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Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje tématu dopadu zaměstnání matky v raném a předškolním věku
dítěte na jeho další vývoj. Cílem této práce je snaha zmapovat a prezentovat výzkumy
především z posledních deseti let, které by mohly pomoci při hledání odpovědi na tuto otázku.
Pozornost bude v práci převážně věnována dopadům zaměstnání matky a nemateřských forem

péče na vývoj dětí předškolního věku (0-6 let) a v době jejich zaškolení. Alespoň okrajově ve
spojitosti s nemateřskými formami péče budou zmíněny také některé dlouhodobé dopady.

Součástí práce je také návrh výzkumného projektu, který se zabývá možnými spojitostmi
mezi zaměstnáním matky v prvních třech letech života dítěte a projevy problémového chování
dětí předškolního věku.
Klíčová slova:
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Abstract:
This bachelor thesis deals with the impact of maternal employment in the early and preschool
age of a child on its further development. This thesis attempts to map and present research

mainly from the last ten years, which could help with searching for the answer to this
question. Attention is paid primarily to the impacts of maternal and nonmaternal forms of care

on the development of pre-school children (0-6 years) and children in their first grade. In

connection with nonmaternal forms of care, some long-term effects are also briefly
mentioned. The thesis also includes the proposal of a research project which deals with the
possible links between the mother's employment in the first three years of her child's life and
the manifestations of problematic behaviour during pre-school years.
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Seznam použitých zkratek
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Úvod
Nacházíme se v době, kdy narůstá počet žen, které nechtějí zůstávat s dítětem v domácnosti
příliš dlouho. Mnoho z nich se chce relativně brzy po porodu vrátit zpátky do práce. Ať už
proto, že chtějí pokračovat v budování své kariéry nebo z důvodu udržení pracovní pozice.
Navíc prestiž mateřství v poslední době neustále klesá (Šulová, 2010). Vyvstává zde proto
otázka, jak nepřítomnost matky během jejího zaměstnání v prvních letech života dítěte může
ovlivnit jeho další vývoj. Výzkumy, které hledaly odpověď na tuto otázku, se zaměřovaly

především na dopady nemateřských forem péče. Těch, které se zaměřily na vývoj dítěte pouze
ve spojitosti se zaměstnáním matky, nacházíme podstatně méně.
Cílem této práce bude snaha zmapovat a prezentovat převážně výzkumy z posledních deseti
let. Pozornost bude především věnována dopadům na vývoj dětí batolecího a předškolního

věku (0-6 let) a v době jejich zaškolení. Okrajově budou také zmíněny dlouhodobé dopady
nemateřských forem péče. Práce si rovněž klade za cíl předložení výzkumného projektu, který
se podrobněji zaměřuje na odhalení možných spojitostí mezi zaměstnáním matky v průběhu
prvních tří let života dítěte a projevy problémového chování u dětí předškolního věku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o téma, které v sobě zahrnuje celou řadu aspektů, věnují

se první dvě kapitoly vymezení některých základních pojmů, které s touto oblastí zájmu

souvisejí. V první kapitole definuji pojem zaměstnanosti a také v ní prezentuji výsledky
současných výzkumů, které se zabývají důvody návratu žen do zaměstnání. Druhá kapitola

pojednává o tom, jakou úlohu ve vývoji dítěte matka zaujímá v kojeneckém, batolecím

a předškolním věku dítěte. Další dvě kapitoly se snaží zachytit možné dopady především
na kognitivní a socioemocionální vývoj dítěte v souvislosti s dobou, kdy matka po porodu
opět nastoupila do zaměstnání.
Předposlední dvě kapitoly se zabývají formami péče o dítě ve věku 0-6 let v době, kterou
matka tráví v zaměstnání. Tyto formy jsou nejprve stručně představeny a následně jsou

prezentovány výsledky výzkumů, které sledovaly vývoj dětí s ohledem na formu, kvalitu a

intenzitu poskytované nemateřské péče. Poslední kapitola se věnuje výzkumnému projektu
s pracovním názvem Projevy problémového chování u dětí předškolního věku ve spojitosti
se zaměstnáním matky v raném věku dítěte.
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1. Zaměstnání matky
Pojem zaměstnání (práce) bude v této práci chápán ve významu pracovního poměru. Ten lze
na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, definovat jako smluvní vztah mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem, jehož předmětem je pracovní činnost, kterou zaměstnanec
vykonává za mzdu. Rozlišujeme několik druhů pracovních poměrů, a to podle: doby trvání
pracovního poměru, charakteristik zaměstnavatele, způsobu vzniku pracovního poměru, místa
výkonu práce a rozsahu pracovní doby.
Při vymezení pracovního úvazku budu vycházet z toho, které autoři studií zmiňovaných v této
práci uvádějí

nejčastěji.

Ve shodě s Organisation for Economic Co-operation and

Development (dále OECD) pracovní úvazek chápou jako pravidelnou práci, vykonávanou v
pracovních dnech. V případě, že pracovní doba přesáhne 30 hodin týdně, hovoří o plném

pracovním úvazku. Pokud zaměstnanec pracuje hodin méně, jedná se o pracovní úvazek

částečný (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2016a).

1.1 Současná situace zaměstnanosti žen na trhu práce

Současnou situaci uplatnění žen na trhu práce mapuje mezinárodní srovnávací studie OECD

(2016a). Získaná data ukazují, že v roce 2014 se průměrná zaměstnanost žen (s alespoň
jedním dítětem ve věku 0-14 let) pohybovala kolem 66 %. Konkrétní údaje se však napříč
státy značně odlišovaly. Zatímco v zemích, jako jsou Nizozemí či Kanada, bylo zaměstnáno
více než 75 % žen, méně než 60 % žen pracovalo například v Řecku, Itálii a Španělsku.
Nejnižší míru zaměstnanosti pak bylo možné vypozorovat u skupiny žen, jejichž nejmladší
dítě ještě nedosáhlo věku 2 let.
Zaměstnanost žen se také proměňovala s počtem dětí. Obecně bylo možné vysledovat,

že s narůstajícím počtem dětí zaměstnanost žen klesala. U matek se dvěma dětmi

(v porovnání s matkami s jedním dítětem) se jednalo o pokles o 2,4 %, u matek se třemi dětmi
pak o 17, 4 % (OECD, 2016a). Dále bylo možné vyčíst, že ženy s vyšším stupněm vzdělání
vstupovaly na trh práce častěji (77,6 %) než ty, které dosáhly stupně vzdělanosti nízkého

(42 %) nebo středního (63,9 %). Zajímavé bylo také zjištění, že zaměstnanost se měnila
s partnerským statusem ženy. Ženy v partnerském vztahu dosahovaly ve dvou třetinách zemí
vyšší úrovně zaměstnanosti než ty, které vychovávaly děti samy (OECD, 2016b).

Ve většině zemí OECD nejvíce žen pracovalo na plný pracovní úvazek (více než 30 hodin
týdně). Tuto variantu volilo více než 90 % žen v Polsku a Portugalsku. V některých zemích,

mezi které patřily například Německo, Anglie čiNizozemí, většina žen upřednostňovala
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pracovní úvazek částečný. V Nizozemí se pro částečný pracovní úvazek rozhodly dokonce
dvě třetiny pracujících žen. Průměrný počet odpracovaných hodin za týden se v roce 2015

nejčastěji pohyboval kolem 40 hodin týdně. Mezi 35-39 hodinami týdně pracovaly ženy v
Dánsku a Norsku, méně než 30 hodin ženy v Nizozemí (OECD, 2016c).

1.2 Důvody vedoucí ženy k návratu do zaměstnání
V celé řadě států se mnoho matek vrací zpět do zaměstnání již v průběhu prvních dvou let
života dítěte (OECD, 2016a). Důvodům, které ženy k tomuto rozhodnutí vedou, se bude

věnovat následující kapitola. V ní budou nejprve představena zjištění, ke kterým došly
současné zahraniční studie. Poté budou zmíněny některé z českých výzkumů, které se touto
problematikou u nás zabývaly.
Australská studie z roku 2008 dospěla k závěru, že matky dětí kojeneckého a batolecího věku
se pro návrat do zaměstnání rozhodovaly na základě několika faktorů. Ženy kromě finančních
důvodů uváděly obavy ze ztráty pracovní pozice nebo dovedností nutných pro výkon své
profese. Pro jiné byla hlavní motivací touha co nejdříve pokračovat v budování své kariéry.
Ženy s vyšším osobním kapitálem pokládaly pro svoji volbu za zásadní častěji právě poslední
tři ze zmiňovaných důvodů. Jednalo se o ty ženy, které dosáhly vyššího stupně vzdělání nebo
pracovaly v řídící funkci. V prvních třech měsících života dítěte se do zaměstnání vracely
zpravidla ženy samostatně výdělečně činné nebo ty, které mohly vykonávat svoji profesi
z domova (Baxter, 2008).

Ze stejných důvodů se do zaměstnání vracely i ženy ve Velké Británii. Ty zmiňovaly,
že návrat do zaměstnání pro mnohé z nich představoval jediné řešení, jak si udržet životní
standard, který jejich rodiny potřebují. Nicméně zde existovala značná variabilita v tom,

v jakém rozsahu byly matky připraveny vidět svoji životní úroveň upadat. Zatímco některé
akceptovaly značný pokles rodinného kapitálu, aby se mohly svému potomkovi plně věnovat,
jiné se v podobné finanční situaci domnívaly, že domácnost se bez jejich příjmu neobejde

(Himmelweit & Sigala, 2003). Finanční stránka hrála u žen, které se do zaměstnání vrátily již
v prvních devíti měsících života dítěte, klíčovou roli také ve studii, kterou realizovali
Whitehouse, Hosking a Baird (2008).

Mezi další významné faktory, které se podílely na rozhodovacím procesu, patřil postoj matek

ke kolektivní institucionální péči. Některé ji považovaly za nepřijatelnou, protože se obávaly,

že by mohla ohrozit psychický vývoj jejich dětí. Pro jiné tato forma péče představovala
příležitost k tomu, aby se jejich děti setkaly s ostatními vrstevníky a procvičily si tak s nimi
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své sociální dovednosti. Ženy také zvažovaly, jaké časové požadavky na ně kombinace
zaměstnání a péče o dítě bude klást. Mnoho z těch, které pracovaly na plný úvazek, hovořilo

o tom, že s nástupem do zaměstnání se jejich život stal stresujícím a uspěchaným. Na druhou
stranu ty, které zvolily úvazek částečný, vnímaly, že získaly to nejlepší z obou světů
(Himmelweit & Sigala, 2003).

Česká republika v délce rodičovské dovolené v porovnání s ostatními státy vybočuje. Většina
českých žen se do pracovního procesu navrací až po ukončení tříleté rodičovské dovolené.
Nicméně mezi ženami najdeme i ty, které se do zaměstnání vrátily ještě před uplynutím této
doby. Důvody, které vysokoškolsky vzdělané ženy k dřívějšímu zahájení pracovní činnosti

uvedly, se zabývala studie Nešporové (2015). Z výpovědí matek vyplynulo, že uvažovaly o
práci nikoliv pouze z důvodů finanční nutnosti, ale spíše kvůli zachování kontaktu
se zaměstnáním. Dále ženy braly v potaz možnosti svého vlastního pracovního uplatnění

v budoucnosti. Kromě tohoto si nedokázaly představit, že by se jejich každodenní život

zaplnil pouze péčí o dítě a o domácnost. Mateřskou roli vnímala řada z těchto žen jako
nedostatečně uspokojující a zaměstnání jim poskytovalo obohacení a určitou změnu.

Tato zjištění korespondují s výzkumem Bartákové (2005), jejíž práce poskytuje další náhled
na tuto problematiku. Ta v rozhovorech, které jí poskytlo 21 matek, zaznamenala,

že odpovědi žen se často lišily v závislosti na úrovni dosaženého vzdělání. Téměř všechny

vysokoškolsky vzdělané ženy uváděly, že se do zaměstnání vracely především kvůli zážitku
sociální izolace a stereotypu. Přesto, že je role matky uspokojovala, rutinní činnosti
v domácnosti je fyzicky i psychicky unavovaly. Středoškolsky vzdělané ženy jako důvody

dřívějšího nástupu do zaměstnání uváděly tíživou finanční situaci nebo výjimečně příznivou
pracovní nabídku. Ženy vyučené nebo se základním vzděláním by do zaměstnání dříve jak
ve třech letech dítěte nenastoupily ani z finančních důvodů. Rodina a péče o děti pro tuto

skupinu žen představovala bezkonkurenční hodnotu, ve které spatřovaly smysl svého života.
Podobné důvody pro dřívější nástup ženy do zaměstnání jako u Bartákové, uváděla ve svém
výzkumu také Baxová (2012).
Tomu, proč se ženy vrací k výdělečné činnosti bezprostředně po uplynutí rodičovské

dovolené, se v českém prostředí věnovala celá řada sociologických studií. Jako příklad lze
uvést výzkum realizovaný Haškovou (2011). Ta zjistila, že kromě potřeby zlepšit finanční

situaci rodiny a obavy ze ztráty zaměstnání se do rozhodování žen promítaly i další důvody.
Jednalo se například o touhu seberealizovat se i mimo mateřskou roli nebo o přání žen získat
společenské uznání. K výdělečné činnosti se ženy navracely také proto, aby neztratily
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dovednosti potřebné pro výkon jejich profese. Délku rodičovské dovolené dle studie
Kuchařové, Ettnerové, Nešporové a Svobodové (2006) také ovlivňovala úroveň investic, které
ženy do přípravy na výkon daného povolání vložily. Významnou roli také hrála dosažená
pracovní pozice, které žena před odchodem na mateřskou dovolenou dosáhla a požadavky,
které zaměstnání kladlo na její kvalifikaci.
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2. Vývoj dítěte
Dítě pro svůj zdravý vývoj potřebuje, aby byly uspokojovány jeho základní psychické

potřeby. Mezi ně patří určitě potřeba stimulace spočívající v tom, že je dítě vystaveno
adekvátnímu množství podnětů, přiměřeně jeho psychické vyspělosti. Dítě také potřebuje
strukturu, která by mu pomohla vnímat svět jako smysluplný. Důležitou potřebou je i to, aby
dítě skrze kontakt s druhými dokázalo samo sebe přijmout pozitivně a uvědomovalo si svoji
hodnotu, která se stane stavebním kamenem pro jeho sebeúctu a sebevědomí. Za zásadní lze
také považovat potřebu otevřené budoucnosti, která v sobě ukrývá životní perspektivu.
A samozřejmě dítě potřebuje jistý a láskyplný vztah s blízkým člověkem, který pomáhá dítěti
vytvářet si pocit životní jistoty (Langmeier & Matějček, 2011; Thorová, 2015).

Při uspokojování těchto potřeb má matka (především v kojeneckém, batolecím a předškolním

věku) důležitou úlohu. Této její úloze v jednotlivých vývojových obdobích bude věnována
následující kapitola.

2.1 Kojenecké období
Jedná se o období prvního roku života dítěte, do kterého spadá i období novorozenecké. Dítě

je v této fázi svého života zcela odkázáno na péči druhých, nejčastěji matky. Ta od začátku

rozeznává, čeho se její dítě dožaduje a co prožívá. Právě ona se k dítěti sklání, promlouvá

k němu a konejší ho (Říčan, 2006), dává mu zažít pocit stability systému (Šulová, 2010).
Matka je tou, která dítěti umožňuje zažít pocit bezpečí, na jehož základě si dítě bude schopno
vybudovat důvěru k okolnímu světu. Díky této důvěře později dokáže navazovat a udržovat
vztahy s druhými lidmi, zvládne překonávat překážky a nezdary, které mu život přinese
(Erikson, 2002).

Po celou dobu kojeneckého období se mezi matkou a dítětem buduje vztah. Bowlby (1969)
v této souvislosti hovoří o připoutání (attachmentu) neboli citovém poutu, které se projevuje

potřebou vyhledávat a udržovat blízkost s určitou osobou. Ainsworthová (1969), která
s Bowlbym spolupracovala, rozlišila dva základní typy této vazby. Jednak vazbu jistou,

ve které rodič reaguje na signály dítěte adekvátně, pomáhá mu překonávat těžkosti a je mu
k dispozici. Dále pak vazbu nejistou u které popisuje dvě varianty:


Vazbu úzkostnou – vzdorující, která se vyznačuje tím, že si dítě není jisté dostupností
a přítomností svých rodičů.



Vazbu úzkostnou – vyhýbavou, pro kterou je typické, že dítě nevěří, že se dočká péče
a pomoci ve chvíli, kdy ji bude potřebovat.
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Mainová a Solomonová (1986) pak ještě přidaly nejistou vazbu – dezorganizovanou, pro
skupinu dětí, které se do předcházejících tří kategorií pro určitá specifika projevu těžko
zařazují.
Pokud mezi matkou a dítětem není vybudována jistá vazba, může být další vývoj dítěte

určitým způsobem znevýhodněn. Děti s nejistým typem vazby byly vychovatelkami vnímány

jako nepřátelské, nespolečenské a vyžadující mnoho pozornosti (Sroufe, 1979). Výsledky
mnohých metaanalýz ukázaly, že děti s tímto typem vazby měly sklony sklouzávat do pocitů
sklíčenosti, smutku a marnosti. Nezvládaly navazovat vztahy s ostatními, spolupracovat s
nimi a připadaly si bezmocné. Navíc se obávaly možného selhání či zavržení ze strany

druhých (Fearon, Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, Lapsley & Roisman, 2010; Groh,
Roisman, van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg & Fearon, 2012; Madigan, Atkinson,
Laurin & Benoit, 2013). Zajímavým zjištěním bylo také to, že jednoleté děti s nejistým

typem vazby dokázaly u čtení knížky udržet pozornost obtížněji než děti s vazbou jistou
(Bus & van IJzerdon, 1995).

2.2 Batolecí období
Toto období trvá od jednoho do tří let věku dítěte. Dítě stále potřebuje ve všech oblastech
svého života individuální péči. Sice odlišuje samo sebe od matky už jasněji, ale ta pro něj
i nadále zůstává důležitým referenčním bodem. Matka dítěti poskytuje potřebnou emocionální

i taktilní podporu, která vytváří podmínky pro rozvoj zvídavosti (Šulová, 2010). Matka také

dítěti usnadňuje orientaci v jeho pocitech prostřednictvím zrcadlení, které spočívá v tom,

že matka projevy dítěte napodobuje, komentuje a pojmenovává (Říčan, 2006). Dítě tak může
svým pocitům lépe porozumět a nabýt nad nimi určitou kontrolu (Langmeier & Krejčířová,
2006).

Další důležitou úlohu matka zastává v procesu osvojování mateřštiny. Kromě toho, že iniciuje
jazykové herní aktivity, tak si s dítětem povídá, odpovídá na jeho otázky a čte mu

(Šulová, 2010). Právě čtení se ukázalo zároveň jako významný faktor pro budování citové

vazby mezi matkou a dítětem. Busová a van IJzendoorn (1995) přišli na to, že více času
věnovaného společnému čtení se pojí s bezpečným připoutáním tříletých dětí k matce. U
rodičů s nízkým socioekonomickým statusem, kteří svým dětem nečetli, byla nejistá vazba v
76 % případů, zatímco u rodičů čtoucích ve 33 %
13 % (s vysokým socioekonomickým statusem).
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(s nízkým socioekonomickým statusem) a

2.3 Předškolní období
V užším slova smyslu je předškolní období možné vymezit jako období mezi třetím a šestým

rokem života (Šulová, 2010). Dítě se v něm stává samostatnějším, ale stále touží po něze

a péči matky. Ta pro něj pořád představuje někoho, kdo jej chrání a přijímá (Říčan, 2006).

Společně s otcem má matka významnou úlohu ve formování pohlavní identity dítěte. Dítě

pozoruje projevy obou rodičů a všímá si, jakým způsobem spolu komunikují. Prostřednictvím
této interakce rodičovské dyády se pak učí rozpoznávat rozdíly a podobnosti mezi oběma
pohlavími (Šulová, 2010).
Od rodičů dítě také přejímá názory, hodnoty a postoje, se kterými se postupně identifikuje
(Říčan, 2006). Rodiče tak mají jedinečnou příležitost předkládat dětem vhodné vzory
(Severová & Mišurcová, 1997) a podněcovat je ke společensky žádoucím způsobům
reagování (Gillernová, 2003).

Ideální způsob, jak se děti mohou učit respektovat přání

a potřeby druhých, pak nabízí společné činnosti rodičů s dětmi. Ty mimo jiné také umožňují
prohlubovat vzájemné citové vazby a rozvíjet citový vývoj dítěte (Gillernová, 1998).
Důležité je také to, jakým způsobem se rodiče snaží rozvíjet jazykové dovednosti svého
dítěte. Při nedostatku jazykové stimulace se u dítěte v pozdějším věku mohou objevit obtíže s

vyhledáváním homonym (synonym), s porozuměním čtenému textu nebo tvorbou rýmů
(Šulová, 2010).
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3. Zaměstnání matky v prvních dvou letech života dítěte

Tomu, zda zaměstnání matky v prvních dvou letech života dítěte ovlivňuje jeho další vývoj,

se ve světě věnovalo značné množství studií. Předmětem jejich zájmu zpravidla bývá snaha

odpovědět na otázku, jestli návrat matky v tak raném věku dítěte může představovat pro jeho
kognitivní a socioemocionální vývoj určité riziko. Poznatky, ke kterým studie z posledních let
dospěly, uvádím v následující kapitole. Nejprve však stručně popíšu ty kognitivní funkce,

u kterých výzkumy prokázaly se zaměstnáním matky určitou spojitost. Vzhledem k tomu,
že jsou tyto dovednosti testovány zpravidla nejdříve u dětí předškolního věku, budou uvedené
výzkumy mapovat zjištění pro tuto věkovou skupinu a děti starší. Dále vymezím problémové
chování, protože výzkumy, které se zaměřily na socioemocionální vývoj, zkoumaly

především dopady zaměstnání matky na projevy chování dítěte. Ty studie, které sledovaly
citovou vazbu dětí, vycházely z pojetí dle Ainsworthové (1969). Vymezení kognitivních a
socioemocionálních funkcí v této kapitole se vztahuje i na ostatní kapitoly této práce.
Kognitivní funkce
Vágnerová a Klégrová (2008) charakterizují kognitivní funkce následujícím způsobem:


Inteligence je komplexní vlastnost, která jedinci umožňuje myslet a účelným
způsobem zpracovávat přijímané informace. Ty pak mohou být využity při zvládání
požadavků daného prostředí či při řešení problémů.



Pozornost patří mezi regulativní funkce, která umožňuje se zaměřit na určitý obsah,

jeho udržení po nějakou dobu a následný přesun na jinou oblast zájmu (Sternberg,
2002).



Verbální schopnosti a dovednosti se vyznačují především citlivostí pro sémantický
a syntaktický aspekt jazyka. Projevují se v porozumění mluvenému slovu a ve kvalitě

a vhodnosti verbálního vyjadřování. Posuzují se na základě dosažené úrovně v dílčích
složkách.


Čtení a psaní sice patří do jazykových dovedností, ale zároveň vytváří samostatnou
kategorii druhého řádu. Jedná se o specifické jazykové kompetence, které spočívají
ve schopnosti písemného vyjadřování a porozumění tištěnému verbálnímu sdělení.



Matematické schopnosti a dovednosti představují soubor dílčích kompetencí. Mezi ně
patří například schopnost provádět s čísly různé matematické operace, uchovávat
číselné informace a provádět základní počtářské operace. Dále se zde řadí schopnost
porozumění významu čísel, která spočívá v pochopení symbolické povahy čísla
a matematické uvažování, které spočívá v porozumění podstatě úlohy.
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Problémové chování
Problémové chování lze chápat jako chování, které překračuje očekávané projevy chování

vzhledem k věku, situaci a kontextu. Vyhodnocení chování jako problémového je závislé na

subjektivním posouzení konkrétních lidí (Vágnerová, 1997). Při jeho posuzování je nutné vzít
v potaz také vývojové hledisko, protože některé projevy mohou představovat pouze určité
výkyvy chování, které trvají přechodnou dobu (Vágnerová & Klégrová, 2008).

U dětí s problémovým chováním může být odlišný způsob citového prožívání, které mívá
zpravidla negativní emoční polaritu. Děti pociťují celkovou nepohodu, vnitřní napětí,

nespokojenost, mrzutost či zvýšenou úzkostnost. Nezažívají pozitivní citové prožitky a působí

tak citově chladně a hostilně. Velmi často tyto děti reagují impulzivně, bez uplatnění
rozumového hodnocení dané situace. Objevují se u nich problémy se sebeovládáním a

schopností odložit vlastní uspokojení. Své chování regulují pouze na základě vlastních emocí
(Vágnerová & Klégrová, 2008).

Nevhodné projevy chování často vznikají na základě narušeného způsobu uvažování. Tyto
děti pak nejsou schopny situaci adekvátně zhodnotit a interpretovat správně reakce druhých

lidí. Nedokážou vhodně rozpoznat a rozlišit určité sociální signály komunikačních partnerů. A

běžným sociálním situacím nerozumí. Své chování nezvládají vhodně naplánovat a regulovat.
Velmi často tyto děti nejsou schopny se ze své zkušenosti poučit a mnohdy u těchto dětí
schází prožitek pocitů viny. Tyto děti k hodnocení vlastního chování nebývají kritické a běžné
normy mohou odmítat (Vágnerová & Klégrová, 2008).

Projevy problémového chování jsou pestré. Může se jednat například o projevy neposlušnosti
vzdorovitosti či lhaní, které je podmíněno vědomím nepravdivosti. Dítě lže zpravidla tehdy,

když se jedná se o situaci, ve které se chce vyhnout potížím nebo když si přeje získat nějakou
výhodu. Mezi další projevy patří například krádeže, při níž dítě porušuje normu týkající se

respektu k vlastnictví druhých. Ukradený předmět zde může představovat náhražku

chybějícího citového pouta (Matějček, 1991), jindy dítě může krást kvůli snaze získat ocenění
ze strany vrstevníků. Dítě může také vykazovat projevy agresivity, které se vyznačují
omezováním základních práv druhých. Agresivita zde slouží jako nepřiměřený prostředek

k uspokojení vlastních potřeb nebo jako způsob, jakým dítě dosáhne vytouženého cíle. Dítě
může také tímto způsobem demonstrovat své postavení a moc. Mezi další projevy, především
ve starším školním věku, patří například záškoláctví či reaktivní a impulzivní útěky, které
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jsou reakcí na nezvládnutou situaci, ať už doma nebo ve škole (Říčan & Krejčířová, 2006;
Vágnerová & Klégrová, 2008).

Dalším z projevů může být také hyperaktivita (Huerta et al., 2011). Ta se projevuje
nadměrným nutkáním k pohybu nebo nějaké aktivitě, která sama o sobě neplní žádný účel

a působí až nesmyslně. Toto nutkání však dítě nedovede tlumit ani ovládat. Z tohoto důvodu

si toto dítě neustále pohrává s rukama a nohama, vstává a opouští místo i ve chvílích, kdy by
mělo

zůstat

sedět.

Hovoří

ve

zvýšené

míře

a

rychle

až

překotně

(Svoboda, Krejčířová & Vágnerová, 2001). Matějček (1991) v tomto případě hovoří o
neschopnosti využívat energetický výdej vhodným způsobem.

3.1 Dopady na kognitivní vývoj dítěte

Jako první lze zmínit výsledky, ke kterým ve své studii dospěli Burchinal a Clarke-Stewart

(2007). Ti sledovali kognitivní vývoj od 1 měsíce do 54 měsíců dětí. Posuzovali jej
na základě celé řady diagnostických metod. Ve své analýze dat nezjistili, že by zaměstnání
matky v prvním roce života dítěte nějakým negativním způsobem ovlivnilo jeho kognitivní

vývoj. Na druhou stranu Han (2005) ve své studii zjistil, že pokud matka v tomto období měla
nestandardní pracovní dobu (v době mezi 15 hodinou odpolední a 7 hodinou ranní), děti v

54 měsících měly prokazatelně horší vyjadřovací dovednosti.

Mezinárodní srovnání dětí o něco starších pak přináší kohortní studie, která porovnávala

vývoj dětí z pěti zemí OECD. Jednalo se o děti narozené mezi lety 1995-2001 pocházející
z Austrálie, Kanady, Dánska, Velké Británie a USA. Věk sledovaných dětí se pohyboval
v rozmezí od 4 do 12 let. V této studii byly mezi sebou porovnávány dvě skupiny dětí. První

skupinu představovaly děti matek, které začaly pracovat už během jejich prvních 6 měsíců
života. Druhou skupinu zastupovaly děti, jejichž matky v průběhu prvního roku jejich života
nepracovaly. Kognitivní vývoj byl u dětí v jednotlivých státech sledován v různých časových

intervalech a posuzován na základě rozdílných diagnostických metod. Zatímco v Austrálii
a Velké Británii byly u dětí prověřovány kognitivní dovednosti komplexně, v USA se u dětí
měřila úroveň pouze dovedností verbálních a matematických. V Kanadě byl kognitivní vývoj

posuzován dokonce jen na základě dovedností verbálních. Výsledky této studie dospěly
k závěru, že spojitost mezi zaměstnáním matky v prvním roce života dítěte a sledovanými

aspekty kognitivního vývoje je malá a statisticky významná pouze v několika málo případech.
A to u dětí pocházejících z Velké Británie a Kanady, u kterých matka v tomto období

pracovala na plný nebo částečný úvazek. Britské děti dosahovaly ve věku 3 let horších
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výsledků v porozumění základním konceptům, mezi něž patří například barvy, čísla nebo
písmena. Vyšší míra problémů s pozorností pak byla pozorována u čtyř a pětiletých

kanadských dětí (Huerta et al., 2011). Tyto problémy byly objeveny i ve studii, kterou

realizovali Lekfuangfu, Powdthavee, Clark, Clark a Ward (2015). Žádné jiné odlišnosti mezi
dětmi této věkové kategorie (napříč všemi státy) už studie neodhalila (Huerta et al., 2011).

Možný negativní dopad neprokázala také studie, kterou realizovali Cooksey, Joshi
a Verropoulou (2009). Tito autoři mezi skupinami pětiletých (britských a amerických) dětí

pracujících a nepracujících matek neodhalili signifikantní rozdíly ve verbálním vyjadřování,
prostorovém vnímání nebo ve schopnosti usuzovat. Ovšem horších výsledků v jazykovém
porozumění dosahovaly například pětileté děti v Itálii. Jednalo se o děti matek, které mezi
jejich 12. a 17. měsícem pracovaly více než 20 hodin týdně (Lightbody & Williamson, 2017).

Žádné spojitosti neodhalila také studie z roku 2014, která sledovala vývoj přibližně 10 000
amerických dětí narozených v roce 2001. V tomto vzorku se 58 % matek vrátilo
do zaměstnání ještě před dosažením 9. měsíce dítěte. Když dítěti bylo mezi 9. a 24. měsícem,
vstoupilo do zaměstnání dalších 11 % matek. Pouze 32 % matek zůstalo po dosažení 2 let
věku dítěte v domácnosti. Při porovnání dovedností spojených se školní zralostí nebyly mezi

pětiletými dětmi zjištěny žádné odlišnosti. U amerických dětí, které pocházely z rodin
s nízkými příjmy, byl vstup matky do zaměstnání před 9. měsícem života dítěte dokonce

spojen s lepšími čtenářskými a matematickými dovednostmi (Lombardi & Coley, 2014).
Pozitivní efekt na kognitivní dovednosti dětí byl v ekonomicky znevýhodněných rodinách
pozorován také v 1. třídě ve Velké Británii při vstupu matky do zaměstnání mezi 9. a 24.
měsícem života dítěte (Lombardi & Coley, 2017).
Na druhou stranu starší studie opakovaně zjišťovaly negativní dopad i u sedmiletých dětí. Ze
studií, které dospěly k tomuto závěru lze uvést tu, která analyzovala data z National

Longitudinal Survey of Youth (dále NLSY). Do výzkumu byly zařazeny údaje od 1 872 dětí

narozených mezi lety 1982-1989. Ukázalo se, že děti matek, které pracovaly více než 21
hodin týdně, dosahovaly horších výsledků při měření školních znalostí týkajících se
matematických, čtenářských dovedností (dovednosti číst nahlas, ale také rozumět čtenému) a

všeobecného přehledu. Pokud byl brán v potaz pouze pracovní status matky bez ohledu na
počet odpracovaných hodin, dosahovaly tyto děti horších výsledků v matematických

dovednostech a v dovednosti hlasitého čtení (Han, Waldfogel & Brooks-Gunn, 2001). Horší
matematické a čtenářské dovednosti byly také pozorovány u dětí ve Velké Británii (Huerta et
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al., 2011). Negativní dopady na vývoj matematických dovedností (nikoliv však čtenářských)
v souvislosti s pracovním statusem matky odhalil například James-Burdumy (2005).

3.1 Dopady na socioemocionální vývoj dítěte

Výzkumy, které se zaměřily na socioemocionální vývoj dětí, zkoumaly především dopady
zaměstnání na projevy chování dítěte a typ citové vazby mezi matkou a dítětem. Výzkumy
realizované v 80. a 90. letech minulého století ukázaly, že děti zaměstnaných matek měly
častěji nejistý typ vazby. Jednalo se především o studie, které se zaměřovaly na vysoce

rizikovou populaci (Schwartz, 1983; Vaughn, Gove & Egeland, 1980). U dětí pocházejících

ze střední třídy odhalila tuto spojitost studie Kochanské a Kim (2013). Badatelky sledovaly
děti matek pracujících na plný úvazek, o které nejpozději od jejich 8. měsíce pečovala osoba,
která s dítětem nebyla v příbuzenském vztahu. Studie dospěla k závěru, že u těchto dětí byl

nejistý vyhýbavý typ vazby signifikantně častěji v porovnání s dětmi, které první rok svého
života prožily výhradně v péči matky.
Nicméně většina výzkumů však spojitost mezi zaměstnáním matky a typem vazby neodhalila
(Chase-Lansdale & Owen, 1987; Easterbrooks & Goldberg, 1985; Owen, Easterbrooks,

Chase-Lansdale, & Goldberg, 1984; Stifter, Coulehan & Fish, 1993). Jako příklad studie,
která žádné signifikantní odlišnosti v citové vazbě neobjevila, lze uvést australskou studii
z roku 2002. Výzkumný soubor představovalo 145 dětí, u kterých se do zaměstnání v prvním
roce jejich života vrátilo 75 % matek. Většina z nich nepracovala více než 30 hodin v týdnu,

přičemž více hodin pracovaly starší matky. Starší matky také měly zpravidla vyšší míru
sociální opory a projevovaly k potřebám svých dětí větší vnímavost. Právě tyto dva
zmiňované faktory se ukázaly pro budování jistého pouta mezi matkou a dítětem jako zásadní.
Překvapivým zjištěním tohoto výzkumu bylo, že nejistý typ vazby byl zjištěn u 55 % dětí
nezaměstnaných matek, v porovnání s 28 % (návrat do zaměstnání před 5. měsícem dítěte)
a 38 % (návrat do zaměstnání mezi 5. a 12. měsícem dítěte) dětí zaměstnaných matek
(Harrison & Ungerer, 2002).

Výsledky studie OECD (2011) ukázaly, že vyšší míru problémového chování vykazovaly děti
v 5 a 6 letech. Avšak jednalo se pouze o děti pocházející z Velké Británie, jejichž matky v

prvních 6 měsících jejich života pracovaly na plný nebo částečný úvazek (Huerta et al., 2011).

Negativní efekt byl u britských dětí prokázán také v případě, že se matka do zaměstnání

vrátila v období mezi 13. a 18. měsícem jejich života dítěte (Lekfuangfu et al., 2015). Na

druhou stranu studie z roku 2011 žádný negativní efekt neobjevila. Této studie, která jako
první vzala v potaz pracovní status obou rodičů, se zúčastnilo 18 819 pětiletých děti
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narozených mezi lety 2000 a 2002. Výsledky přinesly zajímavý pohled na genderové
odlišnosti pozorované v efektu práce obou rodičů na chování předškoláků. Pokud

v domácnosti vydělávala peníze pouze matka, vykazovali chlapci z těchto rodin signifikantně
vyšší míru problémového chování v porovnání s chlapci, kde pracovali oba rodiče. U dívek se

jako riziková ukázala situace, kdy peníze vydělával pouze otec (McMunn, Kelly, Cable &
Bartley, 2011).

Návrat matky do zaměstnání mezi 9. a 24. měsícem života dítěte se ukázal jako nepříznivý i

u dětí ve věku 7 let. A to ve studii, ve které bylo sledováno celkem 5 093 dětí z Austrálie
a 18 497 dětí z Velké Británie narozených mezi lety 2000 a 2004. Analýza dat vedla

k následujícím zjištěním. Australské děti vykazovaly vyšší míru problémového chování a u
dětí z Velké Británie byla pozorována nižší míra sociálních dovedností (ochota pomáhat

druhým, půjčovat věci). Studie také v těchto zemích zachytila současný trend návratu žen zpět
do zaměstnání. Ve 2 letech dítěte se ještě do zaměstnání nevrátilo 62 % australských matek

a 42 % matek v Anglii. Jak ve Velké Británii, tak v Austrálii matky dětí mladších 2 let
preferovaly částečný pracovní úvazek (Coley & Lombardi, 2017). Vyššího skóre v dotazníku

zaměřeném na problémové chování dosáhly v 1. třídě také děti v USA. Jednalo se o děti,
jejichž

matky

pracovaly

v prvním

(Brooks-Gunn, Han & Waldfogel, 2010).

roce

jejich

života

na

plný

úvazek

Pozitivní efekt zaměstnání matky odhalila například studie z roku 2013, která se zaměřila

na vývoj sedmiletých dětí pocházejících převážně z nízkopříjmových afroamerických (42 %)

a hispánských rodin (55 %). V tomto souboru přibližně 20 % matek nepracovalo, 50 % matek

začalo pracovat před 9. měsícem věku dítěte a 28 % matek zahájilo práci mezi 9. a 24.

měsícem. Na částečný pracovní úvazek pracovalo 22% matek, 56 % pak na plný. Výsledky
studie ukázaly, že děti, jejichž matky byly zaměstnány v jejich prvních 8 měsících života,

vykazovaly nižší míru problémového chování v porovnání s vrstevníky, jejichž matky zůstaly
nezaměstnané (Coley & Lombardi, 2013).
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4. Zaměstnání matky po druhém roce života dítěte

Dopady zaměstnání matky po druhém roce života dítěte na jeho psychický vývoj jsou

zkoumány spíše v souvislosti s formami nemateřské péče a tělesným vývojem dítěte. V této
kapitole budou alespoň zmíněny výzkumy, které pokládají zaměstnání matky za jeden z

prediktorů dětské obezity (Mindlin, Jenkins & Law, 2009). Tato zjištění je vhodné zmínit
zejména proto, že nadváha je spojena s nižší sebeúctou a to dokonce už u pětiletých dětí

(Wardle & Cooke, 2005). Jako příklad lze uvést australskou longitudinální studii. Ta
prokázala, že delší pracovní doba žen, byla u čtyř a pětiletých dětí, spojena s jejich váhou.
Děti matek, které pracovaly na částečný úvazek, měly pravděpodobnost nadváhy nižší než ty,
které pracovaly na úvazek plný (Brown, Broom, Nicholson & Bittman, 2010).

Na možné důvody toho, proč děti pracujících matek trpí nadváhou ve vyšší míře, se snažila
přijít studie realizovaná ve Velké Británii. Matky 12 576 dětí v tomto výzkumu sdělily, jakým
způsobem se jejich děti stravují, kolik času tráví sledováním televize a sezením u počítače.
Ukázalo se, že matky pracující jak na částečný, tak plný pracovní úvazek, mnohem častěji
podávaly svým dětem mezi jídly slazené nápoje v porovnání s ostatními typy tekutin. Děti
matek zaměstnaných na plný úvazek jedly mezi hlavními jídly ovoce a zeleninu v menší míře
v porovnání s jinými typy svačin. Dále děti těchto matek také trávily nejméně dvě hodiny
denně u televize či počítače a do školy byly spíše odváženy, než aby se do ní dopravily pěšky
nebo na kole (Hawkins, Cole & Law, 2008). Další pohled na tuto problematiku přináší také

americká studie. V ní vyšlo najevo, že pracující ženy se svými dětmi trávily mnohem méně

času aktivitami spojenými se stravováním nebo pohybem (Cawley & Liu, 2007).
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5. Péče o dítě v době zaměstnání
Matky, které nastoupily do zaměstnání v předškolním věku dítěte, zajišťují pro své potomky
náhradní formy péče. Jejich vymezení se napříč státy a především i v realizovaných
výzkumech od sebe do značné míry liší. Odlišnosti také nacházíme v posuzování kvality
jednotlivých forem péče. Tu lze hodnotit podle celé řady kritérií. Studie OECD (2016d) ji v

jednotlivých státech hodnotila na základě kvality interakce mezi dětmi a personálem. Kvalitu
této interakce OECD posuzovala na základě údajů týkajících se počtu dětí, který náleží na
jednoho pracovníka, a pak také podle kvalifikace pracovníka, která byla pro výkon jeho
profese požadována.
Údaje z roku 2014 týkající se počtu dětí, které připadaly na jednoho zaměstnance v zařízeních
určených pro děti do 2 let, byly dostupné pouze v několika málo státech OECD. V zemích,
kde se tuto informaci podařilo získat, bylo zjištěno, že v průměru jeden zaměstnanec pečoval
o 4 děti (OECD, 2016d). Výsledky studie také ukázaly, že v zařízeních určených pro děti

ve věku 3-6 let připadal v roce 2014 v průměru jeden zaměstnanec na 13,8 dětí. Tento průměr
byl však do jisté míry zkreslen velkou variací získaných údajů. Více než 20 dětí měl na starost
zaměstnanec například v zemích, jako jsou Chile, Francie nebo Mexiko, zatímco v Dánsku,

Švédsku a na Novém Zélandu jeden zaměstnanec pečoval o méně než 10 dětí (OECD,

2016d). Také požadovaná kvalifikace se v jednotlivých zařízeních u personálu mezi státy od

sebe odlišovala. V některých zemích neexistovaly žádné požadavky na formální vzdělání,
zatímco v jiných (mezi které patřily například země Skandinávie) se pomocný personál školil
dokonce několik let (OECD, 2016d).

5.1 Formy nemateřské péče
Ačkoliv téměř každý z výzkumů vymezuje formy péče různým způsobem, alespoň
pro rámcový přehled uvádím rozdělení a stručný popis těch forem péče, kterou neposkytuje

ani jeden z rodičů (nonparental care, nerodičovská péče) podle OECD (2016e). V rámci této
práce budu péči o dítě, která je poskytována mimo domov dítěte (ať už se bude jednat o péči
formální či neformální) označovat jako mimorodinnou.

Formální péče

Pro děti ve věku 0-3 let tento typ péče zpravidla zahrnuje péči v zařízeních (centre-based
care), které podléhají právním předpisům daného státu a zároveň vlastní licenci. Jedná se o
jesle (kolektivní, rodinné, rodičovské) či denní centra pro děti, kde platí určité normy týkající
se například počtu dětí, které v daném zařízení připadají na jednoho zaměstnance. Do této
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kategorie patří také služby, které poskytují placení profesionální opatrovníci. Děti ve věku 3-6
let jsou umisťovány do předškolních zařízení, které se snaží přispívat k jejich všestrannému
rozvoji prostřednictvím realizace nejrůznějších vzdělávacích programů (OECD, 2016e).

V České republice péči o děti zajišťují kolektivní zařízení a služby péče o děti. Patří mezi ně
dětské skupiny, které jsou pro děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.
Tyto dětské skupiny se zaměřují na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a všestranný rozvoj.

Dále se můžeme setkat se školskými zařízeními (mateřskými školami). Ty jako jediné

v českém systému služeb denní péče podléhají předpisům vymezujícím jednotlivé aspekty

organizace provozu. Tato veřejná zařízení poskytují péči dětem většinou od 3 let do doby
jejich nástupu do škol a to přibližně na 10 hodin denně. Poslední skupinou forem péče jsou

neškolská zařízení. Mezi ně řadíme jesle, které poskytují péči od 6 měsíců do 3 (4) let věku
dítěte. Tato forma péče už nespadá pod zdravotnická zařízení, takže i když se ve většině

případů stále řídí předchozími předpisy, nepodléhají vnější kontrole kvality péče. Pokud jsou

v kolektivu maximálně 4 děti, hovoříme o mikrojeslích. Dále do této skupiny forem péče patří

zařízení denní péče v mateřských a rodinných centrech. Ta slouží především jako svépomocné
kluby aktivit a služeb pro rodiče s malými dětmi. Mnohá z center poskytují volnočasové
kroužky, kurzy, výlety či dětské koutky. Jako další lze zmínit lesní školky, které se vyznačují

tím, že děti tráví až na výjimky (za deště či mrazu) celý den venku v přírodě. Dozor nad dětmi

po dobu několika hodin týdně umožňují dětské koutky (Kuchařová & Peychlová, 2014;
Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV], 2017).
Neformální péče

Vymezení tohoto typu péče se napříč státy opět liší. Nicméně OECD (2016f) definuje
neformální péči jako péči, kterou poskytují prarodiče a příbuzní (relative care), přátelé
a sousedi (nonrelative care) bez finanční odměny.
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6. Dopad nemateřských forem péče na vývoj dítěte
Celá řada studií se snažila odhalit spojitosti mezi nemateřskými formami péče a dalším
vývojem dítěte. Někteří z autorů vyjadřovali obavy z možných negativních dopadů na vývoj
dítěte. Mezi ně patřil například Bowlby (2012), který se domníval, že pro dítě mladší 3 let
představuje nástup do jeslí (či jiného předškolního zařízení) stresující a nepříjemný zážitek.
Na druhou stranu řada autorů zastávala myšlenku, že přítomnost vrstevníků a dalších

dospělých osob dětem usnadňuje osvojování společenských dovedností, jako jsou spolupráce
či respektování pravidel (Chantal Zaouche-Gaudron, 2003).

Výsledky studií realizovaných v minulém století, zjistily, že děti z jeslí a ty, které byly
vychovávány výhradně matkami, se od sebe v zásadě nelišily. K tomuto závěru dospěla

například metaanalýza 59 studií, kterou realizovali Oberman a Yirmiya (2000). V této studii
sledovali sedm ukazatelů dětského chování: kvalitu vazby, chování ve vztazích, interakci

matka-dítě, přizpůsobení/životní pohodu, sociální interakci s vrstevníky, sociální interakci s
dospělými (ne rodiči) a kognitivní vývoj (inteligenci). Nicméně u dětí, které docházely do

jeslí denně, byla zjištěna vyšší míra nemocnosti (Šamánková, 1968). Dále se u těchto dětí

častěji vyskytovaly adaptační problémy, které se projevovaly se změnami nálady, plačtivostí,
apatií, nechutenstvím či neklidem. Tyto problémy byly výraznější, pokud byly děti do jeslí
umístěny mezi 9. a 12. měsícem (Pavlásková, 1966 podle Šulové, 2010).

Další poznatky se týkaly počtu hodin poskytované nerodičovské péče. Clark-Stewart (1992)

porovnal děti, které trávily bez rodičů více než 30 hodin týdně s těmi, o které jejich rodiče
nepečovali po dobu 10-30 hodin týdně. U první ze zmiňovaných skupin dětí zjistil, že dosáhly
méně dobrých výsledků v sociálních a kognitivních dovednostech. Dále se ukázalo, že pokud
tato péče přesáhla více než 20 hodin týdně, vedla k vybudování vazeb nejistého typu (Belsky,

1988) a k vyšší míře problémového chování (Eunice Kennedy Shriver National Institute of

Child Health and Human Development [NICHD] Early Child Care Research Network
[ECCRN], 2003).

V současné době se studie snaží ověřit, zda tyto zjištěné souvislosti bude možné zobecnit i na
populaci dnešní doby napříč státy. Doposud nejrozsáhlejší a nejsystematičtější studie, která se
dopadu péče na vývoj dítěte věnovala, byla realizována prostřednictvím Eunice Kennedy
Shiver National Institute of Child Health and Human Development (dále NICHD)

Study of Early Child Care and Youth Development (dále SECC). Tato studie se zaměřovala

především na souvislosti spojené s množstvím času, které dítě v péči trávilo, kvalitou
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a formou poskytované nerodičovské péče (Axe, 2007). Data ve studii z roku 2002 byla
shromážděna přibližně od 1000 dětí a získána prostřednictvím rozhovorů s matkami

a pečovateli, dále také na základě pozorování dětí v jejich domovech, laboratořích, ve třídách
a v zařízeních určených pro péči o děti. Údaje o konkrétních proměnných byly opakovaně

zjišťovány v 1 měsíci, v 6, 15, 24, 36 a 54 měsících dítěte a dále pak když dítě navštěvovalo
1. třídu. Nemateřská péče byla v těchto studiích definována jako péče, která byla poskytována

jinou osobou než matkou na více než 10 hodin týdně (NICHD Study of Early Child Care

[SECC], 2002). Studie, která navázala na předchozí, se účastnilo celkem 772 dětí (NICHD
SECC, 2005). Tyto děti byly sledovány od svých 4,5 let do ukončení 3. třídy. V roce 2010

Vandell, Belsky, Burchinal, Steinberg a Vandergrift, realizovali v rámci NICHD další studii,
která tentokrát mapovala vývoj dětí až do 15 let. Této studie se účastnilo celkem 1364 dětí.

V následujících kapitolách budou prezentovány výsledky, ke kterým studie NICHD dospěly.

Tato zjištění budou dále porovnána se závěry, ke kterým došly studie, které byly realizovány
v odlišném sociokulturním prostředí. Uvedeny budou také příklady studií, které odhalené

souvislosti nepotvrdily. Nejprve budou stručně zmíněny výzkumy, které se snažily odhalit,
zda existují odlišnosti mezi dětmi vychovávanými výhradně matkami a těmi, které mají
zkušenost s nějakou z forem nemateřské péče. Poté bude pozornost věnována studiím, které

sledovaly dopady na vývoj dítěte v souvislosti s typem, množstvím a kvalitou poskytované

péče. Tyto tři proměnné se totiž na sobě ukázaly jako nezávislé. V samotném úvodu této
problematiky však nejdříve zmíním proměnné, které dopady nemateřských forem péče na
další vývoj dítěte mohou moderovat.

6.1 Významné proměnné moderující dopady nemateřských forem péče

Stein, Malmberg, Leach, Barnes, Sylva & the FCCC Team (2012) dospěli k závěru,
že nejvýraznější a nejvíce konzistentní faktory, které se pojí s dopadem nerodičovských forem

péče na projevy chování a emocionální vývoj dítěte, jsou: nízký socioekonomický status,
nedostatečné rodičovské pečovatelské kompetence, stres rodičů a psychické problémy na
straně matky. Stupeň chudoby a pečovatelské kompetence za důležité faktory označila také

studie NICHD SECC (2002).

Řada longitudinálních studií se také blíže zaměřovala na proměnné na straně matky. Studie

NICHD SECC (2006) zjistila, že matky, které dětem v raném období jejich života
poskytovaly výhradně svoji péči, mívaly nižší příjem, dosáhly nižšího stupně vzdělání, nebyly
tolik vnímavé k potřebám svých dětí a projevovalo se u nich více depresivních symptomů.
Naproti tomu matky, které měly vyšší příjem, dosáhly vyšší úrovně vzdělání a sdílely
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domácnost s partnerem, zajišťovaly svým dětem častěji některou z forem nemateřské péče. Ta
dosahovala zpravidla vyšší kvality a byla dětem poskytována ve větším rozsahu.

Jako další velice významná proměnná se ukázala vnímavost matky k potřebám dítěte, která se
stala významným ochranným a kompenzačním faktorem možných rizik. A to především ve
vztahu k impulzivitě a problémovému chování (Barnes, Leach, Malmberg, Stein & Sylva,

2010; Burchinal, Vandell & Belsky, 2014, NICHD, SECCR 2006). Vnímavost matky se také
navíc pojila s jistým typem vazby. Prokázala to jak metaanalýza 66 studií (Wolff & van

IJzerdon, 1997), tak i studie z roku 1999, která sledovala 1 153 kojenců ve věku 3-15 měsíců
(NICHD SECC, 1997). Nízká senzitivita matky naopak představovala pro další vývoj dítěte
určité riziko (Burchinal, Roberts, Zeisel, Hennon & Hooper, 2006).

Mezi důležitými proměnnými nelze nezmínit působení vrstevnické skupiny. Ačkoliv jsou
vrstevníci na počátku batolecího období vnímáni podobným způsobem jako hračky, postupně

začínají ve vývoji dítěte zastávat významnější roli. Právě ve skupině vrstevníků si děti mohou
procvičit komunikaci na jiné úrovni než s dospělými. Učí se půjčovat si hračky nebo řešit
konflikty (Vágnerová, 1997). Na druhou stranu u dětí se zkušeností institucionální péče

můžeme pozorovat vyšší míru agresivity. Jedna ze studií například prokázala, že množství
času, které předškoláci trávili s agresivními vrstevníky, bylo po třech měsících ukazatelem

nárůstu míry agresivního chování (Snyder, Horsch & Childs, 1997). Proč tomu tak je, se
snažilo vysvětlit značné množství studií.
Goldstein, Arnold, Rosenberg, Stowe a Ortiz (2001) se domnívají, že agresivní projevy
několika jedinců ve skupině spouští agresivitu i u ostatních dětí. Děti si tímto způsobem
získávají jak pozornost vrstevníků, tak učitelů. Navzdory tomu, že se jedná o pozornost
negativní, děti ji vnímají jako odměnu. Dochází tak k nárůstu úrovně agresivity ve skupině.

Další pohled na problematiku šíření agresivity mezi dětmi přináší studie Dmitrieva,
Steinberga a Belského (2007), která sledovala 3 440 dětí. Tyto děti trávily rok před nástupem

do školy v některé z forem institucionální péče v průměru 25 hodin týdně. Výsledky studie
ukázaly, že individuální úroveň agresivity dětí ve školce se sjednotila s celkovou úrovni
agresivity ve třídě. Tento efekt nazvali jako classroom-composition effect a jeho princip

podle nich spočívá v tom, že vyšší míra agresivity se mezi děti rozšířila. Tento poznatek by
mohl vysvětlovat, proč u starších dětí již vyšší míru problémového chování nenalézáme
(Belsky, 2009).
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6. 2 Dopady na vývoj dítěte předškolního věku

Výsledky jedné ze studií NICHD dospěly k závěru, že mezi dětmi, které vychovávaly pouze

matky, a těmi, které měly zkušenost s některou z forem nemateřské péče, nebyly rozdíly

v kognitivním nebo socioemocionálním vývoji. Pro vývoj dítěte se jako důležitější ukázalo
to, jakým způsobem matka s dítětem trávila společný čas (NICHD Study of Early Child Care

Research Network [SECCRN], 2006). Na druhou stranu nizozemská studie zjistila, že děti,
které měly zkušenosti s některou z forem nerodičovské péče (především s centry pro děti),

projevovaly problémové chování ve vyšší míře než děti, které byly vychovávány pouze rodiči
(Van Beijsterveldt, Hudziak & Boomsma, 2005).

Značné množství studií také odhalilo, že existuje spojitost mezi vyšším počtem hodin

poskytované nerodičovské péče a vyšší úrovní problémového chování (NICHD ECCR, 2003;
Stein et al., 2012; Van Beijsterveldt, Hudziak, & Boomsma, 2005). Jako příklad lze uvést

relativně nedávnou australskou studii, která sledovala 5000 dětí, které trávily v nerodičovské
péči (především v centrech pro děti) mezi

15-20 hodinami týdně. Ve své studii autoři

vymezili čtyři formy nerodičovské péče. Z formálních forem péče se jednalo o centra pro děti
(center care), péči poskytovanou registrovanými pečovateli v jejich domovech nebo

domovech dětí (home-based care) a předškolní zařízení. Předškolní zařízení poskytovaly dva

typy vzdělávacích programů. V prvním případě se jednalo o zařízení, do kterých byly děti

umisťovány v 5 letech na 5 dní v týdnu. Ve druhém případě pak šlo o zařízení, kam

nastupovaly děti ve 4 letech na 10-12 hodin týdně a docházely do nich na 2 až 3 dny v týdnu.
Do neformálních forem péče autoři zařadili péči poskytovanou prarodiči, příbuznými, přáteli,

sousedy a neregistrovanými chůvami. Studie dospěla k následujícím zjištěním: Děti, které

trávily v nerodičovské péči (především v centrech pro děti) více než 20 hodin týdně, byly ve

3 letech svými rodiči ve vyšší míře popisovány jako děti s komplikovaným temperamentem v
porovnání s dětmi, které v nerodičovské péči trávily času méně. Tato spojitost nebyla tak
výrazná, pokud na jednoho pečovatele v centrech pro děti připadal menší počet dětí. Zároveň
se ukázalo, že tento efekt je slabší u dětí, které mají rodiče, kteří alespoň dokončili střední
školu (Yamauchi & Leigh, 2011).

Také norská studie prokázala, že děti, které trávily v nerodičovské péči více než 20 hodin
týdně, vykazovaly vyšší míru problémového chování. Vzorek v této studii tvořilo celkem

75 721 dětí, které byly posuzovány ve svých 1,5 a 3 letech života. Kolem 12 % z těchto dětí
mělo první zkušenost s nějakou z nemateřských forem péče (rodinné a kolektivní jesle, centra
pro děti) již mezi 10 a 12. měsícem, přibližně 52 % dětí pak mezi 13. a 15. měsícem. V této
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péči děti trávily v 1,5 roce v průměru 24,25 hodin, ve 3 letech pak 29,45 hodin (Zachrisson,
Dearing, Lekhal & Toppelberg, 2013).

Problémové chování se ve vyšší míře objevovalo také u tříletých britských dětí, které

v centrech pro děti trávily více než 35 hodin týdně. Nicméně tyto děti se také projevovaly

jako sociálnější a sebevědomější (Melhuish, 2010). Na druhou stranu žádné negativní dopady
na vývoj dětí ve spojitosti s průměrným počtem hodin a typem nemateřské péče neodhalili
Barnes et al. (2010). Tito autoři ve studii získali údaje od 873 dětí a rozlišili celkem pět forem

nerodičovské péče: prarodiče, pečovatelky o děti a chůvy, jesle a předškolní zařízení.

Pro vývoj dítěte se ukázala jako důležitá také kvalita poskytované péče. A to ve spojitosti

s lepšími kognitivními dovednostmi ve 2 a 3 letech dítěte (NICHD ECCRN, 2002, 2004;
Barnes et al., 2010). Jako přínosná se vyšší kvalita péče ukázala také pro děti pocházející

z rizikových rodin. Prokázala to například studie, kterou realizovali Love, Harrison, SagiSchwartz, van IJzendoorn a Ross (2003). V této studii autoři sledovali děti, které

navštěvovaly zařízení nabízející celoroční programy cílené na rozvoj dětí. Ukázalo se, že
tříleté děti, které se těchto programů zúčastnily, dosáhly zlepšení v kognitivních a jazykových
dovednostech.

6.3 Dlouhodobé dopady na vývoj dítěte
Žádné odlišnosti mezi sedmiletými dětmi, které byly před nástupem do školy výhradně
v rodičovské péči a těmi, které měly nějakou zkušenost s některou z forem mimorodinné

péče, ve své studii neodhalili Gupta a Simonsen (2010). Mimorodinná péče se ukázala téměř
pro všechny děti stejně vyhovující, a to bez ohledu na pohlaví dítěte a vzdělání matky. Vyšší
míra problémového chování byla zjištěna pouze u skupiny chlapců, kteří byli umístěni do jeslí
a jejichž matky dosáhly nízkého stupně vzdělání.
K podobným závěrům dospěla také nizozemská studie, která sledovala děti ve věku 7 a 10 let.

Ty v 75 % případů měly nějakou zkušenost s některou z forem mimorodinné péče. Formy
mimorodinné péče autoři pro účely výzkumu rozdělili do čtyř kategorií. Jednalo se o dětská
centra (polodenní nebo celodenní režim, otevřená 5 dní v týdnu), herní skupinky pro batolata

(otevřeny na 3 hodiny denně), zdravotnická denní zařízení a další formy nerodičovské péče.
Děti byly rozděleny do čtyř skupin podle intenzity poskytované mimorodinné péče: žádná,
nízká, střední a vysoká. Děti zařazené do druhé skupiny byly nejčastěji umisťovány do

herních skupin pro batolata, kam docházely přibližně dvakrát do týdne. Děti patřící do třetí a

čtvrté skupiny častěji navštěvovaly dětská centra a to zhruba třikrát týdně. Výsledky studie
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ukázaly, že vyšší míru problémového chování vykazovaly pouze děti, které pocházely z rodin
s nízkým socioekonomickým statusem a měly zkušenost s mimorodinnou péčí nízké intenzity

(Van Beijsterveldt, Hudziak & Boomsma, 2005).

Jako další studii lze zmínit tu, která se zaměřila na vývoj 1 544 kanadských dětí ve věku

6 a 12 let (Pingault, Tremblay, Vitaro, Japel, Boivin & Côté, 2015). Tyto děti byly průběžně
hodnoceny svými učiteli od nástupu na základní školu do svých 12 let. Ukázalo se, že děti se
zkušeností s některou z forem nerodičovské péče byly učiteli v 6 letech vnímány jako méně
stydlivé a sociálně odtažité, ale zároveň jako agresivnější a vzdorovitější. Ve 12 letech však
tato zjištění znovu potvrzena nebyla.

Za zmínku stojí určitě také výzkum, který realizovali Belsky, Vandell, Burchinal,

Clarke-Steward, McCartney a Owen (2007) v rámci studie NICHD. V této studii autoři
rozdělili nerodičovské formy péče následujícím způsobem:


centra pro děti



všechny formy péče, které byly poskytovány mimo domov dítěte



péče poskytovaná v domově dítěte jakoukoliv pečující osobou



péče poskytovaná prarodiči nebo otcem dítěte

Výsledky této studie dospěly k závěru, že v 6. třídě vykazovaly vyšší míru problémového

chování pouze ty děti, které trávily více času v dětských centrech. Vandell et al. (2010) však
ve své studii došli k odlišnému závěru. Zjistili, že vyšší míra problémového chování

(rizikového chování a impluzivity) byla u patnáctiletých dětí spojena s vyšším počtem hodin
jakékoliv péče, kterou neposkytovali v prvních 4,5 letech života dítěte jeho příbuzní.

Dlouhodobé dopady bylo možné vysledovat také v souvislosti s vyšší kvalitou poskytované
nerodičovské péče. Ta byla u dětí ve 3. třídě spojena s lepšími čtenářskými, matematickými

a paměťovými dovednostmi. U dětí navštěvujících 6. třídu pak s bohatší slovní zásobou
(Belsky et al., 2007) a v 15 letech s lepšími studijními výsledky (Vandell, Burnichal & Pierce,

2016). Tyto dopady se prokázaly také u dětí, které pocházely z rizikových rodin. Potvrdila to
například studie, která byla realizovaná v rámci programu Abecedarian Early Intervention

(AEI). Do tohoto programu byly zapojeny děti vychovávané pouze matkami (v 98 %

Afroameričankami), které žily ze sociálních dávek. Děti těchto matek byly od kojeneckého
věku umisťovány do vysoce kvalitních zařízení s nabídkou rozvojového programu. Zároveň

byla sledována kontrolní skupina dětí, které do programu AEI zapojeny nebyly. Po 20 letech
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dlouhodobého sledování dosahovaly děti z projektu v průměru o 4,4 bodu vyššího IQ než
kontrolní skupina. Děti z programu také častěji navštěvovaly střední školu nebo se vyučily,

zatímco děti z kontrolní skupiny skončily častěji se základním vzděláním (Campbell, Ramey,
Pungello, Sparling & Miller-Johnson, 2002).

.
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7. Návrh výzkumu
Tato část práce bude věnována popisu výzkumného projektu s názvem Projevy problémového
chování u dětí předškolního věku ve spojitosti se zaměstnáním matky v raném věku dítěte.

7.1 Teoretická východiska
Celá řada zahraničních studií (zmiňovaných v Teoretické části) dospěla k závěru, že návrat
matky do zaměstnání během prvních dvou letech života dítěte, může pro jeho
socioemocionální vývoj představovat určité riziko. Opakovaně studie zjistily, že děti s touto

zkušeností vykazují vyšší míru problémového chování v porovnání s dětmi matek, které do

zaměstnání v tomto období nenastoupily (Brooks-Gunn et al., 2010; Lombardi & Coley,
2017; Huerta et al., 2011; Lekfuangfu et al., 2015).

V České republice byla této problematice věnována pozornost především v minulém století
a to ve spojitosti s častým umisťováním dětí do jeslí (Langmeier & Matějček, 2011).
V současné době výzkumy, které by sledovaly spojitost mezi zaměstnáním matky v raném

věku dítěte a jeho vývojem, realizovány nebyly. Přitom pokud vezmeme v potaz, že přibývá
počet žen (především vysokoškolsky vzdělaných), které by se do zaměstnání chtěly vrátit
ještě před třetím rokem života dítěte (Nešporová, 2015), jedná se o aktuální téma, které si
zaslouží pozornost.

7.2 Cíl výzkumu
Vzhledem k tomu, že možným dopadům na vývoj dítěte ve spojitosti se zaměstnáním matky
v současné době nebyla v českém prostředí věnována dostatečná pozornost, rozhodla jsem se
pro zmapování této problematiky. Výzkumný projekt se bude mimo jiné také snažit zjistit,

zda zjištění, ke kterým dospěly zmiňované zahraniční studie, bude možné vysledovat
i v české populaci.

Výzkumné předpoklady
Na základě poznatků vycházejících z výsledků zahraničních studií, lze vyslovit následující
předpoklady:


Bude odhalena spojitost mezi zaměstnáním matky v průběhu prvních tří let života

dítěte a mírou problémového chování dětí (s ohledem na dobu nástupu do
zaměstnání a intenzitu zaměstnání). Přičemž děti matek, které v průběhu prvních
tří let jejich života nastoupily zpět do zaměstnání, budou vykazovat vyšší míru
problémového chování než ty děti, jejichž matky do zaměstnání v tomto období
nenastoupily.
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Bude odhalena spojitost mezi zaměstnáním matky v průběhu prvních tří let života

dítěte a zařazením dítěte do kategorie „problémové děti“ (s ohledem na dobu
nástupu do zaměstnání a intenzitu zaměstnání). Přičemž v kategorii „problémové
děti“ bude signifikantně více dětí matek, které v průběhu prvních tří let jejich
života nastoupily zpět do zaměstnání, v porovnání s dětmi, jejichž matky do
zaměstnání v tomto období nenastoupily.

7.3 Výzkumný design

V navrhované studii bude zjišťována souvislost mezi problémovým chováním dítěte a dobou

nástupu matky po porodu zpět do zaměstnání (s ohledem na typ pracovního úvazku).
Zároveň bude ve studii sledováno, zda se děti matek, které nastoupily do zaměstnání
v průběhu prvních tří let jejich života (ať už na plný nebo částečný pracovní úvazek) a děti

matek, které v tomto období do zaměstnání nenastoupily, budou statisticky významně lišit co
do zařazení do kategorie „problémové dětí“ vymezené v Metodách výzkumného projektu.
Popis vzorku

Vzorek bude tvořen dětmi předškolního věku (3-6 let), které docházejí do mateřských škol

(dále jen MŠ) evidovaných v Rejstříku škol a školských zařízení v České republice. Z tohoto
seznamu budou vyřazeny mateřské školy, které jsou zřizovány na základě § 16 odst. 9

Školského zákona (2004). Jedná se o mateřské školy, které jsou určeny pro děti se zdravotním
postižením (tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení s více
vadami, vývojové poruchy učení nebo chování, autismus). Vyřazeny budou tyto mateřské

školy z důvodu možného zkreslení výsledků. Děti budou do vzorku vybrány na základě

náhodného výběru. Reprezentativní vzorek bude vytvořen tak, že v každém ze 77 okresů bude
náhodným výběrem vybráno 10 MŠ. Matky dětí ve věku 3-6 let, které tyto MŠ navštěvují,
pak budou osloveny.
Použité metody

V rámci tohoto výzkumného projektu budou sledovány následující proměnné: problémové

chování, doba nástupu matky do zaměstnání a intenzita zaměstnání. Jejich vymezení a způsob
kategorizace je uveden níže.
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Zaměstnání matky (nezávislá proměnná)

Zaměstnání matky je v rámci tohoto výzkumu chápáno jako finančně výdělečná práce, kterou
matka vykonávala mimo domácnost. Matky v dotazníku vyplní údaje týkající se doby nástupu

do zaměstnání a intenzity tohoto zaměstnání v době, kdy do zaměstnání nastoupily.

Na základě těchto dvou údajů budou vytvořeny kategorie popisující zaměstnání matky
ve sledovaném období.

Doba nástupu matky do zaměstnání

Doba nástupu matky do zaměstnání bude rozdělena do čtyř kategorií. Ty budou v rámci
popisu tohoto návrhu označeny písmeny A, B, C, D.

A: Matka v průběhu prvních tří let života dítěte do zaměstnání nenastoupila (v tomto období
nepracovala vůbec nebo pracovala méně než 5 hodin týdně).

B: Matka nastoupila do zaměstnání v prvním roce života dítěte.

C: Matka nastoupila do zaměstnání mezi prvním a druhým rokem života dítěte.
D: Matka nastoupila do zaměstnání mezi druhým a třetím rokem života dítěte.
Intenzita zaměstnání matky

Intenzita zaměstnání bude rozdělena do dvou kategorií označených (v rámci popisu tohoto
návrhu) písmeny a, b. Tyto kategorie vychází z rozdělení, které uvádí OECD (2016a).

a: Matka pracovala méně než 30 hodin týdně (částečný pracovní úvazek).
b: Matka pracovala více než 30 hodin týdně (plný pracovní úvazek).
Zaměstnání matky

Kombinací předcházejících dvou proměnných vznikají skupiny, do kterých budou děti podle
zaměstnání své matky rozřazeny:


A: Matka v průběhu prvních tří let života dítěte do zaměstnání nenastoupila



Ba: Matka nastoupila do zaměstnání v prvním roce života dítěte a do tří let věku dítěte



Bb: Matka nastoupila do zaměstnání v prvním roce života dítěte a do tří let věku dítěte



Ca: Matka nastoupila do zaměstnání mezi prvním a druhým rokem života dítěte a do

pracovala na částečný pracovní úvazek.
pracovala na plný pracovní úvazek.

tří let věku dítěte pracovala na částečný pracovní úvazek.



Cb: Matka nastoupila do zaměstnání mezi prvním a druhým rokem života dítěte a do
tří let věku dítěte pracovala na plný pracovní úvazek.
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Da: Matka nastoupila do zaměstnání mezi druhým a třetím rokem života dítěte a do tří
let věku dítěte pracovala na částečný pracovní úvazek.



Db: Matka nastoupila do zaměstnání mezi druhým a třetím rokem života dítěte a do tří

let věku dítěte pracovala na plný pracovní úvazek.

Matky kategorie A budou označovány souhrnně jako nepracující, matky v kategoriích Ba, Bb,
Ca, Cb, Da, Db jako pracující. Matky z kategorií Ba, Ca, Da budou popisovány jako ty, které

pracují na úvazek částečný. Matky z kategorií Bb, Cb, Db budou popisovány jako ty, které
pracují na plný úvazek
Aby nedošlo ke zkreslení výsledků v důsledků možných pracovních změn, budou ze vzorku
vyřazeny matky, které v dotazníku (popsaném níže) vyplní, že v průběhu těchto tří let:


změnily typ pracovního úvazku – z plného na částečný (anebo naopak).



do zaměstnání nastoupily, ale později ho opustily a již do žádného dalšího



do zaměstnání nastoupily, později ho opustily a později do zaměstnání opět

nenastoupily.
nastoupily.

Níže uvádím návrh dotazníku, který bude sloužit ke zjištění údajů týkajících se zaměstnání

matky v raném věku dítěte.
1. Do zaměstnání jsem:

a) v prvních třech letech dítěte nenastoupila (v tomto období jsem nepracovala vůbec nebo maximálně
5 hodin týdně).

b) nastoupila v prvním roce života dítěte.
c) nastoupila mezi prvním a druhým rokem života dítěte.
d) nastoupila mezi druhým a třetím rokem života dítěte.
V případě, že by matka předchozí otázce zaznačila odpověď B, C nebo D, odpověděla by také na
následující dvě otázky.
2. Ve chvíli, kdy jsem do zaměstnání nastoupila, jsem pracovala:
a) méně než 30 hodin týdně (částečný pracovní úvazek).
b) více než 30 hodin týdně (plný pracovní úvazek).
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3. V období, kdy jsem v prvních třech letech života dítěte pracovala, jsem:
a) měla po celou dobu stejný typ pracovního úvazku.
b) změnila typ pracovního úvazku.
c) do zaměstnání nastoupila, ale později ho opustila a již do žádného dalšího nenastoupila.

d) do zaměstnání nastoupila, po nějaké době ho opustila, ale později do zaměstnání opět nastoupila
(může se jednat i o zcela jinou pracovní pozici).

Problémové chování (závislá proměnná)
Problémové chování bude u dětí posuzováno na základě Dotazníku chování předškoláků

DCHP (McGuire & Richman, 1997). Tento dotazník se skládá z 22 položek a popisuje určitou
míru chování u dětí ve věku 2-5 let. Z těchto položek se 5 vztahuje k emocionálním
problémům (náladovost, přecitlivělost, ustrašenost), 5 položek je zaměřeno na problémy
chování (seberegulace, vyrušování, bitky), 1 položka se věnuje záchvatům zuřivosti. Další 3
položky pak posuzují schopnost koncentrace a konstruktivní hry. Sociální vztahy sledují
3 položky. V dotazníku také najdeme 5 položek věnujících se jazyku a řeči, návykům
a udržování osobní hygieny. Chování je pak u každé z položek posuzováno na základě tří
kategorií: žádný nebo minimální problém chování (0), možný problém chování (1) a existující
problém chování (2).
Celkové skóre, které dítě v dotazníku po sečtení hodnot příslušných položek získá, vyjadřuje
míru problémového chování. Děti, které dosáhly celkové skóre vyšší než 12, jsou pokládány
za problémovější a v rámci tohoto výzkumu budou zařazeny do kategorie „problémové děti“.
Děti, které dosáhnou méně bodů než 12, jsou pak zařazeny do kategorie „bezproblémové
děti“.
Proces sběru dat

V MŠ, které byly do vzorku zařazeny, budou osloveny paní učitelky. Ty budou seznámeny
s cíli výzkumného projektu. Jejich úkolem pak bude výzkum matkám dětí představit a předat

jim Informované souhlasy. V případě, že budou matky dětí se zapojením do výzkumného

projektu souhlasit, budou požádány o vyplnění Dotazníku (popsaném výše). Poté, co matky
podepíšou Informovaný souhlas, budou moci paní učitelky vyplnit Dotazník chování
předškoláků. Při jeho vyplňování budou hodnotit, jak se dítě chovalo v průběhu posledních
několika týdnů.
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7.4 Zpracování dat
K analýze dat bude použit statistický program SPSS, přičemž jednotlivé předpoklady budou
testovány na hladině významnosti 5 %. Při testování prvního předpokladu bude využita
ANOVA, při testování druhého pak chí-kvadrát. V obou případech je nezávislou proměnnou
zaměstnání matky a závislou proměnnou problémové chování. Pří testování prvního
předpokladu problémové chování vystupuje jako kvantitativní proměnná, u druhého jako
kvalitativní.
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8. Diskuse

Možný přínos představeného projektu spočívá především v hledání souvislostí mezi úrovní
problémového chování a zaměstnáním matky v období raného věku dítěte. Vzhledem k tomu,
že ve výzkumu by byla získána data od reprezentativního vzorku respondentů, byla by zde
možnost získané údaje zobecnit na sledovanou věkovou skupinu dětí v rámci celé populace
v České republice.

Ovšem pouze s vědomím toho, že některé skupiny dětí nebyly

ve výzkumu zastoupeny. V první řadě se jednalo se o děti se zdravotním postižením, dále pak

také o ty děti, které v předškolním období navštěvovaly neškolská zařízení (lesní školky)

či dětské skupiny. Opomenuty byly také ty děti, kterým byla poskytována některá z forem
neformální péče. Navíc vzhledem k tomu, že navrhovaný výzkum nemá experimentální
charakter, nebylo by možné z výsledků usuzovat na kauzalitu pozorovaných jevů. Studie také

vybízí k realizaci longitudinální studie- děti z výběrového vzorku by učitelé mohli hodnotit
v následujících několika letech. Tato data by také byla jistě více vypovídající, neboť by toto

problémové chování mohlo být posuzováno na základě sebepozorovacích dotazníků
a dotazníků vyplněných rodiči.

Jako jedno z možných úskalí výzkumného projektu vnímám to, že problémové chování má
multifaktoriální příčiny. Vyšší míra problémového chování může být u některých dětí
podmíněna genetickými dispozicemi (dráždivostí, impulzivitou, nezávislostí na pozitivním
sociálním ohodnocení) pro disharmonický vývoj. Dalším působícím faktorem může být
biologická dispozice (například narušení struktury centrální nervové soustavy). Určitou roli
může také hrát nižší úroveň inteligence. A samozřejmě nelze opomenout vliv sociálního

prostředí. Ať už se jedná například o vhodnost rodinného prostředí (podnětnost, bezpečí), tak
také o působení vrstevnické skupiny. A zároveň musí být brán v potaz fakt, že některé z dětí
předškolního věku mají sklony k negativismu, vzteku a agresivitě pouze v tomto vývojovém
období (Vágnerová & Klégrová, 2008). Opomenout také nelze celou řadu proměnných na

straně matky, které nejsou ve výzkumu brány v potaz. Mezi tyto proměnné patří například její
vzdělání, socioekonomický status, partnerský status, pracovní náplň, životní spokojenost

nebo vnímavost k potřebám dítěte. Zároveň by bylo také zajímavé zjistit, jaké skupiny matek

se do zaměstnání v raném věku dítěte vrací a jaké důvody je k tomu vedou. Určitou roli také
může hrát dostupnost prarodičů. Dalším omezením je to, že pro posouzení chování dětí
předškolního věku je v současné době pouze omezené množství metod.
Další možný limit studie souvisí se způsobem sběru dat. Může se totiž stát, že některé

z matek/mateřských škol by se do výzkumného projektu mohly odmítnout zapojit, což by
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znehodnocovalo reprezentativitu vzorku. Část dat také bude ztracena při vyřazení matek, které
nebudou splňovat stanovená kritéria popsaná ve výběru vzorku. Ve studii také nejsou

zohledněny ani formy péče, které matka v raném věku využívala. Vzhledem k tomu,
že zaměstnání matky je ve výzkumu vymezeno jako kategoriální proměnná, nebude analýza
dat tak citlivá.

S limity se však nesetkáváme pouze v rámci této studie, ale také u výzkumů uváděných v této
práci. Proto si při snaze zobecnit výsledky jednotlivých studiích musíme uvědomit celou řadu

skutečností, z nichž zmíním alespoň některé.

Autoři mohou docházet k rozporuplným

zjištěním z mnoha důvodů. Opakovaně se ve studiích můžeme setkat s nejednotným
vymezením sledovaných proměnných: forem péče, kategorií týkajících se intenzity péče a

kvality poskytované péče. Zatímco některé studie sledují dopady jakékoliv nemateřské formy
péče (formální i neformální), v další se autoři zaměřují pouze na dětské skupiny či jesle
(pouze formální). Jiní autoři vychází z pojetí péče na základě prostředí, ve kterém je dítěti

poskytována- zda v domácnosti dítěte nebo mimo ni. Autoři dokonce nenachází shodu
ani v pojetí toho, co je výhradně mateřská péče. Taktéž intenzitu nerodičovských forem péče
nechápou jednotně a kvalitu této péče hodnotí na základě odlišných kritérií.
K posouzení kognitivních a emocionálních funkcí autoři využívají různé diagnostické
metody. Zatímco v některých výzkumech jsou kognitivní funkce pojímány komplexně,

v jiných jsou zohledněny pouze verbální a matematické dovednosti. Při popisu výsledků

týkajících se problémového chování se setkáváme pouze s tímto obecným pojmem, bez bližší
specifikace. Ta zpravidla zahrnuje pouze to, zda se jedná o problémy v projevech chování

nebo těch na úrovni prožívání. V analýze dat nacházíme sice zohlednění intervenujících

proměnných (socioekonomického a partnerského statusu, úrovně vzdělání, psychického stavu
matky, domácího prostředí, kvality nemateřských forem péče, interakce mezi matkou a
dítětem), ale jejich počet se liší.

Opomenout také nelze skutečnost, že zaměstnání matky se ve vztahu k dítěti neprojevuje
pouze její nepřítomností, ale také tím, jakým způsobem působí na ni samotnou. Zda pro ni

představuje významnou součást jejího života, která ji umožňuje se seberealizovat a je pro ní
zdrojem vyšší sebeúcty, sebeúčinnosti (Kahn & Cuthbertson, 1998), prožitku autonomie
a sebeřízení (Cullbertson, Mills & Fullagar, 2012) nebo zaměstnání vnímá pouze jako zdroj

financí, v horším případě stresu. Zaměstnání se tak podílí na její osobní pohodě (Booth & Van
Ours, 2009), která může ovlivnit způsob, jakým se k dítěti chová. Ženy, které prožívaly stres,

měly tendenci své děti více kontrolovat a méně podporovat (Pett, Vaughan-Cole, Bruce &
39

Wampold, 1994). Na druhou stranu pokud žena byla spokojená, její děti vykazovaly méně
problémového chování a zlepšily se ve verbálních dovednostech (Berger & Spiess, 2011).
Dalším důležitým ukazatelem může být také typ pracovního úvazku. Buhler a O'Brien (2011)
zjistili, že ženy, které pracovaly na částečný úvazek, prožívaly pracovně-rodinný konflikt
v menší míře než ty, které měly pracovní úvazek plný. Tyto ženy také byly ke svým dětem

(předškolního věku) více vnímavé a v období školní docházky jim více pomáhaly s přípravou
do školy. Huston a Aarson (2005) zjistili, že zaměstnání sice redukuje čas, který matky se
svými sedmiměsíčními kojenci tráví, ale snaží se to dítěti vynahradit tím, že omezují své jiné
aktivity.
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Závěr
Bakalářská práce se věnovala tématu dopadům zaměstnání matky na další kognitivní

a socioemocionální vývoj dítěte a to především v souvislosti se zaměstnáním matky v raném

a předškolním věku dítěte. Zjištění, ke kterým jsem dospěla, shrnuji v následujících dvou
odstavcích.

Novodobé studie neprokázaly, že by zaměstnání matky v prvním roce života dítěte narušilo

budování jisté vazby mezi matkou a jejím dítětem. Předškolní děti matek, které pracovaly
v prvních dvou letech jejich života, dosahovaly stejné úrovně ve většině kognitivních

dovedností. Opakovaně však výsledky studií dospěly k závěru, že u těchto dětí byla nižší míra
jazykového porozumění. Dále výsledky mnoha studií ukázaly, že děti matek pracujících

v tomto období vykazovaly vyšší míru problémového chování. U dětí v době zaškolení však
studie ve vztahu ke kognitivním dovednostem docházely k odlišným výsledkům. Zatímco
starší výzkumy nacházely negativní dopady (horší matematické a čtenářské dovednosti),
novější tyto souvislosti neodhalily. Vyšší míra problémového chování byla ve spojitosti se
zaměstnáním matky, pozorována i v tomto věkovém období. Zaměstnání matky po druhém
roce života se ukázalo jako rizikový faktor pro rozvoj dětské obezity.

Dopady na vývoj dětí můžeme také sledovat ve vztahu k nemateřským formám péče.

Novodobé studie v souladu s těmi, které byly realizovány v minulém století, dospěly
k závěru, že více než 20 hodin nerodičovské péči se pojí s vyšší mírou problémového chování
u dětí předškolního věku. Ovšem pokud tato péče byla kvalitní, dosahovaly tyto děti také
lepších kognitivních dovedností a měly bohatší slovní zásobu. Tyto zjištěné souvislosti byly
pozorovatelné i u dětí staršího školního věku a v období pubescence.

Na závěr bych dodala, že jsem si vědoma, že problematika zaměstnání matky představuje
komplexní téma, na které lze nahlížet z různých úhlů. Pří snaze hledání odpovědi na otázku,
jakým způsobem zaměstnání matky vývoj dítěte ovlivňuje, si musíme vždy být vědomi toho,

že zde vstupuje celá řada intervenujících proměnných, které se nám nepodaří nikdy zohlednit

všechny.
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