uváděnou bariérou vzdělávání 

byl problém s hlídáním dětí v době kurzů a následující pociťovaná bariéra vzdělávání byl 

nedostatek času z důvodu péče o rodinu. 

Z výsledku šetření tedy vyplývá, že první tři nejvíce pociťované bariéry vzdělávání jsou 

stejné u matek, které se v předchozích 12 měsících dalšího profesního vzdělávání účastnily 

i u těch, které se ho v uvedené době neúčastnily. Jsou ovšem uváděné v jiném pořadí.  

Rozdíly v pociťovaných bariérách vzdělávání ovšem lze mezi oběma skupinami matek 

na rodičovské dovolené nalézt.  

Rozdíly jsou v pořadí některých bariér vzdělávání. Největší rozdíly jsou patrné u bariér 

vzdělávání spojených s lokalitou konání kurzů, která je vnímána jako významná bariéra 

matkami, které se kurzů neúčastnily (4. místo), ale jako málo významná matkami, které 

se vzdělávacího kurzu účastnily (8.–10. místo). Tato situace by se dala vysvětlit tak, že matky, 

které se ještě dalšího profesního vzdělávání neúčastnily, považují dojíždění do kurzů za větší 

překážku, než ve skutečnosti je. Jedná se však pouze o můj názor a tato skutečnost by pro bližší 

pochopení vyžadovala další podrobnější zkoumání. 

Další významnější rozdíl lze nalézt u tvrzení má kvalifikace je vysoká, další vzdělání 

nepotřebuji. Toto tvrzení mělo vysokou míru souhlasu u matek, které se účastnily dalšího 

profesního vzdělávání (4.–6. místo), u matek, které se dalšího profesního vzdělávání 
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neúčastnily, byla míra souhlasu nižší (9. místo). Tato skutečnost by se dala vysvětlit vyšším 

sebevědomím absolventek kurzů dalšího profesního vzdělávání, ale opět se jedná jen o moji 

domněnku, kterou by bylo nutné ověřit. 

Hypotéza číslo dvě se tedy potvrdila. V prvních třech nejčastěji pociťovaných bariérách 

vzdělávání se sice matky neliší a shodně uvádějí překážky vzdělávání spojené s hlídáním dětí 

po dobu kurzů, nevyhovujícím časem konání kurzů a nedostatkem času z důvodu péče o děti, 

liší se ovšem v uváděném pořadí bariér vzdělávání, a to jak v případě prvních tří, tak i v dalších 

případech jmenovaných výše. Opět je ovšem třeba zdůraznit, že výzkumný vzorek není 

reprezentativní, a proto výše uvedená data není možné zobecnit na celou populaci matek 

na rodičovské dovolené. 

 H3 Předpokládám, že ženy s dětmi staršími tří let budou uvádět jiné bariéry, než 

ženy s mladšími dětmi. 

V této hypotéze vycházím z předpokladu, že situace matek s mladšími dětmi je jiná než 

situace matek, jejichž děti jsou starší. Starší děti vyžadují jinou péči než mladší děti a také je 

snazší je umístit do školky nebo jiného zařízení (plné znění hypotézy je v podkapitole 4.1 Cíle 

a hypotézy). 

Matky s dětmi mladšími 3 let a 3letými nejvíce uváděly bariérou vzdělávání je těžké sehnat 

hlídání po dobu kurzů. Hned po ní následují bariéry vzdělávání: mám příliš starostí s péčí o dítě, 

na kurzy nemám čas a čas konání kurzů mi nevyhovuje.  

Matky s dětmi staršími 3 let také nejčastěji pociťovaly bariéru vzdělávání spojenou 

s hlídáním dětí, ale další nejčastěji pociťované bariéry vzdělávání již byly odlišné. Druhou 

nejčastěji pociťovanou bariérou vzdělávání byla bariéra čas konání kurzů mi nevyhovuje. 

Na třetím místě se umístily hned tři bariéry vzdělávání: nevyhovuje mi lokalita konání kurzů, 

není dost vhodných kurzů a nemám momentálně dostatek finančních prostředků. 

Další významnější rozdíly v pořadí lze nalézt u následujících bariér vzdělávání. Matky 

s mladšími dětmi pociťovaly více než matky se staršími dětmi následující bariéry vzdělávání:  

Mám hodně koníčků, takže na další vzdělávání nemám čas. U matek mladších dětí se umístila 

už na 4. místě, zatímco matky starších dětí ji umístily na 13. místo. 

Má kvalifikace je vysoká, další vzdělání nepotřebuji. U matek mladších dětí se tato bariéra 

vzdělávání umístila na 6. místě, zatímco u matek starších dětí se vyskytovala až na 11.–

12. místě.  
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Mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám čas. Tato bariéra se umístila na 2. místě 

v případě matek, které měly jen děti mladší než tři roky a tříleté, a až na 6. místě v případě 

matek, které měly i děti starší tří let. 

Není dost informací o vzdělávacích kurzech. V případě matek mladších dětí se tato bariéra 

umístila na 5. místě, zatímco v případě matek starších dětí se umístila až na 8.–10. místě. 

Matky se staršími dětmi pociťovaly více než matky s mladšími dětmi následující bariéru 

vzdělávání: 

Nemám momentálně dostatek finančních prostředků. Tato bariéra vzdělávání se v případě 

matek mladších dětí umístila až na 11. místě, tudíž nebyla považována za příliš významnou, ale 

v případě matek starších dětí se umístila už na 3.–5. místě. 

Z výsledků šetření tedy vyplývá, že hypotéza číslo 3 se také potvrdila. Matky s mladšími 

dětmi pociťují hlavně překážky vzdělávání spojené s hlídáním dětí a péčí o ně a také jim 

(pravděpodobně z těchto důvodů) nevyhovuje čas konání kurzů. Matky starších dětí také 

pociťují bariéry vzdělávání spojené s hlídáním dětí, ale daleko více vidí problém i v samotných 

kurzech, kdy jim nevyhovuje jak jejich čas konání, zaměření ani lokalita. Také mnohem více 

než matky mladších dětí řeší finanční stránku účasti na kurzech dalšího vzdělávání. Teprve poté 

uvádí jako překážku vzdělávání péči o děti a domácnost. Významné rozdíly lze nalézt 

i u ostatních bariér vzdělávání. 

 H4 Předpokládám, že ženy se dvěma a více dětmi budou více uvádět bariéry 

spojené s péčí o rodinu, domácnost a hlídáním dětí než matky s jedním dítětem. 

V hypotéze číslo 4 vycházím z předpokladů, že péče o děti je náročná činnost, která vyžaduje 

spoustu času a energie. Čím více dětí žena má, tím méně času ji zbývá na aktivity spojené 

s dalším profesním vzděláváním a bude více vnímat bariéry ve vzdělávání spojené s péčí 

o rodinu a hlídáním dětí (plné znění hypotézy je v podkapitole 4.1 Cíle a hypotézy). 

Respondentky s jedním dítětem pociťují jako nejsilnější bariéru vzdělávání problém 

s hlídáním dětí během kurzů. Další často pociťované bariéry vzdělávání jsou nedostatek času 

z důvodu péče o dítě a rodinu a nevyhovující čas konání kurzů.  

Matky dvou a více dětí také uváděly jako nejvíce pociťovanou bariéru vzdělávání obtížnost 

sehnat hlídání během kurzů, ale poté se v nejčastěji pociťovaných bariérách liší od předchozí 

skupiny. Další nejvíce pociťované bariéry vzdělávání jsou názory, že není dostatek vhodných 
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kurzů a že čas konání kurzů není vyhovující. Teprve poté je v pořadí bariéra mám příliš starostí 

s péčí o dítě, na kurzy nemám čas.  

Matky dvou a více dětí tedy pociťují mnohem více institucionální bariéry vzdělávání, bariéry 

spojené s rodinou jsou pro ně také významné, ale ne tolik jako pro matky jednoho dítěte. Tato 

skutečnost by se dala vysvětlit mnoha způsoby. První může být skutečnost, že matky dvou 

a více dětí mají jedno z dětí již starší, samostatnější a může pomoci s péčí o domácnost 

a mladšího sourozence. Další možností je, že matky, které mají více dětí, již mají mnoho 

zkušeností s péčí o děti a domácnost, a proto nemusí tuto bariéru pociťovat tak výrazně jako 

matky mladších dětí. Jedná se ovšem pouze o moje domněnky, pro potvrzení, či vyvrácení 

těchto domněnek by byl potřeba další výzkum. 

Další rozdíly jsou v pořadí některých bariér. Matky s jedním dítětem pociťovaly více než 

matky s dvěma a více dětmi následující bariéry vzdělávání: má kvalifikace je vysoká, další 

vzdělání nepotřebuji (5.–6. místo) a mám hodně koníčků, na další vzdělávání nemám čas 

(4. místo). Naopak matky se dvěma a více dětmi pociťovaly více než matky s jedním dítětem 

tyto bariéry: není dost vhodných kurzů (2.–3. místo) a nemám momentálně dostatek finančních 

prostředků (6.–7. místo).  

Výše uvedené informace zjištěné šetřením naznačují, že matky s dvěma a více dětmi sice 

na prvním místě uvádí bariéru spojenou s problémem sehnat hlídání během kurzů, ale dále 

pociťují spíše bariéry vzdělávání spojené s kurzy a jejich organizací než ty spojené s péčí o děti 

a domácnost. Na základě toho tedy vyvozuji, že hypotéza číslo 4 se nepotvrdila.  

 H5 Předpokládám, že ženy s vyšším vzděláním budou uvádět jiné bariéry 

ve vzdělávání než ženy s nižším stupněm vzdělání. 

Tato hypotéza vychází z předpokladů, že výše dosaženého vzdělání ovlivňuje náhled 

dospělých na další profesní vzdělávání a tím i na jeho bariéry. (Plné znění hypotézy je 

v podkapitole 4.1 Cíle a hypotézy)  

Výsledky šetření poskytly následující data. Nejvíce pociťovanou bariérou u skupiny 

vysokoškolsky vzdělaných matek je problém s hlídáním dětí po dobu kurzů. Následně jsou 

pociťovány překážky v podobě nevyhovujícího času konání kurzů a nedostatku času z důvodu 

péče o rodinu a domácnost. Významná je i míra souhlasu s tvrzením, že kvalifikace 

respondentek je vysoká, další vzdělávání nepotřebují. 
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Skupina středoškolsky vzdělaných matek pociťovala jako nejvýznamnější bariéru 

vzdělávání spojenou s péčí o rodinu a domácnost. Další bariéry v pořadí se týkaly kurzů 

samotných, a to konkrétně nedostatku informací o kurzech, nevyhovujícího času konání kurzů 

a nedostatku vhodných kurzů. Teprve na pátém místě byla uváděna bariéra vzdělávání spojená 

s obtížností sehnat hlídání během kurzů.  

Rozdíly v pořadí některých bariér vzdělávání bylo mezi těmito skupinami respondentek také 

možné najít. Vysokoškolsky vzdělané matky pociťovaly více než ty středoškolsky vzdělané 

problémy s hlídáním dětí během kurzů (1. místo). Také měly mnohem více problémů 

s nedostatkem času z důvodu mnoha koníčků a byly mnohem sebevědomější v oblasti výše své 

kvalifikace (5. místo). 

Středoškolsky vzdělané matky pociťovaly více než vysokoškolsky vzdělané matky 

problémy se samotnými kurzy, a to v oblasti nedostupnosti informací o těchto kurzech 

(2. místo) a v celkovém nedostatku vhodných kurzů (3.–4. místo). 

Hypotéza číslo 5 se na základě výše uvedených výsledků také potvrdila. Vysokoškolsky 

vzdělané matky pociťují některé bariéry mírně odlišně než matky se středoškolským vzděláním 

a naopak.  

4.6 Bariéry vzdělávání matek na rodičovské dovolené 

Z výsledků mého šetření tedy vyplynulo, že rozdíly v bariérách vzdělávání u dospělých 

obecně a u specifické skupiny matek na rodičovské dovolené skutečně existují, dále se také 

potvrdilo, že i ve skupině matek na rodičovské dovolené existují rozdíly v bariérách. Překážky 

vzdělávání se liší podle toho, kolik má matka dětí a jakého věku tyto děti jsou. Rozdíly lze také 

najít v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání matky a její předchozí účasti na dalším 

profesním vzdělávání. Výsledky mého šetření nejsou reprezentativní, a proto se mohu 

vyjadřovat pouze ke skupině respondentek. Mohou nicméně sloužit jako jakási sonda do této 

oblasti a inspirovat k dalšímu výzkumu.  

V následujících tabulkách uvádím porovnání pořadí bariér vzdělávání u mého šetření matek 

na rodičovské dovolené a pořadí bariér vzdělávání u dospělé populace zjištěné výzkumy 

uvedenými v kapitole 2 Bariéry vzdělávání dospělých. Jedná se pouze o orientační srovnání 

výsledků jednotlivých šetření sloužící k demonstraci odlišností v pociťovaných bariérách 

vzdělávání u skupiny matek na rodičovské dovolené účastnící se mého šetření a u dospělé 

populace. V níže uvedené tabulce srovnávám celkové pořadí bariér vzdělávání u matek 
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na rodičovské dovolené a celkové pořadí bariér u dospělé populace zjištěné výzkumem 

Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje 

(ostatní výzkumy celkové srovnání neuvádí, představují pouze kategorie, které porovnávám 

níže). 

Tabulka 10 Srovnání vlastního šetření s výsledky výzkumu Vzdělávání dospělých v různých fázích 

životního cyklu 

  Vzdělávání dospělých 
v různých fázích životního 
cyklu: priority, příležitosti 

a možnosti rozvoje 

Vlastní šetření 

Bariéry pořadí pořadí 

Situační bariéry     

Nemám momentálně dostatek finančních 
prostředků 

1 10 

Pracovně jsem příliš zaneprázdněn/a 3 - 

Mám hodně koníčků, takže na další vzdělávací 
aktivity nemám čas 

4 4 

Na další vzdělávání nemám čas kvůli starosti 
o děti nebo rodinu 

6 2–3 

Je těžké sehnat hlídání po dobu kurzů - 1 

Nemám přístup k PC/Internetu - 15 

Nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů 11 14 

Institucionální bariéry   

Není dost informací o vhodných vzdělávacích 
kurzech 

8 5–6 

Nevyhovující čas konání kurzů - 2–3 

Nevyhovující lokalita konání kurzů - 5–6 

Není dost vhodných kurzů samotných 9 7 

Kvalita kurzů bývá poměrně nízká 10 9 

Osobnostní bariéry   

Účast ve vzdělávacích kurzech nebo 
na školeních pro mě nemá smysl 

2 11 

Mám obavy, že bych to nezvládl/a 5 12 

Myslím, že na další vzdělávání nemám 
dostatečné vzdělání  

7 13 

Má kvalifikace je dostatečně vysoká, další 
vzdělávání nepotřebuji 

- 8 

 

Významné rozdíly lze v tabulce 10 pozorovat u bariéry vzdělávání spojené s finanční 

náročností kurzů. Zatímco skupina dospělých obecně považovala finanční náročnost kurzů jako 

nejsilnější bariéru, matky na rodičovské dovolené překvapivě nepovažovaly finanční náročnost 

kurzů za největší překážku vzdělávání a v mém šetření se tato bariéra vyskytovala až 

na 10. místě. Mnohem větší překážkou než finanční náročnost kurzů bylo pro matky sehnat 

hlídání po dobu kurzů a získání času tyto kurzy vůbec navštěvovat. Další velmi výraznou 

odlišností byla míra souhlasu s tvrzením, že další vzdělávání pro ně nemá smysl. Zatímco 
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ve výzkumu Rabušicových byla míra souhlasu s tímto tvrzením vysoká, respondentky mého 

šetření ji nepovažovaly za příliš významnou a umístila se na 11. místě. Tato skutečnost může 

naznačovat, že si matky na rodičovské dovolené uvědomují důležitost dalšího vzdělávání. 

Stejně tak matky na rodičovské dovolené trpí méně obavami, že by další vzdělávání nezvládly, 

než celkově dospělá populace. Ve výzkumu Rabušicových se tato bariéra objevuje na 5. místě, 

zatímco v mém šetření až na 12. místě. S tím úzce souvisí i další bariéra vzdělávání s výrazným 

rozdílem v pořadí, kterou je tvrzení: myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné vzdělání. 

Matky na rodičovské dovolené tuto bariéru opět, na rozdíl od dospělé populace celkově, 

pociťují méně. Poslední odlišností, i když ne tolik výraznou, je bariéra vzdělávání spojená s péčí 

o děti a rodinu. Tu naopak matky na rodičovské dovolené pociťují více než ostatní populace. 

Podobnosti mezi oběma skupinami lze také nalézt například u bariér vzdělávání: mám hodně 

koníčků, takže na další vzdělávací aktivity nemám čas, není dost vhodných kurzů samotných 

a kvalita kurzů bývá poměrně nízká, kde se pořadí neliší vůbec, nebo jen velmi málo. 

V následující tabulce uvádím porovnání všech výzkumů uvedených v kapitole 2 Bariéry 

vzdělávání dospělých s vlastním šetřením, a to v odpovídajících kategoriích. Opět zdůrazňují, 

že se jedná jen o orientační porovnání výsledků šetření. 
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Tabulka 11 Celkové porovnání výzkumů 

Výzkum 

Vzdělávání 
dospělých 
v různých 

fázích 
životního 

cyklu: priority, 
příležitosti 
a možnosti 

rozvoje 

Šetření o vzdělávání dospělých 
– AES 

Removing the Barriers 
to Learning: Exploring 
Adult Perceptions and 

Attitudes to 
Participation in 

Further Education 

Vlastní šetření 
bariér 

vzdělávání 
u matek 

na rodičovské 
dovolené 
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Situační bariéry                       

Finančních 
prostředky a jejich 
nedostatek 

2. 2. 2. 6. 2. 7. 4. 3. - 8.–10. 10.–11. 

Problémy 
s hlídáním dětí 
během kurzů 

- - - - - - - - - 1. 2. 

Pracovní 
zaneprázdněnost 

1. 3. 4. 8. 7. 8. 2. 2. - - - 

Zaneprázdněnost 
z důvodu 
volnočasových 
aktivit 

3. 5. - - - - - - - 4.–6. 5. 

Nemá přístup 
k PC/Internetu 

  10. 10. 10. 11.    15. 15. 

Zaneprázdněnost 
z důvodu rodinných 
povinností (péče 
o děti) 

4. 7. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 4. 2. 3. 

Zdravotní důvody 11. 11. - - - 4. - - 5. 14. 13. 

Institucionální 
bariéry 

           

Nevhodný čas 
konání kurzu 

- - 1. 3. 3. 6. - 4. - 3. 1. 

Nedostatek 
informací o kurzech 

5. 8. - - - - - - - 4.–6. 6.–7. 

Nedostatek 
vhodných kurzů 

6. 9. 6. 5. 4. 5. - - - 7. 6.–7. 

Nevhodná lokalita 
konání kurzů 

- - 7. 7. 6. 9. - - - 8.–10. 4. 

Nízká kvalita kurzů 7. 10. - - - - - - - 8.–10. 8. 

Osobnostní bariéry            

Pocit 
nepotřebnosti 
dalšího vzdělávání 

8.–10. 1. - 1. - 1. 1. - 1. 11. 10.–11. 
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Současná 
kvalifikace je 
dostatečně vysoká, 
není třeba dalšího 
vzdělávání 

- - - - - - - - - 4.–6. 9. 

Obavy ze selhání 8.–10. 4. - - - - - - 3. 12. 12. 

Obava 
z nezvládnutí 
dalšího vzdělávání 
z důvodu věku 

- - 9. 9. 8. - - - 2. - - 

Jiné osobní důvody - - 5. 2. 5. 3. - - - - - 

Obava 
z nedostatečného 
dosaženého 
vzdělání 

8.–10. 6. 8. - 9. 10. - - - 13. 14. 

 

V tabulce 6 porovnávám výzkumy popsané v kapitole 2 Bariéry vzdělávání dospělých 

s vlastním šetřením. Výsledné porovnání se týká oblasti účasti nebo neúčasti na dalším 

vzdělávání v předchozích 12 měsících, protože všechny výše zmíněné výzkumy s těmito 

kategoriemi pracují. Porovnáváno je pořadí bariér vzdělávání, podle toho, kolik respondentů je 

pociťovalo jako relevantní. Jednotlivé bariéry vzdělávání nebyly vždy stejné, protože mé 

šetření bylo zaměřeno na specifickou skupinu dospělých, kterou jsou matky na rodičovské 

dovolené.  

V případě respondentů účastnících se dalšího vzdělávání se výsledky výzkumů podobají 

výsledkům mého šetření v případě bariéry vzdělávání týkající se nedostatku času z důvodu péče 

o rodinu. V případě mého šetření se jedná o druhé místo, v případě ostatních výzkumů o 3.–

4. místo. Podobně se výsledky výzkumů shodují i v případě následujících bariér vzdělávání 

(jedná se hlavně o institucionální bariéry): čas konání kurzů je nevhodný, je nedostatek 

informací o kurzech, je nedostatek vhodných kurzů, lokalita konání kurzů je nevhodná a kvalita 

kurzů je nízká.  

Rozdíly lze naopak nalézt u bariéry vzdělávání spojené s finanční náročností kurzů. V mém 

šetření se tato bariéra vzdělávání umístila na 8.–10. místě zatímco u ostatních výzkumů 

se umístila na 2., 4. až místě, což může naznačovat, že mnou šetřená skupina matek 

na rodičovské dovolené nepovažuje finanční překážky vzdělávání za tolik důležité jako zbytek 

dospělé populace. Zajímavé je také tvrzení, že další vzdělávání není potřeba (nemá pro mne 

smysl), zatímco výzkum AES a výzkum ze Severního Irska uvádějí tuto bariéru jako jednu 

z nejvíce pociťovaných (1. místo), výzkum Rabušicových ji uvádí až na 8.–10. místě a v mém 

vlastním šetření se objevuje až na 11. místě. Možným důvodem této skutečnosti by mohlo být 



 

 

60 

 

podrobnější dělení respondentů u prvních dvou zmíněných výzkumů (na ty respondenty, kteří 

si přejí ve vzdělávání pokračovat, a na ty, kteří si pokračovat nepřejí).  

V případě respondentů neúčastnících se dalšího vzdělávání se výsledky výzkumů podobají 

výsledkům mého šetření v případě bariéry vzdělávání spojené s péčí o děti a rodinu a dále 

v případě bariér vzdělávání: je nedostatek informací o kurzech, je nedostatek vhodných kurzů 

a kvalita kurzů je nízká.  

Největší rozdíl lze nalézt v případě tvrzení, že další vzdělávání není potřeba (nemá po mě 

smysl). Respondentky mého šetření s tímto tvrzením příliš nesouhlasily a umístilo se na 10.–

11. místě. Respondenti ostatních výzkumů, kteří se neúčastnili dalšího vzdělávání, s tímto 

tvrzením ve velké míře souhlasili a toto tvrzení se pro ně umístilo na prvním místě. 

Další rozdíly lze nalézt u následujících bariér vzdělávání: čas konání kurzu je nevhodný, 

lokalita konání kurzů je nevhodná a mám obavy, že bych to nezvládl/a. Přičemž matky 

na rodičovské dovolené, které se neúčastnily dalšího vzdělávání, pociťují mnohem více než 

ostatní dospělí bariéry vzdělávání spojené s nevhodným časem a místem konání kurzů, ale méně 

pociťují obavy, že by kurzy nezvládly. 
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Závěr 

 Ve své práci jsem se věnovala bariérám vzdělávání u specifické skupiny matek 

na rodičovské dovolené. Cílem mé práce bylo ověření existence bariér v dalším profesním 

vzdělávání matek na rodičovské dovolené a zjištění, jaká specifika v bariérách vzdělávání pro 

ně platí v porovnání s celou populací dospělých osob, kterou reprezentují vybrané výzkumy. 

Proto jsem se nejprve zaměřila na bariéry vzdělávání u matek na rodičovské dovolené obecně, 

bez dalšího členění podle různých faktorů, které by bariéry mohly nějakým způsobem 

ovlivňovat. Zde jsem vycházela z předpokladu, že ženy na rodičovské dovolené budou nejvíce 

pociťovat bariéry vzdělávání spojené s péčí o děti, rodinu a hlídáním dětí. Tento předpoklad 

se na základě výsledků mého šetření potvrdil. Problém s hlídáním dětí během kurzů nejvíce 

pociťovanou bariérou a nedostatek času z důvodu péče o rodinu a domácnost byl hned 

na druhém místě.  

Poté jsem matky na rodičovské dovolené účastnící se mého šetření dělila do skupin podle 

faktorů, které mohou mít na vnímání bariér vzdělávání vliv. Prvním faktorem ovlivňujícím 

vnímání bariér vzdělávání byla předchozí účast na dalším profesním vzdělávání v uplynulých 

12 měsících. V tomto případě jsem předpokládala, že ženy, které se účastnily v předchozích 

12 měsících dalšího vzdělávání, budou uvádět jiné bariéry, než ty, které se v předchozích 

12 měsících dalšího vzdělávání neúčastnily. Tento předpoklad se potvrdil jen částečně. 

V prvních třech nejčastěji pociťovaných bariérách vzdělávání se matky neliší. Liší se ovšem 

v uváděném pořadí těchto tří bariér vzdělávání. Významnější rozdíly byly v pořadí dalších 

uváděných bariér vzdělávání jako je problém s lokalitou konání kurzů, nebo pocit, že matky 

dosáhly dostatečně vysoké kvalifikace a další vzdělání nepotřebují. 

 Následující dva faktory ovlivňující vnímání bariér vzdělávání se týkaly dětí, a to jejich věku 

a počtu. V prvním případě jsem předpokládala, že ženy s dětmi staršími tří let budou uvádět 

jiné bariéry, než ženy s mladšími dětmi. V druhém případě jsem předpokládala, že ženy 

se dvěma a více dětmi budou více uvádět bariéry spojené s péčí o rodinu, domácnost a hlídáním 

dětí než ženy s jedním dítětem. 

 Předpoklad ohledně vlivu věku dětí na vnímání bariér vzdělávání u jejich matek se potvrdil. 

Matky s mladšími dětmi pociťují hlavně bariéry vzdělávání spojené s hlídáním dětí a péčí o ně, 

a také jim nevyhovuje čas konání kurzů. Matky starších dětí také pociťují bariéry vzdělávání 

spojené s hlídáním dětí, ale daleko více vidí problém i v samotných kurzech. Také mnohem 

více než matky mladších dětí řeší finanční stránku účasti na kurzech dalšího vzdělávání.  
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 Dále jsem předpokládala, že ženy se dvěma a více dětmi budou více než matky s jedním 

dítětem uvádět bariéry spojené s péčí o rodinu, domácnost a hlídáním dětí. Tento předpoklad 

se nepotvrdil, respondentky sice na prvním místě uváděly problémy s hlídáním dětí během 

kurzů, ale na dalších místech v pořadí uváděly matky bariéry vzdělávání spojené s kurzy a jejich 

organizací.  

Posledním faktorem ovlivňujícím vnímání bariér matek na rodičovské dovolené bylo 

nejvyšší dosažené vzdělání matky, kde jsem předpokládala, že ženy na rodičovské dovolené 

s vyšším vzděláním, budou uvádět jiné bariéry ve vzdělávání, než ženy s nižšími stupni 

vzdělání. Tento předpoklad výsledky šetření potvrdily. Matky s vysokoškolským vzděláním 

uváděly na prvních místech jiné bariéry vzdělávání než matky se středoškolským vzděláním. 

Z těchto závěrů tedy vyplývá, že ženy na rodičovské dovolené pociťují bariéry vzdělání a 

tyto bariéry jsou často ovlivněny dalšími faktory, které jsou zmíněny výše. 

Následně jsem srovnala výsledky mého šetření s výsledky výzkumů uvedených v kapitole 2 

Bariéry vzdělávání dospělých, které prokázalo, že matky na rodičovské dovolené pociťují 

některé bariéry odlišně než zbytek dospělé populace. Jedná se hlavně o bariéru vzdělávání 

spojenou s péčí o děti a rodinu, kterou zbytek dospělé populace nepovažuje za natolik 

významnou jako právě matky na rodičovské dovolené. Podobně lze hodnotit i bariéru 

vzdělávání spojenou s problémem zajistit hlídání dětí během kurzů. Tato bariéra vzdělávání se 

z pochopitelných důvodů ve výzkumech celé populace samostatně nevyskytuje, ale v případě 

matek na rodičovské dovolené se vyskytovala převážně na prvním místě. Naopak matky na 

rodičovské dovolené pociťují méně než zbytek dospělé populace bariéru vzdělávání spojenou 

s finanční náročností kurzů, mají také méně často pocit, že další vzdělávání pro ně nemá smysl 

a trpí méně obavami, že by další vzdělávání nezvládly 

 Na závěr je třeba podotknout, že výsledky mého šetření nejsou reprezentativní a nelze je 

tudíž zobecňovat na celou populaci matek na rodičovské dovolené a zároveň je ani nelze 

zobecnit na populaci matek na rodičovské dovolené na území hlavního města Prahy. Mohou 

však sloužit jako jakási sonda do problematiky, která by mohla podnítit k dalším výzkumům, 

jejichž konečným výsledkem by mohlo být lepší pochopení problematiky neúčasti matek 

na dalším profesním vzdělávání, které by v důsledku mohlo zlepšit podmínky těchto kurzů pro 

tuto specifickou skupinu ve vzdělávání dospělých. 
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Seznam zkratek 

AES – Adult Education Survey 

ČSÚ – Český statistický řad 
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Příloha Dotazník k šetření Bariéry vzdělávání u matek 

na rodičovské dovolené 

DOTAZNÍK – BARIÉRY VZDĚLÁVÁNÍ 

Dobrý den,  

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku ohledně bariér ve vzdělávání matek 

na rodičovské dovolené. Vyplnění dotazníku je anonymní, a jeho výsledky budou využity jako 

podklad pro bakalářskou práci.  

Předem děkuji za vyplnění odpovědí. 

1) Zúčastnila jste se v posledních 12 měsících nějaké vzdělávací aktivity související 

s vaší pracovní činností, nebo uplatněním na trhu práce? Ano x Ne 

 

2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

 

3) Kolik máte dětí? 

 

4) Jaký je věk Vašich dětí? 

 

Domníváte se, že pro Vás mohou být následující důvody překážkou ve Vaší účasti 

na vzdělávacích kurzech? Pokud ano, jak velkou? Zaškrtněte (bez ohledu na to, zda jste 

se již v minulosti nějakých vzdělávacích kurzů zúčastnila). 

 

 Ano Spíše 

Ano 

Spíše 

Ne 

Ne 

Bariéry vzdělávání     

Účast ve vzdělávacích kurzech nebo na školeních 

pro mě nemá smysl. 

    

Kvalita kurzů bývá poměrně nízká.      

Mám hodně koníčků, takže na další vzdělávací akce 

nemám čas. 
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Myslím, že na další vzdělávání nemám dostatečné 

vzdělání. 

    

Mám obavy, že bych to nezvládla.     

Mám příliš starostí s péčí o dítě, na kurzy nemám 

čas. 

    

Nemám momentálně dostatek finančních 

prostředků. 

    

Nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů      

Není dost informací o vhodných vzdělávacích 

kurzech  

    

Není dost vhodných kurzů samotných.     

Čas konání kurzů mi nevyhovuje.     

Je těžké sehnat hlídání po dobu kurzů.     

Nevyhovuje mi lokalita konání kurzů.     

Nemám přístup k PC/Internetu, který je nutný pro 

dálkové studium. 

    

Má kvalifikace je již dostatečně vysoká, další 

vzdělávání již nepotřebuji. 

    

Je to úplně jiný důvod. Napište jaký, prosím:  

 

 

 

Děkuji za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 


