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Resumé 

Tato diplomová práce cílí na problematiku rovného postavení a rovných příležitostí osob 

pečujících o děti, tedy matek i otců, neboť se jedná o zásadní téma současné společnosti i 

pracovních vztahů. Důvodem je postupné nahrazování klasického rodinného modelu otce 

živitele a matky pečovatelky, způsobené přechodem k výrazně rovnoprávnějšímu postavení žen 

ve společnosti, modelem moderní dvoupříjmové rodiny, ve které chtějí být oba rodiče zapojeni 

jak do péče a výchovy společných dětí, tak do pracovního prostředí. 

Náplní této práce je komparace právní úpravy České republiky a severských zemí, tedy Finska, 

Švédska, Norska, Dánska a Islandu, jejichž rodinné politiky jsou popsány v úvodních 

kapitolách. Severské země zaujímají v oblasti rodinné politiky zcela specifický přístup 

genderově neutrálních států, ve kterých pohlaví nehraje téměř žádnou roli. Zaměřují se na 

vytvoření zcela rovné společnosti s prootcovským přístupem v podobě výrazného zapojení 

mužů do péče a výchovy dětí. 

Odvrácenou stranou takovéto rovnosti je vznikající diskriminace, která je podrobně popsána ve 

třetí kapitole. Podpora rodin a jejich zapojení do pracovního života dala vzniknout novému 

diskriminačnímu důvodu objevujícímu se v pracovněprávních vztazích, a to rodičovství. 

Problém se v tomto případě týká jak žen, tak mužů, a proto postupně vzniká nová oblast 

pracovněprávní regulace zabývající se postavením i možnostmi obou rodičů. 

Zapojením mezinárodních organizací došlo k významnému posunu v zrovnoprávnění žen díky 

postupnému prosazování širokého zákazu diskriminace, mimo jiné i na základě pohlaví, ale i 

v podobě prosazování ochrany žen jako matek. Tento vývoj se postupně přenesl na evropskou 

a národní úroveň, a to jak do zákonné úpravy, tak do rodinné politiky, jak je popsáno ve čtvrté 

až šesté kapitole této práce. 

Závěrečné kapitoly se věnují způsobům, jakými se zákonodárci i zaměstnavatelé snaží usnadnit 

harmonizaci pracovního a rodinného života. Jednotlivými nástroji jsou rodičovská a mateřská, 

ale i otcovská dovolená, dále práce na částečný úvazek, pružná pracovní doma nebo práce 

z domova, ale i jiné benefity, např. vytváření podnikových dětských skupin. Tyto způsoby 

směřují k dosažení co nejpříznivějšího sladění rodinných a profesních rolí obou rodičů, tedy 

spojení aktivní účasti v zaměstnání s rodinným životem, ale i zabránění jejich diskriminaci 

v profesním životě. 

Cílem práce byla snaha o nalezení vhodného přístupu pro rodinnou politiku v České republice 

silně poznamenanou předrevolučním vývojem. Hlavní inspirací může být rodinná politika 
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v Dánsku, neboť je svým přístupem nejbližší pojetí tuzemské rodinné politiky. Harmonizačními 

nástroji by tak mohla být podpora zaměstnanosti žen i mužů během rodičovské dovolené, a to 

zvyšováním počtu míst v předškolních zařízení, ale i motivace zaměstnavatelů k vytváření 

pracovních míst se zkrácenými pracovními úvazky nebo částečnou prací z domova. 


