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Abstrakt 

Bakalářská práce „Sestra a její volba péče o vlastní dítě“ se zabývá otázkou sladění 

pracovního a soukromého života sester.  Práce má obvyklou strukturu složenou ze dvou 

částí, teoretickou a empirickou. 

Teoretická část je zaměřena na témata, která by mohla ovlivňovat volbu péče o dítě  

a přináší základní poznatky ke stanovenému tématu práce analýzou českých  

i zahraničních literárních a časopiseckých zdrojů informací. Hlavními body, které jsou 

v ní rozebrány, zahrnují profesi sestry, role, rodinu, mateřství a možnosti, které vedou  

k harmonizaci dvou věcí jako je práce a rodina, oblasti, které mohou mít vliv na volbu 

péče o dítě.   

Empirická část má tradiční strukturu a je zde popsáno vlastní šetření, které proběhlo  

ve FN Motol v rámci Gynekologicko - porodnické kliniky. Na úvod byly stanoveny cíle 

a pracovní hypotézy vztahující se k danému tématu, dále metodika, vlastní dotazníkové 

šetření a charakteristika zkoumaného vzorku. V závěru byla provedena diskuze, s dříve 

realizovanými studiemi na podobná témata a ukončena závěrečným shrnutím práce.  

K samotnému šetření byl použit anonymní dotazník, který obsahoval základní 

informace pro respondenty/ky (oslovení dotazovaných, téma, cíl, způsob vyplnění  

a odevzdání dotazníku a v závěru poděkování za čas a ochotu podílet se na výzkumu).  
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Abstract 

 

Bachelor thesis „Nurse and her choice of care for the owen child“  deals with the 

question of work – life balance. The work has a usual structure composed of two parts, 

theoretical and empirical. 

The theoretical part focuses on a topics that could  influence the choice of child care and 

brings the basic knowledge on the established work topic by Czech analysis and foreign 

literky and magazíne informatik sources. The main points discussed in it include the 

profession of a nurse, role, family, maternity and the opportunities that lead to 

harmonize like work and family, areas that can influence the choice of child care.  

The empirici part has a traditional structure and describes the own investigation that has 

taken place in Motol Universtity Hospital within the Gynecological Obstretrics Clinic. 

At the beginning the objectives and working hypotheses related to the given topic, the 

methodology,  the owen questionnaire surfy and the characteristics of the studied 

sample were set. In the end, a discussion was conducted with previously conducted 

studies on simile topics and concluded with a final summary of the work. 

Anonymous questionnaire containing basic information for the respondents (addressing 

the respondents, topic purpose, filling and submitting the questionnaire and concluding 

the tanks for time and willingness to participace in the research) was used for the surfy 

itself.    

 

Keywords 

Nurse, role, social role, the role of nurses, the role of the mother, the family, 

motherhood, harmonization 
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 1 ÚVOD 

Téma bakalářské práce je „Sestra a její volba péče o vlastní dítě“. Zvolila jsem ho, 

jelikož otázka skloubení profesního a pracovního života je aktuální téma. Předmět, který 

dlouhodobě řeší společnost České republiky i  celé Evropská unie. 

Profese sestry je celospolečensky chápána jako poslání, ale málokdo si uvědomuje jak 

je tato práce náročná.  Její náročnost je spojena s psychickým a fyzickým zatížením, ale 

i časovým. Ženy slouží dvanácti a osmi hodinové směny, pracují v noci, ve svátek i  

o víkendech. Jsou to chvíle, kdy většina žen je se svými rodinami, věnují se jí  

a oddávají se společným zájmům a aktivitám. Sladění tak obtížného povolání jako je 

sestra s osobním životem, je velmi nesnadné. Pokud, jste svobodná žena, veškerý čas 

patří vám, jakmile, ale přijde rodina a děti, vše se mění. Právě proto je důležité 

skloubení těchto dvou věcí. Tohle celé vyžaduje zapojení nejen rodiny blízké  

i vzdálené, ale i zaměstnavatele a státu. Pokud v tomto směru nefunguje některá  

ze složek, pak harmonizace nemusí být úplně jednoduchá. Stát se o rodinu postará 

zákony a pro rodinou politikou. Zaměstnavatel dodržováním zákonů, zájmem o své 

zaměstnance, hledáním řešení jak si je udržet, motivovat pro práci a podporovat je 

v kariérním růstu a to i v období jako je příchod nového člena do rodiny.   

Neméně důležitou částí je i srovnání rolí v rodině. Jde o dohodu mezi partnery, manželi. 

Kdo a jak se postará o finanční příjem, dítě a domácnost v době, kdy jeden z partnerů je 

na mateřské nebo rodičovské dovolené. I když žijeme v 21. století, neustále převládá 

tradiční rozdělení rolí. A to, že žena jako matka je opatrovatelka dětí a muž je ten, který 

zajišťuje finanční status rodiny. Na druhou stranu už dnes není výjimkou, že rodičovské 

povinnosti po narození potomka přebírá muž. Osoba, jež byla vždy spojovaná jen 

s materiálním zabezpečením rodiny. Bohužel, ale tyto výjimky se nevztahují k povolání 

sestry. Důvod? Finanční ohodnocení není v takové výši, které by sestře umožnilo dál 

pracovat a budovat kariéru, zatímco by manžel nebo partner se postaral o potomky  

a rodinu.  

Na začátek této práce si upřesníme povolání sestry, role (sociální, sestry a matky) poté 

se podíváme na rodinu a následně to zakončíme možností harmonizace zaměstnání  

a rodiny. Dále nahlédneme do zahraničí, kde se podíváme, jak jsou na tom vybrané státy 

Evropské unie a jejich možnosti sladění práce a rodiny.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části budou rozepsány jednotlivé body vztahující se k bakalářské práci - 

profese sestry, role, rodina, mateřství a harmonizace rodiny a zaměstnání.  

2.1 Profese sestry  

Dominující postavení v opatrovnické péči zaujímaly ženy, což bylo a je spojováno 

s jejich mateřskou rolí a přirozenou potřebou pečovat o druhé. Když se podíváme  

do historie, zjistíme, že toto povolání/poslání nebylo pro ženy vždy výhodné, ale přesto 

ho vždy vykonávaly s láskou. Společenské postavení ošetřovatelek nebylo ideální. 

Koncem 19. století byla ošetřovatelka (sestra) míň než vrátný v nemocnici. Pracovní 

doba se určovala podle potřeby, což v praxi znamenalo, že se stala neomezenou.  

Při zanedbání služby byla ošetřovatelka trestána, byla jí stanovena peněžitá pokuta, 

zakázaná vycházka nebo byla propuštěna. Vycházky stanovoval a jednotlivě povoloval 

lékař. Měsíční plat ošetřovatelky byl 6 zlatých. Musela být svobodná a bezdětná, 

bydlela v nemocnici na pokoji s nemocnými, a když byla nemocná, neměla nárok  

na mzdu. Oproti tomu měl vrátný výplatu 8 zlatých, zdarma byt, 5 sáhů dřeva, 18 liber 

svíček a 30 zlatých na ošacení (Kutnohorská, 2010, s. 63-64).   

Profese sestry je velmi náročné povolání jak po stránce psychické tak i fyzické. Jeho 

náročnost spočívá v tom, že osoba vykonávající toto povolání je denně konfrontována 

s náročnými situacemi druhých (pacient a jeho onemocnění, spolupráce s rodinnými 

příslušníky, agrese, interpersonální vztahy) a škodlivými vlivy, které mohou mít vliv  

na zdraví sestry. Psychické zatížení je spojováno s dlouhodobým stresem, který souvisí 

s prostředím, ve kterém pracuje a syndromem vyhoření. Zatížení, které povolání 

provází, působí i na fyzickou stránku sestry (manipulace s pacientem, kontakt 

s infekčním agens, radiologickým zářením). Další negativum pro psychickou pohodu je 

směnný provoz. Ten sebou nese narušení přirozených biorytmů a ovlivnění 

manželského a rodinného života.    

2.1.1 Profese sestry očima pacientů (očekávání pacientů) 

M. Staňková (1996) si položila otázku: Co od sestry pacienti očekávají? A zároveň 

odpovídá, že od sestry nemocný očekává především:   

1) „pochopení jeho problémů i jeho situace 

2) zajištění pocitu jeho jistoty, 
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3) pozornost a jeho emocionální odporu, 

4) fyzickou i psychickou stimulaci, 

5) profesionální přístup promítající se do jednání a chování sestry, který je možno  

    shrnout do několika požadavků: 

- Opravdu poslouchejte, co říkám. 

- Ptejte se mě, co si myslím. 

- Nepodceňujte moje problémy. 

- Nejednejte se mnou jako s diagnózou, ale jako s člověkem. 

- Mluvte vždy se mnou a ne pouze ke mně. 

- Respektujte moje soukromí. 

- Nenechávejte mě čekat. 

- Postarejte se, abych byl náležitě informován. 

- Když mi říkáte, co mám dělat, vysvětlete mi také, jak a proč to mám dělat. 

- Berte v úvahu, kdo jsem byl dříve. 

- Dávejte mi najevo, že o mne máte zájem“ (Staňková, 1996, s. 66) 

 

Stejná autorka dále uvádí, co sice nemocný od sestry neočekává, ale, co potřebuje: 

- „aby sestra anticipovala jeho (pacientovi) potenciální problémy, 

- aby předvídala komplikace a včas proti nim zasáhla, 

- aby poskytovala vstřícnou a aktivní péči“ (Staňková, 1996, s. 66)  
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2.2 ROLE 

Role je očekávané chování jedince, které souvisí s jeho určitým postavením  

ve společnosti. Role se nevztahuje jen k chování jedince, ale i k jeho prožívání,  

se kterým jsou spojeny emoce a postoje k vlastnostem osobnosti a hodnotovému 

systému.  Sociologie ve vztahu k profesi vymezuje sociální roli, kterou vysvětluje 

v souvislosti s termínem sociální status, tzv. pozice. Je to určitý vzor vystupování 

požadovaný danou profesí. Každá profese ve své roli zaujímá určitou pozici, tj. místo  

ve společnosti a sociálním systému, ve kterém působí (Farkašová, 2006, s. 180). S rolí 

také úzce souvisí profesní socializace. Na úvod je, ale třeba specifikovat i 

samotný výraz socializace. 

2.2.1 Vymezení pojmu socializace, profesní socializace, sociální role 

Socializace  

Význam slova je zespolečenštění, zestátnění. Je to celoživotní proces osvojování 

jazyka, lidských norem, norem chování, hodnot a mezilidských vztahů, zvyků, 

tradic a představ o světě (ideologii), které jsou nezbytné pro začlenění a úspěšné 

fungování jedince ve společnosti – socializace je prostředkem k zachování 

sociální a kulturní kontinuity (ABZ, slovník cizích slov, 2017). 

Profesní socializace 

Podle Watsona je profesní socializace „proces, ve kterém se hodnoty a normy stávají 

vnitřní součástí individua, jeho chování a koncepce jeho osobnosti; je to proces,  

ve kterém se vyžadují vědomosti, zručnosti a postoje specifické pro danou profesi“ 

(Kozierová et al., 1995, s. 24). 

 

Podle Hinshawová je profesní socializaci „proces učení se novým rolím a adaptaci  

na ně, tj. nepřetržitý proces, kterým se z jednotlivců stávají členové společenské 

skupiny“ (Kozierová et al., 1995, s. 24). 

 

A Stylesová ve své analýze socializačního procesu uvádí tento jev jednoduše jako 

„rozvoj profesionální duše“ (Kozierová et al., 1995, 24). 
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Sociální role 

Sociální role je jedna ze základních pojmů sociální psychologie. Roli vymezuje sociální 

status. Jaké společenské postavení člověk zastává (student, sourozenec, matka, 

manželka, lékař, sestra a podobně) takovou roli přijímá, přičemž během života zastává 

více sociálních statusů, které se mohou vzájemně prolínat a, nebo vytvářet konflikt. 

Rolové chování nás provází od narození. Například děti tuto schopnost promítají  

do svých her, kdy se přenáší do pozic druhých lidí. Přejímání rolí druhých (zpravidla jde 

o roli rodičovskou a profesní) si dítě zároveň osvojuje obecnější zkušenosti, a sice 

schopnost považovat očekávání druhých za závazné. Učí se zároveň pohlížet na sebe 

očima druhých i programovat vlastní činnosti již s ohledem na reakce, které od druhých 

očekává.  Na druhou stranu jistý psycholog Newcombe poukázal na nutnost rozlišovat 

očekávané jednání (předepsanou roli) a skutečné chování v určitých situacích (chování 

v roli).  Zároveň došlo k rozdělení rolí do několika typů, a to: 

a) role připsané (pohlaví, věk, národnost, zděděný majetek) 

b) role získané (prestiž, nezděděná privilegia) 

c) role vnucené (vojenská služba, nezaměstnanost), (Keller, 1992, s. 44-45)  

 

Neméně důležitý je i konflikt rolí, který může ovlivnit rolové chování. Stav kdy může 

dojít k rozporu mezi dvěma nebo více rolemi:  

a) konflikt mezi rolemi – jedinec hraje více rolí, ale tato očekávání se nedají spojit 

(nadřízený x přítel) 

b) konflikt v roli – napětí v roli, vůči jedné roli jsou rozličná očekávání 

(zaměstnanec musí být zároveň loajální a ambiciózní) 

c) konflikt mezi nositelem role a rolí – člověk na roli nemá (intelektuálně, 

charakterově) 

d) křížení rolí – člověk má problém dvě a více rolí spojit (duchovní se stane 

vojákem)    

2.2.2 Role sestry 

Role sestry prošla složitým vývojem v minulosti a mění se i dnes. S rozvojem techniky 

a pokroku v medicíně jsou kladeny stále vyšší nároky na vzdělávání sester. Sestra  

se musí neustále ve svém oboru zdokonalovat. Nové informace získává z odborných 

seminářů a konferencí. Ze zákona je povinna obnovovat si osvědčení o způsobilosti 
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k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu a zároveň dodržovat Etický 

kodex sester (Kutnohorská, 2010).     

 

Pro každé povolání existují nějaké osobnostní předpoklady. Pro profesi sestry to platí 

dvojnásobně. Ještě dnes je mnoho lidí ovlivněno modelem církevních ošetřovatelských 

řádů, což znamená: 

- Být tu vždy pro druhé… 

- Nejprve všichni ostatní, pak teprve přijdeš na řadu ty… 

- Nesmíš na sobě nic dát znát… 

- Starosti z domova nech za dveřmi… 

Přísné nároky na ukázněnost zřejmě pramení z historie, kdy ošetřovatelskou profesi 

zastávaly řádové sestry. Ty měly lepší možnost oddělit soukromí od péče o nemocné. 

Soukromý život nechaly za branami kláštera. Dnešní osobnostní předpoklady jsou: 

- Poznat sám sebe… 

- Všímat si sebe a svých reakcí… 

- Dokázat komunikovat o svých potřebách, představách a potížích… 

Důležité je tedy sledovat své pocity, nálady a snažit se hledat a řešit zdroj nepohody 

(Venglářová, 2010, s. 13,14).    

 

Nejčastější dnešní role sestry, které plní: 

- Sestra - poskytovatelka ošetřovatelské péče 

- Sestra - manažerka 

- Sestra - edukátorka 

- Sestra – advokátka 

- Sestra – nositelka změn 

- Sestra – výzkumnice 

- Sestra – mentorka (Farkašová, 2006) 

 

Další role sestry specifikovala Helga Morrow. Podle ní sestra zaujímá tradiční role jako 

v rodině, a to: 

- Sestra jako matka – sestra se bude chovat jako laskavá a chápající matka 

- Sestra jako manželka – ve vztahu k lékaři – lékař očekává, že se bude chovat 

jako poslušná manželka 
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- Sestra jako paní domu/hospodyně – ve vztahu k vedení nemocnice i pomocnému 

personálu – vedení očekává, že sestra se bude chovat jako vzorná hospodyňka 

(Morrow, 1988). 

2.2.3 Role matky 

Žena má mnoho rolí, tak jako profese, které se věnuje. V povolání sestry je 

ošetřovatelka, advokátka, manažerka, nositelka změn a další. Stejné role zaujímá  

i v rodině, ale navíc je to i matka a manželka (partnerka). Úloha matky pro ženu 

nejdůležitější, přicházející většinou s mateřstvím. Matku lze rozdělit na ženu 

v domácnosti a ženu v zaměstnání. V domácnosti dělá mnoho činnosti, prací, které 

někteří berou jako samozřejmost a neuvědomují si, že je to druhé zaměstnání v podobě 

neplacené práce. Je kuchařka, uklízečka, pradlena, vychovatelka, učitelka, nákupčí, 

taxikář, hlídač a další.  Vyznačuje se tím, že se zázračně nachází na několika místech na 

jednou a umí v jedné chvíli dělat deset věcí současně. Být matkou znamená zvládnout 

tisíc činností najednou a být nepřetržitě v pohybu.  

V tradiční rodině byla role matky vychovávat děti a starat se o domácí práce. Smyslem 

bylo sebeobětování a vytváření tepla domova. Byla člověkem, který drží rodinu 

pohromadě. Zároveň bylo na ni, aby poskytovala láskyplnou péči a podporu potřebnou 

pro rostoucí děti a manžela. Dobrá matka je ta, která dává rodině přednost před vlastním 

životem.   

V dnešní době je obraz ženy – matky odlišný. Její role se změnila s emancipací  

a nástupem do zaměstnání. Současná žena – matka vydělává peníze a není výjimkou, 

když ji potkáme jako samoživitelku rodiny. Nynější matka je moderní žena, která je 

stále milující a pečující, ale zároveň se rozvijí a buduje svou kariéru. I když ženu role 

matky naplňuje a věnuje je ji velkou část svého času, je to osoba, která si uvědomuje  

i své potřeby. Už nechce být jen dokonalou hospodyňkou, čekající doma na manžela  

a děti, je to žena, která se chce vyvíjet a růst jak na poli pracovním, tak i soukromém.  

Na druhou stranu svou roli matky uplatňuje i v zaměstnání. Je chápavá, láskyplná, umí 

vyslechnout a poradit, je laskavá i přísná, vstřícná i empatická a mnoho dalších 

vlastností. Možná právě proto se ženy nejčastěji uplatňují v profesích jako je sestra, 

učitelka, sociální pracovnice a další podobná zaměstnání.  
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2.3 RODINA 

Rodina je základ státu. Definice, která je neustále aktuální a pro naši společnost pořád 

velmi důležitá. Spokojená rodina znamená spokojeného zaměstnance, občana pro stát. 

V minulosti byla definována jako seskupení, které se skládá z otce, matky a dětí  

a vzniká na základě uzavřeného sňatku muže a ženy. Její označení bylo „tradiční“  

a podle právního vymezení to byla rodina „normativní“. Dnes je tomu jinak. Rodina je 

společenství jednoho a více lidí. Může být úplná (mnohočlenná), neúplná 

(monoparentální), jednočlenná (samostatně žijící osoba), náhradní, nevlastní, částečně 

nevlastní (jeden z rodičů není biologický rodič), heterosexuální, homosexuální. 

Rodinných formací je nespočet, ale to není důležité. Důležité je, že se proměnil 

„společenský jmenovatel“ různorodých typů rodin, neboť rodinou je právě „to“, co lidé 

sami za rodinu považují. „Přestože jsou soudobé rodiny (možná až příliš) amorfní, 

proměnlivé, variabilní a nestálé, lze vymezit, co dělá z rodiny, svébytnou sociální 

jednotku. Rodina je chápána jako vytváření skrze konkrétní činnosti lidí, kdy jsou tito 

lidé spojeni vzájemnou láskou, péčí a staráním se o sebe navzájem a zároveň i skrze 

reflexi těchto činností (Maříková, 2012, s. 33-34)“. 

 

Základní funkce rodiny je biologická a reprodukční Další neméně důležitá jsou 

ekonomicko-zabezpečovací, emocionální a socializačně-výchovná. Všechny tyto věci se 

prolínají a nemůžou existovat jedna bez druhé. I když, žijeme v době různých sociálních 

rozdílů, dnešní rodina má vše co k založení potřebuje. Jediné co se mění, je kdo živí 

rodinu. Přibližně do konce minulého století byl živitelem muž, ten který se staral  

o ekonomickou stránku rodiny. Na něm byl postavený blahobyt rodiny. Žena obecně 

vydělávala méně nebo byla s dětmi doma. Vstup do nového milénia přinesl mnoho 

změn, k nimž patří i změna rolí v rodině.  Žena je živitelkou a muž je ten, který pečuje  

o děti. Není to jev ojedinělý. Pravda, ale je, že ještě stále v mateřství a péči o děti 

dominuje žena.    

Rodinu musíme chápat v širším slova smyslu, není to pouze úzký okruh lidí, jako jsou 

rodiče a děti, ale řadí se do ní i prarodiče, praprarodiče, tety, strýcové a další.  Tito 

členové jsou nedílnou součástí výchovy a rozvoje dítěte. Nelze je vyloučit ze života 

dětí. Na začátku minulého století dítě bylo v nepřetržitém kontaktu s ženskou částí 

rodiny (matka, babička), mužská část vydělávala peníze a zabezpečovala rodinu. 
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Přibližně v polovině minulého století se situace začala měnit. Ženy (matky) začaly 

pracovat a péči o děti převzaly instituce jako jesle, školka, škola nebo příbuzní 

(prarodiče). S nástupem nového tisíciletí přišly změny v institucionální výchově dětí. 

Zrušily se jesle, začalo se odkládat mateřství, ženy se začaly více věnovat kariéře, muži 

začaly projevovat větší zájem o výchovu dětí a posunul se věk odchodu do důchodu. 

Začalo se měnit tradiční pojetí rodiny. 
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2.4 Mateřství 

Mateřství je důležitý mezník v životě ženy. Je to období změn jak fyzických, tak 

psychických. Zároveň to sebou nese úskalí v podobě sladění profesního a rodinného 

života. Ve chvíli kdy se žena stává matkou, přibývají starosti ve smyslu kdy a jak se 

vrátit do zaměstnání, zabezpečení dítěte v čase kdy pracuje, finanční stránky a tak dále. 

V České republice je mateřství velmi podporované, proto jsme téměř jediný stát 

v Evropské unii, který má nejdelší rodičovskou a mateřskou dovolenou. Stejně na tom 

je Německo. Co se týká finanční stránky, je to jiné. Ve chvíli kdy žena odchází na 

mateřskou a rodičovskou dovolenou, muž je ten, který se v tomto období musí postarat 

o rodinu (ve smyslu finančního zabezpečení).    

2.4.1 Mateřská a rodičovská dovolená 

Pojem dovolená evokuje dojem oddychu, nicnedělání nebo provádění těch činností, 

které člověk dělá dobrovolně a rád, tedy proto, že chce. To se zcela jednoznačně nedá 

tvrdit o situaci, která je označovaná jako „mateřská nebo rodičovská“ dovolená. Mnozí 

z rodičů, kteří ji absolvovali (ať žena nebo muž) došli k závěru, že o žádnou dovolenou 

nemůže být ani řeč. Protože ono období „dovolené“ je v mnoha ohledech náročné – 

fyzicky, psychicky, časově. „Dovolená“ anebo spíše období strávené a trávené s malým 

dítětem doma vyžaduje permanentní pozornost toho, kdo se o dítě stará. Je to čas, kdy je 

rodič permanentně ve střehu po dobu čtyřiadvaceti hodin, 365 dní v roce (Křížková, 

Dudová, Hašková, Maříková, Uhde, 2008, s. 76-77). 

   

Podíváme-li se do historie, zjistíme, že to vždy nebylo tak jednoduché jako dnes. 

Počátkem 50. let byl nárok na placenou mateřskou dovolenou pouze 16 týdnů a to  

4 týdny před porodem a 12 po porodu. Ve zdravotnictví některé ženy pracovaly  

až téměř do porodu, aby si mateřskou mohly o nějaký týden prodloužit. Pokud se chtěly 

do zaměstnání vrátit, což většina chtěla (jednak z finančních důvodů a jednak proto, že 

je práce v nemocnici zajímala) a nemohly počítat s péčí o dítě s pomocí rodičů (sestry 

měly po škole umístěnky, přikázané místo kam musely nastoupit a tím se vzdálily 

veškeré možné pomoci rodiny), nezbývalo jim než dávat kojence do denních jeslí  

a někdy dokonce do týdenních. Kojící matky měly povoleno během pracovní doby 

pouze dvakrát nakojit své dítě. Nemusím dodávat, jak tato situace byla traumatizující 

pro obě strany – matku i dítěte (Rozsypalova, Svobodová, Zvoníčková, 2006).  
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Dnes je doba mateřské 28 týdnů (6 týdnů před porodem + 22 týdnů po porodu), pokud 

porodí 2 a více dětí, pak doba trvání je 37 týdnů. Mateřská dovolená (dále MD) je 

povinná a nesmí být kratší 14 týdnů. Může jí čerpat pouze žena. Po dobu trvání je 

zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci.  Ve srovnání 

s Evropskou unií (EU) kromě Německa, kde je čerpání rodičovské dovolené (RD) stejné 

jako u nás, jsme co do délky RD na tom nejlépe a co se týká dávek spíše hůře. V 

některých členských státech EU možné si rodičovskou dovolenou rozložit  

a vybrat si ji až do devíti let věku dítěte. Naopak u mateřské dovolené je to jinak.  

Ve Velké Británii je nejdelší (39 týdnů) a v Dánsku je stejná jako u nás (28 týdnů).  

 

Rodičovská dovolená trvá od ukončení mateřské dovolené do tří až čtyř let věku dítěte. 

Může jí nastoupit matka nebo otec dítěte. Muž může být na rodičovské dovolené  

od porodu dítěte spolu s matkou. Tato doba je neplacená a zaměstnavatel nemusí 

vyhovět jeho žádosti. Pokud však muž nastoupí rodičovskou dovolenou místo matky, 

má stejné postavení a práva jako matka na mateřské dovolené. Dávka (PPM - peněžitá 

pomoc v mateřství) je poskytována minimálně 22 týdnů.  

PPM muži náleží: 

- pokud nejsou poskytovány matce 

- pokud matka nemůže či nesmí pečovat o dítě 

- pokud otec s matkou uzavřeli písemnou smlouvu, že bude on pečovat o dítě. Tato 

smlouva může být uzavřena nejdříve šest týdnů po porodu a nejpozději  

do jednoho roku dítěte (Gender Studies, 2017).      

 

Vrátí-li se zaměstnanec/kyně do práce ihned po skončení mateřské/rodičovské 

dovolené, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. 

V případě, že její místo, pozice zanikla, musí zaměstnavatel ženě nabídnout místo  

či pozici, které odpovídá uzavřené smlouvě před mateřstvím.  

 

V době kdy je žena těhotná nebo je na mateřské (rodičovské) dovolené nesmí jí být 

dána výpověď. Je v tzv. ochranné době.   

 

Peněžitá pomoc v mateřství nazývaná „mateřská“ je dávkou ze systému nemocenského 

pojištění. Je upravena zákonem č. 187/206 Sb. Má na ní nárok každá žena, která se 
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účastní na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů. Výše dávky je 70% 

denního vyměřovacího základu. Rodičovský příspěvek (RP) čerpá rodič, který osobně, 

celodenně a řádně po celý kalendářní měsíc pečuje o dítě. Dále mají na něj nárok i 

osoby mající dítě mladší čtyř let a navštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro děti v rozsahu 

nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo maximálně 5 kalendářních dnů v kalendářním 

měsíci. RP je stanoven ve čtyřech výměrách. 

1. Zvýšený (11.400,- Kč)  - čerpání do 24 měsíců věku dítěte, pouze pro rodiče, 

který dosahuje určitého příjmu. 

2. Základní (klasický 7.600,- Kč) – čerpání do 36 měsíců věku dítěte a do 7 let 

věku dítěte při dlouhodobém zdravotním postižení nebo dlouhodobém těžkém 

postižení dítěte. 

3. Snížené (3.800,- Kč) – čerpání do 48 měsíců věku dítěte a tam kde nevznikl 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství. 

4. Nižší (3.000,- Kč) – je příspěvek od 7 do 10 let věku dítěte, které je dlouhodobě 

zdravotně nebo těžce postižené. 

Porodné činí 13.000,-Kč (Gender Studies, 2017) 

 

Mateřská a rodičovská dovolená se liší nejen v délce, ale i ve vyplácených dávkách 

v jednotlivých státech EU. Jsou země, kde dokonce dorovnávají rozdíl do jejich 

skutečné mzdy. Pro srovnání podle dostupné literatury z roku 2008: 

 

Německo 

Mateřská dovolená je 14 týdnů (6 před porodem a 8 po porodu). Dávka je 100 % 

předchozí čisté mzdy, maximálně 13 EUR/den. Rodičovská trvá zpravidla do 3 let věku 

dítěte, z toho dvanáct měsíců mohou rodiče vybrat do osmi let věku dítěte. Dávka je  

67 % předchozí čisté mzdy (minimálně 300 EUR, maximálně 1800 EUR) 

 

Francie 

Mateřská dovolená trvá 16 týdnů (6 před porodem a 10 po porodu). Dávka je 100 % 

předchozí čisté mzdy (minimálně 8,39 EUR a maximálně 71,8 EUR/den). I zde 

zaměstnavatel může dorovnat rozdíl do její skutečné mzdy. V rámci populační 

politiky mají Francouzi u třetího potomka delší mateřskou dovolenou (až 26 

týdnů). Rodičovská dovolená je jeden rok, je však dvakrát obnovitelná, to 
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znamená, že může trvat maximálně do tří let věku dítěte. Na výplatu dávek má 

vliv souběžný pracovní poměr. Největší dávku mají nepracující (500 

EUR/měsíc), nižší než poloviční úvazek má kolem 400 EUR a úvazek 50 – 80% 

dostává nejméně (305 EUR). 

 

Itálie 

Mateřská dovolená je 20 týdnů (4-8 před porodem a 12-16 po porodu). Pobírají 

80 % předchozí mzdy. Mají možnost dorovnání platu od zaměstnavatele. 

Rodičovská je 24 týdnů v průběhu prvního roku dítěte. Dávka je 30 % předchozí 

mzdy. 

 

Velká Británie 

Mateřská dovolená řádná a dodatečná. Řádná je 39 týdnů (11 před porodem)  

a dodatečná dalších 13 týdnů. Dávka je rozdělena do dvou částí. První dostanou 

prvních 6 týdnů a činí 90 % předchozí mzdy a druhá je dalších 33 týdnů a je 

nižší. Rodičovská dovolená je neplacená a trvá 13 týdnů, rodič ji může čerpat do 

pěti let věku dítěte. 

 

Švédsko 

Mateřskou dovolenou nedefinuje, pouze rodičovskou. Ta trvá až 16 měsíců. 

Využívat ji mohou nejdříve dva měsíce před porodem a nejdéle do osmi let věku 

dítěte. Po dobu 13 měsíců pobírají 80 % své předchozí mzdy. Z toho dva měsíce 

jsou vyhrazeny pro matku a dva pro otce, zbytek je na dohodě mezi rodiči. 

Minimální částka, kterou rodič dostane je 20 EUR/den.(Křížková et al., 2008,  

s. 113, 117).   

 

Dánsko 

Mateřská dovolená je 28 týdnů (14 před porodem a 14 po porodu). Peněžní dávka se 

stanovuje z hodinové mzdy, přičemž její výše může dosáhnout maximálně 504 EUR 

týdně. Osoba samostatně výdělečně činná má maximální dávky stejné, ale příspěvek  

od státu je jen 50 % z platu. Rodičovská trvá 52 týdnů. Oba rodiče mohou vybrat 

dovolenou a střídat se v péči o dítě. Dávky jsou 60 – 80 % platu. Rodičovskou lze 
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odložit, ale musí být vyčerpána do devíti let dítěte (Jonášová, Frýdlová, Svobodová, 

2012, s. 11-12). 

2.4.2 Dítě 

Legislativně je za dítě považován každý jedinec od 0 do 17 let a 364 dní. Dětský věk se 

dělí do různých vývojových období. Každá z těchto etap je jinak specifická a má různé 

požadavky na vývoj a péči. Patří sem období novorozenecké, kojenecké, batolecí, 

předškolní, mladší a starší školní věk, adolescence.    

 

1. Novorozenecké (neonatální období)  

- od narození do ukončeného 28. týdne života. Je to čas převratných změn 

adaptace na nové podmínky. Porodem se zásadně mění životní podmínky. Do té 

doby bylo dítě chráněno a živeno tělem matky.  

2. Kojenecké období 

- od narození do konce 1. roku života. Období největšího a nejintenzivnějšího 

růstu (délka vzroste o 50%) a nejbouřlivějšího psychomotorického vývoje 

(vývoj hrubé, jemné motoriky, smyslové vnímání, socializace a citové vnímání). 

3. Batolecí období  

- dělí se na mladší (do 2 let) a starší období (od 2 do 3 let věku dítěte). Doba 

dalšího růstu a vývoje. Převažuje psychický nad motorickým. Typické pro tento 

čas je pohyb, rozšiřování prostoru zájmu, zvídavost, mimořádná a trvalá aktivita. 

Roste menší rychlostí (o 12-15 cm za rok).   

4. Předškolní věk 

- začíná po 3. roce a trvá až do 6 let. Proto období je charakteristické výrazný 

rozvoj druhé signální soustavy, chápání abstraktních pojmů a překotným 

vývojem řeči, fixací mezilidských vztahů v rodině i kolektivu. Uvědomění si 

vlastního já. Rozvoj znalostí a dovedností předbíhá vývoj sebekontroly  

a ukázněnosti – základní předpoklad školní zralosti. Začíná být ovládáno 

prostředím mimo rodinu (školka). 

5. Školní věk 

- od 6 do 15 let. Dělí se na mladší a starší školní věk. Období základní školní 

docházky. Mění se jeho denní režim, míra a druh zátěže. Své chování musí 

podřizovat vůli kolektivu. Přestává být ovládáno pouze prostředím rodiny.  

6. Adolescence (dospívání) 
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- změny somatické, sociální i psychické (Klíma, 2016, s. 31-40).  

 

Každé z těchto období je důležité na přítomnost rodičů. Žádná z této etapy se nedá 

vyloučit z péče, náročnost na jejich přítomnost je různá. Rodiče se u dětí starají  

o potřeby biologické, psychické, sociální a vývojové. K biologickým patří výživa 

dle věku, množství a kvality, hygienické požadavky (čistota, teplo, světlo a tak 

dále), stimulace (dostatek přiměřených podnětů pro psychomotorický vývoj). 

Psychické umožňují dítěti se přiměřeně rozvíjet v oblasti rozumových schopností, 

citů, vůle, chování, vzájemných vazeb s okolím, chápání sebe i ostatních 

společenských hodnot celého prostředí, jehož je dítě součástí. Sociální potřeby jsou 

shodné s psychickými potřebami, ale pro optimální socializační proces je nutné 

přihlédnout k zajištění vlastního prostoru, jídlo, obuv, ošacení, potřeba lásky, 

bezpečí, potřeba přijetí dítěte, identifikace s ním a podpora v rozvoji jeho schopností 

a dovedností. Jsou to tak zvané psychosociální potřeby. Nakonec vývojové, mění se 

v čase, jsou závislé na růstu a rychlosti vývoje dítěte, na jeho odchylkách. 

Důležitým aspektem je motivace, která vede jedince k vyhledávání a poznávání 

nových skutečností, poznatků a činností (Chmelová, 2015). 

Nesmíme zapomínat, že dítě je především zcela nová lidská bytost, která přichází do 

rodiny. Rodiče jsou jejími tvůrci. V prvních letech života jsou to právě matky, 

kterého ho nejvíce ovlivňují. Tím, že ho pozorují, naslouchají mu, přemýšlí o něm  

a přizpůsobují se mu, pokládají základy k jeho osobnosti i přátelství, které může 

trvat věčně (Leachová, 1998).   
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2.5 Harmonizace rodiny a zaměstnání 

Problematika harmonizace soukromého a pracovního života v České republice  

i Evropské unii je téma, které na sebe poutá velkou pozornost. Pracovní trh vyžaduje, 

aby byl zaměstnanec flexibilní, samostatný a ničím nevázaný, což někdy bývá obtížné. 

Od žen se zároveň vyžaduje, aby se současně věnovala rodině a dětem (Mitchell, 

Hamplová, Chaloupková, Kotýnková, 2012, s. 37). V International Journal of Critical 

Accouuting byla uveřejněna studie, která uvádí, že rovnováha mezi zdravým pracovním 

a soukromým životem je přímo spojena s celkovou spokojeností člověka, pracovním 

výkonem a etickým rozhodováním (Smith, Smith, Brower, 2010). Proto je pro ženu 

skloubení těchto dvou věcí nesmírně důležité. Ve chvíli kdy nastupuje do práce po 

mateřské nebo rodičovské dovolené potřebuje svůj čas rozdělený mezi práci a péči  

o dítě stanovit co nejefektivněji a to tak, aby jedno nebylo na úkor druhého. 

K opatřením podporujícím slaďování pracovního a soukromého života nejčastěji patří 

flexibilní pracovní režimy, udržování kontaktu s rodiči na mateřské a rodičovské 

dovolené, ošetření návratu rodičů po mateřské/rodičovské dovolené zpět do zaměstnání, 

poskytování benefitů v souvislosti s hlídáním dětí a podobně (EurActiv, 2015).  

 

Podle OECD (Organizace hospodářské spolupráce a rozvoje) je ve skloubení rodiny  

a zaměstnání nejlepší Dánsko. Má nejlépe vypracovaný systém, ve kterém jsou 

spokojený jak rodiče, tak i děti. Téměř 70 % firem v Dánsku nabízí možnost flexibilních 

pracovních úvazků a v zemi je dostatečná kapacita mateřských škol pro děti mladších 

dvou let. Více než 40 % Dánů a Dánek proto uvádí, že skloubení rodinného života 

s pracovním pro ně nepředstavuje větší problém (EurActiv, 2015).  

 

Realizovat návrat do zaměstnání je podmíněn mnoha vlivy. Na prvním místě je to 

zajištění péče o dítě, podle toho se často volí i forma úvazků. Důležitá je taky role 

partnera (doprovod dětí do nebo ze školky či školy, nebo občasné setrvání s dětmi doma 

v době nemoci). Samozřejmě flexibilita partnera je závislá na jeho profesi a ochoty 

přejímat pečovatelské role a role v domácnosti a s tím související i dělba práce. Vedle 

formální péče (jesle, školka) je důležitá i role prarodičů (Tomešová Bartáková, 2009). 

Ta je v dnešní době hojně využívaná, pokud jsou ochotni vypomoci a mají čas nebo žijí 

poblíž. Dnešní prarodiče jsou vzhledem pozdějšího odchodu do důchodu stále 

zaměstnaní a tudíž ne vždy dostupný. 
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Prarodič je však důležitý i z jiného hlediska než jen jako „babička na hlídání“. Při 

narození dítěte se obvykle stávají prarodiče, většinou z praktických důvodů, 

nepostradatelnými články rozšířené rodiny. Už jenom proto, aby byla nějaká pojistka – 

kdyby se s rodiči něco stalo – je třeba prarodiče zahrnovat cíleně do rozvíjení vztahů  

a reciproční péče. Prarodičovství má svou neoddiskutovatelnou cenu, protože vytváří 

dětem v rodině životní prostředí, učí je různým situacím, na něž rodiče nemají čas 

(Cesari Lusso Vitoria, 2011, s. 100).  Babička nebo dědeček je ten, který 

„nevychovává“, ale předává svou moudrost, klid a nadhled. Jsou to osoby, které umějí 

naslouchat, poradit, hrát si s dítětem a jsou to partneři na „hlouposti“. 

 

Dalším článkem v péči o dítě a domácnost je partner. Jeho pomoc je důležitá i pro 

vzájemný vztah otce a dítěte. Jiným možným řešením je tedy i placená „otcovská“ 

rodičovská dovolená, která je ve světě hojně využívána. Hlavně ve státech EU. 

V některých zemích (např. ve Velké Británii a v Německu) lze čerpat až do pěti či osmi 

let věku dítěte, naopak v Itálii se poskytuje po nejkratší dobu, tj. jen do prvních 

narozenin dítěte. Ve Francii poskytují 3 dny v období porodu + 11 dní v průběhu 4 

měsíců po porodu při narození vícerčat až 18 dní), Švédsko má 10 dní v období porodu 

a Velká Británie 1 nebo 2 týdny po porodu, v průběhu prvních 56 dní po narození dítěte 

(Křížková at al, 2008, s. 114).  

 

Pro harmonizaci dvou věcí jako je rodina a práce je také důležité stanovit si priority  

a podle toho si zvolit práci, pracovní zařazení nebo změnit pracovní dobu. V zahraničí 

existují ve zdravotnictví tak zvané flexibilní „mateřské“ směny. Dále je nutné si vytvořit 

silnou podpůrnou síť, která pomůže (Kennedy, 2017). 

2.5.1 Flexibilní formy zaměstnání 

Flexibilní formy zaměstnání mohou nabídnout různé varianty práce podle času, místa 

nebo pracovních podmínek. Nejčastější pracovní režimy, které nabízejí alternativu 

k plnému pracovnímu úvazku a mají nějakou flexibilní charakteristiku, jsou tyto: 

- zkrácený pracovní úvaze 

- pružná pracovní doba 

- sdílení pracovního místa (jobsharing) 

- práce z domu (homewrking, teleworking) 
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- práce na dohodu (Národní centrum pro rodinu, 2008) 

 

Ve zdravotnictví je bohužel schůdný jen zkrácený pracovní úvazek. Ostatní jsou 

aplikovatelný u povolání, kde není potřeba zajistit čtyřiadvaceti hodinový chod místa. 

Což jsou povolání administrativní, manažerská a další.  

 

Pro mnohé zaměstnance, flexibilní pracovní rozvrh může zlepšit rovnováhu mezi jejich 

pracovním a soukromým životem. Flexibilní pracovní rozvrh vám dává čas řídit kariéru 

a trávit čas s rodinou nebo sledovat zájmy mimo práci. Dojednání flexibilního rozvrhu 

vyžaduje strategii, jemnost a přesvědčivé argumenty (Mayhew, 2014). 

2.5.2 Zkrácený pracovní úvazek (částečný úvazek) 

Zkrácený úvazek je jednou z nejčastěji využívaných flexibilních forem zaměstnání, 

které podporují slučitelnost rodinného a profesního života a paří k základním opatřením, 

která slouží harmonizaci pracovního a rodinného života v EU (Národní centrum pro 

rodinu, 2008).   

 

Pro zaměstnanou ženu pečující o rodinu, znamená práce na zkrácený úvazek jak jistotu 

pevného pracovního místa a s ním spojené jistoty, tak více času pro rodinu. 

 

Pokud se zaměstnavatel rozhodne nabídnout kratší úvazky, je velká pravděpodobnost, 

že se jeho zaměstnankyně vrátí z rodičovské dovolené dřív, a že budou lépe motivovány 

i během rodičovské dovolené udržovat kontakt se svým oborem – s vidinou, že se 

budou moci vrátit, aniž zásadním způsobem ovlivní chod své rodiny. Zaměstnavatel 

navíc získá loajální, již plně zaškolené zaměstnance, kteří nebudou mít důvod odcházet 

za lepšími podmínkami ke konkurenci, nezanedbatelný je také pozitivní vliv na výkon 

zaměstnance. 

 

„Opakované výzkumy ukázaly, že zaměstnanec pracující na částečný úvazek, vykazuje 

větší produktivitu práce (pracuje 80 – 90 % pracovní doby, zatímco zaměstnanec na 

plný úvazek využívá k práci cca 60 % pracovní doby)“ (Národní centrum pro rodinu, 

2008). 
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Na zkrácený pracovní úvazek nemá zaměstnanec právní nárok. Výjimku z tohoto 

pravidla představuje žádost zaměstnankyně nebo zaměstnance pečující o dítě mladší 

patnácti let, těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnance či zaměstnankyně, kteří 

prokážou, že převážně sami dlouhodobě samostatně pečují o převážně nebo úplně 

bezmocnou fyzikou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu 

stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, 

nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Zaměstnavatel je ten, kdo určuje rozvržení 

pracovní doby (Fialová, Štěpánková, Marxová-Tominová, 2010, s. 30). 

     

Zkrácený pracovní úvazek má svá negativa i pozitiva. Negativem je nižší výdělek, méně 

zaměstnaneckých benefitů, větší riziko ztráty místa, horší kariérní postup. Pozitivem je 

více času pro rodinu, ideální pro přechod k plnému úvazku a vhodné i pro zaměstnance 

se zdravotním znevýhodněním.  

 

Česko patří k zemím s nejnižším podílem práce na částečný úvazek. Zaměstnanost 

v Česku se pohybuje kolem evropského průměru. V sedmadvacítce pracuje v průměru 

téměř 72 % mužů a 57 % žen. V ČR je zaměstnáno bezmála 74  % mužů a 57% žen. 

České ženy obvykle pracují právě na plný úvazek. Nejrozšířenější jsou částečné úvazky 

mezi ženami v Nizozemsku. V Německu, Lucembursku, Rakousku, Švédsku či Británii 

chodí do práce na kratší dobu zhruba dvě pětiny žen. Téměř ve všech těchto zemích je 

zaměstnanost žen vyšší než v ČR (Jonášová, Frýdlová, Svobodová, 2012, s. 43).  

 

Důvod proč jsou částečné úvazky využívány v EU víc, než v České republice je ten, že 

je tam kratší mateřská a rodičovská dovolená. Ženy jsou tam nuceny daleko dřív jít  

do práce. Otázka je, zda by při možnosti být doma s dítětem déle využily tuto 

eventualitu, ale to není předmětem této práce.   

 

V zahraničí existují tak zvané specifické (atypické) časové podmínky zaměstnání (práce 

na směny, večer, v noci a o víkendech) a dalším typem jsou časové režimy 

charakteristickými posuny v počátku a konci pracovní doby, flexibilními úpravami 

pracovní doby podle potřeb rodičů či možnosti čerpat v případě potřeby náhradní volno 

a plánovat v předstihu mimopracovní události (Hora, 2009). V Americe je třísměnný 

provoz.  Sestra si může zvolit, zda bude mít ranní, odpolední nebo noční dle potřeby 

péče o dítě. Dále může pracovat pouze o víkendech nebo na zkrácený pracovní úvazek. 
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Může pracovat pod agenturou, která zaměstnává sestry a tím si zvolit hodiny a datum 

dle svého rodinného rozvrhu (Fink, 2017). 

2.5.3 Péče o dítě 

Péče o dítě je široký pojem, který zahrnuje nejrůznější činnosti jako je učení se s dětmi, 

hraní si s nimi, chození k lékaři nebo péče doma po dobu nemoci. Tyto role jsou 

genderově definované, některé z nich jsou chápány spíše jako ženské a některé spíše 

jako mužské, další vykonávají oba rodiče s dětmi společně (Křížková, 2016). Avšak  

na to, aby se matky mohly vrátit do zaměstnání, je třeba mít zaopatřené dítě během 

jejího pracovního procesu. Proto je „zajištění institucionální péče pro děti významnou 

součástí rodinné politiky. Dostupnost těchto zařízení pro předškolní děti vytváří 

podmínky pro ideální skloubení zaměstnání a péče o rodinu a přispívá k vyšší účasti žen 

na trhu“ (Mitchel, Hamplová, Chaloupková, Kotýnková, 2012, s. 69). Na druhou stranu 

existují i jiné formy péče o dítě (soukromé školky, třetí osoba na hlídání, agentury  

na hlídání, atd.), ale ne vždy jsou pro rodinu dostupné.  

 

Jesle a školky. Instituce, jež u nás trpí nedostatkem a flexibilitou. Důvod nedostatku 

školek pravděpodobně souvisí s menší porodností. Jesle jako předškolní zařízením pro 

děti většinou do tří let byly velmi rozšířené za minulého režimu, od té doby jejich počet 

však dramaticky klesl. V současné době není stanovena ani jejich zákonná úprava, která 

je dříve řadila pod zdravotnická zařízení (Randlová, 2016).   

 

Organizace v podobě jeslí jsou však opředeny mnoha mýty a předsudky. Jsou opravdu 

tak špatné, jak se o nich říká? Dítě údajně trpí emocionálně i sociálně. Psycholožka 

Helena Klímová přirovnává jesle k válce či holocaustu. Jesle podle ní mohou u dětí vést 

k  podobným psychickým důsledkům, jako pobyt v koncentračním táboře či odloučení 

od rodičů za války. Možná to souvisí s minulostí, kdy děti byly dávány do celodenních 

nebo týdenních jeslí už ve třech až čtyřech měsících života.   

 

V padesátých letech minulého století naopak panoval názor, na kterém se shodli 

pediatři, psychologové a pedagogové, že „dětský kolektiv v jeslích, vedený školenou 

pečovatelkou, stimuluje rozvoj dítěte lépe než diletantsky vedená péče v rodině, jak by 

mohla matka vědět, co dítě potřebuje, když na to nemá odborné školení“ (Možný, 2006, 

s. 180).  
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Naproti tomu ve skandinávských zemích jsou velmi oblíbené zařízení pro děti mladších 

3 let a využívané zhruba ve 30-40 %  v Norsku, Finsku a na Islandu a 63-73 %  

ve Švédsku a Dánsku, i přesto, že jejich sociální systém je štědrý a vstřícný. U nás 

empirické výzkumy ukazují, že rodiče dětí do 3 let spíš preferují domácí, rodičovskou 

péči než návštěvu různých zařízení. Co se týká mateřských škol, tak návštěvnost je 

dlouhodobě nejvyšší u čtyř a pětiletých dětí (přes 90 %) u nás. Podobná situace panuje 

v Německu a Itálii.  

 

Předškolní péče u vybraných členských států EU: 

Německo 

Do jeslí chodí méně než 10 % dětí do tří let věku. Mateřskou školu navštěvuje 90% dětí. 

Zde funguje většina školek na dopolední bázi, řada z nich však začíná více zohledňovat 

potřeby rodičů a nabízet i odpolední péči.  

 

Itálie 

Tady si rodiče můžou vybrat ze tří různých typů: od dopolední do 25 hodin týdně, přes 

střední variantu do 40 hodin týdně až po nejdelší možnou péči o dítě trvající 48 až 49 

hodin týdně.  

 

Švédsko 

Mají nejrozvinutější a variabilní systém služeb péče o děti. Místní samospráva zajišťuje 

předškolní péči o děti ve věku 1-5 let, pokud rodiče pracují nebo studují. Existuje zde 

univerzální bezplatný systém, předškolní zařízení pro šestileté a otevřené předškolní 

instituce za doprovodu rodičů. Děti nezaměstnaných rodičů nebo rodičů na „mateřské“ 

dovolené mohou využívat bezplatný systém nejméně na tři hodiny denně. Třídu  

pro šestileté navštěvuje většina dětí, do systému zajišťující péči o děti do tří let dochází 

víc než třetina dětí a skupina dětí, které jsou před začátkem školní docházky, využívá 

zhruba tři čtvrtiny.   

 

Velká Británie 

Má širokou škálu služeb. Děti do pěti let chodí do jeslí, mateřských škol či denních 

center. Nejvyšší účast je u dětí tří a čtyřletých. Další možností jsou soukromé 

pečovatelky (úředně registrované a profesionální nebo soukromé chůvy, které 
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zaměstnávají samotní rodiče). Všechny tyto subjekty jsou kombinovatelné, a proto 

dokonale fungují při slaďování práce a soukromí po celý den. 

 

Francie 

Má zařízení pro děti do dvou let a pro děti od dvou do šesti let. Pro nejmenší jsou jesle 

kolektivní (zajištění celodenní péče po celý rok), rodičovské (zřízena centrem rodičů  

a každý rodič zde pracuje půl dne za týden), rodinné (40 rodinných pečovatelů, které  

se o děti starají ve svém bytě) a podnikové (zřizovatel je zaměstnavatel). Poskytují 

službu pro přibližně 10 % dětí. Předškolní péči zajišťují mateřské školy, z 80 % 

soukromé. Návštěvnost je u 3, 4 a 5letých dětí téměř stoprocentní (z dvouletých jedna 

třetina). Dále asi jedna třetina využívá soukromé osoby, které pečují maximálně o tři 

děti v jejich domově (Křížková, at al., 2008).     
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2 EMPIRICKÁ ČÁST 

Empirická část bakalářské práce má tradiční strukturu, nejprve budou uvedeny cíle  

a pracovní hypotézy vztahující se k dotazníkovému šetření.  Dále je popsaná metodika 

vlastního dotazníkového šetření a charakteristika zkoumaného vzorku respondentů. Ve 

výsledkové části jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření pomocí tabelárních 

přehledů, výsečových diagramů a histogramů četností. Empirickou část uzavírá krátká 

diskuze nad zjištěnými výsledky a pracemi na podobné téma. 

 

Cíle a hypotézy pro empirickou část práce 

K naplnění záměru bakalářské práce tj. ke zjištění informací souvisejících s volbou 

sester v péči o vlastní dítě, byly stanoveny následující cíle práce:     

1.  K naplnění záměru práce sestavit a cílové skupině respondentek/ů zadat dotazník. 

2. Data zjištěná dotazníkovým šetřením utřídit, provést jejich základní a statistickou 

analýzu. 

3. Výsledky vlastního šetření porovnat s dříve provedenými studiemi na stejné nebo 

podobné téma. 

4. Vlastní závěry zobecnit a seznámit s nimi odbornou veřejnost. 

Na základě analýzy dostupných literárních a časopiseckých zdrojů informací 

byly k naplnění záměru bakalářské práce a shora uvedených cílů stanoveny 

následující pracovní hypotézy:  

 1. Lze předpokládat, že odpovědi respondentek na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou lišit podle jejich věku. 

2. Lze předpokládat, že odpovědi respondentek na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou lišit podle jejich rodinného stavu. 

3. Lze předpokládat, že odpovědi respondentek na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou lišit podle jejich vzdělání. 

4. Lze předpokládat, že odpovědi respondentek na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou lišit podle jejich počtu dětí ve společné domácnosti. 
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 3.1 Metodika 

Sběr informací probíhal formou dotazníkového šetření. Dotazník byl zhotoven v tištěné 

formě a obsahoval 27 položek. Do dotazníku byly zařazeny otázky obsahové a položky 

kontaktní. Byl rozdělen do dvou částí. První díl dotazníku obsahoval otázky 

demografické (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, počet dětí ve společné domácnosti) 

a druhý díl obsahoval otázky zjišťovací (zaměřené na povolání sestry a mateřství). 

Forma položek v dotazníku byla zaměřena na otázky nestrukturované (otevřené)  

a strukturované (uzavřené). Nestrukturovaných otázek bylo 8, strukturovaných bylo 19, 

z toho 1 polootevřená výběrová a 18 uzavřených výběrových. Tvar výběrových položek 

dotazníku byl dichotomický (two – choice – volba ze dvou možností), trichotomický 

(volba ze tří možností), polynomický (multipl choice – volba z více jak tří možnosti). 

Při tvorbě dotazníku byl kladen důraz na srozumitelnost a jednoznačnost jednotlivých 

položek v dotazníku.  
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3.2 Organizace vlastního šetření a zpracování dat 

Šetření probíhalo ve Fakultní nemocnici v Motole (dále jen FN Motol) na 

Gynekologicko – porodnické klinice (dále jen GPK) včetně novorozenecké části. 

Dotazník byl respondentkám předán po písemném souhlasu náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči. Součástí dotazníku byly instrukce k vyplnění a k odevzdání. 

Respondentkám byl dotazník předán v obálce prostřednictvím staničních sester a jejich 

prostřednictvím byl od respondentek v zalepené obálce vybírán. Sběr dotazníků 

probíhal v době od 7. 12. 2016 do 7. 1. 2017. Bylo vydáno 138 dotazníků, z toho 

návratnost byla 79 (57, 24 %). 

Dotazníky byly následně překontrolovány co do úplnosti a správnosti vyplnění. 

Následně byla data z dotazníku přenesena do datového listu v programu Microsoft 

Office 2007. Datový list se následně stal podkladem pro základní i statistickou analýzu 

dat v programu STATISTIKA CZ 12, přitom byly provedeny následující statistické 

operace: 

1. výpočet popisné statistiky (metrických dat) – míry, polohy a variability souboru 

(aritmetický průměr, medián, modus, četnost modu, minimum, maximum, 

rozpětí, směrodatná odchylka, variační koeficient) 

2. sestavení tabulek četností 

3. sestavení histogramů četností 

4. sestavení kontingenčních tabulek 

5. výpočet Perasonova - chí kvadrátu neparametrického statistického testu 

významnosti     

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Sestra a její volba péče o vlastní dítě 

35 

3.3 Charakteristika zkoumaného vzorku   

Graf č 1.:  

Histogram: Věk (v letech)

K-S d=,13339, p<,15 ; Lilliefors p<,01
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 V histogramu je znázorněn věk respondentek.  U věku byly zpracovány statistické 

položky vyjadřující aritmetický průměr, medián, modus, četnost modu, minimum, 

maximum, rozpětí, směrodatnou odchylku a variační koeficient. Aritmetický průměr 

věku dotazovaných je 32,037 let (je to statistická hodnota, která se vypočítá součtem 

všech hodnot vydělený jejich počtem a určuje průměrný věk respondentek).  Medián je 

32 let (určuje střed geometrické řady).  Modus je 27 let (značí hodnotu, která je 

v souboru obsažená nejčastěji). Četnost modu se rovná 11 (určuje, kolikrát se nejčastější 

modus ve vzorku vyskytuje). Minimum je 25 let (nejnižší věk sledovaného vzorku). 

Maximum udává 40 let (nejvyšší věk sledovaného vzorku). Rozpětí tvoří 15 let (určuje 

rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší položkou sledovaného vzorku). Směrodatná odchylka 

dotazovaných je 5,019 (určuje jak moc je hodnota rozptýlena nebo odchýlena od 

průměru hodnot). Dále byl vypočítán variační koeficient, který činí 15,665 % (vyjadřuje 

procento ve vztahu k průměrnému věku). Pro další zpracování budou respondentky 

rozděleny do dvou věkových skupin a to respondentky do 32 let včetně (n = 39) a 33 let 
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+ (n = 40). Důvodem vytvoření dvou věkových skupin byla kategorizace relativně 

malého vzorku respondentek pro potřebu následné statistické analýzy. 

 

Tabulka č. 1: Rodinný stav   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Svobodná/ý 12 15,19 

Vdaná/ý 51 64,56 

Rozvedená/ý 9 11,39 

Nesezdaný pár 7 8,86 

Celkem:  79 100,00 

 

Položka zjišťující rodinný stav měla 5 možnosti - svobodná/ý, vdaná/ý, rozvedená/ý, 

nesezdaný pár a registrované partnerství. Tabulka ukazuje poměr odpovědí na dotaz 

rodinného stavu. Celkový počet respondentek je 79 (100 %), z toho četnost svobodných 

je 12 (15,19 %), vdaných je 51 (64,56 %), rozvedených 9 (11,39 %) a v nesezdaném 

páru žije 7 (8,86 %). Pro další práci byl rodinný stav respondentek upraven do dvou 

variant pro porovnatelnost jednotlivých kategorií v diskuzi a to na skupinu vdaná/ý (n = 

51; 64,56%) a skupinu ostatní (n = 28; 35,44 %).   

 

Tabulka č. 2: Nejvyšší dosažené odborné vzdělání 

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Střední zdravotnická škola (SZŠ) 34 43,04 

Diplomovaný specialista (DiS) 30 37,97 

Bakalář/ka (Bc.) 14 17,72 

Magistr/a (Mgr.) 1 1,27 

Celkem:  79 100,00 

 

Další položka zjišťuje vzdělání respondentek, měla 4 možnosti - střední zdravotnická 

škola (SZŠ), diplomovaný specialista (Dis.),  bakalář/ka (Bc.) a magistr/a (Mgr.), SZŠ 

absolvovalo 34 (43,04 %) dotazovaných. Dis má 30 (37,97 %), Bc. je 14 (17,72%).  

Mgr. je 1 (1,27 %). Pro další práci bylo vzdělání sloučeno do dvou variant a to SZŠ (n = 

34; 43,04 %) a ostatní (n = 45; 56,69 %).   
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Tabulka č. 3: Počet dětí žijících ve společné domácnosti   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

1 dítě 45 56,96 

2 děti 30 37,97 

3 a více dětí 4 5,06 

Celkem:  79 100,00 

 

Graf č. 2:  

Histogram: Počet dětí žijících ve společné dmácnosti

K-S d=,35975, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Položka zjišťující „Počet dětí ve společné domácnosti“ měla 4 možnosti - 0 (žádné dítě), 

1, 2 a 3 a více dětí. Tabulka, i graf ukazují počet dětí v rodině. Ze všech 79 (100 

%) odpovědí je možnost první varianty 0 (0 %), druhá 45 (56,96 %), třetí 30 (37,97 %) 

a čtvrtá 4 (5,06 %). Z grafického znázornění vyplývá, že nejvíce dětí ve společné 

domácností je v možnosti č. 2 (1 dítě). Na histogramu je znázorněno rozpětí počtu dětí 

 v rodině. Aritmetický průměr dotazovaných je 2,48, medián 2, modus 2, četnost modu 

45, minimum 1, maximum 4, rozpětí 2, směrodatná odchylka 0,57 a variační koeficient, 
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který činí 24,028 %. Pro další zpracování bude tato otázka sjednocena do dvou kategorií 

-  č. 1 jedno dítě (n = 45; 56,96 %) a č. 2 dvě a více dětí (n = 34; 43,03 %).    

  

Tabulka č. 4: Pracovní provoz   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Jednosměnný 20 25,32 

Nepřetržitý 59 74,68 

Celkem:  79 100,00 

 

Položka vztahující se k provozu měla dvě možnosti -  jednosměnný a nepřetržitý. 

Tabulka ukazuje poměr jednosměnného a nepřetržitého provozu. Preference nebo 

nutnost volby provozu u odpovědí respondentek je jednosměnný 20 (25,32 %)  

a nepřetržitý 59 (74,68 %). Z tabulky je patrný, že víc jak polovina dotazovaných sester 

pracuje v nepřetržitém provozu. 

 

Tabulka č. 5: Pracovní úvazek   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

0,75 – 1,0 64 81,01 

0,5 – 0,74 15 18,99 

Celkem:  79 100,00 

 

Položka zjišťující pracovní úvazek měl tři možné odpovědi - 0,75-1,0,  0,5-0,74 a méně 

než 0,5 úvazku. Z odpovědí vyšla tato statistická čísla 0,75-1,0 zvolilo 64 (81,01 %), 

0,5-0,74 15 (18,99 %) respondentek a méně než 0,5 nezvolil nikdo (0 %).   
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Graf č. 3:  

Histogram: Kolik měsíců před mateřskou dovolenou jste pracovala

K-S d=,12385, p<,20 ; Lilliefors p<,01
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Na histogramu je znázorněno rozpětí, kolik měsíců respondentky pracovaly před 

mateřskou dovolenou.  Aritmetický průměr je 34,10 měsíců, medián je 32, modus 36, 

četnost modu 7, minimum 4, maximum 120, rozpětí 115, směrodatná odchylka je 25,175 

měsíců a variační koeficient činí 73,80 %. 
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3.4 Výsledky práce 

Poznatky dotazníkového šetření jsou znázorněny v následujících tabelárních přehledech 

a v grafických výstupech s doplňujícím krátkým komentářem.  

 

U položky „Byla jste na rodičovské dovolené?“odpověď byla ano/ne, 79 (100 %) 

respondentek opovědělo ano.  

 

Graf č. 4: Rodičovská dovolená v měsících 

 

 

U položky, která zjišťuje „Jak dlouho jste byla na rodičovské dovolené (počet 

měsíců)?“odpovědělo 79 (100 %) dotazovaných. Aritmetický průměr rodičovské 

dovolené byl 34,974 měsíců. Minimum bylo 18 měsíců a maximum 60. Ze 79 odpovědí 

bylo 18 měsíců u 6 (7,59 %) respondentek, 54 a 60 měsíců po 1 (1,26 %) respondentce, 

30 a 48 měsíců měly odpověď 2 (2,53 %) respondentky, 40 měsíců 3 (3,79 %) 

respondentky, 24 měsíců bylo u 11 (13,92 %) respondentek a 36 měsíců bylo u 53 

(67,08 %) respondentek. Z toho plyne, že víc jak polovina dotazovaných byla na plné 

rodičovské dovolené. Pro graf byla data upravena do 4 skupin pro lepší přehlednost – 

18, 24, 30 - 36 a 40 - 60 měsíců.  
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Tabulka č. 6: Pracovala jste v oboru během rodičovské dovolené   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Ano, uveďte přibližně počet hodin týdně 17 21,52 

Ne 62 78,48 

Celkem:  79 100,00 

 

Graf č. 5: Počet hodin týdně 

 

 

U položky zjišťující „Práci během rodičovské dovolené“ měla dvě možnosti, ano/ne. 

Tabulka znázorňuje poměr mezi dvěma odpověďmi takto, ano volilo 17 (21,52 %) a ne 

62 (78,48 %). Dále při odpovědi ano respondentky měly doplnit počet hodin týdně.  

Dotazované, které odpověděly ano 17 (21,52 %), měly doplnit, kolik hodin týdně 

strávily v práci. Průměrný čas byl 12 hodin. Minimum bylo 8 hodin a maximum  

20 hodin, 3 (3,79 %) respondentky pracovaly 8 hodin, 8 (10,12 %) pracovalo 12 hodin,  

4 (5,06 %) pracovaly 11,5 hodiny a 2 (2,50 %) pracovaly 20 hodin. Podíl hodin 

strávených v práci během rodičovské dovolené ukazuje graf č. 5. 

 

Položka „Pokud jste pracovala během rodičovské dovolené, uveďte motiv návratu do 

zaměstnání“ odpověděly respondentky takto 14 (17,72 %) uvedlo jako motiv finanční  

a 3 (3,79 %) respondentky uvedly kontakt s pracovním prostředím.   
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Položka směřující k zjištění „Kdo se staral o dítě během rodičovské dovolené v době 

výkonu Vaší práce?“ odpovědělo 17 (21,51 %) respondentek. Podíl ze 17 odpovědí byl: 

u 12 (15,18 %) respondentek se o dítě staral manžel (partner) a v 5 (6,32 %) případech 

prarodiče. 

 

Tabulka č. 7: Změnila jste si svůj pracovní úvazek při návratu z mateřské 

(rodičovské) dovolené   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Ano, zvýšila 1 1,27 

Ano, snížila 34 43,04 

Ne 44 55,70 

Celkem:  79 100,00 

 

Položka zjišťující „Změnu pracovního úvazku při návratu z mateřské (rodičovské) 

dovolené“ měla 3 možnosti - ano, zvýšila, druhá ano, snížila a ne, zůstal stejný. Tabulka 

ukazuje následující podíl v možných odpovědích: na první možnost odpověděla 1 (1,27 

%) respondentka, na druhou 34 (43,04 %) a na třetí 44 (55,70 %) respondentky.      

 

Tabulka č. 8: Změnila jste si svůj pracovní provoz   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Ano, přešel/a na jednosměnný 13 16,46 

Ano, přešla na nepřetržitý 12 15,19 

Ne 54 68,35 

Celkem:  79 100,00 

 

U položky zjišťující „Změnu pracovního provozu“ měla tři možnosti -  ano, přešla jsem 

z nepřetržitého na jednosměnný, ano, přešla jsem z nepřetržitého na jednosměnný a ne. 

Z odpovědí respondentek byl podíl odpovědí následující:  13 (16,45 %) odpovědí  

na první možnost, na druhou 12 (15,19 %) a na třetí 54 (68,35 %) odpovědí. 
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Tabulka č. 9: Byli Vaši nadřízení po návratu do zaměstnání vstřícní k 

požadavkům na rozvržení směn   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Ano 29 36,71 

Spíše ano 30 37,97 

Spíše ne 15 18,99 

Ne 5 6,33 

Celkem:  79 100,00 

 

Položka zaměřená na „Vstřícnost nadřízených k požadavkům na rozvržení“ směn měla  

4 možné odpovědi - ano, spíše ano, spíše ne a ne. Tabulka ukazuje četnost odpovědí  

a procentuální vyjádření. Ano odpovědělo 29 (36,71 %) respondentek, spíše ano  

30 (37,97 %), spíše ne 15 (18,99 %) a ne 5 (6,33 %).   

 

Tabulka č. 10: Uvažovala jste o změně profese z důvodů mateřství   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Ano 7 8,86 

Ne 72 91,14 

Celkem:  79 100,00 

 

Položka zaměřená na zjištění zda respondentka uvažovala o změně profese z důvodu 

mateřství, měla dvě možnosti ano/ne. Dotazované odpověděly: ano 7 (8,86 %)  

a ne 72 (91,14 %). Z tabulky je patrné, že víc jak 90 % sester neuvažuje o změně 

profese z důvodů mateřství. 
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Tabulka č. 11: Ovlivnilo Vám povolání počet dětí ve smyslu menšího počtu dětí   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Určitě ano 4 5,06 

Spíše ano 2 2,53 

Spíše ne 38 48,10 

Určitě ne 35 44,30 

Celkem:  79 100,00 

 

Další položka zjišťovala „Ovlivnění počtu dětí (ve smyslu menšího počtu) v souvislosti 

povolání sestry“. Měla čtyři možné odpovědí - určitě ano, spíše ano, spíše ne a ne. 

Odpovědi jsou nasledující: určitě ano 4 (5,06 %), spíše ano 2 (2,53 %), spíše ne 38 

(48,10 %) a ne 35 (44,30 %) respondentek. V tabulce je vidět, že povolání sestry 

neovlivňuje početí. 

 

Tabulka č. 12: Pracovala jste přesčasové nebo doplňkové hodiny po návratu z 

rodičovské dovolené?  

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Ano, požadavek/příkaz zaměstnavatele 5 6,33 

Ano, dobrovolně 43 54,43 

Ne 31 39,24 

Celkem:  79 100,00 

 

Položka zjišťující zda respondentky „Pracovaly přesčasové/doplňkové hodiny po 

návratu z rodičovské dovolené“ měla tři možnosti - ano, požadavek/příkaz 

zaměstnavatele, ano, dobrovolně a ne. Podíl odpovědí je 5 (6,33 %) respondentek 

odpovědělo na první volbu, 43 (54,43 %) na druhou možnost a 31 (39,24 %) na třetí. 

Zde je patrné, že víc jak polovina dotazovaných vykonává přesčasové/doplňkové 

hodiny dobrovolně. 
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Tabulka č. 13: Kdybyste měla možnost a prostředky být doma s dítětem více než 

tři roky, využila byste je? 

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Ano 5 6,33 

Spíše ano 14 17,72 

Spíše ne 41 51,90 

Ne 19 24,05 

Celkem:  79 100,00 

 

V položce, která zjišťuje zda by respondentky využily být doma s dítětem déle jak tři 

roky, pokud by měly možnost a prostředky měla čtyři možnosti volby -  ano, spíše ano, 

spíše ne a ne. Z odpovědi dotazovaných byl podíl ano u 5 (6,33 %) respondentek, spíše 

ano 14 (17,72 %), spíše ne 41 (51,90 %) a ne 29 (24,05 %). Z tabulky je patrné, že 

téměř polovina nestojí o delší rodičovskou dovolenou.  

 

Graf č. 6: Usnadnění péče 

 

 

U položky „Uveďte cokoliv, co by Vám usnadnilo péči o dítě (děti)?“ odpovědělo 67 

(85 %) respondentek a 12 (15 %) položku nevyplnilo ze 79 (100 %). Odpověď 

dotazovaných byla rozdělena do tří skupin – peníze (větší příjem), prarodiče (pomoc 

z jejich strany), mateřská škola (prodloužená doba).  Největší položkou z 67 (84,81 %) 

odpovědí byli prarodiče. Pomoc prarodičů chybí 48 (60,75 %) resondentkám, 7 (8,86 

48; 72%

12; 18%

7; 10%

Prarodiče Delší pracovní doba MŠ Peníze
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%) má nedostatek peněz a 12 (15,18 %) by uvítalo prodlouženou pracovní dobu ve 

školkách. 

 

Graf č. 7:  Zlepšení ze strany zaměstnavatele 

 

 

Položka zjšťující „Co si myslíte, že by se dalo zlepšit ze strany zaměstnavatele ve vztahu 

k danému tématu?“ odpovědělo všech 79 (100 %) respondentek. Odpověď se 

vztahovala k pěti oblastem, které vyšly z dotazníkového šetření: 

1. mateřská škola FN Motol (větší kapacita MŠ) 32 (40,50 %) dotazovaných 

2. vyhovující směny (větší vstřícnost při rozpisu služeb) 18 (22,78 %) 

3. více sester (méně přesčasových hodin) 15 (18,98 %) 

4. spokojenost se situací ve FN Motol 9 (11,39 %)  

5. jesle chybí 5 (6,32 %) respondentkám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32; 41%

15; 19%

5; 6%

9; 11%

18; 23%

Větší kapacita MŠ v FN Motol Více sester

Jesle Spokojenost
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Graf č. 8: Zlepšení ze strany státu 

 

 

Položka zjišťující „Co si myslíte, že by se dalo zlepšit ze strany státu ve vztahu 

k danému tématu?“ odpověděly také všechny respondentky.  Všechny odpovědi, které 

vyšly v dotaznících, byly rozděleny do několika skupin: 

1. finanční ohodnocení sester (vyšší plat) by uvítalo 38 (48,10 %) dotazovaných 

2. mateřská škola (zvýšení počtu) chybí 22 (27,84 %) 

3. zvýšení přídavků na děti by chtělo 11 (13,92 %) 

4. neví 5 (6,32 %)  

5.  jesle by využily 3 (3,79 %) respondentky. 

 

Tabulka č. 14: Je pro Vás kariéra důležitá?  

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Ano 3 3,80 

Spíše ano 25 31,65 

Spíše ne 39 49,37 

Ne  12 15,19 

Celkem:  79 100,00 

 

Položka zjišťující zda je pro respondentku kariéra důležitá obsahovala čtyři možné 

odpovědi - ano, spíše ano, spíše ne a ne. Dotazované odpověděly takto: ano 3 (3,80 %), 

spíše ano 25 (31,65 %), spíše ne 39 (49,37 %) a ne 13 (15,19 %) respondentek. 

38; 48%

22; 28%

11; 14%

3; 4% 5; 6%

plat mš přídavk jesle neví
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Tabulka č. 15: Myslíte si, že lze sladit profesi sestry s péčí o dítě   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Ano 18 22,78 

Spíše ano 50 63,29 

Spíše ne 11 13,92 

Celkem:  79 100,00 

 

Položka, která zjišťovala, zda si respondentky myslí, že lze sladit profesi sestry a péči  

o dítě měla čtyři možné odpovědi - ano, spíše ano, spíše ne a ne. Poměr odpovědí byl: 

ano 48 (22,78 %), spíše ano 50 (63,29 %), spíše ne 11 (13,92 %) a ne 0 (0 %) 

respondentek. 

 

Tabulka č. 16: Kdo by měl podle Vás pečovat o dítě   

Kategorie Četnost (n) 
Rel. četnost  

(v %) 

Žena 4 5,06 

Oba stejně 75 94,94 

Celkem:  79 100,00 

 

Položka zjišťující „Kdo by měl v rodině pečovat o dítě“, měla tři možné odpovědi - 

žena, muž a oba stejně. Odpověď respondentek: žena 4 (5,06 %), muž 0 (0 %) a oba 

stejně 75 (94,94 respondentek. 
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Graf č. 9:  

Histogram: Uveďte, kolik času týdně (v hdinách) věnujete péči o dítě

K-S d=,18946, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Položku „Kolik hodin týdně věnujete péči o dítě“ znázorňuje histogram. Aritmetický 

průměr je 35,430 hodin, medián tvoří 35, modus 25, četnost modu 10, minimum 10 

 a maximum 150 hodin, rozpětí 140, směrodatná odchylka 17,542 hodin a variační 

koeficient činí 49,512 %. Jedná se o údaj vyjadřující procento ve vztahu k průměrné 

době strávené péčí o dítě.  
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3.5 DISKUZE 

Poslední podkapitola empirické části je věnovaná diskuzi. Zaměřená je na vlastní 

výsledky práce ve vztahu ke stanoveným hypotézám a v porovnání s jinými pracemi  

na stejné nebo podobné téma. Jednotlivé položky dotazníku byly posuzovány za pomoci 

Pearsonova chí – kvadrátu ve vztahu k věku, rodinnému stavu, vzdělání a počtu dětí 

v domácnosti. Všechny kategorie byly sloučeny do menších celků pro lepší 

porovnatelnost mezi sebou a přehlednost tabelárního shrnutí.  

1. Věk  

- dotazovaní ve věku do 32 let včetně (n = 39; 49,36 %) 

- dotazovaní ve věku 33 let + (n = 40; 50,63 %) 

  

2. Rodinný stav 

- dotazovaní v rodinném stavu vdaný/á (n = 51; 64,56 %) 

- dotazovaní v rodinném stavu ostatní (svobodný, rozvedený, nesezdaný pár)  

(n = 28; 35,44 %) 

 

3. Vzdělání 

- dotazovaní se vzděláním SZŠ (34; 43,04 %) 

- dotazovaní se vzděláním ostatní (Dis, Bc., Mgr.) (n = 45; 56,96 %) 

  

4. Počet dětí ve společné domácnosti 

- dotazování s počtem dětí 1(n = 45; 56,96 %) 

- dotazovaní s počtem dětí 2 a více (n = 34; 43,03 %) 

 

V této části práce budou diskutovány výsledky vlastního šetření ve vztahu ke 

stanoveným hypotézám: 

H₁. Lze předpokládat, že odpovědi respondentek na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou lišit podle jejich věku. 

H₂. Lze předpokládat, že odpovědi respondentek na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou lišit podle jejich rodinného stavu. 
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H₃. Lze předpokládat, že odpovědi respondentek na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou lišit podle jejich vzdělání. 

H₄. Lze předpokládat, že odpovědi respondentek na jednotlivé položky dotazníku se 

nebudou lišit podle jejich počtu dětí ve společné domácnosti. 

 

V následujícím tabelárním přehledu uvedeny výsledky statistické analýzy získaných dat. 

Jednotlivá pole tabulky obsahují p - hodnoty Pearsonova - chí kvadrátu vypočítané 

k jednotlivým položkám dotazníku podle shora uvedené kategorizace proměnných 

charakterizujících zkoumaný vzorek respondentek. 

 

Tabulka č. 17: Pearsonův chí-kvadrát 

 

Proměná věk  rod. stav  vzdělání  počet dětí  

Počet dětí žijících ve společné domácnosti 0,00000 0,00405 0,27733 x-x-x 

Pracovní provoz  0,65125 0,96177 0,46683 0,21122 

Pracovní úvazek  0,81622 0,84948 0,75249 0,79177 

Pracovala jste v oboru během rodičovské 

dovolené  

0,73935 0,55732 0,13785 0,86110 

Změnila jste si svůj pracovní úvazek při 

návratu z mateřské (rodičovské)dovolené 

0,29966 0,39516 0,38762 0,67974 

Změnila jste si svůj pracovní provoz 0,15478 0,19766 0,39102 0,16716 

Byli Vaši nadřízení po návratu do 

zaměstnání vstřícní k požadavkům na 

rozvržení směn 

0,33871 0,88527 0,65927 0,64658 

Uvažovala jste o změně profese z důvodů 

mateřství  

0,05182 0,69054 0,11204 0,10754 

Ovlivnilo Vám povolání počet dětí ve 

smyslu menšího počtu dětí 

0,44889 0,08711 0,40357 0,47663 

Pracovala jste přesčasové nebo doplňkové 

hodiny po návratu z rodičovské dovolené 

0,80696 0,22897 0,47984 0,97175 

Kdybyste měla možnost a prostředky být 

doma s dítětem více než tři roky, využila 

byste je 

0,06584 0,21929 0,05811 0,20956 

Je pro Vás kariéra důležitá 0,81941 0,06113 0,03981 0,14620 

Myslíte si, že lze sladit profesi sestry s 

péčí o dítě 

0,50968 0,43416 0,75189 0,27019 

Kdo by měl podle Vás pečovat o dítě  0,31711 0,12828 0,18516 0,77287 

  

V tabulce č. 17 jsou červeně vyznačeny p - hodnoty, kterou jsou menší než stanovená 

statistická hladina významnosti 0,05. V těchto případech (pouze 2x) byly zjištěny 
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statisticky signifikantní rozdíly v odpovědích respondentek na položku „Počet dětí 

žijících ve společné domácnosti“ a to podle věku dotazovaných a jejich rodinného stavu.     

 

Tabulka č. 18: Počet dětí žijících ve společné domácnosti x věk 

 

Počet dětí ve společné domácnosti Věková 

kategorie 

do 32let včetně 

Věková 

kategorie 

33 let + 

Řádkové 

součty 

(četnost) 

1 dítě 35 10 45 

Sloupcová 89,74% 25,00%  

Řádková 77,78% 22,22%  

Celková 44,30% 12,66% 56,96% 

2 a více dětí 4 30 34 

Sloupcová 10,26% 75,00%  

Řádková 11,76% 88,24%  

Celková 5,06% 37,97% 43,04% 

Celkem 39 40 79 

Celková 49,37% 50,63% 100,00% 

 

 

H₁ -  Lze očekávat, že odpovědi respondentek na jednotlivé otázky dotazníku se nebudou 

lišit podle jejich věku. Tuto hypotézu lze s platností pro vlastní šetření a použitou 

metodiku přijmout, avšak s výjimkou položky „Počet dětí žijících ve společné 

domácnosti“. Rozdíly v odpovědích dotazovaných jsou uvedeny v následující 

kontingenční tabulce, ze které vyplývá, že dotazovaní ve věku do 32 let mají častěji  

1 dítě (n = 35; 44,30%), než respondentky ve věku 33 let + kde je větší četnost dvou 

dětí a více (n = 30; 37,97 %). Zjištěný rozdíl je statisticky významný na hladině 0,05, p 

= 0,00000 (tabulka č. 18). 
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Tabulka č. 19: Počet dětí žijících ve společné domácnosti x rodinný stav 

Počet dětí žijících ve společné 

domácnosti 

Rodinný stav  

Vdaná 

Rodinný stav  

 Ostatní 

Řádkové 

součty 

(četnost) 

1 dítě 23 22 45 

Sloupcová 45,10% 78,57%  

Řádková 51,11% 48,89%  

Celková 29,11% 27,85% 56,96% 

2 a více 28 6 34 

Sloupcová 54,90% 21,43%  

Řádková 82,35% 17,65%  

Celková 35,44% 7,59% 43,04% 

Celkem 51 28 79 

Celková 64,56% 35,44% 100,00% 

 

H₂ -  Lze očekávat, že odpovědi respondentek na jednotlivé otázky dotazníku se nebudou 

lišit podle jejich rodinného stavu, avšak opět s výjimkou položky „Počet dětí žijících  

ve společné domácnosti“. Rozdíly v odpovědích dotazovaných jsou uvedeny 

v následující kontingenční tabulce, ze které vyplývá, že dotazovaní s rodinným stavem 

vdaný/á mají více dětí (n = 51; 64,56 %) než respondentky s rodinným stavem ostatní (n 

= 28; 35,44 %) kde je méně dětí v domácnosti. Zjištěný rozdíl je statisticky významný 

na hladině 0,05, p = 0,00405 (tabulka č. 19). Zde je vidět, že ženy stále upřednostňují 

rodinný stav vdaná pro přivedení potomka na svět. 

 

H₃  -  Lze očekávat, že odpovědi respondentek na jednotlivé otázky se nebudou lišit 

podle jejich vzdělání, přijímáme bez výhrad. Zde nejsou statistiky významné rozdíly. 

 

H₄ – Lze očekávat, že odpovědi respondentek na jednotlivé otázky se nebudou lišit podle 

jejich počtu dětí ve společné domácnosti. I tuto hypotézu přijímáme bez připomínek, 

protože ani tady nejsou statisticky významné rozdíly. 
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3.5.1 Porovnání výsledků s dříve provedenými studiemi  

Bakalářská práce „Sestra a její volba péče o vlastní dítě“ se věnuje problematice sladění 

profesního a soukromého života a s tím související otázky zda povolání sestry má vliv 

na tyto dvě oblasti života. Jedním z cílů práce bylo porovnat výsledky vlastního šetření 

s pracemi na stejné nebo podobné téma. Ke srovnání byly zvoleny studie zaměřující se 

na harmonizaci práce a rodiny v České republice u veřejnosti realizované CVVM SOÚ 

AV ČR (Centrum pro výzkum veřejného mínění - Sociologický ústav Akademie věd 

České republiky) v letech 2011, 2012 a 2016.   

 

Při porovnání vlastního šetření s výzkumem Kotýnkové (Mitchell et al., 2012), která se 

zaměřila na pracovní úvazek u široké veřejnosti v roce 2010 a porovnávala ho  

s vybranými státy EU, jsou výsledky velmi podobně.  Pracovní úvazek u sester byl 

rozdělen do dvou kategorií. První byla 0,75-1,00 a vztahovala se k 81 % sester, druhá – 

úvazek menší než 0,74 mělo 19 % sester. U české populace vybíralo zkrácený úvazek 

11 % žen a plný 36 % u dětí ve věku 3 a více let.  Naproti tomu  v EU je zkrácený 

úvazek využíván mnohem více. Na prvním místě vede se 75 % Nizozemí, druhé je 

Německo se 45 %, na třetí příčce je Velká Británie s 43 % a na čtvrtém je Dánsko a 

Švédsko se 40 %.  Z výzkumu vyplývá, že v naší společnosti je častěji volen plný 

úvazek před částečným. Pravděpodobně je to dáno tím, že u nás je jedna z nejdelších 

RD (do tří až čtyř let věku dítěte) oproti ostatním státům EU.  

 

Další studie se týkala rodičovské dovolené a její délky. Ze studie Haškové (Gender, 

2011) která zjišťovala počet měsíců strávených na rodičovské dovolené (RD) u českých 

matek do navrácení do zaměstnání nebo narození druhého dítěte vyšlo, že 88 % žen 

zůstává na MD do tří let věku dítěte. U dotazovaných sester to dělá 70 %.  Pomineme-li 

různou velikost zkoumaného vzorku, vidíme, že česká populace upřednostňuje být 

doma s dítětem a věnovat se mu před zaměstnáním. Porovnáme-li zkoumaný vzorek 

s EU, jsme na prvním místě. Jedním z důvodů může být, že v jiných státech EU je 

rodičovská dovolená kratší anebo, že tam je možnost rozdělení a čerpání rodičovské 

dovolené do devíti let věku dítěte a tím jsou ženy „nuceny“ k dřívějšímu návratu do 

zaměstnání.  

Hašková (2011) se dále zabývala otázkou, kdo pečuje o dítě do tří let pokud, žena 

nastoupí do zaměstnání před uplynutím RD. Z výzkumu vyplynul, že největší podíl 
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tvořili manželé (32 %) a prarodiče (28 %). Ve vlastním šetření byla odpověď u sester 

obdobná. Převládal manžel s 15 % před prarodiči (7 %). Očekávaný výsledek je 

podobný a předpokládaný, protože dnešní prarodiče jsou stále pracovně aktivní, tudíž 

času pro pomoc s péčí o dítě se jim nedostává.  

  

Podle Pilecké (2016), která se zabývala názory občanů na vybrané opatření v rodinné 

politice, bylo zjištěno, že 83 % Čechů by uvítalo vyšší počet MŠ, 82 % by chtělo větší 

přídavky na děti a jesle chybí 70 % dotazovaným. U sester zahrnují nejvyšší položku 

finanční stránka (vyšší plat) 48 %, vyšší počet MŠ by chtělo 28 %, zvýšení přídavků na 

děti 14 % a nedostatek jeslí uvedla 4 % sester. Z porovnání odpovědí sester a veřejnosti 

je patrné, že mateřská škola je nejžádanější, ale také nejméně dostupným zařízením péče 

o dítě. 

  

Průzkum Červenky (2016) zaměřený na názor veřejnosti na roli muže a ženy v rodině 

sledoval genderové rozdělení činností v rodině. Mezi tyto činnosti patřila i péče o dítě  

a kdo by se jí měl věnovat. Česká populace se domnívá, že oba rodiče stejně v 60 % 

 a spíše žena v 39 %.  U sester tvoří první odpověď 95 % a u druhé jsou to 4 %. Z tohoto 

pohledu je názor sester – účastnic vlastního šetření generově vyrovnanější, než u obecné 

populace ČR.    
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4 ZÁVĚR  

Prostřednictvím bakalářské práce bylo zjistit, na kolik profese sestry ovlivňuje její 

mateřství a zda sestry mají podmínky k výkonu svého povolání a plnění své mateřské 

role.  

K naplnění tohoto záměru bakalářské práce byly stanoveny následující cíle: 

1. Sestavit a cílové skupině respondentek/ů zadat dotazník. 

2. Data zjištěná dotazníkovým šetřením utřídit, provést jejich základní a statistickou 

analýzu. 

3. Výsledky vlastního šetření porovnat s dříve provedenými studiemi na stejné nebo 

podobné téma. 

4. Vlastní závěry zobecnit a seznámit s nimi odbornou veřejnost. 

Jak vyplývá z předchozích částí textu, cíle práce se podařilo naplnit. 

V teoretické části byly informace o povolání sestry, vymezení rolí (sociální, sestry  

a matky), rodině a v poslední řadě o harmonizaci zaměstnání a péče o dítě. Dále byla 

pozornost věnována průzkumu mateřské, rodičovské dovolené a možnostem slaďování 

práce a rodiny ve vybraných členských státech EU. 

 

V empirické části bakalářské práce jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, 

statistické analýzy a související diskuze včetně komparace výsledků vlastní práce 

s dříve publikovanými studiemi. Řešení práce přineslo tyto hlavní výsledky: 

- 83 % sester upřednostňuje úvazek 0,75 – 1,0   

- 70 % sester dává přednost být doma s dítětem do 3 let jeho věku  

- 21 % sester pracovalo v oboru během RD  

- 55 % sester nezměnilo pracovní úvazek 

- 68 % sester nezměnilo pracovní provoz 

- 38 % sester je spíš spokojeno se vstřícností nadřízených na požadavky směn  

- 91 % sester by nezměnilo profesi v souvislosti s mateřstvím 

- 48 % sester by spíše nevolilo menší počet dětí ve spojitosti s povoláním sestry 

- 55 % sester pracovalo dobrovolně přesčasové/doplňkové hodiny 

- 52 % sester by spíše nezůstalo doma s dítětem víc jak tři roky, pokud by měla 

možnost a prostředky 



Bakalářská práce  Sestra a její volba péče o vlastní dítě 

57 

- 72 % sester postrádá prarodiče při péči o dítě 

- 41 % sester by chtělo větší kapacitu v MŠ ve FN Motol 

- 48 % sester by chtělo vyšší plat pro lepší zajištění péče o dítě 

- 49 % sester odpovědělo spíše ne v důležitosti vlastní kariéry   

- 63 % sester reagovalo spíše ano ve sladění profese sestry a rodiny 

- 95 % sester se domnívá, že o dítě se mají starat oba stejně (muž i žena)  

 

Výzkum odkryl zajímavá zjištění. Například to, že většina sester upřednostňuje být 

doma s dětmi po dobu rodičovské dovolené, ale toto by nemělo trvat déle jak 3 roky 

věku dítěte a to bez ohledu na finanční zajištění respondentky. Motiv k dřívějšímu 

návratu do zaměstnání je převážně finanční. V péči o dítě jim chybí prarodiče, 

dostatečné kapacity a pracovní doby v MŠ. Pracovní provoz volí nepřetržitý z důvodů 

lepšího skloubení zaměstnání a péče o dítě.  

 

Doporučení pro zlepšení bohužel asi nemá řešení. Plat sester a MŠ má v režii stát, 

prarodiče nejsme schopni ovlivnit. Jediný co je ovlivnitelné je MŠ ve FN Motol, která 

má pouze 50 míst a popřemýšlet zda by nebylo dobré zabývat se myšlenkou zajištění 

školky 24 hodin denně, ale na to by musela být provedena anketa nebo dotazníkové 

šetření.    

 

V rámci řešení bakalářské práce jsem si uvědomila jak důležité je zvolit správné 

formulace otázek a odpovědí do dotazníkového šetření. S odstupem času a s ohledem na 

již zpracovaná data bych potlačila význam některých položek dotazníku a naopak jiné 

položky bych do dotazníku zařadila a to i přesto, že část položek je převzata z dříve 

realizovaných studií, tak aby se mohla provést jejich komparace. 

 

V případě zájmu předám poznatky vlastní práce vedení úseku ošetřovatelské péče FN 

Motol. Pokud bude v budoucnu rozhodnuto o rozšíření této studie o další pracoviště 

v nemocnici, aby mohl vzniknout ucelenější obraz o řešené problematice v rámci celé 

fakultní nemocnice, budu se na takové studii podílet. Výsledky vlastní práce a poznatky 

z ní získané jsou k dispozici pro prezentaci před odbornou veřejností.      

 

Ambicí této práce nebylo vyčerpávajícím způsobem popsat řešenu problematiku, ale 

zjisti zkladní informace o slaďování profesního a rodinného života sester ve FN Motol 
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v rámci jedné kliniky. Vzhledem k tomu, že zkoumaný vzorek respondentek je velmi 

nízký, nelze z něj vyvodit obecné závěry. Bakalářská práce pouze poodkryla tento 

problém a bylo by vhodné se jím zabývat v budoucnu hlouběji a v rámci celé nemocnice 

ne-li státu.  
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ZKRATKY 

at al.    -   at alii (z latiny) v češtině a kolektiv 

s.         -  strana 
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PŘÍLOHY 

PÍLOHA 1:  Dotazník 

Dobrý den, 

             jmenuji se Alena Holubová a studuji 3. ročník bakalářského studia 2. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy, obor Všeobecná sestra.  

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci vyplněním dotazníku, který poslouží k zpracování 

závěrečné bakalářské práce na téma „Sestra a její volba péče o vlastní dítě“.  Cílem 

práce je zjistit, nakolik péče o dítě ovlivňuje profesi sestry, zda jí dává přednost před 

prací a co by ji pomohlo/pomáhá při sladění profesního života s péčí o dítě. V současné 

době se klade velký důraz na soulad rodinného a pracovního života.  Jde o aktuální téma 

a poznatky z našeho výzkumu, by mohli odkrýt, co by se v budoucnu dalo při sladění 

profesního a rodinného života zlepšit. 

Dotazníkové šetření je zcela anonymní a informace z něho získané budou sloužit pouze 

pro zpracování bakalářské práce. Pokud nebude uvedeno jinak, u každé položky 

vyberte, prosím, vždy jen jednu variantu (zakroužkujte nebo slovně doplňte). Dotazník 

po vyplnění vložte do přiložené obálky, zalepte a předejte staniční sestře.  

Dotazníkové šetření bude probíhat ve dnech:  07. 12. 2016 – 7. 1.2017. 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu, které věnujete vyplnění dotazníku.  

                                                                                                                                                                           

                                                     Alena Holubová 

                                                

                                                             DOTAZNÍK 

                             

B. Uveďte prosím Váš věk (v letech): 

 

 ………… 

 

C. Vaše pohlaví: 

1. žena 

2. muž 

 

 



Bakalářská práce  Sestra a její volba péče o vlastní dítě 

66 

D. Váš rodinný stav: 

1. svobodný/á 

2. vdaný/á 

3. rozvedený/á 

4. nesezdaný pár 

5. pár žijící v registrovaném partnerství 

 

E. Nejvýše dosažené vzdělání v oboru sestra: 

1. střední zdravotnická škola 

2. diplomovaný specialista  

3. bakalář/ka 

4. magister/a 

 

F. Počet dětí žijící ve společné domácnosti: 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4. 3 a více 

 

G.  Pracovní provoz: 

1. jednosměnný 

2. nepřetržitý 

 

H. Pracovní úvazek: 

1. 0,75 – 1,0 

2. 0,5 – 0,74 

3. Méně než 0,5 

 

       Ch.  Kolik měsíců před mateřskou dovolenou jste pracovala? 

 

…………………………………………………………………………………… 
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I. Byla jste na rodičovské dovolené? 

1. ano 

2. ne 

 

J. Jak dlouho jste byla na rodičovské dovolené (počet měsíců)? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

K. Pracovala jste v oboru během rodičovské dovolené? 

1. ano, uveďte přibližně počet hodin týdně …………..  

2. ne 

 

L. Pokud jste pracovala během rodičovské dovolené, uveďte motiv návratu do 

zaměstnání. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

M. Kdo se staral o dítě během rodičovské dovolené v době výkonu Vaší práce? 

 

………………………………………………………………………………......... 

 

N. Změnila jste si svůj pracovní úvazek při návratu z mateřské (rodičovské) 

dovolené? 

1. ano, zvýšil/a 

2. ano, snížil/a  

3. ne, zůstal stejný 

 

O. Změnila jste svůj pracovní provoz? 

1. ano, přešel/a jsem z nepřetržitého na jednosměnný provoz 

2. ano, přešel/a jsem z jednosměnného na nepřetržitý provoz  

3. ne, zůstal stejný 
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P. Byli Vaši nadřízení po návratu do zaměstnání vstřícní k Vašim požadavkům na 

rozvržení směn? 

1. ano 

2. spíše ano 

3. spíše ne 

4. ne 

 

Q. Uvažovala jste o změně profese z důvodů mateřství? 

1. ano 

2. ne 

 

R. Ovlivnilo Vám povolání počet dětí ve smyslu menšího počtu dětí? 

1. určitě ano 

2. spíše ano 

3. spíše ne 

4. určitě ne 

 

S. Pracovala jste přesčasové nebo doplňkové hodiny po návratu z rodičovské 

dovolené? 

1. ano, požadavek/příkaz zaměstnavatele  

2. ano, dobrovolně 

3. ne 

     

T.  Kdybyste měla možnost a prostředky být doma s dítětem více jak tři roky, 

využila byste ji? 

1. ano 

2. spíše ano 

3. spíše ne 

4. ne 
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U. Uveďte cokoliv, co by Vám usnadnilo péči o dítě (děti)? 

            …………………………………………………………………………………… 

 

V. Co si myslíte, že by se dalo zlepšit ze strany zaměstnavatele ve vztahu 

k danému tématu? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

W. Co si myslíte, že by se dalo zlepšit ze strany státu ve vztahu k danému 

tématu? 

            …………………………………………………………………………………… 

 

X. Je pro Vás kariéra důležitá? 

1. ano 

2. spíše ano 

3. spíše ne 

4. ne 

 

Y. Myslíte si, že lze sladit profesi sestry s péčí o dítě? 

1. ano 

2. spíše ano 

3. spíše ne 

4. ne 

 

Z. Kdo by měl podle Vás v rodině pečovat o dítě? 

1. žena 

2. muž 

3. oba stejně 

 

AA. Uveďte, kolik času týdně (v hodinách) věnujete času péčí o dítě? 

(výchova, hraní, sport, učení s dětmi a každodenní péče o děti) 

…………………………………………………………………………………….. 
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PŘÍLOHA 2: Povolení k dotazníkovému šetření 

 


