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ABSTRAKT

Tématem této diplomové práce je vztah pracovního a soukromého, partnerského a 

rodinného života v současné české společnosti. Česká republika prošla po roce 1989 

mnoha proměnami. Oblastmi, do kterých se tyto změny promítly velice výrazně, je svět 

práce a pracovního života na straně jedné a soukromého a rodinného života na straně 

druhé. Práce se zaměřuje na to, jak současní lidé pracující v nových pracovních 

podmínkách, které na českém trhu práce nastaly po roce 1989, a jak hodnotí vliv 

pracovního života na svůj život soukromý, partnerský a rodinný. Dalším tématem je 

způsob organizace pracovních kariér v páru a partnerské vztahy v kontextu pracovního 

života lidí. Součástí práce je též srovnání vybraných Evropských zemí z hlediska míry, 

do jaké jejich občané pociťují napětí mezi pracovním a rodinným životem. Tato práce je 

založena na kvantitativní analýze dat ze dvou různých výběrových šetření. První část je 

primární analýzou dat za Českou Republiku, která pocházejí z reprezentativního 

výběrového šetření uskutečněného v roce 2005. Mezinárodní srovnání je provedeno na 

datech z druhého kola Evropského sociálního výzkumu (ESS), které proběhlo na 

přelomu let 2004 a 2005.
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ÚVOD

V souvislosti se svou transformací v demokracii západního typu prošla Česká republika 

za posledních 17 let mnoha zásadními politickými, ekonomickými, sociálními a 

kulturními proměnami, které s sebou přinesly zásadní změny forem společenského života.

K oblastem, kam se tyto změny výrazně promítly, patří mimo jiné i práce a 

organizace pracovního života na straně jedné a soukromý, rodinný a partnerský život na 

straně druhé.

Proměny rodinného a partnerského života dobře ilustruje i vývoj demografického 

chování obyvatel České republiky. Předlistopadový model relativně homogenního 

demografického chování (charakteristický mj. nízkým věkem partnerů v době prvního 

sňatku a porodu prvního dítěte, porodností zajišťující prostou míru reprodukce a malým 

podílem mimomanželských dětí) byl nahrazen daleko pluralizovanějšími formami 

demografického chování, v rámci nichž lze vysledovat určité základní trendy: strmý 

pokles porodnosti pod prostou míru reprodukce, snížení sňatečnosti a odkládání těchto 

událostí do vyššího věku, snížení potratovosti a v neposlední řadě i nárůst podílu 

nesezdaných soužití a mimomanželských dětí a růst celkové plurality forem rodinného 

uspořádání.

Způsoby, jakými si sociální aktéři organizují svůj soukromý, partnerský a 

rodinný život nutně souvisí s vnějšími podmínkami a vlivy. Velice důležitou součástí 

tohoto „vnějšího“ prostředí, v rámci něhož se konstituují naše soukromé životy, tvoří 

mimo jiné právě trh práce, který u nás od roku 1989 prošel výraznými změnami. Začaly 

se zde objevovat nové způsoby organizace pracovní doby, nové formy zaměstnanosti a 

pracující lidi začal ohrožovat do té doby neznámý fenomén nezaměstnanosti. Ve 

společnosti konfrontované s novými výzvami i hrozbami globalizace se začal objevovat 

tlak na flexibilizaci pracovní síly, maximální výkon, angažovanost a produktivitu práce.

Můžeme tedy předpokládat, že proměny trhu práce, které nastaly po roce 1989, 

se zásadním způsobem odrazily v rodinném chování nastupující generace, v jejích 

hodnotách, preferencích, způsobu uspořádání rolí v rodině a v partnerském vztahu a 

také ve volbě celkového životního stylu.

Vztah mezi pracovním a soukromým, partnerským, a zvláště pak rodinným 

životem je však poměrně komplikovaný a mnohými autory (Beck 2004, Beck- 

Gemsheim 1995, Hakim 2000, Hochschild 1997, 2003, Bradley 1999 a další) je 

označován za veskrze konfliktní. Pracovní trh, na němž jsou nastavena taková pravidla,
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která předpokládají, že jedinec nemá žádné závazky v soukromé sféře, totiž 

neodpovídají životní situaci dnešních párů. Většina partnerství a rodin v ČR je dnes 

závislá na dvou příjmech a nemalý podíl tvoří i tzv. dvoukariémí partnerství, v nichž se 

oba partneři snaží budovat rovnocenné pracovní kariéry. V situaci, kdy oba partneři 

pracují (mnohdy na plný úvazek) a k tomu se starají o děti (nebo případně i o 

nesoběstačné rodiče), však bývá poměrně náročné vtěsnat se do staré šablony 

organizace práce a pracovního místa, která vznikala v podmínkách industriálni 

společnosti charakteristické svou tradiční dělbou práce mezi muži a ženami.

Jak říká německý sociolog Ulrich Beck: „Každý, kdo mluví o rodině, musí 

mluvit o práci a o penězích, a kdo mluví o manželství, musí mluvit o vzdělání, povolání 

a mobilitě a to znamená o nerovném rozdělení (mezi muži a ženami -  pozn. M. V.) při 

mezitím už (ve velké míře) rovných předpokladech daných vzděláním. “ (Beck 2004: 

161). I tato práce se tedy snaží nahlížet na obě životní sféry ve vzájemných 

souvislostech. Jejím tématem je vztah práce a soukromého, rodinného a partnerského 

života v soudobé české společnosti.

Úvodní kapitola obsahuje teoretická a empirická východiska práce a formulaci 

základních výzkumných otázek. Shrnuje základní poznatky týkající se proměny 

charakteru trhu práce po roce 1989 a věnuje se i soudobým sociologickým teoriím 

týkajících se vztahu práce a rodiny a proměny partnerských vztahů a rodiny.

Analytická část je  strukturována následujícím způsobem: (i) první část je 

věnována problematice subjektivního vnímání vlivu práce a pracovní zátěže na 

soukromý a rodinný život v ČR; (ii) druhá část se zabývá souvislostmi pracovního 

života a partnerských vztahů (tj. partnerských rozchodů vlivem práce a způsobu 

organizace pracovních kariér v páru); (iii) třetí část představuje srovnání 13 vybraných 

zemí Evropy z hlediska rozdílů v tom, do jaké míry jejich občané pociťují napětí mezi 

pracovním a soukromým životem.

Tato práce1 je založena na kvantitativní analýze dat ze dvou různých výběrových

šetření.

1 Tato diplomová práce byla zpracována v rámci grantového projektu „Souvislostiproměn pracovního 
trhu a forem  soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti“ podpořeného MPSV ČR 
(č. 1J034/05-DP2), jehož řešitelkou je  Mgr. Radka Dudová (oddělení Gender a sociologie Sociologického 
ústavu Akademie věd ČR).
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1 METODA A DATOVÉ SOUBORY

Data, na nichž byly analýzy prováděny, pocházejí ze dvou hlavních zdrojů. Kapitola 3, 

která je primární analýzou dat za Českou Republiku, je založena na datech z 

reprezentativního výběrového šetření „Souvislosti proměn pracovního trhu a forem  

soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti“2. Toto výběrové 

šetření proběhlo v posledním čtvrtletí roku 2005 v Sociologickém ústavu AV ČR a 

zahrnovalo 5510 respondentů ve věku 25-54 let (2778 mužů, 2732 žen). Výběr
o

respondentů byl kvótní .

Kapitola 4 „Mezinárodní srovnání“ je sekundární analýzou dat pocházejících 

z druhého kola Evropského sociálního výzkumu (European Social Survey), které 

proběhlo na přelomu let 2004 a 2005. Toto výzkumné šetření bylo koordinováno 

Centrem pro komparativní výzkumy (Centre for Comparative Social Surveys) na City 

University London. Výběr respondentů byl ve všech zúčastěných zemích4 

pravděpodobnostní a reprezentativní a týkal se populace starší 15 let5.

Veškerá analýza dat byla provedena v programu SPSS 14.0.

2 Tento výzkumný projekt byl podpořen grantem Ministerstva práce a sociálních věcí a jeho hlavní 
řešitelkou je  Mgr. Radka Dudová, SOÚ AV ČR.
3 Pro bližší informace o struktuře výběrového souboru viz Příloha 6.
4 Země zahrnuté do analýzy: Belgie (BE), Česká Republika (CZ), Dánsko (DK), Finsko (FI), Francie 
(FR), Německo (DE), Norsko (NO), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Slovensko (SK), Španělsko (ES), 
Švédsko (SW),Velká Británie (GB).
Počty respondentů v jednotlivých vybraných zemí se pohybovaly mezi 1487 (Německo) a 2870 (Česká 
Republika). Pro kompletní informace o všech vybraných zemích viz Příloha 5.
5 Horní věková hranice nebyla stanovena.
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2 TEORETICKÁ A EMPIRICKÁ VÝCHODISKA

v

2.1 Proměny trhu práce a pracovních podmínek v CR po roce 1989

V současných vyspělých západních společnostech, v nichž je ekonomické zajištění 

rodiny závislé na participaci (obou) partnerů na trhu práce, jsou sféry práce a 

soukromého života značně provázány (Hochschild 1997, Hakim 2000, Bradley 1999, 

Beck 2004, Beck-Gensheim 1995, Edwards a Wajcman 2005).

Abychom tedy mohli lépe pochopit vztah mezi pracovním, rodinným a 

partnerským životem v české společnosti, je  nejprve třeba zodpovědět následující 

otázky: Jaký byl a jaký v současné době je  trh práce v ČR? Jaké jsou  pracovní 

podmínky a pracovní zátěž pracujících lidí v České republice? Bez toho totiž nelze 

provést seriózní analýzu toho, jakým způsobem se v současné době odráží pracovní 

život v soukromém, rodinném a partnerském životě lidí.

2.1.1 Situace na trhu práce před rokem 1989

Předlistopadový model „trhu“ práce se vyznačoval plnou zaměstnaností, plýtváním 

lidskými zdroji, neefektivitou jejich využití a preferencí modelu celoživotního povolání 

(Večerník 1998a: 29). Dalším znakem tohoto systému pak byla výrazná mzdová 

nivelizace, která patřila k nej vyšším na světě (Večerník 1998b: 41), a deformace 

mzdových rozdílů mezi jednotlivými profesemi ve prospěch manuální práce (Večerník 

1998a, 1998b).

Na tzv. „primární trh práce“ (tj. na pozice s lepšími pracovními podmínkami, 

vyšší prestiží, výdělky i jistotou) byly uměle přesunuty celé socio-profesní skupiny, 

jako např. pracovníci v zemědělství, horníci, nekvalifikovaní dělníci v průmyslu, které 

by v normálních tržních podmínkách patřily na „sekundární trh práce“ (tj. mezi 

pracovní pozice s nízkou prestiží, horšími podmínkami a vyšší nejistotou) (Večerník 

1998a: 21). Tento ideologicky i „prakticky“ ospravedlňovaný platový vzestup dělnické 

třídy se však odehrál na úkor administrativně řízeného poklesu mezd v sektoru služeb 

mezi lety 1948 a 1953 (Večerník 1998b: 41-42). V důsledku toho došlo ke značnému 

rozvolnění tzv. „funkční triády“ vzdělání -  profese -  příjem, která by ve fungující tržní 

ekonomice měla být více provázána.
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Úroveň příjmů byla všeobecně velice nízká. Mzda měla pokrýt především 

náklady spojené s reprodukcí pracovní síly a nepředstavovala spravedlivou odměnu za 

odvedenou práci, která by mohla fungovat jako motivace k lepším pracovním 

výsledkům nebo investicím do vzdělání (Večerník 1998b: 49). „Pracovníci jako by 

slibovali svoji toleranci k totalitními establishmentu výměnou za zaměstnanecké jistoty  

a zároveň přijímali omezené spotřební možnosti výměnou za toleranci zaměstnavatele 

ke svému nízkému výkonu.“ (Možný, citován ve Večerník 1998a: 23). O tehdejší 

pracovní demotivaci lidí na jedné straně a laxním přístupu zaměstnavatelů na straně 

druhé vypovídá např. i to, že celkem běžné bylo tehdy vyřizování soukromých 

záležitostí, a zvláště pak nákupů a shánění zboží, v pracovní době (Kozera 1997: 12).

2.1.2 Proměny na trhu práce po roce 1989

Český trh práce se však v posledních sedmnácti letech značným způsobem proměnil. 

„...změna sektorové a odvětvové struktury pracovních sil a vznik otevřené 

nezaměstnanosti patří k hlavním charakteristickým rysům trhu práce po roce 1989. “ 

(Večerník 1998a: 41)

Polistopadový vývoj na českém trhu práce měl svá určitá specifika: Nízká míra 

nezaměstnanosti6 v prvních polovině devadesátých let byla sice vykoupena všeobecně 

nízkou úrovní mezd, ale díky určité státní regulaci nebyl přechod ke kapitalistickému 

hospodářství ve srovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi tak dramatický 

(Keune 2003: 798). Podle Jiřího Večerníka však na počátku 90. let nebyl patrný 

dostatečný tlak na produktivitu práce, a proto se v tomto období práce podobala spíše 

„socialistickému“ modelu (tj. práce byla snadno dosažitelná, ale málo ohodnocená) než 

modelu „kapitalistickému“ (v němž bývá vysoké pracovní úsilí oceněno vysokým 

platem) (Večerník 1998b: 22).

Přesto však postupně docházelo ke stále výraznějšímu propouštění (zejména pak 

v důsledku restrukturalizace českého hospodářství), které ohrožovalo různou mírou 

různé sociální skupiny. V souvislosti s těmito změnami začalo na trhu práce docházet 

k marginalizaci určitých skupin, které začaly být vystaveny zvýšenému riziku 

dlouhodobé nezaměstnanosti nebo tzv. „fragmentarizace“ pracovních kariér (tj. častému 

střídání období zaměstnání a nezaměstnanosti) (Večerník 1998a: 22).

6 Zatímco v ostatních postkomunistických zemí se v roce 1995 pohybovala nezaměstnanost na úrovni 
kolem 10 % (Polsko, Slovensko -13  %, Maďarsko 10 %), v České republice byla míra nezaměstnanosti 
pouze 2,9 %.
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Z hlediska věku se propouštění týkalo především starších lidí, z hlediska pohlaví

pak byly (a stále jsou) nezaměstnaností ohroženy více ženy než muži7. Co se týče
• 8rozložení nezaměstnanosti podle odvětví, nej dramatičtější nárůst byl v oblasti 

zemědělství a průmyslu, oproti tomu však rapidně vzrůstal počet nově vytvořených 

pracovních pozic ve službách (Keune 2003: 799), přičemž počátkem 90. let se také 

zvyšoval počet osob samostatně výdělečně činných. Mladiství, absolventi škol bez 

pracovních zkušeností, zdravotně postižení, lidé s nízkou kvalifikací, Romové, ženy 

(zvláště pak ženy s malými dětmi nebo matky-samoživitelky) jsou v současné době 

řazeni k tzv. rizikovým skupinám na trhu práce, které jsou více než ostatní ohroženy 

nezaměstnaností (Buchtová 2002).

Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti 1993 -  2005 (míra registrované nezaměstnanosti)

Zdroj: ČSÚ
Pozn.: V roce byla 2004 zavedena nová metodika měření.

Od státem garantovaného práva a povinnosti pracovat se tak česká společnost 

začala přesouvat ke stavu rostoucí nezaměstnanosti. Placené zaměstnání tedy přestalo 

být samozřejmostí a představa celoživotního pracovního místa se pomalu stává jen stěží 

naplnitelná. Jiří Večerník ve své srovnávací studii dochází k závěru, že pracovní postoje 

lidí v bývalých postsocialistických zemích se na rozdíl od postojů lidí v západní Evropě

7 Obecná míra nezaměstnanosti byla ve druhém čtvrtletí 2006 5,7 pro muže a 8,8 pro ženy (zdroj: VŠPS, 
ČSÚ 2006).
8 Nejhůře postiženými regiony nezaměstnaností se stalo Mostecko, Louny, Karviná a Děčín (Večerník 
1998a: 34).
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vyznačovaly zejména instrumentalitou přístupu k práci (tj. práce byla v těchto zemích 

vnímaná spíše jako zdroj materiálního zabezpečení než jako způsob seberealizace), dále 

pak důrazem na jistotu práce a také nízkou loajalitou k zaměstnavateli (Večerník 2003a, 

2003b, Večerník 1998a, 1998b). V České republice přitom i v současné době převládá 

spíše instrumentální přístup k práci (Večerník 2003a, 2003b) a podle výběrového šetření 

„Naše společnost“, který v roce 2006 provedlo CVVM, je jistota práce stále hodnocena 

jako nej důležitější charakteristika zaměstnání. V roce 2006 považovalo celých 97 % 

respondentů jistotu zaměstnání za spíše nebo velmi důležitou, zatímco v roce 1997 to 

bylo o 8 % respondentů méně (tj. 89 %)9 (Čadová 2006). Silně zakořeněná potřeba 

jistoty práce je tak konfrontována s novou situací na trhu práce, a zejména pak s nově 

vzniklými riziky nezaměstnanosti.

Poptávkovou stranu trhu práce dnes tvoří mnoho soukromých subjektů, které se 

snaží maximalizovat zisk a zvýšit nebo udržet svoji konkurenceschopnost. Místo 

neefektivního plýtvání lidskými zdroji tak pomalu nastupuje důraz na efektivitu a 

produktivitu jejich využití, a soutěž na pracovním trhu se tak neustále zostřuje. 

Příjmové rozdíly mezi lidmi se postupně prohlubují ve prospěch nemanuální a 

kvalifikované práce a vazba mezi „funkční triádou“ vzdělání -  profese -  příjem se 

postupně posiluje, přestože stále přetrvávají výraznější rozdíly v platech v soukromé a 

státní sféře. Ceněny začínají být takové vlastnosti, jako jsou schopnosti, kvalifikace, 

flexibilita a ochota k mobilitě (Večerník 1998b: 26).

V kontrastu k dřívějšímu uniformnímu modelu jednoho zaměstnání na plný 

úvazek a na celý život se objevují nové formy pracovních smluv a nové způsoby 

uspořádání práce. Zaměstnání se stalo daleko více nestabilním -  co se týče jistoty 

zaměstnání, platu a pracovních podmínek.

Tyto změny měly však různý dopad na různé skupiny lidí. V novém tržním 

prostředí se objevily skupiny, které na transformaci jednoznačně získaly -  zpravidla 

vysoce kvalifikovaní pracovníci managementu, financí a práva. Velké skupiny dříve 

privilegovaných lidí si však po roce 1989 značně pohoršily -  např. pracovníci 

v metalurgii a hornictví (Večerník 2001: 1).

Situace po roce 1989 se přitom zkomplikovala zejména pro lidi na sekundárním 

trhu práce, kde se podmínky stále zhoršují. Svůj podíl na tom nese na jedné straně 

pokles poptávky po nekvalifikované pracovní síle, ovšem v neposlední řadě je to také

9 Data z ISSP 1997.
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důsledek rostoucí pracovní migrace ze Slovenska, Polska, Ukrajiny, Bulharska, 

Rumunska, Běloruska a dalších postsocialistických a postsovětských států. Migranti 

z těchto zemí, kteří v České republice mnohdy pracují „na černo“ bez jakékoliv 

pracovní smlouvy a sociálních záruk, jsou zpravidla ochotni pracovat za daleko nižší 

mzdu, než čeští pracovníci10. Tyto jevy pak tlačí mzdy na sekundárním trhu práce ještě 

níž, přičemž podmínky pracujících se stávají ještě nejistější a nevýhodnější (Večerník 

1998a: 24-25).

Přestože „na startovní čáře transformace" neměli všichni lidé stejnou pozici 

(Večerník 1998b: 33), vzdělaní odborníci a schopní lidé, kterým se po roce 1989 

otevřely velké možnosti profesního uplatnění, na společenské změně získali. Tito 

profesionálové jsou (finančně) motivováni k vyšším pracovním výkonům a větší 

angažovanosti v práci, přičemž práce a kariéra je ve skupině lidí s vyšším vzděláním 

také daleko častěji vnímána jako způsob vlastní seberealizace a životního naplnění 

(Vohlídalová 2006a). Ulrich Beck, který ve svých úvahách vychází ze situace 

Německa, kde je zvláště pak ve východní části nezaměstnanost daleko větším 

problémem než v ČR, však upozorňuje na to, že ani lidé na nejvyšších stupních 

kvalifikačního žebříčku nejsou v současné době chráněni před rizikem nejistoty práce, 

nezaměstnanosti a fragmentarizace pracovní kariéry. Jako ilustraci přitom ve své knize 

„ The Brave New World o f  Work“ uvádí univerzitní a akademickou sféru, jejíž 

fungování je závislé na práci odborníků, s nimiž jsou uzavírány smlouvy na dobu 

určitou (Beck 2000).

2.1.3 Současná podoba práce

2.1.3.1 Časová náročnost zaměstnání

Délka pracovního týdne je v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi EU mírně 

nadprůměrná. Zatímco v roce 2005 trávili pracující lidé v ČR ve svém zaměstnání 

v průměru 42,2 hodin týdně, průměr pro EU-25 činil 38,5 hodin". Tuto diferenci lze 

přitom vysvětlit malým rozšířením částečných pracovních úvazků v České republice a 

v rámci postkomunistických zemích obecně. Zatímco v průměru představovaly částečné

10 Nejčastěji jsou přitom tyto zahraniční pracovní síly soustředěny ve stavebnictví, kožedělném, textilním 
a těžkém průmyslu a ve strojírenství, v dnešní době si však nelze nevšimnou zvýšeného počtu občanů 
Slovenska a Ukrajiny na pozicích pokladních a pomocného zdravotnického personálu v nemocnicích.
11 Zdroj: Eurostat (Romans, Haradson 2006)
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úvazky v roce 2004 17,5 % celkové zaměstnanosti v EU-25, v ČR využívalo částečný 

úvazek jen 2,2 % pracujících mužů a 8 % žen (tj. 4,7 % pracujících celkem). Částečné 

úvazky jsou přitom všeobecně spíše ženskou doménou.

V současné době se délka průměrné pracovní doby v ČR příliš nemění a 

pohybuje se kolem 42 hodin týdně (viz Graf 2). Pokles tohoto ukazatele ze 43,4 h na

41,5 h v roce 2001 byl způsoben zavedením směrnice EU o pracovní době12 do českého 

zákoníku práce. Tato směrnice sice snížila pracovní dobu na 40 hodin týdně, ovšem 

změna to byla pouze formální. Do délky pracovní doby se totiž přestaly započítávat 

přestávky na odpočinek a na oběd (VÚPSV 2004:16). Faktický počet odpracovaných 

hodin se tedy nezměnil.

Graf 2: Vývoj obvykle odpracovaných hodin 1994-2006 (všechny typy úvazků)
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Zdroj: Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), ČSÚ 1994, 1995, 1999-2006

Jaké skupiny patří v české společnosti k nejvíce pracovně vytíženým? Z hlediska 

genderu to jsou spíše muži, kteří v placeném zaměstnání tráví v průměru o cca 4 hodiny 

týdně déle než ženy. Nejvíce časově náročné jsou přitom pozice vedoucích a řídících
 ̂ o n  .

pracovníků , v nichž týdně odpracují muži 48 hodin a ženy 44,6 hodin, a dále pak

12 Jednalo se o směrnici č. 93/104 (VÚPSV 2004: 16).
13 Následující údaje pochází z datového souboru „Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, 
rodinného a partnerského života v ČR“ (2005), v němž jsou odhady respondentů o čase stráveném v práci 
ve srovnání s údaji z Výběrového šetření pracovních sil nadhodnocené (průměrný počet odpracovaných 
hodin týdně byl v tomto souboru 43 pro celou ekonomicky aktivní populaci, 45 pro muže a 41 pro ženy). 
Příčinou tohoto rozdílu přitom může být, že lidé do své pracovní doby započítávají i přestávky na oběd, 
které VŠPS do pracovní doby nezahrnuje. Další příčinou může být i to, že výběrový výzkumný soubor
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provozní pracovníci ve službách a obchodu, kde muži odpracují v průměru 48 hodin a 

ženy 43 hodin. Nejméně časově náročné jsou pak profese nižších administrativních 

pracovníků (muži na těchto pozicí odpracují týdně v průměru 43 hodin a ženy pak 41,6 

hodin), pomocných a nekvalifikovaných pracovníků (43,8 hodin týdně odpracují muži,

41.2 hodin ženy) a dále pak profese vědeckých a odborných dušeních pracovníků (muži 

na těchto pozicích odpracují v průměru 43,3 hodin týdně, ženy 40,1 hodin). Podle 

Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) vykazují nejvyšší počty odpracovaných 

hodin podnikatelé (ve 2. čtvrtletí roku 2006 odpracovali podnikatelé a podnikatelky 

v průměru 50,6 hodin, muži pak 51,9 a ženy 46,6 hodin za týden), což lze označit za 

skutečně vysoké pracovní vypětí.

Co se týče dalších socio-demografických charakteristik, nejvíce času v práci 

tráví lidé středního věku, přičemž lidé s vyšším vzděláním odpracují v průměru více 

hodin než lidé s nižším vzděláním (Wallace 2003a: 781). Podle mezinárodního 

výzkumu Households, Work and Flexibility, který proběhl v roce 2001, by si 39 % 

ekonomicky aktivních lidí v ČR přálo pracovat méně hodin. Jako hlavní důvod přitom 

respondenti nej častěji uváděli důvod „získat více času na rodinu“ (v ČR to bylo celých 

49 % všech odpovědí). 59 % lidí je přitom spokojeno a přeje si pracovat stejně jako 

doposud a pouze 2 % respondentů by chtěla pracovat více hodin (Wallace 2003b: 51).

2.1.3.2 Práce v režimech špatně slučitelných s rodinným a partnerským životem

Práce na směny, která je velmi často spojena s prací v tzv. „nesociální pracovní době“ 

(v noci, o víkendech, svátcích atd.), se vyznačuje horší možností slaďování s rodinným 

a potažmo i partnerským životem.

V roce 2004 pracovalo na směny 28,8 % zaměstnanců, největší podíl lidí 

pracujících na směny (cca 48 %) se přitom vyskytuje u pracovníků zaměstnaných na 

pozicích obsluhy strojů a zařízení a u pracovníků ve službách a obchodu (ČSÚ 2005b). 

Pro srovnání, v Evropské unii pracovalo v roce 2001 na směny 22 % obyvatel (VÚPSV 

2004: 22).

Zaměříme-li se na práci v nesociálním čase, podle výzkumu VÚPSV za rok 

2001 pracovala přibližně Ví dotázaných alespoň jedenkrát měsíčně v sobotu a třetina

zahrnoval lidi ve věku 25-54 let, zatímco VŠPS se vztahuje na celou ekonomicky aktivní populaci ČR.
Z těchto důvodu se i odpracované hodiny v nejméně časově náročných pozicích pohybují nad 
průměrnými odpracovanými hodinami zjištěnými ve VŠPS.
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dotázaných pracovala alespoň jednou měsíčně v neděli. Čtvrtina dotázaných pak pracuje 

alespoň jednou do měsíce v noci a celá polovina dotázaných pak uvedla, že alespoň 

jednou do měsíce pracuje ve večerních hodinách (VÚPSV 2004: 22-23).

2.1.3.3 Možnost rozhodovat o pracovním uspořádání

Možnost spolurozhodovat o svém pracovním uspořádání jistě patří k těm  případným 

pozitivním aspektům práce. Lze totiž předpokládat, že možnost přizpůsobit si pracovní 

program svým aktuálním potřebám působí kladně i na harmonizaci pracovního a 

rodinného, partnerského a soukromého života.

Podle údajů ČSÚ (2005b) má v současné době pevně stanovený začátek i konec 

pracovní doby téměř 79 % všech zaměstnanců, k soukromému a rodinnému životu 

přívětivější formu tzv. pružné pracovní doby (která obsahuje základní část a část 

pohyblivou, kterou si sám zaměstnanec plánuje v rámci daných časových hranic) pak 

má cca 10,5 % zaměstnanců v ČR. Pružná pracovní doba se pak vyskytuje spíše v 

oblasti finančního zprostředkování a pronájmu nemovitostí (přes 22 % zaměstnanců 

v těchto oblastech má pružnou pracovní dobu) (ČSÚ 2005b).

Autoři výše citované studie Households, Work and Flexibility se ve své práci 

zaměřili i na mezinárodní srovnání jednotlivých zemí podle možnosti zaměstnanců 

spolurozhodovat o svých pracovních podmínkách. Zajímali se přitom o možnost 

kontroly nad časem stráveným v práci, odpracovanými přesčasy a o místě výkonu 

zaměstnání. Došli přitom k závěru, že zatímco v zemích západní Evropy (Švédsko, 

Nizozemí) mají lidé větší možnost přizpůsobovat si pracovní dobu svým potřebám (cca 

v 70 %), v zemích bývalého komunistického bloku stále přetrvávají spíše tradiční 

vzorce zaměstnání, kde všechny tyto typy flexibility kontroluje spíše zaměstnavatel, než 

že by se na spolurozhodování podílel i sám zaměstnanec14 (Wallace 2003b: 61-63). 

Z výzkumu dále vyplynulo, že možnost rozhodovat nebo spolurozhodovat o svém 

pracovním uspořádání mají spíše starší pracovníci, muži a dále pak lidé s vyšším 

vzděláním a vyššími příjmy (Wallace 2003a: 786-787).

A jaká je situace v České republice? Téměř 30 % dotázaných zaměstnanců 

uvedlo, že sami rozhodují nebo alespoň se zaměstnavatelem spolurozhodují o 

odpracovaných hodinách, téměř 48 % pak spolurozhoduje nebo úplně rozhoduje o

14 V postkomunistických zemích odpovídala více než polovina respondentů, že jejich zaměstnavatel plně 
rozhoduje jak o přesčasech, tak o pracovní době i místu výkonu práce (Wallace 2003a: 786-787).
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odpracovaných přesčasech a zhruba 30 % má možnost spolurozhodovat o místu výkonu 

práce (Wallace 2003b: 61-63).

2.2 Práce a soukromý život v soudobých sociologických teoriích

2.2.1 Vztah práce a soukromého života

Po r. 1989 se tedy nejen v České republice, ale i v ostatních státech střední a východní 

Evropy, začíná znovu objevovat trh práce. Do té doby izolované trhy začaly být 

postupně konfrontovány s vyspělým světem a výzvami globalizace, přičemž pracující 

lidi zde začala ohrožovat stejná rizika, jako obyvatele vyspělých západních společností 

(Večerník 2003a: 1).

Problémy a otázky spojené s procesem „destandardizace“ práce (Beck 2004) 

/např. postupný rozpad modelu celoživotního zaměstnání, vzrůst nejistoty zaměstnání a 

požadavků na větší flexibilitu pracovní síly, rozmach „mentality krátkodobosti“15 

v pracovních vztazích (Bauman 2002: 235)/ stojí v centru zájmu významných 

současných sociologů (Bauman, Beck, Giddens aj.). Placená práce je totiž v soudobých 

individualizovaných společnostech stále hlavním zdrojem existenčního zajištění (Beck 

2004: 221), přičemž svět práce zasahuje do našich soukromých životů a formuje a 

ovlivňuje naše životní styly a strategie (Beck 1995, 2004, Hochschild 1997, Hakim 

2000, Crompton 1998a, Bradley 1999).

Petr Mareš ve svém článku „Od práce emancipující k práci mizející“ stručně 

vystihuje působení sféry práce na privátní oblast: „Práce se stala v industriálni 

společnosti též základem sebevědomí jedinců a jejich sociální zkušeností. Osou, kolem 

níž se soustřeďují a fixují jejich osobní i sociální identity a životní projekty. Ovlivňuje 

nejen jedince, ale i rodiny, do jejichž životní úrovně, úrovně konzumu i životního stylu 

se promítá úspěch či neúspěch jejích příslušníků v placené práci. “ (Mareš 2004: 38). 

Ačkoliv se dnes nabízejí i alternativní životní styly založené na dobrovolné skromnosti 

a udržitelném způsobu života, v nichž placené zaměstnání a pracovní kariéra přestávají 

být „osou“ života individuí (Mareš 2004: 39), nejsou zdaleka masovou záležitostí 

(alespoň ne v České republice).

15 Tj. rozšiřování krátkodobých pracovních smluv a smluv na dobu určitou.
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Vztahem soukromého a pracovního života se podrobně zabývají i autoři Ulrich 

Beck a Elizabeth Beck-Gemsheim (Beck a Beck-Gernsheim 1995, Beck 2004). Jejich 

klíčovou myšlenkou, od níž se odvíjí většina další argumentace, je dvojsečné pojetí 

procesu individualizace16 současných vyspělých západních společností. Individualizace 

je podle těchto autorů procesem, který provází dva protikladné aspekty. Na jedné straně 

je jevem pozitivním, protože vyvažuje jednotlivce z předem definovaných pravidel a 

povinností a umožňuje vzestup osobní svobody v rozhodování (Beck a Beck-Gernsheim 

1995:4). Na druhé straně však skrze proces individualizace člověk ztrácí své pevné 

zakotvení a vnitřní stabilitu, a jeho život se tak stává v mnoha směrech složitějším. Cítí 

tíhu vlastní zodpovědnosti za sebe sama, z toho, že se neustále musí rozhodovat mezi 

mnoha řešeními, a musí tak na sebe brát mnoho rizik. Na jedné straně se tedy individua 

vyvažují ze „starých pravidel“ (tradičních genderových rolí, rodiny, širších 

společenství, tříd apod.), na druhé straně se ovšem stávají stále více závislými na svém 

úspěchu na trhu práce. Na místo „starých pravidel“ tak nastupují „nová pravidla“ daná 

zaměstnavateli, která je třeba respektovat, pokud u nich lidé chtějí uspět. Známým 

faktem přitom je, že požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance zásadním způsobem 

kolidují se zájmy jejich rodin, což má své nesporné dopady právě na nej intimnější 

soukromí lidí -  na rodinu a vztahy mezi partnery. Ideálním zaměstnancem dnešní doby 

je totiž absolutně mobilní a flexibilní jedinec, soutěživý a ambiciózní, ignorující veškeré 

své závazky v soukromé sféře (Beck a Beck-Gemsheim 1995).

Rostoucí individualizace však naráží ještě na další problém, a tím je vnitřní 

rozštěpenost současných postindustriálních17 společností (Beck 2004, Beck a Beck- 

Gemsheim 1995). Ty jsou svou povahou napůl industriálni (protože kladou důraz na 

individuální svobodu, rovnost a rozvoj bez ohledu na původ) a napůl stavovské (na 

základě vrozeného znaku -  pohlaví - jedné skupině apriorně upírají a druhé přidávají) 

(Beck 2004: 118). Tato stavovská stránka současných společností však není pouze 

nějakým přežívajícím reliktem, ale je jedním z jejích hlavních stavebních kamenů. 

Podle Bečka totiž industriálni společnost nemůže existovat bez nukleární rodiny s 

tradiční dělbou genderových rolí. Sama společnost si tak narušuje své vlastní základy. 

„Dokonale tržní model společnosti ve své krajní podobě předpokládá společnost bez 

manželství a bez rodiny. (...) Plně realizovaná tržní společnost je  společností bez dětí. “

16 Problematika individualizace v sociologické teorii přitom není ničím novým. Procesy spojenými 
s individualizací se zabývali i Marx, Weber, Durkheim, Simmel nebo Tónnies (Šubrt 1996).
17 Beck pro současné společnosti, které bývají nazývány jako „postindustriální“ nebo „postmateriální“, 
používá termín „společnosti industriálni“.
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(Beck 2004: 190). „ Plná industrializace, plné podřízení trhu a tradiční form y a role 

rodiny se vylučují. “ (Beck 2004: 174)

Rostoucí individualizace mužů a žen a s ní spojený tlak na vlastní rozvoj a 

seberealizaci v pracovní sféře se tedy střetávají se zastaralou formou organizace 

zaměstnání a podmínek na trhu práce, která předpokládá, že jeden z partnerů je závislý a 

pečuje o domácnost. Staré instituce a struktury založené na genderové nerovnosti jsou 

však už v dnešní době neudržitelné a způsobují konflikty mezi muži a ženami (Beck 

2004, Beck-Gernsheim 1995). Jako opatření, jak omezit negativní vlivy profesních 

kariér na partnerský a rodinný život, navrhují autoři např. vytvoření nové politiky 

zaměstnanosti, která by počítala s celými rodinami (v případě, že člověk získá pracovní 

místo a musí se kvůli tomu odstěhovat, zaměstnavatel by musel najít práci i 

partnerce/partnerovi) (Beck-Gernsheim 1995: 162-163). To je sice idea velmi zajímavá, 

ovšem v době nadbytku pracovních sil a zvyšující se nezaměstnanosti reálně 

nedosažitelná, stejně tak jako Beckův požadavek omezit nároky profesního života a 

uznat naše společenské potřeby a plně je uspokojit.

S opatřeními navrhovanými U. Beckem a S. Beck-Gernsheim se shoduje i 

americká socioložka Arlie R. Hochschild. Hochschild přímo vybízí k podnikání 

kolektivních akcí vůči zaměstnavatelům s cílem upravit staré způsoby organizace práce 

novým podmínkám, v nichž lidé žijí. Cílem by mělo být vytváření opatření přátelských 

k rodině, a to nejen pro nejvyšší vrstvy ve firemní hierarchii (jak tomu podle ní mnohdy 

bývá), ale pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně (Hochschild 1997: 244). Podle 

Hochschild je však nejprve třeba změnit společenské hodnoty. Všímá si totiž toho, že 

čím více lidé pracují ve veřejném sektoru a čím více je tato práce společensky 

hodnocena, tím více je devalvována společenská hodnota soukromého života 

(Hochschild 1997: 198).

Arlie Hochschild ve své kvalitativní studii provedené v jedné americké firmě 

dochází k následujícím závěrům: sféry domácí a pracovní se v posledních 30 letech 

značně proměnily. Zaměstnavatelé si podle ní usurpují stále více času svých pracovníků 

a lidé se tak dostávají do tzv. „time-bind“ (časově bezvýchodné situace). Protože tráví 

mnoho času v práci, na rodinu a soukromý život jim  zbývá daleko méně času, než by si 

přáli (Hochschild, 1997: xxv).

Hochschild tvrdí, že v některých případech dochází dokonce k jakési záměně 

sfér práce a domova. Zatímco práce je místem, kde člověk tráví značné množství času a 

zbývá v ní místo i na nejrůznější sociální aktivity a odpočinek, do sféry domova.
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spojené s nedostatkem času, proniká kult efektivity práce, který byl původně vlastní 

právě oblasti práce. Lidé se snaží maximálně efektivně vyřešit všechny nepříjemné 

pracovní úkoly v domácnosti, aby si mohli naplno užít alespoň malou chvilku 

„kvalitního času“, který stráví podle svých představ se svými blízkými. „Čas“ se stává 

vzácným statkem, se kterým je podle toho třeba také zacházet18.

Od názoru U. Bečka a E. Beck-Gernsheim se přitom Hochschild liší v tom, že 

vliv práce na soukromý život nevidí jednoznačně negativně. V rozhovorech, které 

v rámci svého výzkumu provedla, se totiž objevují i případy lidí, kteří svou práci a 

pracovní kariéru pokládají za útočiště před svými problémy v rodině a v soukromém 

životě. V práci totiž nacházejí možnosti seberealizace a sociálního ohodnocení, přičemž 

práce a kariéra se pro tyto lidi stává hlavním zdrojem jejich identity (Hochschild 1997).

Autoři Phyllis Moen a Stephen Sweet ve své studii dvoukariérních manželství 

(Moen 2003: 26-27) shrnují, že existují dva typy teoretických přístupů, které se věnují 

vztahu práce a soukromého a rodinného života. Jeden přístup nahlíží na kombinaci 

různých sociálních rolí, které člověk v životě zastává (tj. v tomto případě role rodiče, 

manžela/ky, role pracovníka/ce), pozitivně, protože tuto různorodost spojuje s pocity 

duševní a fyzické pohody. Takový člověk je podle těchto teorií „lépe zakotven“ a lépe 

odolává životním krizím v jedné nebo druhé oblasti. Podle druhého přístupu, který 

akcentuje konfliktní povahu sociálních rolí (rodič versus pracovník), vede zmnožení 

sociálních rolí ke konfliktům, pocitům přetížení a napětí. Většina výzkumů týkajících se 

harmonizace pracovního, rodinného a soukromého života však v současné době 

poukazuje na to, že snaha po skloubení pracovních a rodinných závazků bývá stresující, 

a to zvláště v případech, kdy oba partneři pracují na plný úvazek (Moen 2003: 26). 

Příčiny tkví přitom v zastaralých pravidlech trhu práce, na která upozorňují např. i 

zmiňovaní Beck, Beck-Gernsheim a Hochschild.

2.2.2 Harmonizace pracovního a rodinného života vzhledem k sociálním

nerovnostem

Vztah mezi sférami práce a rodiny je tedy poměrně problematický. K možnostem 

harmonizace práce a rodiny přitom existují různé přístupy: Na jedné straně jsou tu 

teorie, které považují oblasti placené práce a pracovní kariéry a rodiny jako zcela

18 Podle Jiřího Šubrta je  právě pocit rychle plynoucího času, nedostatku času a časového tlaku specifikem 
industriálni společnosti s rozvinutou mechanizací výroby, urbanizací, dopravou a komunikací mezi lidmi, 
a zvláště pak společnosti kapitalistické (Šubrt 2003: 13, 2000).
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kontradiktomí a v zásadě neslučitelné (Hakim 2000). Na straně druhé však většina 

autorů považuje tyto životní sféry za konfliktní, nicméně za předpokladu jistých 

opatření a kompromisů (např. dostatečná nabídka firemních a státních opatření na 

podporu lepších možností slaďování práce a rodiny, větší zapojení mužů do péče o děti 

a domácnost) jako v zásadě slučitelné (např. Hochschild a Beck, jejichž přístupům jsem 

se již věnovala výše, nebo H. Bradley (1999)).

2.2.2.1 Oblast práce a rodiny jako dva vnitřně rozporné světy

Teorie preferencí anglické socioložky Catherine Hakim (Hakim 2000) vychází 

z předpokladu, že ženy (a muži) v současných vyspělých západních zemích provádí 

svobodné volby mezi uplatněním na trhu práce a péčí o rodinu. Rodinu a trh práce 

přitom tato autorka považuje za dva ve skrze konfliktní zdroje životního naplnění a 

vlastní identity. Hakim zdůrazňuje, že konflikt těchto dvou životních cílů je esenciální a 

nelze prakticky nikdy dosáhnout jejich harmonizace. Z tohoto důvodu jsou tedy lidé 

nuceni činit rozhodnutí, které z těchto oblastí dají v životě přednost a kterou budou 

považovat za druhořadou. Od tohoto rozhodnutí se pak podle Hakim odvíjí jejich 

životní styl a sekundárně i postavení na trhu práce.

Hakim tvrdí, že ženy netvoří jednu homogenní skupinu se stejnými zájmy, ale že 

jsou heterogenní ve svých preferencích a prioritách a tedy i v přístupu k řešení konfliktu 

mezi prací a rodinou. Na základě mnoha kvantitativních studií zjistila autorka existenci 

třech základních ideálních typů v ženské (ale i v mužské) populaci19:

1) Zaměření na domov (asi 20 % žen, 10 % mužů), jejichž životní prioritou jsou 

děti a rodina.

2) Pro lidi zaměřené na práci (asi 20 % žen, 60 % mužů) je centrální osou života 

práce nebo obdobná činnost (jako např. sport, umění nebo politika).

3) Adaptabilní muži (30 %) a ženy (60 %) chtějí pracovat, ale nechtějí práci 

obětovat celý život. Jejich životní priority se střídají -  v jednu chvíli preferují 

práci, potom zase rodinu.

19 Teorie preferencí Catherine Hakim krystalizovala delší dobu a prošla jistým vývojem. Původně Hakim 
stanovila pouze dva základní typy: 1) muži a ženy zaměřeni na domov a rodinu a 2) muži a ženy 
orientováni na kariéru a zaměstnání (Hakim 1991, citováno v Hakim 1998: 137). V roce 1996 poprvé 
představila model, který vedle výše zmíněných typů zahrnoval i typ „adaptabilních mužů a žen“ (Hakim 
1998:137-138).
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Muži tedy mají oproti ženám nespornou výhodu v tom, že netrpí zdaleka tolik jako 

ženy konfliktem zájmů mezi prací a rodinou. „ Pokud se muži rozhodují mezi 

jednotlivými prioritami, je  to spíše mezi bohatstvím a vzděláním, politikou a vírou, (...) 

Nerozhodují se mezi prací na plný úvazek a rodinou. “ (Hakim 2000: 256)

Teorie preferencí se stala terčem kritiky mnoha feministických autorů a autorek, 

mezi nimi i britských socioložek Rosemary Crompton a Fiony Harris20 (1998a, 1998b). 

Hlavní kritikou vyřčenou proti teorii preferencí je, že tato teorie buď naprosto opomíjí, 

nebo výrazně zlehčuje strukturální omezení a genderové nerovnosti ve společnosti, 

v rámci nichž muži a ženy uskutečňují své volby. Podle kritiků tohoto přístupu volby 

lidí nejsou a ani nemohou být natolik svobodné, jak předpokládá C. Hakim. R. 

Crompton a F. Harris (Crompton, Harris 1998a) nesouhlasí také s tezí, že povaha 

jednotlivých vzorů ženské participace na trhu práce je důsledkem svobodného výběru a 

že heterogenita zaměstnaneckých statusů žen je dána heterogenitou jejich svobodné 

volby (tamtéž: 119). Podle těchto autorek je totiž odlišná zaměstnanostní struktura 

mužů a žen výsledkem spolupůsobení vlastních voleb a strukturálních omezení, spíše 

než výsledkem ničím neomezené svobodné volby jedinců. V neposlední řadě je Hakim 

také vytýkáno, že sice vytváří určitou typologii, ovšem vůbec nevysvětluje, co 

způsobuje, že daný jedinec náleží právě k typu „A“ a nikoliv k typu „B“ nebo „C“ 

(Crompton, Harris 1998b: 145). Podle těchto kritiček preference spoluvytvářejí volbu, 

ale nedeterminují ji, jak tvrdí C. Hakim.

2.2.2.2 Sociální nerovnosti a proces harmonizace práce a rodiny

Ulrich Beck (2004) upozorňuje, že se problém harmonizace práce a rodiny týká stále 

především žen. Zatímco mateřství podle něj bylo vždy v konfliktu s výdělečnou prací, 

„ Otcovství nikdy nebylo skutečnou překážkou pro výkon povolání, naopak k němu 

nutilo. (...) Otcovství a povolání, ekonomická samostatnost a rodinný život 

nepředstavují v mužském životě žádné rozpory, které by bylo potřeba vybojovat a sladit 

(...), jejich slučitelnost je  zajištěna a vepsána v tradiční mužské roli. “ (Beck 2004: 185)

20 Přestože se zde věnuji teorii preferencí tak, jak  ji  Hakim popsala ve své práci z roku 2000 Lifestyle 
Choices in the 21st Century - Preference Theory, v části, která se zabývá kritikou této teorie, vycházím ze 
statí R. Crompton a F. Harris publikovaných v roce 1998. Teorie preferencí byla totiž poměrně podrobně 
zpracována již  v době vzniku těchto kritických statí (tj. před vydáním Lifestyle Choices in the 21st 
Century). Crompton a Harris přitom většinou kritizují ty aspekty teorie C. Hakim, které se objevují i v její 
práci z roku 2000.
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Někteří autoři (Pleck 1993) ovšem namítají, že muži se také angažují ve 

slaďování práce a rodiny, a to více, než se obecně předpokládalo. Využívají k tomu 

pouze méně viditelné strategie než ženy, protože udávají mnohdy jiné důvody svého 

pracovního volna než právě ty rodinné.

Autorky zabývající se českými poměry jsou však k tezi o větší aktivitě mužů při 

slaďování práce a rodiny poměrně skeptické (Křížková et al. 2006, Čermáková et al. 

2002). Problematika harmonizace rodinného a pracovního života je podle nich v naší 

zemi stále považována za záležitost žen. „ Tento problém je  vnímán jako záležitost jen  

poloviny populace (netýkající se tedy mužů). Z  tohoto úhlu pohledu je  problém  

považován za individuální a také jeho řešené probíhá pouze na individuální úrovni. “ 

(Křížková, Dudová 2006: 12 in Křížková et al. 2006) Možnosti harmonizace práce a 

rodiny se podle těchto autorek po roce 1989 rapidně zhoršily. V souvislostech s tlakem 

zaměstnavatelů na větší pracovní výkonnost a s růstem časové náročnosti některých 

zaměstnání se snížilo množství času, které je možné věnovat rodině. Situaci přitom 

neprospělo ani rozsáhlejší zavírání nebo omezování zařízení k denní péči o děti, např. 

jeslí (Křížková, Dudová 2006: 12 in Křížková et al. 2006). Individuální placená péče o 

děti přitom zůstává stále poměrně nákladnou záležitostí, a proto jí také nevyužívají širší 

vrstvy pracujících rodičů. Výzkumy přitom ukázaly, že ani mezi špičkovými 

pracovnicemi na manažerských pozicích nejsou tyto služby využívány často (Křížková, 

Dudová 2006).

Ženám jejich situaci při slaďování rodičovství s pracovní kariérou přitom 

neusnadňuje ani celkové genderově konzervativní ladění české společnosti. Většina 

domácích prací i pečovatelské práce v rodině totiž spočívá stále především na nich 

(Křížková et al. 2006: 76, Křížková 1999, Bierzová 2006, Čermáková et al. 2002). Fakt, 

že je péče o domácnost a rodinu obecně přisuzována především ženám, pak vede mimo 

jiné i k tomu, že se ženy nachází ve znevýhodněné pozici na trhu práce a mnohdy se 

setkávají i s diskriminací ze strany zaměstnavatelů (Křížková et al. 2006, Čermáková et 

al. 2002, Čermáková 1997).

A. Hochschild a H. Bradley přitom poukazují i na další typy nerovností 

v možnostech slaďování profesního a rodinného života. Vedle nerovností genderových 

si pak všímají i nerovností „třídních“. Základní vnitřní diference v rámci skupiny žen a 

mužů podle nich totiž pramení z „třídních“ rozdílů: zkušenosti vzdělaných manažerek 

(které mají prostředky, aby si mohly ulehčit svou konfliktní pozici např. najímáním 

chův, hospodyní apod.) je zásadním způsobem odlišná od zkušenosti málo
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kvalifikovaných dělnic (Bradley 1999). Arlie Hochschild přitom ve své studii uvádí, že 

pracovníci a pracovnice na nejnižších stupních firemní hierarchie sice oficiálně měli 

přístup k opatřením pro lepší skloubení práce a rodiny, ve skutečnosti se však obávali 

těchto opatření využít, ať už z obavy o ztrátu zaměstnání, nebo kvůli nezbytnosti příjmu 

(Hochschild 1997).

2.2.3 Proměny partnerských vztahů a rodiny

Mnozí autoři se shodují v tom, že současná rodina a partnerské a manželské vztahy jsou 

dnes křehčí než bývaly dříve (Bauman 2002, Giddens 1992, 2000, Singly 1999). 

Charakter současné rodiny se totiž v průběhu doby značně proměnil, přičemž proces 

individualizace „ ...zapouštísvé kořeny i uvnitř rodiny “ (Beck 2004: 118).

Tradiční rodina v preindustriální a industriálni společnosti byla daleko 

stabilnější, a to zejména z toho důvodu, že byla především ekonomickou jednotkou, na 

jejímž fungování byli oba partneři existenčně závislí. Existovala pevná pravidla, modely 

chování a účinné mechanismy zajišťující ekonomické přežití páru, a tedy i relativní 

stabilitu rodiny. Možnosti volby a svoboda jedince byly sice velmi omezené, tradiční 

rodina však garantovala svým členům jistou ochranu, oporu, identitu a důvěru (Beck, 

Beck-Gemsheim 1995: 46).

Současná rodina je daleko křehčí, protože je primárně založena na sdílení emocí 

(Beck 2004, Beck-Gemsheim 1995, Singly 1999). Francouzský sociolog rodiny 

F ran c is  de Singly poukazuje na to, že už Emile Durkheim si uvědomoval tuto změnu a

o tehdejší „moderní“ rodině hovořil jako o rodině „vztahové“ nebo „citové“. Pojítkem 

rodiny totiž přestaly být „věci“ (tj. majetek a dědictví, jako tomu bylo dříve), ale vztahy, 

city a emoce (Singly 1999: 11). Současné rodina tak představuje svazek mezi dvěma 

svobodnými individui, které se dohadují o její konkrétní podobě. Anthony Giddens 

charakterizuje současné partnerské vztahy termínem „čistý vztah“ („pure relation“). Je 

to vztah založený čistě na emocionální komunikaci páru, v němž je prospěch a 

uspokojení z této komunikace jediným důvodem pro jeho trvání. Tento vztah je 

svazkem dvou svobodných lidí, je to vztah bez závislosti a bez závazků (Giddens 1992: 

48-52, 2000). A právě fakt, že manželství (případně rodina nebo partnerský vztah) 

záleží pouze na emocích a na dohodě mezi partnery, ho v dnešní době činí tolik 

zranitelným, nestabilním a zrušitelným.
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Beck a Beck-Gernsheim upozorňují na problém vzrůstajícího napětí mezi muži a

ženami a rostoucího počtu partnerských selhání, který souvisí s vnitřní rozporuplností 
•21současné společnosti . Muži a ženy jsou totiž odděleni do dvou různých světů a 

zastávají odlišné zájmy a pohledy na věc. Čím více individualizovaní a svobodní přitom 

oba partneři jsou, tím vyšší je riziko, že nedospějí k dohodě a že se jejich vztah 

rozpadne (Beck, Beck-Gernsheim: 72).

Zygmund Bauman se domnívá, že „ nejistota, nestabilita a křehkost jsou  

nejrozšířenější součástí současné životní situace“ (Bauman 2002: 255) a tato zkušenost 

má podle něj tendenci prostupovat všechny oblasti života. Dnešní způsob zacházení 

s partnerskými vztahy Bauman připodobňuje k zacházení se zbožím. Závazky jsou 

prchavé a platí, dokud trvá uspokojení. Jsou náchylné k jednostrannému vypovězení, 

kdykoliv jeden z partnerů nalezne lákavější alternativu (Bauman 2002: 259). 

Předpokládaná dočasnost partnerství se pak proměňuje v sebenaplňující se proroctví. 

Partnerství, od kterého se očekává okamžité uspokojení, zpravidla nepočítá s oběťmi a 

kompromisy a pak „ ...stačí jen  malé klopýtnutí a partnerství se hroutí. Každá triviální 

neshoda se proměňuje v ostrý konflikt, lehké třenice jsou chápány jako signály 

nepřekonatelného neporozumění a zásadní nesnášenlivosti. (...) Jestliže lidé považují 

své závazky za dočasné, pak mají tyto závazky, v důsledku svých činů, sklon takovými 

opravdu být. “ (Bauman 2002: 260)

Baumanův přístup lze přitom označit jako relativně skeptický, přičemž z jeho 

slov lze vycítit i jakýsi náznak obvinění z přílišného egoismu a neochoty lidí brát na 

sebe jakékoliv závazky. Singly a Beck se však proti tomuto názoru vymezují: Mladí lidé 

dnes podle nich nejsou ani sobečtí, ani se nebojí závazků a zodpovědnosti. Výzkumy 

opakovaně potvrzují, že rodina a stabilní partnerství zaujímají navzdory veškeré 

individualizaci v hodnotovém žebříčku mladé generace (a zvláště pak mladé generace 

v ČR) stále velmi vysokou pozici (Singly 1999, Beck 2004, Beck-Gernsheim 1995, 

v českém prostředí pak např. Fialová et al. 2000, Tuček, Kuchařová 1999, Tuček a kol. 

1998, Chaloupková, Šalamounová 2004). Podle Beckových se tak současné společnost 

nachází v paradoxní situaci: směřuje totiž ke stavu, kdy se „...láska stane ještě  

důležitější než dnes a zároveň nemožná.“ (Beck, Beck-Gernsheim 1995: 2). 

S postupující individualizací - s tím, jak jsou muži a ženy vyvázáni ze svých tradičních 

vazeb, víry a sociálních vztahů, jsou lidé stále více hnáni k tomu, aby hledali uspokojení

21 Této tezi jsem se již  věnovala výše.
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v podobě těsných partnerských vztahů jako v protiváze každodenních neosobních a 

formalizovaných vztahů. „Potřeba sdílet vnitřní pocity není vrozena, nýbrž roste s tím, 

ja k  se stáváme individualizovanějšími. “ (tamtéž: 24). Stále více se upínáme k těm, které 

milujeme, a skrze ně dáváme našemu životu smysl a utváříme si svou vlastní identitu. 

Proces individualizace však zároveň vede i ke stále častějšímu selhávání těchto vztahů 

(např. v podobě vysoké rozvodovosti v západních zemích).
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2.3 Výzkumné otázky

Ve své práci se ve vazbě na výše uvedená východiska odpovídám na následující 

výzkumné otázky:

■ V současné době se ve srovnání se situací před rokem 1989 značně proměnily 

podmínky pracujících lidí. Vyšší konkurence na trhu práce, vzrůst časové 

náročnosti určitých pracovních pozic, důraz na výkon a produktivitu ze strany 

zaměstnavatelů vedla podle některých autorů (Křížková, Dudová 2005) ke 

zhoršení možnosti harmonizace práce a rodiny. „Jak se tedy v dnešních 

„nových“ podmínkách na trhu práce lidé vypořádávají se svými pracovními a 

rodinnými povinnostmi?“

■ Beck (2004), Beck-Gemsheim (1995), Hakim (2000), Hochchschild (1997) aj. 

tvrdí, že požadavky zaměstnavatelů a rodinného a partnerského života jsou 

v zásadním rozporu. Beck (2004) jde přitom ještě dále a tvrdí, že současné 

individualizované tržní společnosti jsou svou povahou zaměřeny proti rodině a 

proti rodičovství (Beck 2004). Ve své práci si tedy kladu další otázku: „Jak 

lidem v ČR výkon jejich zaměstnání ovlivňuje rodinný život a do jaké míry je  

práce slučitelná se založením rodiny?“

■ Současné vyspělé společnosti, mezi než Česká republika bezesporu patří, jsou 

společnostmi individualizovanými. Proces individualizace je přitom spojen i 

s procesy proměny partnerských vztahů a rodiny. Charakteristikami současným 

partnerských svazků je podle Giddense (1992), Singlyho (1999), Baumana 

(2002) i Bečka (2004) křehkost a nejistota. Jedním z důvodů partnerských krizí, 

rozchodů a rozvodů přitom podle Bečka (Beck 2004, Beck, Beck-Gemsheim 

1995) může být i tlak soudobých společností na vlastní rozvoj a seberealizaci ve 

sféře placené práce. „Představují dnes tedy práce a pracovní život významnou 

příčinu partnerských rozchodů a rozvodů? A pokud ano, existují v tomto 

smyslu určité „rizikové“ skupiny, které jsou tímto typem rozchodů ohroženi 

více než jin í lidé?“
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■ Současné pracovní podmínky a formy, které vycházejí z předpokladu genderové 

nerovnosti ve společnosti spojené s přísnou dělbou rodinných rolí mezi mužem a 

ženou, jsou v dnešním podmínkách nevyhovující (Beck 2004, Hochschild 1997, 

Bradley 1999 aj.). Situace dnešních partnerství je  totiž značně odlišná, protože v 

nich většinou pracují oba partneři. Ti jsou pak nuceni určitým způsobem sladit 

své pracovní kariéry s péčí o děti a rodinu. Kladu si zde tedy další otázku: 

„Jakým způsobem dnes lidé organizují své pracovní životy v páru a č í pracovní 

kariéra se přizpůsobuje komu?“, s čímž do velké míry souvisí i „Jakým 

způsobem se dnes partneři v ČR dělí o domácí práce?“

■ V mezinárodním srovnání se pak snažím odpovědět na následující otázky: „Jak 

se liší jednotlivé země v tom, jak jejich obyvatelé vnímají zasahování práce do 

soukromí?“, a „Jak je  na tom ČR v porovnání s ostatními evropskými 

zeměmi?“

26



3 ANALÝZA DAT ZA ČESKOU REPUBLIKU

3.1 Subjektivní vnímání vlivu práce a pracovní zátěže na soukromý 

a rodinný život

99Problematice napětí mezi soukromým a rodinným životem na jedné straně a prací a 

pracovní kariérou na straně druhé bylo v dotazníku použitém ve výběrovém šetření 

„Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského 

života v české společnosti“ věnováno několik otázek zaměřených na subjektivní 

hodnocení vybraných aspektů pracovního a soukromého života respondentů. Těmito 

otázkami bylo zjišťováno, jak respondenti hodnotí zvládání svých pracovních a 

rodinných povinností, jak podle nich výkon jejich zaměstnání ovlivňuje rodinný život a 

do jaké míry je výkon jejich zaměstnání slučitelný se založením rodiny.

Situace různých skupin (socio-profesních i socio-demografíckých) na trhu práce 

i v oblasti soukromého života a hodnotových orientací se liší. Lze tedy předpokládat, že 

se tyto odlišnosti budou promítat také do odlišných odpovědí respondentů na jednotlivé 

otázky. Budu se tedy zajímat o rozdílnosti v odpovědích různých socio-profesních 

skupin (bude testován vliv stresové a časové náročnosti vykonávané práce a také vliv 

profese podle mezinárodní klasifikace ISCO ). Dále se také budu věnovat vlivu 

odlišných rodinných a partnerských situací (tj. jestli existují rozdíly v odpovědích mezi 

lidmi, kteří mají děti, od odpovědí bezdětných a jak se liší odpovědi podle míry 

vzdělanostní homogenity páru). Vzhledem k tomu, že se situace, v níž vyrůstá dnešní 

mladá generace, liší od situace předešlých generací, pozornost bude věnována i vlivu 

věku. Opomenuty přitom nezůstanou ani případné genderové rozdíly.

22 „Rodina“ je  v této práci pojímána v širším smyslu. Pod pojem „rodina“ byla v tomto výzkumu 
zahrnována jak rodina s dětmi, tak i bezdětná partnerství a manželství.
23 Používám zde klasifikaci ISCO tříděnou na 9 základních skupin (skupina „Příslušníci armády“ byla 
z analýzy vyřazena kvůli nízké obsazenosti této kategorie- 6 respondentů): 1. Zákonodárci, vedoucí a 
řídící pracovníci, 2. vědečtí a odborní duševní pracovníci, 3. Techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí 
pracovníci, 4. Nižší administrativní pracovníci, 5. Provozní pracovníci ve službách a obchodu, 6. 
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a rybářství (kromě obsluhy strojů), 7. Řemeslníci a 
kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři, 8. Obsluha strojů a zařízení, 9. Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci.
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3.1.1 Jak se lidé vypořádávají se svými pracovními a rodinnými povinnostmi

Většina respondentů (více než 65 %) se domnívá, že své pracovní a rodinné povinnosti 

zvládá bez problémů. Téměř 16 % respondentů má pocit, že zvládá práci i rodinu tak 

napůl, 13 % respondentů zvládá dobře své pracovní povinnosti, ale přiznává, že je to na 

úkor rodinných povinností. Pouze 3,2 % respondentů uvedlo, že dobře zvládá rodinu na 

úkor práce, a jen 2,4 % respondentů má pocit, že nezvládá ani své pracovní, ani své 

rodinné povinnosti (viz Tabulka 1). Z těchto poznatků tedy vyplývá, že určitou formu 

napětí mezi soukromým a rodinným životem na jedné straně a výkonem zaměstnání a 

profesionální kariérou na straně druhé reflektuje sice jen relativně malá, avšak 

nezanedbatelná část české populace (tj. 18,6 % všech respondentů24).

Tabulka 1: Odpověď na otázku: „Jak zvládáte své pracovní a rodinné povinnosti?“

(údaje v procentech)
muž žena celkem

Obojí zvládá bez problémů 65,1 66,0 65,6
Dobře zvládá práci na úkor rodiny 17,4 8.7 13,0
Dobře zvládá rodinu na úkor práce 2,0 4,3 3,2
Zvládá obojí tak napůl 13,5 18,3 15,9
Nezvládá práci ani rodinu 2,0 2,7 2,4

celkem 100,0 100,0 100,0

N 2423 2466 4889

Lze však předpokládat, že tento problém se netýká všech sociálních nebo socio- 

profesních skupin stejně a že různí lidé zvládají své pracovní a rodinné povinnosti 

různým způsobem, přičemž některé skupiny mohou být vystaveny napětí mezi těmito 

sférami života daleko více než skupiny jiné. Další analýza byla tedy zaměřena na to, 

jakým způsobem charakteristiky jako je pohlaví, vzdělání, věk, počet vlastních dětí, 

časová náročnost práce, míra stresovosti vykonávané práce25, profese a to, zda jde o 

zaměstnance nebo o podnikatele , ovlivňují respondentovu výpověď o zvládání 

pracovních a rodinných povinností (viz Tabulka 2). U všech těchto charakteristik lze

24 Tj. lidé, kteří odpověděli, že dobře zvládají práci na úkor rodiny nebo že dobře zvládají rodinu na úkor 
práce nebo že nezvládají ani práci ani rodinu.
25 V celé práci jsou používány konstruované ukazatele časové a stresové náročnosti vykonávané práce. 
Postup jejich konstrukce je  uveden v Příloze 1.
26 Podnikateli zde rozumíme podnikatele zaměstnávající další lidi a osoby samostatně výdělečně činné 
bez zaměstnanců.
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totiž očekávat, že budou zásadním způsobem ovlivňovat možnosti skloubení pracovního 

a rodinného života.

Odpověď na otázku „Jak zvládáte své pracovní a rodinné27 povinnosti? “ je
• 98statisticky významně determinována všemi těmito faktory s výjimkou věku, přičemž 

počet vlastních dětí se ukázal jako statisticky významný faktor pouze ve skupině žen, 

nikoliv však ve skupině mužů. Toto zjištění patrně souvisí s faktem, že v české 

společnosti, kde je většina žen-matek zaměstnána na plný úvazek, leží zároveň mnohdy 

právě také na nich hlavní břemeno péče o děti a rodinu. Podle nej novějších údajů 

týkajících se rozdělení domácích prací mezi partnery/rodiči s dětmi do 18 let věku29 

stráví pracující ženy péčí o děti, nemocné a staré členy rodiny a pracemi v domácnosti 

dohromady o 2,55 h denně více než pracující muži-otcové (muži stráví v průměru 

těmito činnostmi 3,61 h/denně, ženy pak 5,71 h/denně) (Bierzová 2006:22). „Mnohé 

výzkumy dokazují, že i dříve poměrně rovné rozdělení odpovědnosti za domácí práce se 

v páru mění po té, co se partnerům narodí první dítě. Žena na sebe přebírá roli 

pečovatelky o dítě, která je  téměř automaticky doprovázena rolí pečovatelky o 

domácnost. Muž se naopak stále více soustředí na placenou práci ve veřejné sféře. “ 

(Bierzová 2006:21) Jak se ukázalo, v nejméně konfliktní situaci se proto nachází 

bezdětné ženy (z nichž celých 73,9 % uvedlo, že své rodinné i pracovní povinnosti 

zvládají bez problémů), oproti tomu matky s dětmi pociťují větší problémy při zvládání 

svých pracovních a rodinných povinností (práci i rodinu zvládá dobře kolem 64 % 

matek s jedním a více dětmi).

Ve skupině lidí, kteří mají pocit, že práci i rodinu zvládají bez větších 

komplikaci, je patrný zvýšený podíl těch, kteří zastávají méně stresující zaměstnání 

s nižší časovou náročností, přičemž se zde, jak již  bylo řečeno, nachází také zvýšený 

podíl bezdětných žen (viz Tabulka 2). Z hlediska profese je v této skupině zvýšený 

podíl nižších administrativních, technických a pedagogických pracovnic a naopak 

snížený podíl mužů-vedoucích a řídících pracovníků a dále pak žen-provozních 

pracovnic ve službách a obchodu (tj. prodavaček a obsluhujícího personálu).

V porovnání se zaměstnanci je v této skupině snížený podíl podnikatelů a podnikatelek. 

Z hlediska vzdělání j e v  této skupině dále snížený podíl lidí, kteří dosáhli pouze

27 „Rodinou“ v tomto smyslu není myšlena pouze rodina s dětmi. Patří sem i bezdětná manželství a 
partnerství.
28 Testováno x2 testy na hladině významnosti a  = 5 %.
29 Jednalo se o šetření Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů, 
sociální a zaměstnavatelské politiky ČR, které proběhlo v roce 2005 v SOÚ A V ČR.
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základního vzdělání. Pocit, že práci a rodinu zvládá bez problémů, vyjádřil zhruba 

stejný podíl mužů a žen a ani jednotlivé věkové skupiny se od sebe v tomto smyslu 

neodlišují.

K tomu, že dobře zvládají práci, ovšem za cenu omezení svých aktivit ve 

sféře rodinné, se pak přiznávají spíše muži než ženy, dále pak absolventi a absolventky 

VS nebo VOS a lidé zastávající časově náročné a výrazně stresující zaměstnání. Proto je 

v této skupině také patrný zvýšený podíl mužů a žen, kteří vykonávají profese 

vedoucích a řídících pracovníků a mužů-vědeckých a odborných duševních pracovníků. 

Oproti zaměstnancům je zde také zvýšený podíl podnikatelů a podnikatelek.

Tabulka 2: Odpověď na otázku: „Jak zvládáte své pracovní a rodinné povinnosti?“ 
v závislosti na sledovaných faktorech

pohlaví vzdělání počet dětí časová
náročnost

práce

stresová
náročnost

práce

pracovní činnost 
(ISCO)

Práci i rodinu 
zvládá bez 
problémů

- Z S + 0 dětí (Z) + min. čas. 
nár.
-  max. čas. 
nár.

+ min. str. 
nár.
-  max. str. 
nár.

+ N ižší administrat. 
(Ž), techničtí a 
pedagogičtí prac. (Ž)

-  Vedoucí a řídící 
prac. (M), provozní 
prac. ve službách a 
obchodu(Ž )

Práci zvládá 
na úkor rodiny

+ M
- Ž

+ v s , v o s + max. čas. 
nár.
-  min. čas. 
nár.

+ max. str. 
nár.
-  min. str. 
nár.

+  Vedoucí a řídící 
prac..
vědečtí a odborní 
duševní prac. (M)

Rodinu zvládá 
na úkor práce

+ Z 
-  M

+ Provozní prac. ve 
službách a obchodu 
(Ž)

Obojí zvládá 
napůl

+ Ž 
-  M

+ ZS (M)
+ SŠ bez mat. 
(Ž)

-  SŠ s mat. (Ž)
-  v š , v o š
(M)

-  0 dětí (Z) + max. str. 
nár.
-  min. str. 
nár.

+ Provozní prac. ve 
službách a obchodu

Nezvládá ani 

práci, ani 

rodinu

+ ZS

-  v š , v o š

+ 3 a více  

(Ž)

-  0 dětí (Ž)

+ max. čas. 

nár.

+ min. str. 

nár.

+ Provozní prac. ve 

službách a obchodu

Pozn.: Vytvořeno na základě tabulek adjustovaných reziduí transformovaných na znaménková schémata 
pro jednotlivé kontingenční tabulky (tj. odpověď na otázku: „Jak zvládáte své pracovní a rodinné 
povinnosti?“ tříděnou podle daných faktorů - pohlaví, vzdělání, počet vlastních dětí, časová náročnost 
vykonávaného práce, stresová náročnost vykonávané práce, zaměstnání podle ISCO).
„+“ = statisticky významně zvýšený podíl dané kategorie oproti očekávaným četnostem v případě
nezávislosti na faktoru.

= statisticky významně snížený podíl dané kategorie oproti očekávaným četnostem v případě 
nezávislosti na faktoru.
„Prázdné pole“ = nebyl zjištěn zvýšený ani snížený podíl žádné kategorie oproti očekávaným četnostem 
v případě nezávislosti na faktoru.
„(M)“ = platí pouze pro muže, „(Ž)“ = platí pouze pro ženy.
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Mezi respondenty, kteří dobře zvládají rodinu na úkor práce je  zvýšený podíl 

žen a snížený podíl mužů a z hlediska profese je v této skupině zvýšený podíl 

provozních pracovnic ve službách a obchodu (68,5 % všech provozních pracovníků ve 

službách a obchodu přitom tvoří právě ženy).

Pocit, že práci i rodinu zvládají tak napůl, pak mají spíše ženy než muži a 

k tomuto tvrzení se pak přiklání zvýšený podíl mužů se základním vzděláním a žen se 

středoškolským vzděláním bez maturity a naopak snížený podíl mužů-vysokoškoláků a 

žen-středoškolaěek s maturitou. Častěji než ostatní se k tomuto tvrzení kloní lidé, kteří 

jsou vystaveni velké míře stresu v zaměstnání a ti, jejichž zaměstnání je výrazně časově 

náročné. Co se týče profese, je v této skupině patrný zvýšený podíl provozních 

pracovníků a pracovnic ve službách a obchodu. Práci a rodinu zvládá „tak napůl“ 

snížený podíl bezdětných žen.

Mezi respondenty, kteří mají pocit, že nezvládají ani své pracovní, ani své 

rodinné povinnosti, se nachází zvýšený podíl respondentů se základním vzděláním a 

naopak snížený podíl vysokoškoláků a vysokoškolaček a absolventů a absolventek 

vyšších odborných škol . Patří sem spíše lidé, kteří zastávají nadprůměrně časově 

náročná zaměstnání a je zde patrný zvýšený podíl žen se třemi a více dětmi a snížený 

podíl bezdětných žen. Z profesí je zde zastoupen zvýšený podíl provozních pracovníků 

a pracovnic ve službách a obchodu.

Míra napětí mezi profesním a rodinným životem, kterému jsou lidé vystaveni, 

však není pouze jakýmsi abstraktním ukazatelem, který nemá žádný vztah k sociální 

realitě jednotlivce. Jak se totiž ukázalo, tento indikátor se statisticky významně odráží 

ve spokojenosti lidí s různými oblastmi života, konkrétně pak s profesním životem, 

s životem mimo zaměstnání a ve spokojenosti s partnerským vztahem31. 

Nejspokojenějšími lidmi ve všech zmiňovaných položkách jsou ti, kteří zvládají bez 

problémů své pracovní i rodinné povinnosti (viz Tabulka 3). Na druhém pólu této 

pomyslné škály pak stojí lidé, kteří o sobě tvrdí, že nezvládají práci ani rodinu. Tito lidé 

jsou v průměru spíše nespokojeni se svým profesním životem i životem mimo 

zaměstnání (průměrná odpověď 2,88, respektive 2,71) a jsou také ze všech skupin

30 Vzhledem k nízkému počtu respondentů v této kategorii (N=l 17) nebylo možné provádět testování 
závislosti příklonu k tomuto tvrzení na socio-demografíckých charakteristikách zvlášť pro muže a pro 
ženy. Výjimkou byl pouze ukazatel počtu vlastních dětí, jehož vliv se ve skupině mužů ukázal jako 
statisticky nevýznamný. Z věcného hlediska proto bylo nutno testovat vliv tohoto faktoru pouze ve 
skupině žen.
31 Testováno Kruskall-Wallisovým testem shody průměrů na hladině významnosti a = 5% .
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nejméně spokojeni se svým partnerským vztahem (průměrná odpověď 2,53). Lidé, kteří 

mají pocit, že zvládají dobře rodinu na úkor práce, pak vykazují relativně vyšší 

spokojenost s životem mimo zaměstnání a se svým partnerským vztahem a zároveň také 

jednu z nejnižších spokojeností se svým profesním životem. Tito lidé jsou tedy celkově 

spokojenější v oblasti svého soukromého života než v oblasti života pracovního.

Jak se tedy ukázalo, naplnění jakési životní rovnováhy mezi prací a rodinou se 

odráží pozitivním způsobem ve spokojenosti lidí, a to jak s profesním životem, tak i 

s životem soukromým. Nerovnováha mezi těmito životními sférami oproti tomu vede 

k pocitu větší nespokojenosti ve všech těchto zásadních oblastech lidského života.

Tabulka 3: Průměrné hodnocení spokojenosti s různými oblastmi života v závislosti 
na výpovědi o zvládání pracovních a rodinných povinností

(1 -  velmi spokojen, 4 - velmi nespokojen) ________________ _________________

Hodnoceni zvládání práce a rodiny:

Spokojenost s 
profesním 

životem

Spokojenost s 
životem mimo 

zaměstnání
Spokojenost se 

partnerským vztahem
Obojí zvládá bez problémů 2,01 1,81 1,64
Dobře zvládá práci na úkor rodiny 2,10 2,12 1,94
Zvládá obojí tak napůl 2,36 2,13 1,95
Dobře zvládá rodinu na úkor práce 2,56 2,02 1,89
Nezvládá práci ani rodinu 2,88 2,71 2,53

Průměr 2,11 1,93 1,76

3.1.2 Jak působí práce a pracovní život na rodinný život lidí

Dalšími důležitými ukazateli vypovídajícími o míře napětí mezi rodinným a pracovním 

životem je to, jakým způsobem lidé hodnotí vliv výkonu svého zaměstnání na život své 

rodiny. Působí práce negativně na rodinný život a způsobuje lidem konflikty a 

problémy, jak tvrdí někteří zahraniční autoři a autorky (Beck 1995, 2004, Hochschild 

1997, Bradley 1999, Edwards, Wajcman 2005)? Nebo její vliv na rodinný život hodnotí 

lidé v ČR kladně, případně neutrálně? To jsou otázky, na které odpovídám v následující 

části analýzy.

Většina respondentů (63,4 %) na otázku „Jak působí výkon vašeho zaměstnání 

na život vaší rodiny (na její pohodu, spokojenost a vztahy mezi jejími členy)?“ 

odpověděla, že jejich práce nemá žádný vliv na vztahy v rodině a že se vždy snaží 

oddělovat práci a rodinu (viz Tabulka 4). Více než čtvrtina dotázaných se domnívá, že 

jejich práci lze velmi dobře přizpůsobit rodinnému životu a že jejich práce tudíž 

ovlivňuje rodinný život pozitivně. Pouze 11 % dotázaných uvedlo, že jim  jejich práce
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velmi komplikuje rodinný život, a jako nejčastější potíže, které jim výkon jejich
• , . • ’39 •

zaměstnání způsobuje, pak tito lidé uváděli zejména nedostatek času na rodinu, 

partnera a děti (obecně) (37,6 %), nedostatek času na rodinu, partnera a děti z důvodu 

práce v „nesociálním čase“ -  tj. o víkendech, v noci, na směny (12 %), nedostatek času 

na rodinu, partnera a děti z důvodu velké náročnosti práce a z ní pramenící únavy (7 %) 

a 7 % dotázaných uvedlo, že kvůli časové náročnosti své práce nemají čas na výchovu 

dětí.

Tabulka 4: Odpověď na otázku: „Jak působí výkon Vašeho zaměstnání na život Vaší 
rodiny (na je jí  pohodu, spokojenost a vztahy mezi jejím i členy)?“

(údaje v procentech)_________________ ______ ______ ______
muž žena celkem

Vaši práci lze velmi dobře přizpůsobit 
rodinnému životu, takže se dá říct, že 
kladně ovlivňu je rodinný život. 23,6 27,5 25,6

Vaše práce nemá žádný vliv na vztahy v 
rodině, vždy se snažíte oddělovat práci a 
rodinu. 64,0 62,7 63,4
Vaše práce velmi komplikuje život v rodině 
a způsobuje v tomto ohledu potíže Vám i 
Vaší rodině. 12,4 9,8 11,0

celkem 100 100 100

N 2355 2417 4772

Přestože se většina lidí domnívá, že jim  jejich pracovní život nijak výrazně 

nekomplikuje rodinný život, i v tomto případě se potvrdilo, že česká populace zdaleka 

není homogenní. Existují zde skupiny, které jsou tomuto typu konfliktu vystaveny více 

a naopak skupiny, kterých se tento problém týká méně. Odpovědi respondentů jsou totiž 

opět statisticky významně determinovány55 mnoha socio-demografíckými 

charakteristikami -  pohlavím, počtem vlastních dětí, profesí, stresovou a časovou 

náročností zaměstnání, tím, zda jde o zaměstnance nebo podnikatele, a v rámci skupiny 

žen také vzděláním a věkem.

Jako nej významnější charakteristiky, které determinují respondentovu odpověď 

na tuto otázku se totiž ukázaly být zejména charakteristiky náročnosti práce. Potvrdil se 

předpoklad, že čím více časově a stresově náročné zaměstnání respondent vykovává, 

tím spíše hodnotí vliv práce na svůj rodinný život negativně. K tvrzení, že práce velmi 

komplikuje rodinný život, se přiklonila jen 3 % lidí vykonávajících práci

32 Jednalo se o otevřenou otázku položenou pouze respondentům, kteří uvedli, že jejich práce negativně 
působí na rodinný život.
33 Testováno x2 testy na hladině významnosti a  = 5 %.
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s podprůměrnou časovou náročností, 8 % lidí s průměrnou a celých 33,8 % lidí 

vykonávajících zaměstnání s vysoce nadprůměrnou časovou náročností. Obdobná je 

přitom situace i v případě stresové náročnosti práce -  zatímco práce komplikuje rodinný 

život 6,5 % lidí zastávajících podprůměrně stresově náročné zaměstnání, v případě lidí 

zastávajících nadprůměrně stresová zaměstnání je to již  13,7 % a v případě lidí 

s výrazně nadprůměrně stresovým zaměstnáním je to již 27,5 %. Vedoucí a řídící 

pracovníci, provozní pracovníci ve službách a obchodu a lidé, kteří pracují jako obsluha 

strojů a zařízení, se přitom častěji než ostatní profesní skupiny, přiklání k tvrzení, že 

práce negativně ovlivňuje rodinný život a komplikuje život jim  i jejich rodině. Zatímco 

muži-podnikatelé se k tomuto tvrzení přiklánějí relativně častěji (tj. ve 22,2 %), než 

muži-zaměstnanci (pouze v 9,2 %), ženy-podnikatelky oproti tomu relativně častěji než 

ženy-zaměstnankyně vybíraly tvrzení, že jejich práce je přizpůsobivá a kladně ovlivňuje 

život rodiny. (K tomuto tvrzení se přiklonilo 46,7 % podnikatelek, ovšem pouze 25,4 % 

zaměstnankyň.) Ženy-podnikatelky mají totiž větší svobodu v organizaci své práce než 

ženy-zaměstnankyně, což patrně vede k snazšímu skloubení práce a rodiny. A. 

Křížková přitom ve své studii životních strategií malých a středních podnikatelů v ČR 

dochází na základě provedených rozhovorů k závěrům, že právě lepší možnosti 

kombinace práce a rodiny jsou u velké části podnikatelek hlavní motivací pro to, aby se 

pustily se do vlastního podnikání (Křížková 2005: 74).

K tvrzení, že práce působí negativně na rodinný život, se přiklání překvapivě 

spíše muži (12,4 % mužů, 9,8 % žen), zatímco ženy se spíše než muži domnívají, že 

jejich práce je přizpůsobivá rodině a že rodinný život ovlivňuje pozitivně (23,6 % mužů,

27,5 % žen). Je totiž pravděpodobné, že ženy, a zvláště pak matky malých dětí, si na 

rozdíl od mužů mnohdy volí (ať už v důsledku vlastního rozhodnutí nebo vnějších 

okolností) takové zaměstnání, které bude možno snadněji skloubit s péčí o děti.

S rostoucím vzděláním žen roste také podíl těch, které se domnívají, že jejich 

práce je přizpůsobivá rodině a ovlivňuje kladně život rodiny (24,1 % žen se ZŠ, 35,7 % 

žen s VS nebo VOŠ). To patrně souvisí i s odlišným přístupen těchto skupin k práci a 

důležitostí, kterou jí přikládají. Zatímco ženy (a muži) s vyšším vzděláním považují 

práci za způsob seberealizace v životě, a jsou tedy i daleko více orientovány na pracovní 

kariéru, ženy s nižším vzděláním považují práci daleko častěji pouze za způsob, jak 

vydělat peníze, a práce je pro ně tedy spíše jakousi životní nutností, a nikoliv volbou 

(Vohlídalová 2006a).
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S rostoucím věkem žen klesá podíl těch, kterým práce komplikuje rodinný život 

(11,2 % žen ve věku 25-341et, 6,6 % žen ve věku 45-54 let) a naopak roste podíl těch, 

které se domnívají, že na atmosféru a rodinné vztahy působí jejich práce pozitivně (25,9 

% žen ve věku 25-34 let, 29,7 % žen ve věku 45-54 let). Tato skutečnost přitom do jisté 

míry souvisí s životním a rodinným cyklem. Mladé ženy, které se mnohdy starají o malé 

děti, jsou zpravidla vystaveny větším nárokům na přizpůsobení pracovního života 

rodinným požadavkům, než ženy, které mají větší děti, které již  nevyžadují tolik péče. 

Co se týče počtu dětí respondenta, platí vztah, že čím více dětí respondent má, tím méně 

považuje svou práci za dobře přizpůsobitelnou rodině (30 % bezdětných, 25,8 % lidí 

s jedním dítětem, 24,2 % lidí se dvěma dětmi a 21,7 % s třemi a více dětmi). Naopak 

nejvíce pociťují komplikace v rodinném životě v důsledku práce lidé se třemi a více 

dětmi (12,8 % lidí se třemi a více dětmi, 8,9 % bezdětných, 10,5 % lidí se jedním 

dítětem a 10,8 % lidí se dvěma dětmi).

Chceme-li tedy identifikovat, kterým skupinám lidí komplikuje práce rodinný 

život nejvíce, můžeme shrnout, že jsou to spíše muži než ženy, dále pak lidé, kteří mají 

děti, a ti, kteří zastávají zaměstnání s vyšší mírou stresové a časové náročnosti. 

Z profesního hlediska jsou to pak nejčastěji vedoucí a řídící pracovníci a provozní 

pracovníci ve službách a obchodu a dále pak také muži-podnikatelé.

3.1.3 Slučitelnost práce se založením rodiny

Další významná zjištění týkající se intervence pracovního života do života soukromého 

vyplývají z hodnocení slučitelnosti vykonávaného zaměstnání se založením rodiny u 

bezdětných respondentů. Pro účely této analýzy jsem se zaměřila na respondenty ve 

věku 25-39 let, u nichž lze očekávat, že jejich současná pracovní situace může do jisté 

míry ovlivňovat jejich případné natalitní plány a reprodukční strategie.

Česká Republika se svou současnou úhrnnou plodností 1,28 dítěte na ženu (v 

roce 2005; zdroj ČSU) patří mezi země s nejnižší porodností nejen v rámci Evropské 

unie, ale i v celosvětovém kontextu. Nejmenší porodností dosahující hodnot nižších než 

1,3, označovanou též jako „lowest low fertility“, se spolu s ČR vyznačují především 

státy bývalého východního bloku: Slovinsko, Polsko, Lotyšsko, Slovensko, Litva a 

Maďarsko (údaje za rok 2004; zdroj Eurostat). Příčiny rapidního poklesu porodnosti 

v České Republice se přitom staly tématem četných diskusí mezi stoupenci dvou 

základních teoretických táborů. Zatímco jedni vidí demografické změny v ČR jako
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přirozený důsledek proměny hodnot a růstu individualizace společnosti (Rabušic 2001), 

druzí vidí jako hlavní příčinu těchto změn zejména negativní socioekonomické dopady 

transformace socialistického hospodářství v tržní ekonomiku (Rychtaříková 2001, 1997, 

Rychtaříková in Hamplová et al. 2003).

Někteří autoři doplňují, že plánování rodičovství a odkládání této události do 

vyššího věku souvisí mimo jiné do velké míry také s pracovní pozicí ženy a s jejími 

kariérními plány (Sobotka 2004, Rychtaříková, Pikálková, Hamplová 2003, Křížková 

2002). Podle J. Rychtaříkové a S. Pikálkové (in Hamplová et al. 2003) je důvodem 

snížené plodnosti žen s vysokoškolským diplomem větší problematičnost sladění 

náročnější profesní kariéry s péčí o dítě. Tato tvrzení přitom potvrzují i data z 

výzkumného šetření Family and Fertility Study realizovaného v ČR, z něhož vyplynulo, 

že čím vzdělanější žena, tím spíše se domnívá, že děti představují významný faktor 

v její pracovní kariéře (Pikálková in Hamplová et al. 2003: 98). Tyto ženy tedy 

zpravidla odsouvají těhotenství do pozdější doby, kdy si vybudují v práci stabilní pozici 

a stanou se pro zaměstnavatele do jisté míry nenahraditelnými. Známým faktem přitom 

je, že s procesem odsouvání porodů je pak spojen i proces redukování počtu původně 

plánovaných dětí, ať už z důvodu zdravotních nebo z důvodu osobního rozhodnutí 

(Sobotka 2004).

Zjištění těchto autorek a autorů přitom do jisté míry odpovídají i závěry 

vyplývající z provedené analýzy dat. Potvrdil se totiž předpoklad, že míra slučitelnosti 

práce se založením rodiny je statisticky významně korelována s ukazateli stresové a 

časové náročnosti práce a se vzděláním, přičemž ve skupině žen je pak statisticky 

významně korelována také s věkem. Platí přitom, že s rostoucí stresovou a časovou 

náročností práce a s rostoucím vzděláním, klesá i možnost skloubit výkon povolání se 

založením rodiny (viz Tabulka 6). Jak se dále ukázalo, čím starší je žena, tím spíše 

považuje své zaměstnání za slučitelné se založením rodiny.
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Tabulka 5: Odpověď na otázku: „Zhodnoťte, prosím, do jaké  míry je  výkon vaší 
výdělečné práce slučitelný s případným založením rodiny. “.

(údaje v procentech)

muž žena celkem
Vaše práce zásadním způsobem brání založit rodinu (mít 
děti). 6,2 7,3 6,6
Založení rodiny by znamenalo určité komplikace pro 
výkon vaší práce. 16,7 32,2 22,9
Vaši práci je možno se založením rodiny více méně 
uspokojivě skloubit. 37,6 34,2 36,3
Vaši práci lze se založením rodiny skloubit velice dobře. 39,5 26,3 34,2

celkem 100,0 100,0 100,0

N 473 316 789
Pozn.: Na otázku odpovídali pouze bezdětní respondenti, do analýzy byli zahrnuti pouze lidé ve věku 25- 
39 let.

Tabulka 6: Vybrané Spearmanovy korelační koeficienty korelace

stresová náročnost práce 
(kategorie)

časová náročnost 
práce (kategorie) věk vzdělání

Zhodnocení slučitelnosti 
výkonu současného 
zaměstnání a založení 
rodiny.

muži -0,170* -0,274* X -0,110**

ženy -0,174* -0,297* 0,116** -0,124**
* Statisticky významné na hladině významnosti a  = 1 %.
** Statisticky významné na hladině významnosti a = 5% .
„x“ -  Statisticky nevýznamné na hladině významnosti a = 5% .

Z  analýzy však dále vyplynulo i několik překvapivých zjištění. Lidé v ČR totiž 

nevidí větší problémy ve skloubení pracovní kariéry se založením rodiny. Celých 70,5 

% bezdětných respondentů si v tomto smyslu není vědomo závažnějších problémů a 

pouze 29,5 % dotázaných se domnívá, že založení rodiny by znamenalo větší či menší 

komplikace pro výkon jejich zaměstnání (viz Tabulka 5). Roztřídíme-li odpovědi podle 

pohlaví, zjistíme, že 22,9 %34 mužů se domnívá, že založení rodiny by vedlo k 

problémům v práci, zatímco v rámci skupiny žen je to o téměř 17 % více (tj. 39,5 %).
• • r 35 • •To je sice statisticky významně větší podíl ve srovnání s muži, nicméně přesto by se 

dalo očekávat, že si ženy budou objektivní komplikace, které může mateřství vnést do 

jejich pracovní kariéry, uvědomovat v daleko větší míře. Zůstává tedy otázkou, proč 

ženy tyto své potenciálně zhoršené možnosti sladit práci s rodičovstvím ve svých 

odpovědích významněji nereflektují. Jedním z možných vysvětlení může být i to, že

34 Jde o součet podílu mužů, kteří odpověděli, že jim  jejich práce zásadním způsobem brání založit 
rodinu, a těch, co se přiklonili k tvrzení, že založení rodiny by znamenalo určité komplikace pro výkon 
zaměstnání. Analogicky je  vypočten i údaj pro skupinu žen.
35 Testováno ' f  testem na hladině významnosti a  = 5 %.
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spoléhají na možnost zůstat s dítětem na rodičovské dovolené a kratší či delší přerušení 

kariéry a následný návrat do zaměstnání nepovažují za „komplikaci pro výkon pracovní 

činnosti“.

Pro jaké skupiny bezdětných lidí mladších 39 let by tedy rodičovství 

představovalo nej větší problém při výkonu zaměstnání? Můžeme shrnout, že jsou to 

spíše ženy než muži, a to spíše ženy mladší, dále pak lidé s vyšším vzděláním a ti, co 

zastávají zaměstnání s vyšší časovou a stresovou náročností práce. U těchto skupin 

mladých lidí lze tedy předpokládat, že se jejich pracovní kariéra alespoň částečně odráží

i v jejich strategii prozatímního odkládání rodičovství do vyššího věku.

3.2 Pracovní život a partnerské vztahy

Problematika vlivu práce a pracovního života na partnerské vztahy byla v dotazníku 

zastoupena dvěma tematickými celky. V první části analýzy, která je zaměřena na 

problém vztahu práce a partnerských rozchodů a rozvodů, hledám odpověď na otázku, 

jestli práce v současných podmínkách představuje významnou příčinu partnerských
o/: #

rozchodů a rozvodů . Mým cílem je přitom identifikovat, kteří lidé tvoří v tomto 

smyslu „nejrizikovější“ skupinu. Druhá část analýzy je pak věnována tématu organizace 

pracovních kariér v páru. Zaměřuji se v ní především na to, jak lidé v páru navzájem 

přizpůsobují své pracovní kariéry a k jakým kompromisům jsou ochotni, s čímž do 

značné míry souvisí i to, jakým způsobem se partneři dělí o domácí práce.

3.2.1 Partnerské rozchody v důsledku práce

Česká republika patří v evropském měřítku mezi země s nejvyšší úrovní rozvodovosti.

V současné době se intenzita rozvodovosti pohybuje kolem 0,4737 (údaje za rok 2005), 

což znamená, že rozvodem dnes končí přibližně polovina původně uzavřených 

manželství. V mezinárodním srovnání za rok 2003 dosáhlo vyšších hodnot úhrnné 

rozvodovosti pouze Švédsko (0,54), Belgie (0,54) a Finsko (0,51)38. Nejnižší úroveň 

rozvodovosti pak v rámci Evropy vykazují země se silnou katolickou tradicí -  Polsko

36 Tato kapitola pod názvem „Pracovní život a partnerské rozchody“ byla již  publikována v roce 2006 v 
elektronické podobě v internetovém webzinu SOÚ AV ČR Socioweb č. 12.(Vohlídalová 2006b) 
(http://www.socioweb.cz).
37 V roce 2003 byla úhrnná rozvodovost v ČR 0,48, v roce 2004 pak 0,49 (zdroj:ČSÚ).
38 Zdroj: Eurostat, ČSÚ
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(0,20), Chorvatsko (0,17), Itálie (0,13) a Španělsko (0,10). Také nám kulturně blízké 

Slovensko (úhrnná rozvodovost 0,32) patří, patrně díky své katolické orientaci, k zemím 

s relativně nižší úrovní rozvodovosti v rámci Evropy. Ukazatel úhrnné rozvodovosti 

v ČR přitom od 90. let po současnost nepřetržitě stoupal a nyní se ustálil na poměrně 

vysokých hodnotách. Zatímco v roce 1993 byla úhrnná rozvodovost 0,36, v roce 2000 

to bylo 0,41 a v roce 2004 už 0,49 (zdroj: ČSÚ).

Sociální normy spojené s rozvody a rozchody se přitom výrazně liší, a to jak 

z kulturního, tak i z historického hlediska. „ Různé společnosti, ba i různé společenské 

vrstvy, se od sebe dosti podstatně liší ve vymezení toho, co všechno má či musí 

spolknout anebo snášet manželský partner, než začne hledat formální řešení svých 

manželských problémů. “ (Možný 2006: 204). Vedle společností, které mají tradičně 

nižší míru rozvodovosti a kde je rozvod považován za něco nepřijatelného, tak existují i 

civilizace, kde byla a je „stabilizovaná vysoká rozvodovost“ (např. Čína a Japonsko) 

(Možný 2006: 213).

Německý sociolog Ulrich Beck spolu s Elizabeth Beck-Gemsheim ve své práci 

The Normal Chaos o f  Love hovoří o tom, že za množícím se počtem partnerských krizí 

a selhání, která se odráží mimo jiné také ve zvyšujícím se počtu rozvodů ve vyspělých 

západních společnostech, stojí jakási vnitřní rozporuplnost těchto společností. 

Rostoucí individualizace mužů a žen a s ní spojený společenský tlak na vlastní rozvoj a 

seberealizaci ve veřejné pracovní sféře totiž naráží na bariéry společenského systému, 

který v důsledku způsobu organizace zaměstnání a podmínek na trhu práce 

předpokládá, že jeden z partnerů -  většinou žena - je finančně závislý na partnerovi a 

pečuje o domácnost. Rozchod dvou partnerů tedy Beckovi nenahlíží optikou 

individuálního selhání jedinců, ale snaží se ho vysvětlit jako strukturální problém 

zakotvený v samých základech naší společnosti (Beck, Beck-Gemsheiml995).

Problém slaďování dvou pracovních kariér a profesních životů s péčí o děti a 

domácnost a soukromým životem obecně jistě může vést ke vzniku mnoha konfliktních 

situací mezi partnery, jejichž následkem pak může být rozchod nebo rozvod. Lze však 

práci a pracovní život označit za významnou příčinu rozpadů manželství a partnerství v 

ČR?

Jak vyplynulo z analýzy, 30 % respondentů se domnívá, že práce, ať už jejich 

nebo partnerova, byla jednou z příčin, proč se s bývalým partnerem rozešli nebo 

rozvedli. Většina respondentů (69 %) ovšem nepovažuje problémy způsobené svým
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nebo partnerovým profesním životem za příčinu partnerských rozchodů nebo rozvodů 

v minulosti (viz Tabulka 7).

Příčinou rozchodů, pokud souvisejí alespoň částečně s pracovním životem, pak 

bývá spíše pracovní kariéra muže než ženy. Zatímco 13 % respondentů uvedlo, že 

alespoň jeden z partnerských rozchodů byl zapříčiněn profesním nasazením muže, 

pouze 6,7 % respondentů uvedlo, že na vině byl pracovní život ženy. Jak se ukázalo 

v další analýze, souvisí to patrně s faktem, že ženy jsou v kontextu budování své 

profesionální kariéry ochotny v daleko větší míře ke kompromisům než muži, a proto 

jejich pracovní život nevede k tolika potenciálně konfliktním situacím v životě páru, 

jako pracovní kariéra muže.

Tabulka 7: Profesní život jako příčina partnerského rozchodu/rozvodu

(údaje v procentech)_____________________________________________
Příčinou některého z rozchodů/rozvodů byly alespoň 
částečně problémy způsobené: muž žena celkem
profesionálním životem respondenta/ky. 15,7 6,1 11,0
profesionálním životem partnera/ky. 6,7 11,3 8,9
profesionálním životem obou. 11,7 10,3 11,0
Příčinou žádného rozvodu/rozchodu nebyly problémy 
způsobené profesionálním životem respondenta/ky, ani 
jeho partnera/ky. 65,9 72,3 69,0

celkem 100,0 100,0 100,0

N 1646 1574 3220
Pozn.: Odpovídali pouze lidé, kteří uvedli, že zažili alespoň jeden partnerský rozchod nebo rozvod.

Z hlediska dalších socio-demografických charakteristik je pak odpověď 

respondenta na tuto otázku statisticky významně determinována profesí, časovou a 

stresovou náročností vykonávané práce39 a v rámci skupiny žen pak ještě vzděláním40.

Nejčastěji uváděli jako příčinu některého z partnerských rozchodů svůj nebo 

partnerův pracovní život lidé, kteří zastávají nadprůměrně stresově a časově náročné 

zaměstnání41. Mezi lidmi s nadprůměrně stresově náročnou prací označilo svůj, 

partnerův nebo pracovní život obou za jednu z příčin partnerského rozchodu celých 45,5 

%, přičemž ve skupině lidí s podprůměrně nebo průměrně stresově náročnou prací 

takto odpovídala jen asi čtvrtina dotázaných. Obdobné jsou přitom výsledky i v případě

39 Při odhadu vlivu profesních charakteristik (jako je časová, stresová náročnost práce a vykonávaná 
profese) na odpověď na tuto otázku jsem nucena pracovat pouze s dostupnými údaji, které vypovídají o 
současné respondentově pracovní situaci. V dotazníku totiž nebyly zjišťovány bližší údaje o tom, jaké 
zaměstnání, jak časově a stresově náročné respondent vykonával v době daného partnerského rozchodu. 
Vycházím tedy z předpokladu, že se profesní charakteristiky u většiny těchto lidí v průběhu doby 
radikálně neproměnily.
40 Testováno X  testem na hladině významnosti a  = 5 %.
41 Pro rozložení ukazatelů časové a stresové náročnosti v souboru viz Příloha I .
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vlivu časové náročnosti práce na odpovědi respondentů. Lidé vykonávající 

nadprůměrně časové náročná zaměstnání totiž ve 47,8 % označili svůj, partnerův nebo 

oba profesní životy za příčinu rozchodu nebo rozvodu, zatímco ve skupině lidí 

s průměrně časově náročným zaměstnáním to bylo 28.8 % a ve skupině s podprůměrně 

časově náročným zaměstnáním to bylo pouze 10,3 %. Z těchto zjištění pak nepřímo 

vyplývá i to, že u vedoucích a řídících pracovníků a pracovnic je výrazně zvýšený podíl 

těch, kteří zažili partnerský rozchod nebo rozvod, ať už v důsledku vlastní nebo 

partnerovy práce (46,3 % mužů, 40 % žen). Vedle těchto lidí pak v tomto smyslu k 

„nejrizikovější“ skupině patří muži, kteří pracují jako provozní pracovníci ve službách a 

obchodu (36,3 %) a ženy pracující na pozici vědeckých a odborných duševních 

pracovníků (36,6 %). Další rizikovou skupinou jsou pak podnikatelky, a zvláště pak 

podnikatelé. Jako alespoň částečnou příčinu rozchodu označilo svoji práci téměř 38 % 

mužů-podnikatelů (u mužů-zaměstnanců tomu tak bylo pouze v necelých 26 % případů) 

a 28,1 % žen-podnikatelek (ženy-zaměstnankyně označily svou práci jako důvod 

rozchodu jen v necelých 17 % případů).

Ve skupině žen pak podíl lidí, kteří za jednu z příčin partnerského rozchodu 

považují profesní život, stoupá s rostoucím vzděláním. Zatímco pracovní kariéru 

označilo jako jednu z příčin partnerského rozchodu celých 39,6 % žen

s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním, u středoškolaček s maturitou to 

bylo 30 % dotázaných, u středoškolaček bez maturity pak 23,8 % a u žen se základním 

vzděláním to bylo pouze 19 %.

Zkušenost partnerského rozchodu nebo rozvodu, který by alespoň částečně 

souvisel s profesním životem respondenta/ky, jeho partnera/ky nebo by byl zapříčiněn 

souhrou profesních životů obou partnerů, se tedy týká především žen-vysokoškolaček, 

lidí v časově a stresově náročných pracovních pozicích, zejména pak vedoucích a 

řídících pracovnic a pracovníků a žen ve vědeckých a odborných profesích. K relativně 

„rizikovějším“ skupinám přitom patří i podnikatelky, a zejména pak podnikatelé. Tuto 

skupinu tedy tvoří většinou lidé, u nichž lze mimo jiné očekávat i vyšší míru 

individualizace, menší ochotu ke kompromisům a výrazné zaměření na práci, kariéru a 

profesní život.

Ukázalo se tedy, že ačkoliv údaje za populaci jako celek nepoukazují na 

výraznější vliv pracovního života na rostoucí počet partnerských krizí, v případě takto 

definované skupiny lidí lze pracovní život považovat za skutečně významnou příčinou 

partnerských a manželských rozpadů. Beckovy předpoklady a závěry tedy v českých

41



podmínkách odpovídají spíše životní realitě této skupiny lidí, než že by odrážely situaci 

majoritní české populace.

3.2.2 Organizace profesních životů v páru

3.2.2.1 Jak moc jsou lidé ochotni omezit svůj pracovní život ve prospěch kariéry

partnera nebo partnerky

V české společnosti převládá takové uspořádání pracovních životů v páru, kdy jsou oba 

partneři ekonomicky aktivní. V téměř 90 % jsou ekonomicky aktivní respondent/ka i 

jeho/její partner/ka. V 6,5 % je ekonomicky aktivní pouze muž a jen ve 4,2 % je 

ekonomicky aktivní pouze žena. V zhledem k tomu, že rozšíření částečných úvazků je 

v ČR jen minimální, můžeme předpokládat, že drtivá většina současné české populace 

je tedy nucena určitým způsobem řešit slaďování dvou pracovních životů v páru a činit 

tak menší či větší kompromisy a ústupky.

Ačkoliv se většina respondentů (52,8 %) domnívá, že jejich profesní život je 

nezávislý na profesním životu partnera/ky, existuje také významný podíl těch, kteří jsou 

nuceni svou pracovní kariéru určitým způsobem slaďovat s pracovní kariérou svého 

partnera nebo partnerky. Tyto respondenty lze přitom rozdělit na dvě skupiny. Na jedné 

straně to jsou lidé, kteří se domnívají, že se s partnerem ve svých profesních životech 

omezují stejnou měrou (takto odpověděla téměř čtvrtina dotázaných), na druhé straně 

zhruba čtvrtina respondentů uvedla, že jeden z partnerů omezuje svůj profesní život ve 

prospěch kariéry svého partnera nebo partnerky (viz Tabulka 8). V 78,2 % jsou to 

přitom ženy, kdo své profesní aspirace přizpůsobuje partnerovi. Muži, kteří přizpůsobují 

svou kariéru partnerce tvoří jen necelých 22 %42. Tuto skupinu pak tvoří spíše muži 

s nižším vzděláním (se ZŠ a SŠ vzděláním bez maturity), jejichž partnerky jsou na 

vzdělanostně vyšší úrovni.

Způsob, jakým lidé koordinují své pracovní životy v páru, je závislý na mnoha 

socio-demografíckých a profesních charakteristikách respondentů. Vedle již 

zmiňovaného genderu se výpovědi respondentů ukázaly být statisticky významně 

determinovány také vzděláním, věkem, mírou vzdělanostní homogenity partnerství, tím,

42 100 % tvoří respondenti, kteří uvedli, že jedna z pracovních kariér (partnerova nebo respondentova), se 
přizpůsobuje kariéře druhého partnera. Celá kontingenční tabulka a způsob výpočtu těchto údajů jsou 
uvedeny v Příloze 2.
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zdali respondent má, nebo nemá děti a ukazateli časové a stresové náročnosti 

vykonávané práce43. Ačkoliv jsou tyto faktory statisticky významné, podle provedené 

multinomické logistické regrese vysvětlují pouze přibližně 12 % veškeré variability 

všech odpovědí. To je sice poměrně málo a vypovídá to o tom, že způsob skloubení 

kariér v páru nejspíše záleží na mnoha dalších okolnostech, které lze jen těžko uchopit 

kvantitativní analýzou (např. na osobnostních charakteristikách partnerů, vnějších 

okolnostech, momentální situaci v zaměstnání atd.), nicméně tento model umožňuje 

poměrně dobře popsat a vysvětlit vztahy závislosti mezi způsobem organizace kariér 

v páru a výše zmiňovanými charakteristikami44.

Tabulka 8: Koordinace profesních kariér v páru v závislosti na pohlaví

(údaje v procentech)__________________________ ________ ___________
Ke kterému z následujících tvrzení, byste se přiklonil/a? muž žena celkem
Můj profesní život se spíše podřizuje profesnímu životu 
mého partnera/ky. 4,0 16,3 10,0
Profesní život partnera/ky se spíše podřizuje mému 
profesnímu životu. 20,5 6,3 13,6
Já i můj partner/ka se ve svém profesním životě 
omezujeme stejně. 24,2 24,3 24,2
Naše profesní životy jsou na sobě nezávislé. 51,3 53,1 52,2

celkem 100,0 100,0 100,0

N 1782 1682 3464
Pozn.: Odpovídali pouze lidé, kteří žijí ve společné domácnosti s partnerem/kou.

Nejvýznamnějšími proměnnými, které mají největší vliv na odpověď 

respondenta na tuto otázku, je pohlaví a míra vzdělanostní homogenity partnerství. 

Šance, že kariéra ženy ustupuje kariéře muže, je přibližně desetkrát vyšší, než že kariéra 

muže bude ustupovat kariéře ženy. Muži mají oproti ženám také daleko nižší šanci, že 

ze všech odpovědí budou volit odpověď: „Moje kariéra se přizpůsobuje kariéře mé 

partnerky “. V případě míry vzdělanostní homogenity partnerství se pak ukázalo, že u 

lidí, kteří dosáhli vyššího vzdělání než jejich partneři nebo partnerky, se oproti lidem ve 

vzdělanostně homogenních partnerstvích snižuje šance, že se jejich kariéra bude 

přizpůsobovat kariéře partnera, než že tomu bude naopak, a to přibližně o 65 %.

S rostoucí mírou časové a stresové náročnosti respondentovy práce se zvyšuje i 

šance respondenta, že mu partner/ka přizpůsobuje svou kariéru a že tedy právě 

respondenteva/čina pracovní kariéra je v páru považována za tu důležitější.

43 Testováno testem na hladině významnosti a  = 5 %.
44 Pro podrobné údaje o provedené multinomické logistické regresi viz Příloha 3.
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S rostoucím stupněm vzděláním respondenta dále klesá šance, že profesní životy 

obou partnerů jsou na sobě nezávislé, oproti tomu, že respondentův profesní život se 

přizpůsobuje profesnímu životu jeho partnera.

Bezdětní respondenti mají v porovnání s těmi, co mají děti, větší šanci, že budou 

volit odpověď: „Já i můj partner se ve svém profesním životě omezujeme stejnou 

měrou.“ nebo „Naše profesní životy jsou na sobě nezávislé.“ oproti odpovědi: „Můj 

profesní život ustupuje profesnímu životu partnera/ky. “, a to přibližně o 63 %.

Z hlediska vlivu věku pak platí, že čím je respondent starší, tím se zvyšuje šance, 

že profesní životy obou partnerů budou na sobě nezávislé, oproti tomu, že by 

respondentova kariéra ustupovala kariéře partnera/ky.

Dále se také ukázalo, že ve skupině podnikatelů a podnikatelek je oproti 

zaměstnancům a zaměstnankyním zvýšený podíl těch, co se domnívají, že profesní život 

jejich partnera nebo partnerky se přizpůsobuje jejich pracovnímu životu (k tomuto 

tvrzení se přiklonilo téměř 30 % mužů-podnikatelů, ale pouze 18 % mužů-zaměstnanců 

a 14,6 % žen-podnikatelek, ale pouze 5,5 % žen-zaměstnankyň).

Můžeme tedy shrnout, že pracovní život partnera s nižším vzděláním se 

přizpůsobuje pracovnímu životu partnera s vyšším vzděláním. Dále se také ukázalo, že 

pracovní život lidí, kteří vykonávají stresově a časově nároční zaměstnání, si žádá vyšší 

ústupky z kariémích ambicí partnerů, a zejména pak partnerek takto pracovně 

vytížených jedinců. Zdaleka nejvlivnějším faktorem se však ukázalo být pohlaví. I 

v případě, že kontrolujeme vliv všech sledovaných proměnných, je to zpravidla kariéra 

ženy, která se podřizuje kariéře muže.

Jak již bylo předznamenáno výše, ženy jsou daleko ochotnější k ústupkům ve 

svých pracovních životech než muži a daleko častěji také tyto ústupky činí. Graf 3 

ilustruje rozdíly v odpovědích mužů a žen na otázku týkající se jejich ochoty k omezení 

svých profesních plánů konfrontované se skutečnou situací (tj. s odpovědí na otázku, 

zdali už respondent kvůli partnerově pracovní kariéře vybrané ústupky někdy v životě 

udělal). Genderové rozdíly v „hypotetických“ odpovědích týkajících se ochoty 

respondentů k danému ústupku přitom poměrně přesně odpovídají rozdílům ve 

výpovědích mužů a žen o jejich skutečné životní situaci45.

V životě se muži i ženy setkávají nej častěji s tím, že jsou nuceni se kvůli kariéře 

partnera přestěhovat (s tímto typem ústupku se v životě setkalo 15,3 % žen a 10,2 %

45 V odpovědí mužů a žen jsou kromě položky „ošizení práce“ staticky významné rozdíly. (Testováno x2 
testem na hladině významnosti 5 %.)
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mužů), pro ženy je druhou nej častější obětí v kariéře změna zaměstnání (15 % žen) a 

práce na zkrácený úvazek (14 %). Muži oproti tomu kvůli profesním povinnostem 

svých partnerek nejčastěji šidí práci (10,9 %), mění zaměstnání (7,6 %) a nevyužívají 

zajímavé pracovní nabídky (7,5 %). Alespoň jeden z ústupků ve svém profesním životě 

kvůli svým partnerům a partnerkám udělalo 23,6 % mužů, ovšem přes třetinu všech 

dotázaných žen46 (viz Tabulka 9). Tato data tedy nepřímo potvrzují všeobecně 

přijímaný fakt, že muži jsou spíše než ženy fixováni na svou práci, s níž do velké míry 

spojují i svou vlastní identitu. Odlišná mužská socializace směřující k identifikaci s rolí 

živitele vede k tomu, že pro muže mají klíčový význam zejména materiální a mocenské 

aspekty práce, na něž se pak upínají více než ženy (Dudová in Křížková et al. 2005: 19).

Graf 3: Podíly kladných odpovědí na otázky: „Už js te  někdy kvůli pracovní kariéře 
svého partnera/ky udělala následující?“ a „Byl/a byste ochoten/ochotna kvůli 
pracovní kariéře svého partnera/ky udělat následující?“ v závislosti na pohlaví

(údaje v procentech kladných odpovědí)

46 Jde o statisticky významný rozdíl (testováno "/2 testem na hladině významnosti 5 %).
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Tabulka 9: Celkový počet ústupků v pracovní kariéře, které respondent v životě udělal 
kvůli svému partnerovi/partnerce, v závislosti na pohlaví

(údaje v procentech)________ ________ ________
Počet ústupků: muž žena celkem

0 76,4 66,3 71,4
1 12,9 13,9 13,4
2 5,9 8,9 7,4

3 a více 4,8 10,9 7,8
celkem 100,0 100,0 100,0

N 2778 2722 5500

Co se týče potenciální ochoty lidí k jednotlivým typům ústupků v pracovní 

kariéře, ženy přijímají nejsnadněji práci na částečný úvazek (celých 63,3 % žen by bylo 

ochotno přijmout práci na částečný úvazek, pokud by to vyžadovala profesní kariéra 

jejich partnera), změnit zaměstnání (50,1 %) a přestěhovat se (45,2 %). Muži jsou oproti 

tomu nejvíce ochotni ke změně bydliště (38,2 %), zaměstnání (35,1 %), k práci na 

zkrácený úvazek (27,2 %) a změně profese (27,1 %).

Ochota ke změně zaměstnání, změně profese, práci na zkrácený pracovní úvazek 

a ošizení práce kvůli partnerovi je  přitom statisticky významně korelována s věkem a se 

vzděláním respondenta.

Ochota ke stěhování pak statisticky významně souvisí pouze s věkem. Platí 

přitom, že čím je respondent starší, tím méně je ochoten činit tyto ústupky v kariéře 

(nejsilnější korelace je s ochotou ke stěhování a ochotou ke změně zaměstnání -  viz 

Tabulka 10). Ochota lidí k většině těchto ústupků také klesá s rostoucím vzděláním 

(nejsilnější korelační koeficienty jsou v případě ochoty ke změně profese a ochoty ke 

změně zaměstnání). Alespoň jeden ústupek ve svém životě pak udělaly spíše ženy než 

muži, a to zejména ženy ve věku 35—44 let47 a spíše matky a otcové dětí než bezdětní 

respondenti. Statistickou významnost vlivu vzdělání na počet uskutečněných ústupků se 

však nepodařilo prokázat.

47 U mužů se věk neukázal jako statisticky významný faktor (testováno )f testem na hladině významnosti
5 %).
48 Počet skutečných ústupků v životě pak překvapivě nezávisí ani na míře vzdělanostní homogenity 
partnerství, profesi, časové a stresové náročnosti práce a (testováno x2 testem na hladině významnosti 5 
%).
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Tabulka 10: Vybrané Spearmanovy koeficienty neparametrické korelace

zkrácený
úvazek

změna
zaměstnání

změna
profese stěhování

nevyužití
prac.

nabídky
nevyužití
postupu

ošizení
práce

věk -0,067* -0,134* -0,108* -0,187* X X -0,046*
vzdělání -0,062* -0,122* -0,155* X X X -0,057*
* Statisticky významné na hladině významnosti a  = 1 %.
„x“ -  Statisticky nevýznamné na hladině významnosti a  = 5 %.
Pozn.: Rozdíly mezi muži a ženami, co se týče korelačních koeficientů mezi výše uvedenými 
proměnnými, jsou minimální. Z tohoto důvodu uvádím pouze výsledky za celý soubor.

Výpovědi respondentů o tom, kolikrát v životě byli nuceni obětovat alespoň 

částečně svou pracovní kariéru ve prospěch svého partnera nebo partnerky, jsou také 

v souladu s tím, jak respondenti odpovídali na otázku týkající se koordinace pracovních 

životů v páru49. Zatímco lidé, kteří se domnívají, že se jejich pracovní život se 

přizpůsobuje pracovní kariéře partnera/partnerky, ve svém životě udělali v průměru 

1,64 profesních ústupků (což je zároveň ze všech skupin nejvíce), lidé, jejichž kariéra je 

v rámci páru dominantní, pak v průměru udělali 0,50 ústupku. Lidé, kteří tvrdí, že se 

s partnerem omezují stejnou měrou, pak v průměru přiznali 0,68 ústupku a lidé, kteří se 

domnívají, že jejich pracovní život a pracovní život partnera/ky jsou na sobě nezávislé, 

udělali v průměru 0,49 ústupku.

3.2.2.2 Dělba domácích prací

Způsob dělby domácích prací v páru představuje nedílnou součást vyjednávání o 

slaďování pracovních životů mezi partnery. Čas strávený v práci a čas strávený péčí o 

rodinu a domácnost totiž do jisté míry představují jakési spojené nádoby. Čím více času 

člověk tráví v práci a čím náročnější pracovní pozici zastává, tím méně času mu pak 

zbývá na zabezpečení úkonů nezbytných pro chod celé domácnosti a péči o děti a o 

rodinu. V partnerstvích, kde oba partneři pracují a budují své pracovní kariéry, tedy 

může být cesta k hledání kompromisů značně ztížená.

Někteří autoři poukazují na to, že v současné době se v souvislosti s rostoucí 

mírou individualizace ve vyspělých západních společnostech rozpadají jasné modely 

rodinných rolí muže jako živitele a ženy jako pečovatelky a že definice sociálních rolí v 

páruje do velké míry otázkou vyjednávání mezi partnery (Beck, Beck-Gernsheim 1995, 

Beck 2004, Singly 1999). Zároveň s tím však mnoho sociologů a socioložek uvádí jasné 

evidence, že navzdory naší rostoucí individualizaci stále převládá tradiční rozdělení

4l) Testováno ANOVou na hladině významnosti a  = 5 %.
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genderových rolí v rodině a že drtivou většinu domácích prací vykonávají stále 

především (pracující) ženy (Bierzová 2005, Křížková 1999, Hochschild 2003). Je tedy 

otázkou, jaký prostor mají oba partneři pro volbu a vyjednávání svých rolí v rodině. 

Socializace, vnější strukturní omezení a v neposlední řadě také genderové stereotypy 

totiž způsobují, že přes rostoucí míru individualizace je prostor pro vyjednávání o 

rozložení domácích prací mezi partnery značně omezený. Podle U. Bečka a E. Beck- 

Gernsheim (Beck, Beck-Gernsheim 1995) totiž stále žijeme ve světě práce, který 

předpokládá, že jeden z partnerů je ekonomicky závislý a pracuje bezplatně 

v domácnosti, ačkoliv na druhé straně se naše společnost ztotožňuje s ideálem, že každý 

jedinec se má snažit budovat svou pracovní kariéru a rozvíjet své schopnosti.

Této rozporuplnosti mezi skutečnou situací a představou o tom, jaká by tato 

skutečnost měla být, si ve své slavné práci „ The Second Shift“ (2003) všímá i americká 

socioložka Arlie Hochschild. Tato autorka poukázala na fakt, že přestože se mnohé 

mladé páry v současné době ztotožňují s „ideologií“ rovnoměrného rozdělení břemena 

péče o domácnost mezi oba partnery a své vlastní uspořádání tak často i interpretují, 

reálná situace se od jejich představ a ideálů často značně liší a podle A. Hochschild i 

v těchto případech leží větší díl domácích prací především na ženě.

Jednotlivé způsoby rozdělení domácí práce v páru můžeme rozdělit na tradiční 

uspořádání (na ženě spočívá většina domácích povinností), obrácené uspořádání, 

(většinu domácích prací vykonává muž) a moderní partnerství (oba partneři se podílí na 

domácích pracích rovným dílem). V České republice přitom stále převládá tradiční 

uspořádání (v 62,3 % případů spočívá hlavní díl domácích prací na ženě) a jen zhruba v 

5 % případů se o většinu domácích prací v rámci páru starají muži. Zhruba třetina 

respondentů a respondentek se pak domnívá, že si mezi sebou s partnerem/kou domácí 

práce dělí rovnoměrně (viz Tabulka 11). Vykonávání domácích prací jinou osobou 

v naší společnosti není příliš rozšířené a týká se pouze přibližně 2 % dotázaných (viz 

Příloha 4). Z jiného současného výzkumu50 vyplynulo, že najímání placených služeb 

k výkonu domácích prací se týká jen zcela marginálního počtu domácností (Bierzová 

2005: 24).

50 Jednalo se o šetření Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů, 
sociální a zaměstnavatelské politiky ČR, které proběhlo v roce 2005 v SOÚ A V ČR.
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Tabulka 11: Rozložení domácích prací mezi partnery

(údaje v procentech)
Tradiční uspořádání (Všechny nebo většinu domácích prací vykonává žena.) 62,8

Obrácené uspořádání (Všechny nebo většinu domácích prací vykonává muž.) 4,9

Modernizovaná partnerství (Partneři se dělí rovným dílem.) 32,3

celkem 100

N 3681
Pozn.: Odpovídali pouze ti, kteří žijí s partnerem/kou v jedné domácnosti. Z analýzy byli vyloučeni ti, 
kteří odpověděli, že: „Domácí práce vykonává jin á  osoba.

Jako významné charakteristiky, které ovlivňují rozložení zodpovědnosti za 

domácí práce v páru, se ukázaly být vzdělání, věk, počet dětí, ekonomická aktivita páru, 

profese a časová a stresová náročnost práce.51 Ukázalo se také, že rozdělení domácích 

prací překvapivě není statisticky významně determinováno mírou vzdělanostní 

homogenity páru.

Ve skupině respondentů, kteří žijí v partnerstvích s tradičním rozdělením 

domácích prací, je zvýšený podíl rodičů se třemi a více dětmi, a to pak zejména rodičů 

malých dětí ve věku do 2 let, a naopak snížený podíl bezdětných respondentů52. V takto 

organizovaných partnerstvích přitom žijí spíše lidé s nižším vzděláním (zhruba 70 % 

mužů a žen s základním vzděláním, ale 60 % vysokoškoláků a 52 % vysokoškolaček) a 

spíše starší lidé (s tímto rozdělením domácích povinností se ztotožnilo 57 % 

respondentů ve věku 25-34 let, ale celých 66 % respondentů ve věku 45-54 let). Co se 

týče pracovních charakteristik, je  v této skupině patrný zvýšený podíl žen, které 

zastávají zaměstnání s podprůměrnou časovou a stresovou náročností a naopak zvýšený 

podíl mužů vykonávajících nadprůměrně časově a stresově náročná zaměstnání. 

Adekvátně k tomu je zde také snížený podíl žen s nadprůměrně časově a stresově 

náročným zaměstnáním. Mezi nadprůměrně pracovně vytíženými muži a ženami se 

přitom ukázaly poměrně výrazné rozdíly vtom , jakým způsobem se podílejí na 

domácích pracích. Zatímco nadprůměrně pracovně vytížení muži jsou v přibližně 66 % 

vyvázáni z povinností spojených se zabezpečením chodu domácnosti, ve skupině 

nadprůměrně časově vytížených žen je tomu tak jen v necelých 7 % případů.

51 Testováno y_2 testy na hladině významnosti a  = 5 %.
52 Zatímco ve skupině bezdětných páruje takto organizováno pouze 48 % partnerství, ve skupině rodičů 
s jedním nebo dvěma dětmi to je  už zhruba 64 % a ve skupině lidí s třemi a více dětmi je  to už celých 
70 % všech případů.
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Z hlediska profese si svůj soukromý život organizují tradičním způsobem muži- 

vedoucí a řídící pracovníci, řemeslníci a dále pak ti, kteří pracují jako obsluha strojů. 

Nejméně často žijí v takovémto uspořádání muži a ženy pracující ve vědeckých a 

odborných duševních profesích. Pokud jsou ekonomicky aktivní oba partneři, v 63 % 

případů si domácí práce dělí tradičním způsobem, pokud pracuje pouze muž, je takto 

organizováno 69 % z těchto partnerství a pokud pracuje pouze žena, snižuje se tento 

podíl na 45 %.

V moderních partnerstvích, kde se oba partneři rovnoměrně dělí o domácí 

práce, žije zvýšený podíl bezdětných respondentů a snížený podíl rodičů se třemi a více 

dětmi53. Tento způsob uspořádání se přitom týká spíše lidí s vyšším vzděláním, a 

zejména pak žen s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním, které se o 

domácí povinnosti s partnerem dělí tímto způsobem v téměř 43 % případů54. Tento 

způsob organizace života v páru je pak doménou spíše mladší generace ve věku 25-34 

let55. V této skupině je patrný zvýšený podíl žen a mužů pracujících ve vědeckých a 

odborných duševních profesích a také žen-vedoucích a řídících pracovnic, a naopak je 

zde snížený podíl mužů-manažerů. Z hlediska ekonomické aktivity páru je  zde zvýšený 

podíl těch, kde pracuje pouze žena (40 % těchto párů si domácí povinnosti dělí 

rovnoměrně) a snížený podíl párů, kde je ekonomicky aktivní pouze muž (v tomto 

případě je to pouze 22 % párů).

Mezi partnerstvími s obrácenými rodinnými rolemi je patrný zvýšený podíl 

nadprůměrně pracovně (stresově a časově) vytížených žen, přičemž je zde také zvýšený 

podíl párů, v nichž je ekonomicky aktivní pouze žena. Oproti tomu je v této skupině 

snížený podíl párů, v rámci nichž jsou ekonomicky aktivní oba partneři.

Způsob rozdělení domácích prací mezi partnery se také statisticky významným 

způsobem odráží v tom, jakým způsobem respondenti hodnotí zvládání svých 

pracovních a rodinných povinností. Ukázalo se, že ve skupině mužů a žen, kteří bez 

problémů zvládají své pracovní i rodinné povinnosti, je  oproti ostatním skupinám 

zvýšený podíl těch, co se se svým partnerem/kou rovnoměrně dělí o domácí povinnosti 

(viz Tabulka 12). Ve skupině lidí, kteří dobře zvládají práci na úkor rodiny, je pak

53 V téměř 44 % si bezdětné páry dělí domácí práce, zatímco v případě rodičů jednoho nebo dvou dětí je  
to zhruba 30 % a v rámci skupiny rodičů s třemi a více dětmi je  to pouze 26 %  případů.
54 S partnerem/kou se rovným dílem o domácí práce dělí 21 %  mužů a 26 % žen se základním vzděláním,
30 % mužů a žen se středoškolským vzděláním bez maturity, 37 % mužů a 34 %  žen s maturitou a 37 % 
vysokoškoláků a 43 % vysokoškolaček.
5 Tímto způsobem organizuje soukromý život 38 % respondentů ve věku 25-34 let a zhruba 30 % 
respondentů ve věku 35-44 let a 45-54 let.
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zvýšený podíl těch, jejichž partner/ka se sama stará o většinu domácích povinností. Ve 

skupině respondentů, kteří mají pocit, že nezvládají ani práci ani rodinu, je pak oproti 

ostatním skupinám zvýšený podíl těch, kteří většinu domácích prací vykonávají sami56. 

Jak se tedy ukázalo, rovnoměrné rozdělení domácích prací do jisté míry souvisí i s 

pocitem lepšího zvládání pracovních a rodinných povinností. Nerovnoměrné rozdělení 

domácích prací mezi partnery je naopak spojeno s pocity většího či menšího napětím 

mezi pracovním a soukromým životem.

Tabulka 12: Souvislosti zvládání pracovní a rodinné zátěže se způsobem rozdělení 
domácích prací

(údaje v procentech)________________________________________________________
Zvládání pracovní a rodinné zátěže

Způsob dělby domácích prací

obojí 
zvládá bez 
problémů

dobře 
zvládá práci 

na úkor 
rodiny

dobře zvládá 
rodinu na 

úkor práce

zvládá 
obojí tak 

napůl

nezvládá 
práci ani 

rodinu

Většinu nebo všechny domácí 
práce vykonává respondent/ka. 5,8 6,9 5,4 6,6 18,5

Muži
Většinu nebo všechny domácí 
práce vykonává partner/ka. 55,8 81,6 64,9 62,3 66,7
Oba partneři se dělí rovným 
dílem. 38,4 11,4 29,7 31,1 14,8

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Většinu nebo všechny domácí 

práce vykonává respondent/ka. 62,3 51,7 72,3 64,0 77,8

Ženy

Většinu nebo všechny domácí 

práce vykonává partner/ka. 2,5 17,0 4,8 2,9 4,4

Oba partneři se dělí rovným 

dílem. 35,2 31,3 22,9 33,0 17,8

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pozn.: N (muži) = 1929, N (ženy) = 1800. Na otázku o rozdělení domácích prací odpovídali pouze 
respondenti, kteří žijí s partnerem/kou ve společné domácnosti.

Způsob dělby domácích prací mezi partnery se také v neposlední řadě promítá i 

do spokojenosti mužů a žen s různými oblastmi života57. Muži a ženy, kteří uvedli, že se 

se svým partnerem/kou rovnoměrně dělí o domácí práce (tj. ti, kteří žijí v moderních 

partnerstvích), jsou ve srovnání s ostatními lidmi spokojenější s životem mimo 

zaměstnání, se svým partnerským vztahem a, co se týče žen, i s profesním životem.

56 Tyto vztahy přitom platí jak v rámci skupiny mužů, tak i v rámci skupiny žen.
57 Testováno Kruskall-Wallisovým testem shody průměrů na hladině významnosti a  = 5 %.
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Statisticky významné rozdíly se přitom ukázaly mezi skupinou lidí žijících v moderních 

partnerstvích na straně jedné a lidmi žijícími v tradičních partnerstvích nebo 

v partnerstvích s obrácenými rodinnými rolemi na straně druhé. Průměrná spokojenost 

s výše zmiňovanými životními oblastmi se u lidí žijících v tradičních partnerstvích a 

lidí žijících v partnerstvích s obrácenými rodinnými rolemi statisticky významně neliší58 

(viz Tabulka 13).

Tabulka 13: Spokojenost s různými oblastmi života v závislosti rozdělení domácích 
prací

(l=rozhodně spokojen, 4=rozhodně nespokojen) _____________________________
Spokojenost s 

profesním životem
Spokojenost s životem  

mimo zam ěstnání
Spokojenost s 

partnerským i vztahy

Muži

tradiční partnerství 2,06* 1,83 1,64

obrácené role 2,11* 1,91 1,74

m oderní partnerství 2,05* 1,70 1,50

Zeny
tradiční partnerství 2,22 1,87 1.76

obrácené role 2,21 1,90 1.68
m oderní partnerství 2,01 1,65 1,48

*) Statisticky nevýznamné rozdíly.

Většinu neplacené domácí práce v českých rodinách a domácnostech tedy stále 

vykonávají především ženy, a to i v případě, že jsou oba partneři ekonomicky aktivní. 

Na jedné straně tedy v české společnosti převažují tradiční partnerství, v nichž je patrná 

velká nerovnost v rozdělení domácích prací v neprospěch žen. V těchto partnerstvích 

žijí vedle lidí s nižší úrovní vzdělání zejména nadprůměrně pracovně vytížení muži na 

vysokých pracovních postech, a dále pak rodiče malých dětí do 2 let věku. Na druhé 

straně se však v naší společnosti vyděluje i výrazná skupina lidí, kteří se odklání od 

tradičního rozdělení rodinných rolí mezi mužem a ženou v rodině a snaží se participovat 

rovným dílem na domácích pracích. V těchto modernizovaných partnerstvích žijí spíše 

lidé s vyšším vzděláním, mladí lidé a bezdětné páry a spíše pak vzdělané ženy na vysoce 

kvalifikovaných pracovních postech.

Na první pohled je zde však velký rozdíl mezi tím, jakým způsobem se vysoce 

kvalifikovaní muži a ženy v náročných manažerských pozicích dělí se svými partnery a

58 Statisticky významné rozdíly v průměrné spokojenosti s profesním, partnerským životem a životem 
mimo zaměstnání existují pouze mezi „moderním partnerstvím“ na jedné straně a „tradičním 
partnerstvím“ a „partnerstvím s obrácenými rolemi“ na straně druhé. Mezi „tradičním partnerstvím“ a 
„partnerstvím s obrácenými rolemi“ nejsou statisticky významné rozdíly. Testováno „Post Hoc“ testy, a =
5 %. Testováno zvlášť ve skupině mužů a žen.
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partnerkami o domácí práce. Zatímco muži-manažeři mají většinou zázemí v podobě 

partnerky, která se stará o většinu domácích prací sama, ženy-manažerky bývají spíše 

součástí dvoukariémích partnerství (tj. partnerství, v nichž oba partneři budují 

rovnocenné pracovní kariéry) a ačkoliv jim jejich partneři pomáhají v daleko větší míře 

než méně pracovně vytíženým ženám, z domácích prací oproti mužům-manažerům 

vyvázány nejsou5 .

Další velice výrazná diference v rozložení zodpovědnosti za domácí práce mezi 

mužem a ženou je patrná mezi bezdětnými partnerstvími a partnerstvími s dětmi. 

U bezdětných partnerstvích se totiž v daleko větší míře vyskytuje rovné rozdělení 

domácích povinností mezi mužem a ženou60. 1 v tomto případě se tedy potvrdilo, že i 

poměrně rovnoměrné rozdělení domácích prací mezi mužem a ženou se v neprospěch 

ženy mění po té, co partneři založí rodinu a žena odejde na mateřskou dovolenou.

Rovné rozdělení domácích povinností mezi oba partnery přitom působí celkově 

kladně na životy jednotlivců. Vypovídají o tom zjištění, podle kterých je rovnoměrné 

rozdělení domácích prací mezi partnery spojeno s pocity lepšího zvládání pracovní a 

rodinné zátěže a také s vyšší spokojeností s profesním, soukromým a partnerským 

životem.

3.3 Shrnutí

Ačkoliv po roce 1989 prošel český trh práce zásadními změnami spojenými se 

zvyšujícími se nároky zaměstnavatelů na zaměstnance, růstem časové náročnosti 

některých povolání a zostřováním konkurence na pracovním trhu, nezdá se, že by tyto 

změny vedly na straně pracujících lidí k pocitům výrazného napětí mezi prací a rodinou. 

Většina pracujících lidí v ČR (více než 2/3) má pocit, že dobře zvládá jak své pracovní, 

tak i své rodinné povinnosti. Určitou formu napětí mezi prací a rodinou přitom pociťuje 

necelá pětina dotázaných.

Životní situace různých vrstev společnosti se však liší. Do skupiny lidí, kteří 

pociťují výrazné napětí mezi prací a rodinou, patří spíše lidé ve vysoce časově a 

stresově náročných pozicích, manažeři a manažerky a dále také provozní pracovníci ve 

službách a obchodu. Náleží sem ovšem i podnikatelé a podnikatelky. Naopak nejmenší

59 Toto zjištění odpovídá závěrům kvalitativního šetření A. Křížkové a R. Dudové „Gender 
v managementu“ (Dudová, Křížková 2006, dosud nepublikováno).
60 Tento vztah platí i v případě, že je  kontrolován vliv věku, tj. provedeme-li třídění zvlášť pro jednotlivé 
věkové skupiny.
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konflikty pociťují bezdětné ženy a lidé s méně náročnými pracovními pozicemi, jako 

např. nižší administrativní pracovníci. Naplnění jakési životní rovnováhy mezi prací a 

rodinou se také pozitivním způsobem odráží ve spokojenosti lidí, a to jak s profesním 

životem, tak i s životem soukromým. Nerovnováha mezi těmito životními sférami 

oproti tomu vede k pocitu větší nespokojenosti ve obou těchto oblastech.

Většina pracujících lidí v ČR (zhruba 9 z 10) se domnívá, že jejich práce buď 

nemá žádný vliv na vztahy v jejich rodině, nebo že ovlivňuje rodinný život pozitivně. 

Pouze desetina dotázaných pak uvedla, že jim  jejich práce velmi komplikuje rodinný 

život, přičemž jako nejčastější potíže uváděli tito lidé nedostatek času na rodinu, 

partnera a děti. Ke skupině lidí, kterým práce nejvíce komplikuje rodinný život, pak 

patří spíš muži než ženy, dále pak lidé, kteří mají děti, a ti, kteří zastávají zaměstnání 

s vyšší mírou stresové a časové náročnosti. Z profesního hlediska jsou to pak nejčastěji 

vedoucí a řídící pracovníci a provozní pracovníci ve službách a obchodu. Náleží sem 

však také muži-podnikatelé. Ženy-podnikatelky se oproti tomu častěji přikláněly 

k tvrzení, že jejich práce ovlivňuje jejich rodinný život pozitivním způsobem.

Poměrně překvapivým zjištěním přitom je, že ve skupině mladých bezdětných 

lidí ve věku 25-39 let si jsou pouze dvě pětiny žen a zhruba čtvrtina mužů vědomy toho, 

že založení rodiny by pro ně znamenalo větší či menší komplikace při výkonu 

zaměstnání. Případné rodičovství by přitom představovalo největší problém spíše pro 

ženy, a to spíše pro ženy mladší, dále pak pro lidi s vyšším vzděláním a ty, které 

zastávají zaměstnání s vyšší časovou a stresovou náročností práce. U těchto skupin 

mladých lidí lze tedy předpokládat, že se jejich pracovní kariéra alespoň částečně odráží 

i ve strategii prozatímního odkládání rodičovství do vyššího věku.

Ačkoliv údaje za populaci jako celek nepoukazují ani na výraznější vliv 

pracovního života na rostoucí počet partnerských krizí (zkušenost partnerského 

rozchodu nebo rozvodu, který by alespoň částečně souvisel s profesním životem 

respondenta/ky, jeho partnera/ky, nebo by byl zapříčiněn souhrou profesních životů 

obou partnerů, se týká pouze necelé třetiny dotázaných), v případě určité definované 

skupiny lidí lze však pracovní život považovat za skutečně významnou příčinou 

partnerských a manželských rozpadů. Platí to zejména o ženách-vysokoškolačkách, 

pracovnících v časově a stresově náročných pozicích, vedoucích a řídících pracovnících 

a ženách ve vědeckých a odborných profesích. Tuto skupinu tedy tvoří většinou lidé, u 

nichž lze mimo jiné očekávat i vyšší míru individualizace, menší ochotu ke 

kompromisům a výrazné zaměření na práci, kariéru a profesní život.
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Ve zhruba 9/10 partnerství lidí ve věku 25-54 let dnes pracuje jak muž, tak i 

žena. Slaďování pracovních životů v páru je však v ČR procesem značně genderově 

nevyváženým. I v případě, že kontrolujeme vliv ostatních sledovaných proměnných, je 

to zpravidla pracovní život ženy, který se podřizuje kariéře muže. Ženy jsou přitom i 

ochotnější k ústupkům ve svých pracovních kariérách než muži a častěji než muži také 

tyto ústupky činí.

Co se týče dělby domácích prací, můžeme rozlišit celkem tři typy partnerství: 

tradiční uspořádání (na ženě spočívá většina domácích povinností), obrácené 

uspořádání (většinu domácích prací vykonává muž) a moderní partnerství (oba partneři 

se podílí na domácích pracích rovným dílem). V České republice sice stále převládá 

tradiční uspořádání (tímto způsobem jsou organizovány přibližně tři z pěti partnerství), 

ovšem nezanedbatelnou část tvoří i partnerství moderní (asi 1/3). V tradičních 

partnerstvích žijí vedle lidí s nižší úrovní vzdělání zejména nadprůměrně pracovně 

vytížení muži na vysokých pracovních postech a dále pak rodiče malých dětí do 2 let 

věku. V moderních partnerstvích žijí pak spíše lidé s vyšším vzděláním, mladí lidé a 

bezdětné páry a dále také vzdělané ženy na vysoce kvalifikovaných pracovních postech. 

Rovnější rozdělení domácích povinností mezi oba partnery je přitom spojeno i s pocity 

lepšího zvládání pracovní a rodinné zátěže a také s vyšší spokojeností s profesním, 

soukromým a partnerským životem.
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4 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ

Tato část práce se věnuje porovnání vybraných evropských zemí z hlediska rozdílů 

v tom, do jaké míry jejich občané pociťují napětí mezi pracovním a soukromým 

životem.

Podmínky na trhu práce a opatření sociálního státu, které jsou v jednotlivých 

evropských zemích značně rozdílné, přitom výrazným způsobem ovlivňují možnosti lidí 

sladit život profesní se soukromým a rodinným životem. Dá se proto očekávat, že 

v zemích, s vyšší mírou genderové rovnosti na trhu práce, kde mají rodiče dětí možnost 

pracovat určitou část své životní etapy na částečný úvazek a kde je zároveň 

i propracovaný sociální systém podporující lepší skloubení práce a rodiny (např. 

skandinávské země), budou lidé pociťovat menší konflikt mezi prací a rodinou než 

v zemích s vyšší mírou genderových nerovností na trhu práce, kde není problém 

slaďování pracovního a soukromého života státní sociální politikou dostatečně řešen 

(např. státy jižní Evropy). Další otázkou, kterou si v souvislosti s tím kladu, je  i to, do 

jaké míry se tyto objektivní diference mezi jednotlivými zeměmi (tj. rozdílnosti 

v sociálních systémech a uspořádání na trhu práce) odráží v odpovědích respondentů na 

otázky týkající se jejich subjektivního pocitu napětí mezi soukromým a pracovním 

životem. Kladu si zde tedy otázku, do jaké míry jsou tyto „objektivní podmínky“ 

provázané se „subjektivními pocity“ respondentů.

V analýze se nejprve zaměřím na zmapování situace na trhu práce61 ve 13 

vybraných evropských zemích62 a na porovnání jejich sociálních systémů. Poznatky 

takto získané jsou přitom důležité pro interpretaci rozdílností mezi jednotlivými zeměmi 

týkající se intervence pracovního života do soukromí. Vlastní vztah práce a soukromí 

pak bude na datech z Evropského sociálního výzkumu 2004 analyzován ve dvou 

rovinách: (i) budu charakterizovat jednotlivé země podle průměrných odpovědí na 

otázky týkající se této problematiky a (ii) v druhé části provádím klasifikaci 

jednotlivých typů zemí.

61 Na základě dat z roku 2003 a posledního čtvrtletí roku 2004 pocházejících převážně z Eurostatu.
62 Země zahrnuté do analýzy: Belgie (BE), Česká Republika (CZ), Dánsko (DK), Finsko (Fl), Francie 
(FR), Německo (DE), Norsko (NO), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Slovensko (SK), Španělsko (ES), 
Švédsko (SW),Velká Británie (GB).
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4.1 Charakteristiky vybraných evropských zemí

4.1.1 Rozdílná uspořádání na trhu práce

Jedním ze základních ukazatelů charakterizujících situaci na trhu práce v zemi je míra 

ženské zaměstnanosti udávaná jako poměr zaměstnaných žen ku počtu žen 

v ekonomicky aktivním věku 15-64 let. Země s tradičně vysokým podílem ženské 

zaměstnanosti jsou skandinávské země (Dánsko, Finsko, Švédsko) spolu s Velkou 

Británií, přičemž za 50% hranicí ženské zaměstnanosti se nachází také Portugalsko, 

Slovensko a Česká republika. Nejmenší ženskou zaměstnanost vykazuje Belgie (viz 

Tabulka 14). Ve všech sledovaných evropských zemích jsou přitom patrné větší či 

menší rozdíly v participaci mužů a žen na trhu práce, které souvisí mimo jiné s tím, že 

na rodičovské dovolené zůstávají většinou ženy. Svou roli pak hraje i případné rozdíly v 

době odchodu do důchodu u mužů a u žen. Minimální rozdíly v rozmezí 7,8 až 11,6 

procentního bodu jsou ve skandinávských zemích, naopak maximální rozdíly 

vykazuje Španělsko (17,9 procentního bodu), Česká republika (17,6 procentního bodu) 

a Belgie (16,9 procentního bodu).

Tabulka 14: Míry zaměstnanosti podle pohlaví (2003)

(údaje v %>)
země E S CZ BE GB SK P T D E FR PL DK F l S W

muži 66,5 68,4 60,5 70,6 68,3 70,2 65,4 62,8 62,2 71,4 65,7 66,2

ženy 48,6 50,8 43,6 54,9 52,9 54,7 49,7 49,7 48,0 59,8 56,4 58,4

rozdíl (M-Ž) 17,9 17,6 16,9 15,7 15,4 15,5 15,7 13,1 14,2 11,6 9,3 7,8

Zdroj: Labour Force Survey 2003 (CSU 2005a: 109)
Pozn.: Údaje za Norsko nejsou k dispozici

Některé ze zemí s nejvyšší zaměstnaností žen jsou zároveň i zeměmi s nejvyšším 

podílem částečných úvazků na celkové zaměstnanosti. Průměr pro EU-25 byl za toto 

časové období 17,5 %, přičemž vysoko nad tímto průměrem je Norsko, Velká Británie, 

Německo, Švédsko, Dánsko a Belgie. V některých z těchto zemích je přitom právo na 

snížení úvazku pro rodiče s malými dětmi přímo uzákoněno (např. Německo) nebo je 

státem velmi podporováno (skandinávské země).

Lehce podprůměrné je zastoupení částečných úvazků ve Francii, Portugalsku a 

Finsku a hluboce podprůměrné pak zejména ve státech bývalého socialistického bloku -  

v Polsku, na Slovensku, v České republice, ale také ve Španělsku.
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V postkomunistických zemích je přitom malé rozšíření částečných úvazků způsobeno 

několika faktory. Na jedné straně chybí nabídka částečných úvazků ze strany 

zaměstnavatelů pro ženy a muže, kteří by si této možnosti přáli využít. Na druhé straně 

je však v postkomunistických zemí daleko nižší úroveň mezd, a proto rodiny zpravidla 

potřebují dva plnohodnotné příjmy, aby dosáhly určitého uspokojivého životního 

standardu. Poptávka po částečných úvazcích proto z tohoto důvodu není v těchto zemí 

tak vysoká jako v západní nebo severní Evropě.

Práce na částečný úvazek je přitom doménou žen, které tímto způsobem většinou řeší 

harmonizaci pracovního života s péčí o děti63. V Norsku, Velké Británii a Německu je 

více než 43 % pracujících žen zaměstnaných na částečný úvazek, zatímco, pro srovnání, 

v ČR pracuje na částečný úvazek jen 8 % a na Slovensku dokonce jen 4,3 % ze všech 

zaměstnaných žen (viz Tabulka 15).

Částečné úvazky přitom mohou být způsobem, jak lépe skloubit práci a rodinu. 

Platí to samozřejmě pouze v případě, kdy si částečný úvazek rodič dobrovolně zvolí a 

pokud je pro něho výhodný (tj. pokud na tom finančně neprodělá a je s ním nakládáno 

jako s „plnohodnotným“ zaměstnancem). Zcela opačná je přitom situace tam, kde jsou 

ženy nuceny přijmout práci na částečný úvazek z důvodu nedostatku pracovních míst na 

plný úvazek (např. v bývalém východním Německu). Druhý extrém přitom v tomto 

smyslu představují země postkomunistické, kde stávající mzdová úroveň většině párům 

jednoduše nedovoluje, aby si jeden z partnerů svůj pracovní úvazek na určitou dobu 

snížil.

Tabulka 15: Podíl částečných úvazků na celkové zaměstnanosti (3. čtvrtletí 2004)

(údaje v %>)
země NO GB DE S W DK BE FR P T F I PL E S CZ SK

muži 13,6 10,4 7,7 11,4 12,2 7,1 5,2 7,0 8,7 8,1 2,9 2,2 1,4

ženy 43,7 43,6 44,3 35,1 32,7 39,8 29,8 11,2 17,8 14,6 17,7 8,0 4,3

celkem 27,9 25,7 24,1 22,8 21,8 21,0 16,5 16,2 13,0 11,1 8,7 4,7 2,7

Zdroj: Eurostat (Romans, Haradson 2006: 5)
Pozn.: Německo -  údaje za 2. Čtvrtletí 2005

63 Německo je  přitom vnitřně diferencované, co se týče příčin, proč ženy přijímají práci na částečný 
úvazek. Zatímco v bývalém západním Německu jsou příčinou zkráceného pracovního úvazku u žen spíše 
rodinné důvody, u žen v bývalém východním Německu je  příčinou spíše nedostatečná nabídka 
zaměstnání na plný úvazek (Matějková, Paloncyová 2003:104).
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Nejvíce hodin týdně odpracují lidé v postkomunistických zemích (viz Tabulka 

16). Poláci, Češi, Slováci i Maďaři odpracují v průměru více než 40 h týdně, což je nad 

evropským průměrem 38,5 h (pro EU-25). Lehce nadprůměrně hodin pak odpracují 

Portugalci a Španělé, přesně průměrně Finové a podprůměrně pak Francouzi, Belgičané, 

Švédové, Němci, obyvatelé Velké Británie, Dánové a Norové. Tyto rozdíly mezi 

zeměmi jsou přitom dány podílem částečných úvazků na celkové zaměstnanosti a také 

odlišnou pracovní legislativou (tj. různou délkou uzákoněného pracovního týdne). 

Země s vyšším zastoupením částečných úvazků se tak automaticky dostávají na nižší 

hladinu odpracovaných hodin než země, kde částečné úvazky téměř neexistují.

Tabulka 16: Průměrně odpracované hodiny týdně (všechny typy úvazků) (3. čtvrtletí 
2004)

země PL CZ SK PT E S F I FR BE S W DE GB DK NO

muži 45,5 44,4 42,1 41,8 41,6 40,9 40,6 40,7 39,7 41,8 41,2 39,5 39,4

ženy 39,4 39,3 39,6 37,5 36,4 35,8 33,9 32,4 33,9 30,9 30,8 33,0 31,8

celkem 42,8 42,2 41,0 39,9 39,6 38,5 37,6 37,3 37,1 36,9 36,6 36,5 35,9

Zdroj: Eurostat (Romans, Haradson 2006: 6)
Pozn.: Německo -  údaje za 2. čtvrtletí 2005

Podrobnější představu o rozložení kompetencí mezi mužem a ženou v oblasti 

práce a rodinného života v jednotlivých zemích také udává procentuální zastoupení 

konkrétních typů organizace práce u partnerů v ekonomicky produktivním věku. Vůbec 

nejběžnějším způsobem organizace práce v páru je současné zaměstnání obou partnerů 

na plný úvazek. V průměru bylo v roce 2003 takovýchto domácností 45 % (průměr pro 

EU-25), přičemž tento způsob organizace pracovních kariér v páru je rozšířen hlavně 

mezi novými členskými zeměmi EU (viz Tabulka 17).

Největší podíl párů (tj. více než 60 %), které organizují své pracovní kariéry 

takovýmto způsobem je v ČR, na Slovensku, dále také v Portugalsku a ve Finsku. 

Situace, kdy pracuje pouze muž a žena je doma a stará se o děti, je  pak ze všech 

sledovaných zemích nejběžnější ve Španělsku. Model, kdy muž pracuje na plný úvazek 

a žena na částečný úvazek, je v rámci Evropy nejrozšířenější v Německu a ve Velké 

Británii. Podíl párů, kde pracuje pouze žena nebo oba partneři jsou zaměstnáni na 

částečný úvazek, je  v rámci Evropy poměrně malý. Tyto rozdíly mezi zeměmi jsou 

patrně způsobeny různou nabídkou pracovních příležitostí, odlišnými možnostmi
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organizace pracovní doby, různou sociální politikou států, úrovní příjmů a v neposlední 

řadě také specifickými genderovými stereotypy a tradicemi (Aliaga 2005:5).

Tabulka 17: Způsob organizace práce u párů ve věku 20-49 let, v nichž má alespoň 
jeden z partnerů placené zaměstnání, 2003

(údaje v %>)____________________________________________________________
c z DE ES FR PL PT SK FI GB BE

Muž i žena plný úvazek 64 37 44 52 49 67 66 63 44 43

Pracuje pouze muž* 29 26 43 25 29 21 24 21 21 25

Muž plný úvazek, žena částečný úvazek 3 28 9 16 8 7 2 7 30 24

Muž a žena částečný úvazek nebo žena plný
a muž částečný úvazek 0 2 1 2 2 1 1 2 2 3

Pracuje pouze žena 4 7 3 5 12 4 7 7 3 5

Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Zdroj: Eurostat, European Labour Force Survey 2003 (Aliaga 2005: 5)
Pozn.: údaje za Norsko, Dánsko a Švédsko nejsou k dispozici
*) Poměrně vysoký podíl párů v nichž pracuje pouze muž je  přitom zapříčiněn tím, že jako ekonomicky 
neaktivní jsou zařazeny i ženy na rodičovské dovolené. Z věcného hlediska by však bylo vhodnější 
rozlišit status ženy na rodičovské dovolené od statusu ženy v domácnosti. Takové srovnávací údaje za EU 
však nejsou k dispozici.

4.1.2 Specifika rodinných a sociálních politik sledovaných zemí ve vztahu 

k problematice slaďování pracovního a rodinného života

Na základě výše uvedených dat tedy můžeme konstatovat, že existují objektivní rozdíly 

v podmínkách na trhu práce v jednotlivých evropských zemích. Tyto diference přitom 

do velké míry souvisí i s rozdílnými koncepcemi sociálních a rodinných politik v těchto 

zemích64.

V následují části se proto snažím ve stručnosti načrtnou základní rysy sociálních 

systému daných států, přičemž se soustředím zejména na vliv na možnosti lepšího 

slaďování práce a rodiny.

Problematika slaďování práce a rodiny je v centru zájmu sociálních a rodinných 

politik většiny evropských zemí (Matějková, Paloncyová 2004: 9). Jednotlivé země se 

však poměrně výrazně liší v koncepci těchto opatření a také v úspěšnosti, s jakou se jim 

tento zásadní problém současné společnosti daří řešit.

64 Přehled základních charakteristik rodinných politik (údaje o výši porodného, rodičovské dovolené a 
podpoře v mateřství a otcovství) v daných zemí je  uveden v Příloze 7.
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Autorky Barbora Matějková a Jana Paloncyová ve své komparativní studii 

rodinných politik evropských států rozdělují celkem 5 typů sociálního státu. Vychází 

přitom ze známé typologie G. Esping-Andersena založené na koncepci tzv. 

dekomodifíkace, tj. „ do jaké míry stát garantuje právo člověka neúčastnit se trhu práce, 

aniž by to vážně ohrozilo jeho živobytí.“ (Matějková, Paloncyová 2004: 10), a 

z klasifikace W. Korpiho, který se snažil srovnat vliv jednotlivých typů sociálního státu 

na míru genderových nerovností ve společnosti (Munková, G. a kol. 2005:54). 

Sledované evropské země tedy můžeme charakterizovat podle toho, k jakému typu 

sociálního státu náleží, na státy s liberálním, konzervativním, sociálně-demokratickým a 

latinským systémem a postsocialistickými sociálními systémy (následující typologie 

podle Matějková, Paloncyová 2004: 10-11):

1. Liberální systém (anglosaský)

V liberálním systému je patrná minimální míra přerozdělování, které je 

směřováno k nejvíce potřebným. Mezi země s liberálním sociálním systémem patří 

např. Švýcarsko a Velká Británie.

Ve Velké Británii sice existuje nárok na rodičovskou dovolenou v délce 480 dní, 

pečující rodič však nemá nárok na žádnou finanční podporu (neexistuje zde 

rodičovský příspěvek). Existuje zde pouze dávka podpory v mateřství, která 

odpovídá 90 % předešlého příjmu a pobírá se po dobu 26 týdnů. Porodné, které je ve 

většině evropských zemí dávkou univerzální, je  v případě Británie dávkou 

testovanou a její výše je přibližně 29 % průměrné měsíční mzdy (Matějková, 

Paloncyová 2004, viz Příloha 7). Stát se sice snaží aktivně působit na zapojení 

rodičů na trh práce /od roku 2003 je zde zaveden nárok rodičů na částečný pracovní 

úvazek (Matějková, Paloncyová 2003: 241)/, problémem je však málo rozvinutá síť 

státních institucí péče o děti v předškolním věku. Rodina tedy ve Velké Británii 

není státem nijak zvláště podporována.

2. Sociálně-demokratický režim (skandinávský)

Základem tohoto sociálního systému je směřování k rovnosti v co nej vyšším 

standardu (Munková a kol. 2005: 52), z čehož vyplývá i univerzalita většiny 

poskytovaných dávek, která je umožněna vysokou mírou zdanění populace. Stát 

proto aktivním způsobem podporuje participaci mužů i žen na trhu práce. Síť 

institucionální péče o děti je  v těchto zemích velice rozvinutá, kvalitní a výrazně
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podporována státem. V tomto systému je prosazována aktivní politika genderové 

rovnosti, často bývají například zaváděna opatření podporující rozsáhlejší začlenění 

mužů do péče o malé děti z důvodu rychlejšího návratu ženy do práce, a podporován 

je dvoukariérový rodinný model. K této skupině patří skandinávské země -  Finsko, 

Norsko, Dánsko a Švédsko.

V těchto zemích se délka rodičovské dovolené pohybuje kolem 1 až 1,5 roku, 

přičemž s výjimkou Dánska je spojena s poměrně vysokým rodičovským 

příspěvkem ve výši až 100 % předešlé mzdy (v případě Norska). Poměrně vysoká je 

v těchto zemích i podpora v mateřství, která představuje mezi 70 % (ve Finsku) až 

100 % předešlého příjmu (Norsko, Dánsko) a trvá v rozmezí 7 týdnů (Švédsko) až 

18 týdnů (Norsko, Finsko). Ve všech těchto zemích je možné při současném 

pobírání rodičovského příspěvku pracovat na zkrácený úvazek (Matějková, 

Paloncyová 2004, viz Příloha 7). Formu sociálního státu, tak jak funguje ve 

Skandinávských zemích, lze považovat za nej vstřícnější k slaďování práce a rodiny.

3. Konzervativní systém (korporativistický, bismarckovský)

V současné době dochází mezi konzervativním režimem sociálního státu a 

sociálně-demokratickým modelem k postupnému stírání rozdílů (Munková a kol. 

2005: 53), přičemž většina ze zemí s konzervativním modelem sociálního státu dnes 

také usiluje o umožnění lepšího skloubení práce a rodiny. K hlavním nástrojům 

tohoto typu sociální státu přitom patří přerozdělování a povinné pojištění. Mezi 

země náležející k tomuto modelu sociálního státu patří Belgie, Francie, Německo, 

Rakousko nebo Nizozemí.

Délka podpory v mateřství je ve Francii 16 týdnů, v Belgii pak 15 týdnů a 

v Německu 14 týdnů, přičemž výše této dávky se pohybuje kolem 80-100 % 

předešlé mzdy. Rodičovská dovolená trvá v Belgii 6 měsíců a v Francii a Německu 

3 roky, přičemž rodičovský příspěvek je v těchto zemích poměrně nízký 

(představuje kolem 11 % (Německo) až 26 % (Francie) průměrné měsíční mzdy). 

Ve všech zemích je možné při pobírání rodičovského příspěvku pracovat na 

částečný úvazek. Není zde ovšem natolik rozvinutá síť péče o malé děti jako 

v modelu skandinávském, což může představovat výraznější problém při kombinaci 

práce a rodiny (Matějková, Paloncyová 2004, viz Příloha 7).
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4. Latinský systém

Tento model sociálního státu se vyznačuje minimální mírou intervence do 

rodiny, přičemž spoléhá na existenci „rodinné záchranné sítě“. Mezi země 

s latinským sociálním systémem patří např. Itálie, Španělsko nebo Portugalsko.

V Portugalsku neexistuje porodné a rodičovská dovolená trvá pouze 3 měsíce, 

nicméně rodičovský příspěvek, který rodič pobírá po tuto dobu, představuje 100 % 

jeho předešlé mzdy. Ve Španělsku pak sice porodné existuje, je  však dávkou 

testovanou. Rodičovská dovolená zde trvá až 3 roky, ovšem rodič nemá nárok na 

žádný rodinný příspěvek. Systém zařízení pro péči o děti v těchto zemích přitom 

není příliš rozvinutý (Matějková, Paloncyová 2004, viz Příloha 7). Stejně tak jako 

v případě Velké Británie, ani v těchto zemích tedy není rodina nijak zvláště 

podporována státem.

5. Postsocialistický systém

Postsocialistické sociální systémy zahrnují skupinu bývalých zemí východního 

bloku, v nichž se strategie rodinných a sociálních politik stále ještě formují.

V České republice, na Slovensku i v Polsku je poměrně dlouhá rodičovská 

dovolená (3 roky, přičemž v České republice zaniká nárok na pobírání rodičovského 

příspěvku až o rok později). Cenou za delší rodičovskou dovolenou je ovšem 

poměrně nízký rodičovský příspěvek65. Také podpora v mateřství zde ve srovnání 

s ostatními evropskými trvá relativně delší dobu (16 týdnů v Polsku a 28 týdnů na 

Slovensku a v ČR). Ve většině těchto zemích není možné současně pobírat 

rodičovský příspěvek a zároveň pracovat na částečný úvazek a s výjimkou Polska 

zde nemají muži nárok na pracovní volno v případě narození potomka (Matějková, 

Paloncyová 2004, viz Příloha 7). Velkou výhodou těchto zemí je však poměrně 

rozvinutá síť institucí pečujících o děti od tří let věku, v případě péče o děti mladší 

je ale většinou nabídka těchto zařízení nepostačující. Rodina je v těchto systémech 

tedy státem podporována.

Výše uvedená klasifikace se přitom váže spíše ke specifikům jednotlivých 

sociálních systémů co do zabezpečení v nemoci, důchodů, podpory v nezaměstnanosti a 

podobně. Z hlediska rodinné politiky však můžeme rozlišovat mezi zeměmi s minimální

65 S výjimkou ČR po 1. 1. 2007.
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podporou rodiny ze strany státu (země s latinským a liberálním sociálním režimem) a 

zeměmi, kde je patrná relativně vysoká podpora rodiny ze strany státu (země se 

sociálně-demokratickým sociálním systémem, konzervativním systémem a 

postsocialistické státy).

4.1.3 Shrnutí

Jak se tedy ukázalo, mezi jednotlivými evropskými zeměmi existují objektivní rozdíly, 

a to jak v podmínkách na trhu práce, tak i v uspořádání jednotlivých sociálních systémů 

a rodinných politik. Na základě výše uvedených poznatků lze tedy klasifikovat několik 

typů zemí (viz Tabulka 18).

Do jaké míry tyto diference mezi jednotlivými skupinami zemí korespondují 

s rozdíly v subjektivním hodnocení napětí mezi soukromým a pracovním životem? A 

liší se vůbec jednotlivé evropské země v tom, jak jejich obyvatelé vnímají intervenci 

pracovního života do soukromí? To jsou klíčové otázky, na které odpovídám 

v následující části textu.

Tabulka 18: Typologie vybraných evropských zemí (objektivnípodmínky)
Skandinávské 

země 
(FI, DK, SW, 

NO)

Postkomunistické 
země 

(CZ, PL, SK)

Země jižní 
Evropy 

(ES, PT)

Země západní 
Evropy 

(BE, DE, FR)

Velká
Británie66

Uspořádání 
na trhu práce

Méně 
odpracovaných 

hodin týdně, 
velké rozšíření 

částečných 
úvazků, vysoká 

participace žen na 
pracovním trhu 

(malé genderové 
rozdíly)

Nejvíce  
odpracovaných hodin 

týdně, velmi malé 
rozšíření částečných 

úvazků, vyšší 
participace žen na 

trhu práce

Nadprůměrný 
počet 

odpracovaných 
hodin týdně, 
podprůměrné 

rozšíření 
částečných 

úvazků, vyšší 
míra 

genderových 
rozdílů v míře 
participace na 

trhu práce 
(zvláště pak 
Španělsko)

Lehce 
podprůměrný 

počet 
odpracovaných 

hodin týdně, 
relativně vysoký 
podíl částečných 
úvazků, větší či 
menší genderové 

rozdíly mezi 
participací mužů 

a žen na trhu 
práce

Lehce 
podprůměrný 

počet 
odpracovaných 

hodin týdně, 
vysoký podíl 
částečných 

úvazků, vyšší 
participace žen 
na trhu práce

Sociální
systém

Sociálně
demokratický 

(velká podpora 
rodiny, rozsáhlá 

opatření na 
podporu 

skloubení práce a 
rodiny)

Postsocialistický 
(relativně vysoká 

podpora rodiny ze 
strany tátu)

Latinský 
(malá podpora 

rodiny a 
nedostatečná 
opatření na 

skloubení práce a 
rodiny)

Konzervativní 
(podpora rodiny 

a relativně 
vyspělý systém  

opatření na 
skloubení práce a 

rodiny)

Liberální 
(malá podpora 

rodiny a 
nedostatečná 
opatření na 

skloubení práce 
a rodiny)

66 Velká Británie je  zařazena jako samostatná země, protože má svá jistá specifika oproti zemím západní 
Evropy: poměrně velké rozšíření částečných úvazků a vyšší participace žen na trhu práce je  zde spojena 
s liberálním modelem sociálního státu a minimální podporou rodiny ze strany státu.
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4.2AnaIytická část

Tématika zasahování práce do soukromého života byla v Evropském sociálním 

výzkumu (ESS) zastoupena následujícími otázkami:

■ Jak často se zabýváte pracovními problémy mimo svou pracovní dobu?

■ Jak často vám vaše zaměstnání brání, abyste věnoval/a čas rodině nebo 

partnerovi?

■ Jak často se vracíte z práce domů natolik unaven/a, že už ani nemáte síly užít 

si čas, který doma strávíte?

■ Jak často vašemu partnerovi nebo rodině67 vadí vaše pracovní zátěž?

V první části analýzy porovnávám průměrné odpovědi na tyto jednotlivé otázky 
• j  i  • '  6 8za jednotlivé země . V druhé části analýzy pak provádím komplexní srovnání 

jednotlivých zemí metodou hierarchické shlukové analýzy, jejímž výstupem je nalezení 

určitých typů vzájemně si podobných zemí. Do analýzy byli zahrnuti pouze 

ekonomicky aktivní lidé, kteří mají alespoň jedno dítě a žijí s ním ve společné 

domácnosti.

4.2.1 Souvislosti pracovního a soukromého života ve vybraných evropských 

zemích -  porovnání průměrných odpovědí na jednotlivé otázky

4.2.1.1 Řešení pracovních problémů mimo pracovní dobu

Jak se ukázalo, obyvatelé evropských zemí nemají tendenci věnovat se práci běžně 

mimo svou pracovní dobu. Rozpětí průměrných odpovědí na otázku: „Jak často se 

zabýváte pracovními problémy mimo svou pracovní dobu?“ se za sledované země 

pohybuje v rozmezí 2,22 (Portugalsko) a 3,16 (Finsko), což znamená, že lidé v Evropě 

si v průměru „nosí práci domů“ přibližně „zřídka“ až „někdy“ (viz Tabulka 19). 

Ačkoliv nejsou diference v průměrných odpovědích za jednotlivé země na první pohled

67 Ve smyslu blízkých rodinných příslušníků.
68 Analýza je  prováděna na souboru převáženém designovými váhami.
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nijak markantní, existují mezi nimi statisticky významné69 rozdíly. V České Republice, 

Velké Británii a ve Španělsku jsou přitom odpovědi respondentů statisticky významně 

závislé na pohlaví (v těchto zemích se svými pracovními problémy ve volném čase 

častěji zabývají muži než ženy).

Tabulka 19: Jak často se zabýváte pracovními problémy mimo svou pracovní dobu?

(1 = nikdy, 2 = zřídka, 3 = někdy, 4 = často, 5 = stále)

Fl SK PL CZ* DK BE ES* GB* DE s w FR NO PT

muži 3,21 2,92 2,81 2,95 2,90 2,79 2,91 2,94 2,66 2,55 2,56 2,58 2,27
ženy 3,11 2,99 2,93 2,74 2,80 2,88 2,71 2,64 2,77 2,64 2,50 2,45 2,18

celkem 3,16 2,94 2,87 2,86 2,84 2,83 2,82 2,81 2,72 2,59 2,53 2,52 2,22
N 561 460 489 587 564 472 513 557 406 559 492 546 495

Pozn.: Pouze ekonomicky aktivní lidé s dětmi.
*)Statisticky významné rozdíly v odpovědích mužů a žen. Testováno Mann -W hitneyovým U na hladině 
významnosti a = 5 %.

Nejčastěji své pracovní problémy mimo pracovní dobu řeší Finové, Slováci a 

Poláci, nejméně často pak Francouzi, Norové a Portugalci. Česká Republika se se svou 

průměrnou odpovědí 2,86 umístila v horní části pomyslného žebříčku.

4.2.1.2 Pocity vyčerpání z práce

Mezi evropskými zeměmi existují statisticky významné rozdíly v průměrných 

odpovědích na otázku „Jak často se vracíte z práce domů natolik unaven/a, že už ani 

nemáte síly užít si čas, který doma strávíte?“, ovšem pohybují se v poměrně malém 

rozpětí 2,52 (Portugalsko) a 3,12 (Polsko) (viz Tabulka 20). Obyvatelé sledovaných 

evropských zemí se tedy v průměru cítí být vyčerpáni a unaveni z práce „zřídka“ až 

„někdy“.

Mezi země, kde lidé pociťují nej větší vyčerpání z práce, patří Polsko, Slovensko 

a Český republika. Naopak nejméně často se takto vyčerpáni cítí být Norové a 

Portugalci.

69 Všechny závislosti v následující části textu byly testovány testy shody středních hodnot na hladině 
významnosti a  = 5 %, a to Mann -Whitneyovým U (v případě testování závislosti na pohlaví) a Kruscall - 
Wallisovým testem (v případě testování rozdílností mezi jednotlivými zeměmi).

66



Ve Švédsku, Finsku a Belgii existují statisticky významné rozdíly v odpovědích 

mužů a žen. Zeny se přitom obecně cítí být natolik vyčerpány z práce, že ani nemají síly 

užít si čas, který doma stráví, častěji než muži.

Tabulka 20: Jak často se vracíte z práce domů natolik unaven/a, že už ani nemáte síly 
užít si čas, který doma strávíte?

(1 = nikdy, 2 = zřídka, 3 = někdy, 4 = často, 5 = stále)

PL SK CZ SW * GB DK FR DE E S BE* FI* NO P T

muži 3,04 3,01 3,00 2,91 2,92 2,86 2,96 2,85 2,82 2,79 2,74 2,79 2,49

ženy 3,21 3,09 2,97 3,05 3,03 3,00 2,92 3,01 2,95 2,98 2,99 2,82 2,55

celkem 3,12 3,05 2,99 2,98 2,97 2,94 2,94 2,93 2,88 2,87 2,87 2,81 2,52

N 493 461 588 559 557 564 496 404 513 471 561 545 495

Pouze ekonomicky aktivní lidé s dětmi.
*)Statisticky významné rozdíly v odpovědích mužů a žen. Testováno Mann Whitneyovým U na hladině 
významnosti a  = 5 %.

4.2.1.3 Omezování času stráveného s rodinou nebo partnerem

Rozdíly ve skupině sledovaných evropských zemí v průměrné odpovědi na otázku „ Jak 

často Vám Vaše zaměstnání brání, abyste věnoval/a čas rodině nebo partnerovi? “ se 

opět ukázaly jako statisticky významné. Průměrné odpovědi se přitom pohybovaly v 

rozpětí 2,26 (Portugalsko) a 3,07 (Španělsko) (viz Tabulka 21).

Nejčastěji pociťují tento typ omezení plynoucího ze zaměstnání Češi, Slováci, 

Poláci, a Španělé. Ve všech těchto zemích je přitom patrný nadprůměrný počet 

odpracovaných hodin a podprůměrné zastoupení částečných úvazků. Nejméně často se 

oproti tomu cítí být omezováni svou prací Němci, Norové a Portugalci. Důvodem pro to 

může v případě Německa a Norska to, že jsou to země s relativně nižším počtem 

odpracovaných hodin, kde jsou velice rozšířeny částečné úvazky.

V Čechách, ve Francii, Dánsku a Norsku je průměrná odpověď na tuto otázku 

statisticky významně determinována pohlavím respondenta, přičemž mužům v těchto 

zemích omezuje zaměstnání čas, který by věnovali rodině nebo partnerce, častěji než 

ženám.
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Tabulka 21: Jak často vám vaše zaměstnání brání, abyste věnoval/a čas rodině nebo 
partnerovi?

(1 = nikdy, 2 = zřídka, 3 = někdy, 4 = často, 5 = stále)

E S PL SK CZ* BE GB FR* s t v F I DK* DE NO* P T

muži 3,10 3,08 3,03 2,99 2,75 2,IQ 3,03 2,80 2,73 2,79 2,66 2,75 2,19

ženy 3,03 2,89 2,85 2,69 2,82 2,88 2,48 2,64 2,70 2,54 2,61 2,46 2,33

celkem 3,07 2,99 2,95 2,85 2,78 2,78 2,77 2,72 2,71 2,65 2,64 2,62 2,26

N 513 490 459 586 471 557 495 559 561 561 406 546 491

Pozn.: Pouze ekonomicky aktivní lidé s dětmi.
*) statisticky významné rozdíly v odpovědích mužů a žen. Testováno Mann -Whitneyovým U na hladině 
významnosti a  = 5 %.

4.2.1.4 Jak vnímají respondentovu pracovní zátěž jeho partner nebo blízká

rodina?

Průměrné odpovědi na otázku: „Jak často vašemu partnerovi nebo rodině vadí vaše 

pracovní zátěž?“ jsou v rámci skupiny sledovaných zemí opět statisticky významně 

diferencovány. Nejčastěji vadí pracovní nasazení partnerům a partnerkám obyvatel 

Slovenska a Španělska. Naopak nejméně často vadí pracovní zátěž partnerům a 

partnerkám pracujících lidí ve Velké Británii a Portugalsku. Česká republika se přitom 

pohybuje spíše ve spodní části pomyslného žebříčku.

Tabulka 22: Jak často vašemu partnerovi nebo rodině vadí vaše pracovní zátěž?

(1 = nikdy, 2 = zřídka, 3 = někdy, 4 = často, 5 -  stále)

ES SK FR DK NO* BE DE SW PL CZ FI GB* PT

muži 2,58 2,56 2,61 2,41 2,41 2,24 2,32 2,28 2,28 2,24 2,13 2,05 1,70

ženy 2,49 2,40 2,04 2,26 2,14 2,35 2,25 2,26 2,12 2,08 2,18 1,83 1,71

celkem 2,54 2,49 2,34 2,33 2,29 2,29 2,28 2,27 2,21 2,17 2,16 1,96 1,71

N 511 440 495 542 546 471 405 553 478 581 557 532 483

Pozn.: Pouze ekonomicky aktivní lidé s dětmi.
*) Statisticky významné rozdíly v odpovědích mužů a žen. Testováno Mann -W hitneyovým U na hladině 
významnosti a  = 5 %.

Pouze v Norsku a ve Velké Británii přitom existují statisticky významné rozdíly 

v odpovědích mužů a žen. V obou případech jsou to přitom spíše partnerky nebo rodiny 

pracujících mužů, které si stěžují na jejich pracovní zátěž o něco častěji než partneři a
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rodiny zaměstnaných žen.

Odpovědi respondentů na všechny čtyři výše uvedené otázky jsou přitom ve 

všech zemích vzájemně statisticky významně korelovány, přičemž hodnoty korelačních 

koeficientů se mezi jednotlivými sledovanými zeměmi příliš neliší. Korelační 

koeficienty vyjádřené za celou skupinu vybraných evropských zemí se pohybují 

v rozmezí 0,281 (v případě korelačního koeficientu mezi odpověďmi na otázky: „Jak 

často se zabýváte pracovními problémy mimo svou pracovní dobu?“ a „Jak často vám 

vaše zaměstnání brání, abyste věnoval/a čas rodině nebo partnerovi? “) a 0,551 (v 

korelačního koeficientu mezi odpověďmi na otázky: ,Jak často vašemu partnerovi nebo 

rodině vadí vaše pracovní zátěž?“ a „Jak často vám vaše zaměstnání brání, abyste 

věnoval/a čas rodině nebo partnerovi?“)70. Můžeme tedy shrnout, že čím častěji se 

člověk zabývá svými pracovním úkoly ve svém volném čase, tím spíše se cítí natolik 

vyčerpán z práce, že ani nemá síly užít si čas, který doma stráví, tím spíše mu pak i 

práce brání věnovat čas rodině nebo partnerovi, z čehož zároveň plyne i to, že tím 

častěji jeho pracovní zátěž vadí jeho rodině nebo partnerovi.

4.2.2 Celkové porovnání jednotlivých zemí

K celkovému porovnání jednotlivých zemí byla použita metoda hierarchické shlukové 

analýzy, která umožňuje pracovat s výše analyzovanou baterií otázek komplexně jako 

s jedním celkem. Díky této metodě je možné určit, jaké země si jsou z hlediska 

odpovědí na různé otázky vzájemně více či méně podobné a s pomocí přehledného 

grafu (tzv. dendrogramu), který je výstupem z této procedury, vztahy mezi zeměmi 

komentovat a interpretovat. Do této metody vstupovaly hodnoty celkových průměrných 

odpovědí za jednotlivé země na výše uvedené čtyři otázky týkajících se zasahování 

práce do soukromého života, jejichž podrobnější analýze byla věnována předchozí část. 

Na základě této metody tedy můžeme konstatovat, že v souvislosti s mírou zasahování 

profesního života do života soukromého existují následující typy zemí (viz Graf 4):

70 Použit byl Spearmanův korelační koeficient, podrobná tabulka korelačních koeficientů je  uvedena 
v Příloze 8.
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Graf 4: Jednotlivé typy zem í (metoda hierarchické shlukové analýzy)
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Pozn.: Použitá metoda hierarchické shlukové analýzy: metoda průměrných vzdáleností (Average 
Linkage), Euklidovská vzdálenost

1. Země s vyšší mírou zasahování práce do soukromého života

A) Česká republika, Polsko, Velká Británie

Lidé v těchto zemích řeší relativně častěji své pracovní problémy ve volném 

čase a častěji než ostatní se vrací z práce natolik unaveni, že ani nemají síly užít 

si čas, který doma stráví. Ve srovnání s obyvateli ostatních evropských zemí 

také tito lidé častěji pociťují, že jim  jejich zaměstnání brání trávit čas s 

partnerem/kou nebo rodinou. Pracovní zátěž obyvatel těchto zemí ovšem 

relativně méně často vadí jejich partnerům/kám nebo rodinám.
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B) Španělsko, Slovensko

Španělé a Slováci vykazují v tomto směru obdobné charakteristiky jako 

obyvatelé výše zmiňovaných zemí. Liší se ovšem v tom, že pracovní zátěž 

pracujících lidí zde častěji vadí jejich partnerům/kám a rodinám.

Mezi země s relativně vyšší mírou intervence práce do soukromí tedy patří země 

postsocialistické, Španělsko a Velká Británie. S výjimkou Velké Británie jsou to 

země s podprůměrným zastoupením částečných úvazků, a v důsledku toho i s 

vyšším počtem průměrně odpracovaných hodin týdně. V případě Velké Británie a 

Španělska přitom existuje jen minimální podpora rodiny ze strany státu a 

problematika harmonizace práce a rodiny je zde nedostatečně řešena. Možnosti 

rodičů při slaďování kariéry a rodinného života jsou tak v těchto zemích poměrně 

stižené.

2. Země s nižší mírou zasahování práce do soukromého života

v

A) Francie, Švédsko, Norsko, Německo, Dánsko, Belgie

Obyvatelé těchto zemí se relativně méně často zabývají svými pracovními 

problémy mimo pracovní dobu, méně často se jim  také stává, že by přicházeli 

domů natolik vyčerpáni, že by ani neměli sílu užít si čas, který doma stráví. 

Podle jejich názoru jim práce také daleko méně omezuje čas strávený s rodinou 

nebo partnerem než v případě zemí s vyšší mírou zasahování práce do soukromí. 

Ve srovnání s ostatními zeměmi zde však relativně častěji vadí partnerům, 

partnerkám a rodinám pracujících lidí jejich pracovní zátěž.

B) Finsko

Finsko se v analýze vydělilo jako specifická země, ve které je však patrná nižší 

míra zasahování práce do soukromí. Od předchozí skupiny zemí ho odlišuje 

skutečnost, že jeho obyvatelé se nejčastěji ze všech Evropanů věnují svým 

pracovním úkolům ve volném čase. Zároveň je ve Finsku také relativně méně 

časté, že by pracovní zátěž pracujících lidí vadila jejich partnerům/kám a 

rodinám. V ostatních charakteristikách se však Finsko s výše uvedenou 

skupinou zemí shoduje.

v
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Všechny tyto země spojuje mimo jiné existence rozvinutých sociálních systémů, 

relativně vysoká podpora rodiny ze strany státu, pokročilý systém opatření 

umožňujících lepší skloubení práce a rodiny a rozšířené využívání částečných úvazků. 

Jak se tedy ukázalo, respondenti tuto svou „objektivně“ výhodnější pozici reflektují ve 

svých odpovědí a ve srovnání s ostatními zeměmi pociťují nižší míru zasahování práce 

do soukromí.

3. Portugalsko

Portugalsko se vydělilo jako zcela specifická evropská země, která představuje ze všech 

sledovaných zemí stát s vůbec nej nižší mírou intervence pracovního života do 

soukromí. Portugalci se nejméně ze všech Evropanů zabývají svými pracovními 

problémy mimo pracovní dobu, cítí se nejméně vyčerpáni z práce, jejich zaměstnání jim 

nejméně omezuje čas, který by chtěli strávit s rodinou nebo partnerem/kou, a možná i 

právě proto jim málokdy vadí pracovní zátěž jejich pracujících partnerů a partnerek.

Tato zjištění jsou přitom s ohledem na „objektivní“ podmínky pracujících lidí 

v Portugalsku poměrně překvapivá. Portugalsko totiž patří k zemím, kde by se dala 

očekávat spíše větší míra intervence práce do soukromého života. Je zde patrný 

nadprůměrný počet odpracovaných hodin týdně, větší míra genderových rozdílů 

v participaci na trhu práce a relativně nízké rozšíření částečných pracovních úvazků. 

Přestože v této zemi většina partnerů organizuje svůj život tak, že oba pracují na plný 

úvazek, sociální systém Portugalska příliš nepodporuje rodinu ani lepší možnosti 

slaďování práce a rodinného života. Hodnocení míry intervence práce do soukromí je 

tedy v Portugalsku formováno ještě dalšími faktory, nejspíše pak hodnotami a postoji 

portugalské společnosti vážícími se k práci a rodinnému a partnerskému životu.

Co se týče souvislosti míry genderové nerovnosti v participaci na trhu práce ve 

vztahu k míře pociťovaného napětí mezi pracovní a soukromou sférou, ukázalo se, že 

její interpretace není zcela jednoznačná. Na jedné straně platí, že v zemích, kde je 

vysoká participace žen na trhu práce a kde jsou v tomto smyslu jen minimální 

genderové rozdíly (Skandinávie) je také v menší míře pociťováno napětí mezi 

pracovním a rodinným životem. Na druhé straně se zároveň s tím také ukázalo, že zemí 

s nejnižší mírou zasahování práce do soukromého života je Portugalsko, kde jsou ovšem 

patrné velké genderové nerovnosti nejen na trhu práce ale i v celé společnosti.
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4.2.3 Shrnutí

Z porovnání údajů týkajících se uspořádání na trhu práce a charakteristik jednotlivých 

sociálních systémů vyplynulo, že mezi jednotlivými sledovanými evropskými zeměmi 

existují významné rozdíly. Na základě „objektivních“ charakteristik lze přitom země 

rozdělit do několika skupin na:

■ země skandinávské (velké rozšíření částečných úvazků, vysoká podpora rodiny 

ze strany státu a rozsáhlá opatření pro lepší skloubení práce a rodiny),

■ země postkomunistické (malé rozšíření částečných úvazků, vyšší podpora rodiny 

ze strany státu),

■ země jižn í Evropy (menší rozšíření částečných úvazků, malá podpora rodiny 

státem, nedostatečná opatření na lepší skloubení práce a rodiny),

■ země západní Evropy (větší rozšíření částečných úvazků, vyšší podpora rodiny 

ze strany státu a relativně uspokojivá nabídka opatření pro snadnější slaďování 

práce a rodiny),

■ Velká Británie (od zemí západní Evropy se liší minimální podporou rodiny ze 

strany státu).

Ukázalo se přitom, že se tyto objektivní charakteristiky jednotlivých zemí 

odrážejí i v subjektivních výpovědích samotných respondentů týkajících se toho, do 

jaké míry jim práce zasahuje do soukromého života.

K zemím s relativně nižší mírou zasahování práce do soukromého života patří 

země západní Evropy (Francie, Německo, Belgie) a země Skandinávie (Švédsko, 

Norsko, Dánsko a Finsko). Všechny tyto země přitom spojuje mimo jiné i existence 

rozvinutých sociálních systémů, relativně vysoká podpora rodiny ze strany státu, 

pokročilý systém opatření umožňujících lepší skloubení práce a rodiny a rozšířené 

využívání částečných úvazků.

Mezi zeměmi s relativně vyšší mírou zasahování práce do soukromí se 

objevily bývalé postkomunistické státy (Česká republika, Slovensko a Polsko) a dále 

pak Španělsko a Velká Británie. Ve všech těchto zemích jsou přitom oproti zemím 

skandinávským a zemím západní Evropy patrné relativně stižené podmínky pro 

slaďování práce a rodiny. S výjimkou Velké Británie je v těchto zemích malé rozšíření 

částečných úvazků a v případě Velké Británie a Španělska existuje jen minimální 

podpora rodiny ze strany státu.
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Překvapujícím zjištěním přitom je, že zemí s vůbec nejnižší mírou intervence 

práce do soukromí je Portugalsko, ačkoliv jeho objektivní charakteristiky by 

poukazovaly spíše na existence větší míry intervence práce do soukromí.

Podařilo se tedy prokázat, že v zemích s propracovaným sociálním systémem, 

který podporuje možnosti lepšího skloubení práce a rodiny, a kde je zároveň i rozšířeno 

využívání částečných úvazků, lidem zasahuje práce relativně méně do soukromého 

života. Oproti tomu v zemích, kde jsou omezené možnosti slaďování pracovního 

rodinného života, lidé (s výjimkou Portugalců) pociťují větší tlak práce a pracovního 

života na soukromí.
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5 ZÁVĚRY

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na vztah pracovního a soukromého, 

partnerského a rodinného života v současné české společnosti. Zjišťovala jsem, jak 

v nových pracovních podmínkách, které v České republice nastaly po roce 1989, lidé 

hodnotí vliv práce na svůj partnerský a rodinný život a jakým způsobem, v situaci, kdy 

jsou ekonomicky aktivní většinou oba partneři, probíhá organizace pracovních kariér 

v páru. Provedla jsem také srovnání vybraných Evropských zemí z hlediska toho, do 

jaké míry pociťují jejich občané napětí mezi pracovním a rodinným životem.

Ačkoliv jsou dnes nároky zaměstnavatelů na zaměstnance daleko vyšší než byly 

dříve, v české společnosti tento fakt nezpůsobil, že by lidé nějak výrazně pociťovali 

napětí mezi svým pracovním a rodinným životem. Většina lidí má pocit, že dobře 

zvládá práci i rodinu, a domnívá se, že jejich práce nemá žádný vliv na život rodiny a 

mezilidské vztahy v ní. Přesto se zde však vydělila i určitá skupina lidí, která se liší od 

majoritní české populace. Tuto skupinu tvoří lidé ve stresově a časově náročných 

pracovních pozicí. Na jedné straně sem patří skupina lidí pracujících na vrcholu 

zaměstnanecké hierarchie -  tj. vedoucí a řídící pracovnice a pracovníci, na straně druhé 

sem však patří zaměstnanci na méně privilegovaných pozicích provozních pracovníků 

ve službách a obchodu. Mimo to je zde také zvýšený podíl podnikatelů. Tito lidé přitom 

ve srovnání s ostatními pociťují větší míru napětí mezi pracovním a soukromým 

životem a jejich práce jim také častěji než ostatním způsobuje problémy v osobním i 

rodinném životě.

Způsob harmonizace pracovních kariér má v České republice stále spíše 

„tradiční“ podobu. Ačkoliv je sice pravda, že profesní kariéra partnera s nižším 

vzděláním se přizpůsobuje kariéře partnera s vyšším vzděláním, v případě kontroly 

vlivu proměnných (jako je vzdělání, věk, počet dětí, náročnost zaměstnání a míra 

vzdělanostní homogenity partnerství), se však ukázalo, že je to stále především žena, 

kdo svou kariéru přizpůsobuje partnerovi. Ačkoliv tedy příjem ženy mnohdy 

představuje nezbytnou součást rodinného rozpočtu, žena je ten, kdo ve svém pracovním 

životě častěji činí kompromisy.

Česká společnost je přitom dosti „tradiční“ i co se týká rozdělení (nebo spíše 

nerozdělení) domácích prací mezi partnery. Vedle převažujících „tradičních 

partnerství“, v nichž všechny nebo většinu domácích prací vykonává žena, se však
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objevuje i poměrně významná část populace (cca 32 %), která prosazuje spravedlivější 

rozdělení domácích prací mezi mužem a ženou. V těchto moderních partnerství žijí 

zejména mladí lidé, muži a ženy ve vysoce kvalifikovaných profesích a zvláště pak 

ženy-manažerky a bezdětné páry. Jak se ovšem ukázalo, rozdělení domácích prací se 

v neprospěch ženy mění po narození dětí, kdy žena odejde s dítětem na mateřskou 

dovolenou, a muž se tak stane jediným živitelem rodiny.

V případě dělby domácích prací přitom analýza odhalila další zajímavé 

souvislosti. Lidé, kteří se s partnerem nebo partnerkou rovnoměrně dělí o domácí práce, 

mají také spíše než ostatní lidé pocit, že dobře zvládají pracovní i rodinné povinnosti. 

Rovnoměrné rozdělení domácích prací mezi oba partnery také souvisí s vyšší 

spokojeností s různými životními oblastmi. Lidé žijící v moderních partnerstvích, kde se 

oba partneři dělí o domácí práce, jsou ve srovnání s ostatními spokojenější se svým 

partnerským životem, s životem mimo zaměstnání a v případě skupiny žen i se svým 

profesním životem.

Napětí mezi soukromým a rodinným životem, které pracující lidé v České 

republice pociťují, však není pouze jakýmsi abstraktním ukazatelem, který nemá žádný 

vztah k sociální realitě. Lidé, kteří dobře zvládají práci i rodinu, jsou zároveň i 

spokojenější jak s oblastí profesního života, tak i se svým životem soukromým a 

partnerským, a naopak. Napětí mezi těmito sférami se odráží i v menší spokojenosti 

s těmito životními oblastmi.

Profesní a soukromé životy určitých skupin lidí jsou významně provázány. 

Zvláště to platí o skupině žen-vysokoškolaček, pracovníků v časově a stresově 

náročných pozicích, vedoucích a řídících pracovnících a ženách ve vědeckých a 

odborných profesích. Příčinou partnerských rozchodů nebo rozvodů těchto lidí totiž 

bývá v daleko větší míře než u ostatních lidí právě práce a profesní život.

Ačkoliv je všeobecné vnímání vztahu práce a soukromého života u velké části 

české populace poměrně nekonfliktní, z hlediska mezinárodního srovnání souboru 

rodičů s dětmi není situace v České republice tak jednoznačná. V porovnání s ostatními 

evropskými státy se totiž ukázaly významné rozdíly mezi situací v České republice a 

v některých vyspělých západoevropských zemích. Česká republika patří spolu s Velkou 

Británií, Španělskem, Polskem a Slovenskem k zemím s relativně vyšší mírou napětí 

mezi pracovním a soukromým životem. Mezi země, kde práce zasahuje lidem do 

soukromí v relativně nižší míře, patří země Skandinávie (Finsko, Norsko, Švédsko a 

Dánsko) a dále pak některé západoevropské země (Německo, Francie a Belgie).
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Ukázalo se přitom, že napětí mezi pracovním a soukromým životem souvisí s 

objektivními charakteristikami daných zemí (tj. s uspořádáním jejich rodinných politik a 

trhů práce). V zemích s propracovaným sociálním systémem, kde jsou podporovány 

možnosti lepšího skloubení práce a rodiny a kde je zároveň i rozšířené využívání 

částečných úvazků, lidem zasahuje práce méně do soukromého života než v zemích, 

kde jsou možnosti harmonizace práce a rodiny jen omezené.

Mnoho zahraničních autorů a autorek se domnívá, že profesní život působí 

negativně na rodinný život a způsobuje lidem konflikty a problémy v soukromé sféře 

(Beck, Beck-Gemsheim 1995, Beck 2004, Hochschild 1997, Bradley 1999, Edwards, 

Wajcman 2005, Hakim 2000). Nezdá se však, že by jejich předpoklady jednoznačně 

odpovídaly situaci majoritní české společnosti. Výpovědi velké části pracujících v ČR 

totiž nepoukazují na to, že by lidé pociťovali nějaké výrazné konflikty mezi svým 

pracovním a soukromým životem. Výjimku v tomto směru však z velké části tvoří lidé, 

kteří se rozhodli budovat náročnou pracovní kariéru nebo začali sami podnikat. V těchto 

případech je přitom tlak pracovního života na rodinný a partnerský život pociťován 

poměrně výrazně.

Tato zjištění však neznamenají, že by byl problém slaďování pracovního a 

rodinného života v České republice uspokojivě vyřešen. Mezinárodní srovnání totiž 

prokázalo, že pracující rodiče v České republice pociťují ve srovnání s lidmi ve 

vybraných vyspělých evropských zemích vyšší míru napětí mezi rodinným, 

partnerským a pracovním životem. To je tedy signál, který poukazuje na skutečnost, že 

je zde prostor pro zlepšování podmínek harmonizace práce a rodiny.
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SUMMARY

The thesis deals with relationships between the labour market and the private, family 

and partnership life in the contemporary Czech society. The Czech Republic has 

undergone many changes since the year 1989. Labour market and family and private 

life are the domains that have been substantially affected be these changes. Attention is 

focused on the question how working people perceive the influence o f the working life 

on their private and family life under new conditions existing on the labour market 

(such as increasing job mobility, working-hour flexibility, new ways of the work 

organisation, and rising unemployment). Another topics discussed in this work are the 

ways in which people solve questions o f a coordination o f two working careers within a 

couple and the partnership life in a context of professional lives of partners. A 

comparison of the level of conflict experienced between the working and private life in 

several European countries is also performed. The present work is based on a 

quantitative analysis o f the two data sources. The first part is based on the data collected 

in a study involving 5510 respondents, which was done in the Czech Republic in the 

year 2005. The second part is based on the European Social Survey (ESS) data collected 

in the years 2004 and 2005.
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PŘÍLOHY

Příloha 1: Konstrukce ukazatelů časové a stresové náročnosti 

zaměstnání

Obecný postup:

■ standardizace původních proměnných, z nichž byl index konstruován;

■ z těchto standardizovaných hodnot byl vypočten aritmetický průměr pro 

každého respondenta, všechny vstupní proměnné měly stejnou váhu; v případě 

chybějících hodnot se průměr počítal ze zbylých proměnných (tj. z ostatních 

nechybějících hodnot);

■ výsledný index byl kategorizován podle daných percentilů

Celkový index časové náročnosti zaměstnání:

Vstupní proměnné:

■ odpracované hodiny v hlavním a vedlejším zaměstnání;

■ počet dní v týdnu, kdy si respondent bere práci na večer domů;

■ počet odpracovaných víkendových dnů za měsíc;

■ počet dní v měsíci, kdy respondent odpracuje více jak 10 hodin za den.

Kategorizace podle percentilů:

0-4% - výrazně podprůměrná časová náročnost,

4-24% - podprůměrná časová náročnost,

24-70% - průměrná časová náročnost,

70-90% - nadprůměrná časová náročnost,

90-100% -výrazně nadprůměrná časová náročnost.



Index časové náročnosti - kategorie

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid výrazně podpůměrná 
časová náročnost práce 216 3,9 4,0 4,0

podprůměrná časová 
náročnost práce 1117 20,3 20,6 24,6

průměrná časová 
náročnost práce 2461 44,7 45,4 70,0

nadprůměrná časová 
náročnost práce 1084 19,7 20,0 90,0

výrazně nadprůměrná 
časová náročnost práce 541 9,8 10,0 100,0

Total 5419 98,3 100,0
Missing System 91 1,7
Total 5510 100,0

Celkový index stresové náročnosti zaměstnání: 

Vstupní proměnné

■ Odpověď na otázku: „Je váš výdělek závislý na vašem výkonu, tj. pracujete-li 

s menším nasazením, dostanete méně peněz a naopak? “ (Varianty odpovědi: 

„rozhodně závislý“, „spíše závislý“, „spíše není závislý“, „rozhodně není 

závislý“);

■ Odpověď na otázku: „Je pro vás vaše zaměstnání zdrojem stresu i mimo 

pracovní dobu?“ (Varianty odpovědi: „stále“, „často“, „občas“, „málokdy“);

■ Odpověď na otázku: „Jak byste charakterizoval/a vztahy na vašem pracovišti? “ 

(Varianty odpovědi: „přátelská až důvěrná atmosféra“, „dobrá spolupráce bez 

osobní blízkosti“, „chladné neosobní vztahy“, „atmosféra plná napětí a 

konfliktů“);

Kategorizace podle percentilů

0-10% - výrazně podprůměrná stresová náročnost,

10-30% - podprůměrná stresová náročnost,

30-70% - průměrná stresová náročnost,

70-90% - nadprůměrná stresová náročnost,
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90-100% -výrazně nadprůměrná stresová náročnost.

Celkový index stresovosti práce - kategorie

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid výrazně podpůměrně 
stresová práce 548 9,9 10,1 10,1

podprůměrně stresová 
práce 1207 21,9 22,3 32,4

průměrně stresová práce 2254 40,9 41,6 73,9
nadprůměrně stresová 
práce 935 17,0 17,2 91,2

výrazně nadprůměrná 
stresová práce 479 8,7 8,8 100,0

Total 5423 98,4 100,0
Missing System 87 1,6
Total 5510 100,0
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Příloha 2: Kdo přizpůsobuje svou profesní kariéru partnerovi 
(kontingenční tabulka)

Tabulka: Kdo přizpůsobuje svou profesní kariéru partnerovi?

muž žena celkem

Můj profesní život ustupuje partnerovu 
profesnímu životu.

řádková % 20,5 79,5 100,0
sloupcová % 16,3 71,6 42,3
% z celku 8,7 33,6 42,3

Partnerův profesní život ustupuje mému 
profesnímu životu.

řádková % 76,9 23,1 100,0
sloupcová % 83,7 28,4 57,7
% z celku 44,4 13,3 57,7

celkem

řádková % 53,0 47,0 100,0
sloupcová % 100,0 100,0 100,0
% z celku 53,0 47,0 100,0

Pozn.: N=854, zahrnuti jsou pouze respondenti, kteří uvedli, že jedna z pracovních kariér (partnerova 
nebo respondentova) se přizpůsobuje kariéře druhého partnera.
Součet údajů v modrých polích = podíl mužů, kteří přizpůsobují svou kariéru partnerce.
Součet údajů ve žlutých polích = podíl žen, které přizpůsobují svou kariéru partnerovi.
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Príloha 3: Multinomická logistická regrese

Výstupy z procedury:

Model Fitting Information

Model

Model
Fitting

Criteria Likelihood Ratio Tests
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig.
Intercept Only 
Final

1523,674

1094,612 429,062 18 ,000

Goodness-of-Fit

Chi-Square df Sig.
Pearson 436,599 318 ,000
Deviance 367,084 318 ,030

Pozn.iDosažená hladina významnosti je  u obou testů (Pearsonovy statistiky y2 a odchylky %2) menší než 
0,05, z čehož vyplývá, že bychom měli zamítnout hypotézu, že model odpovídá naměřeným datům. 
Blanka Řeháková (Řeháková 2000:484) však uvádí, že tyto testy jsou spolehlivé pouze pro modely 
s malým počtem proměnných. Jsou totiž citlivé na prázdná pole v mnohorozměrné tabulce. V tomto 
případě se na ně proto nemůžeme spoléhat.

Likelihood Ratio Tests

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests

Effect

AlC of 
Reduced 

Model

B IC o f
Reduced

Model

-2 Log 
Likelihood of 

Reduced 
Model Chi-Square df Sig.

Intercept 3605,191 3772,569 3551,191a ,000 0
vzdelr 3617,605 3766,385 3569,605 18,414 3 ,000
vek_kat 3627,083 3775,863 3579,083 27,892 3 ,000
NR_cas 3626,461 3775,241 3578,461 27,270 3 ,000
NR_stres 3645,165 3793,945 3597,165 45,974 3 ,000
ID2.1a 3808,822 3957,603 3760,822 209,632 3 ,000
NR_typP 3658,608 3788,791 3616,608 65,418 6 ,000
deti_01 3622,977 3771,758 3574,977 23,787 3 ,000

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a 
reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The 
null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.

a This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does 
not increase the degrees of freedom.
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Odhad regresních koeficientu:

Parameter Estimates

P47 Které tvrzení by vybrll B Std. Error Wald df Sig. Exp(B)

95% Confidence Interval for 
t xmh.

Lower Bound Upper Bound
partnerův profesní život Intercept -2,923 ,441 44,009 1 ,000
ustupuje mému vzdelr ,023 ,106 ,048 1 ,827 1,023 ,832 1,259
profesnímu životu vek_kat ,129 ,096 1,798 1 ,180 1,138 ,942 1,374

NR_cas ,418 ,106 15,401 1 ,000 1,518 1,232 1,870
NR_stres ,500 ,102 24,145 1 ,000 1,648 1,350 2,011
[ID2.1a=1] 2,343 ,175 178,782 1 ,000 10,417 7,388 14,687
[ID2.1 a=2] 0b
[NR_typP=1,00] ,881 ,229 14,800 1 ,000 2,413 1,541 3,780
[NR_typP=2,00] -1,030 ,186 30,680 1 ,000 ,357 ,248 ,514
[NR_typP=3,00] 0b
[deti_01=,00] ,173 ,229 ,572 1 ,450 1,189 ,759 1,862
[deti_01=1,00] 0b

já i můj partner se ve Intercept -,193 ,369 ,273 1 ,602
svém profesním životě vzdelr ,017 ,092 ,035 1 ,852 1,017 ,849 1,218
omezujeme stejn vek_kat ,056 ,083 ,448 1 ,503 1,057 ,898 1,245

NR_cas ,098 ,090 1,196 1 ,274 1,103 ,925 1,316
NR_stres ,204 ,088 5,374 1 ,020 1,226 1,032 1,457
[ID2.1 a=1 ] 1,308 ,151 74,671 1 ,000 3,697 2,748 4,974
[ID2.1 a=2] 0b
[NR_typP=1,00] ,301 ,215 1,969 1 ,161 1,351 ,887 2,058
[NR_typP=2,00] -,630 ,150 17,697 1 ,000 ,533 ,397 ,714
[NR_typP=3,00] 0b
[deti_01=,00] ,490 ,197 6,195 1 ,013 1,632 1,110 2,400
[deti_01=1,00] 0b

naše profesní životy jsou Intercept 1,091 ,339 10,388 1 ,001
na sobé nazávislé vzdelr -.193 ,085 5,140 1 ,023 ,825 ,698 ,974

vek_kat ,287 ,077 14,033 1 ,000 1,333 1,147 1,549
NR_cas ,017 ,083 ,044 1 ,834 1,018 ,865 1,196
NR_stres ,038 ,081 ,220 1 ,639 1,039 ,886 1,219
[ID2.1a=1] 1,308 ,142 84,406 1 ,000 3,698 2,798 4,888
[ID2.1 a=2] 0b
[NR_typP=1,00] ,580 ,201 8,332 1 ,004 1,785 1,205 2,647
[NR_typP=2,00] -,683 ,137 24,998 1 ,000 ,505 ,386 ,660
[NR_typP=3,00] 0b 0
[deti_01=,00] ,691 ,185 13,948 1 ,000 1,995 1,388 2,867
[deti_01 =1,00] 0b 0

a The reference category is: můj profesní život ustupuje partnerovu profesnímu životu, 
b This parameter is set to zero because it is redundant.

Použité proměnné v regresním modelu:

v zd e l r  = vzdělání respondenta (kategorie ZŠ, SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, VŠ, 
VOŠ)
vek_kat= věk respondenta (věkové kategorie 25-341et, 35-44 let, 45-54 let)
NR cas = index časové náročnosti práce (1 = podprůměrná, 2 = průměrná, 3= 
nadprůměrná)
NR stres = index stresové náročnosti práce (1 = podprůměrná, 2 = průměrná, 3= 
nadprůměrná)
id2.1a = pohlaví (1 = muž, 2 = žena)
NR typ = míra vzdělanostní homogenity partnerství
(1 = respondent má vyšší vzdělání než partner, 2 = respondent má nižší vzdělání než
partner, 3 = vzdělanostní homogenní)
deti Ol = vlastní děti (0 = bezdětní, 1 = jedno a více dětí)
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Pseudo R-Square

Cox and Snell ,111

Nagelkerke ,123

McFadden ,050

Příloha 4: Jakým způsobem se s partnerem/kou dělíte o domácí práce? 
(kontingenční tabulka)

Tabulka: Odpověď na otázku: „Jakým způsobem se s partnerem/kou dělíte o domácí 
práce?“ v závislosti na pohlaví
(údaje v procentech)_____________________________________

muž žena celkem
Všechny domácí práce dělám 
sám/sama. 0,8 13,9 7,1
Většinu domácích prací dělám 
sám/sama, partner pomáhá jen 
výjimečně. 4,7 48,6 26,0

Většinu domácích prací dělá 
partner/ka, já pomáhám jen 
výjimečně. 52,3 3,5 28,6
Všechny domácí práce dělá 
partner/ka. 8,6 0,4 4,7
Domácí práce si s partnerem/kou 
dělíme rovným dílem. 31,6 31,9 31,8
Domácí práce dělá jiná osoba. 1,9 1,7 1,8

celkem 100,0 100,0 100,0

N 1931 1818 3749
Pozn.: Odpovídali pouze ti, kteří žijí s partnerem/partnerkou v jedné domácnosti.
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Příloha 5: Počty respondentů za jednotlivé vybrané země (ESS 2004)

země

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid BE 1778 6,5 6,5 6,5

CZ 2870 10,5 10,5 17,0
DE 1487 5,4 5,4 22,4
DK 1989 7,3 7,3 29,7
ES 2022 7,4 7,4 37,1
Fl 1806 6,6 6,6 43,6
FR 1897 6,9 6,9 50,6
GB 2406 8,8 8,8 59,4
HU 2141 7,8 7,8 67,2
NO 1760 6,4 6,4 73,6
PL 1716 6,3 6,3 79,9
PT 2052 7,5 7,5 87,4
SW 1948 7,1 7,1 94,5
SK 1512 5,5 5,5 100,0
Total 27384 100,0 100,0
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Príloha 6 : Údaje o reprezentativitě datového souboru „Souvislosti 
proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a 
partnerského života v české společnosti“

Struktura výběrového souboru Práce a soukromí 2005

PŘEDEPSANÁ VÝBĚROVÝ
KVÓTA SOUBOR ODCHYLKA

ret. abs. rel.

CELY SOUBOR 100,0 5510 100,0 X

POHLAVÍ
Muži 50,5 2778 50,4 -0,1
Zeny 49,5 2732 49,6 0,1

VĚK
25 - 34 let 37,6 2083 37,8 0,2
35 - 44 let 29,8 1635 29,7 -0,1
45 - 54 let 32,7 1792 32,5 -0,2

VZDĚLÁNÍ
Základní 11,6 602 10,9 -0,7
Střední bez maturity 44,0 2393 43,5 -0,5
Střední s maturitou 32,3 1795 32,6 0,3
Vysokoškolské 12,1 716 13,0 0,9

VELIKOST MÍSTA BYDLIŠTĚ
do 799 obyvatel 14,2 601 10,9 -3,3
800 - 1999 obyvatel 11,6 510 9,3 -2,3
2000 - 4999 obyvatel 11,3 528 9,6 -1,7
5000 - 14999 obyvatel 14,1 821 14,9 0,8
15000 - 29999 obyvatel 11,2 835 15,1 4,0
30000 - 79999 obyvatel 11,8 726 13,2 1,4
80000 - 999999 obyvatel 14,2 898 16,3 2,1
100000 a více obyvatel 11,6 591 10,7 -0,9

NUTS 2
Praha 11,6 591 10,7 -0,9
Střední Čechy 11,2 636 11,5 0,3
Jihozápad 11,5 637 11,6 0,1
Severozápad 11,1 636 11,5 0,4
Severovýchod 14,3 775 14,1 -0,2
Jihovýchod 15,9 898 16,3 0,4
Střední morava 12,0 648 11,8 -0,2
Moravskoslezsko 12,4 689 12,5 0,1

Pozn.: Možný rozdíl mezi celkovým počtem dotázaných a součtem dotazníků 
v jednotlivých kvótních znacích je  způsoben nezodpovězením otázky.

Zdroj: C V VM (dokumentace k datovému souboru)
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Příloha 7: Rodinné politiky ve vybraných evropských zemích
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Příloha 8: Korelační koeficienty mezi jednotlivými otázkami 
(mezinárodní srovnání)

Correlations

Partner/family 
fed up with 
pressure of 

your job, how 
often

Job prevents 
you from 

giving time to 
partner/family, 

how often

Worry 
about work 
problems 
when not 
working, 
how often

Too tired after 
work to enjoy 
things like do 
at home, how 

often
Spearman's rho Partner/family fed up Correlation Coefficient 1,000 ,551**1 ,338*J ,380**

with pressure of your Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
job, how often N 12511 12467 12487 12492
Job prevents you from Correlation Coefficient ,551" 1,000 ,281** ,446’ *
giving time to Sig. (2-tailed) ,000 000 000partner/family, how often

N 12467 13753 13730 13736
Worry about work Correlation Coefficient ,338** ,281** 1,000 ,335**
problems when not Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
working, how often N

12487 13730 13787 13771

Too tired after work to Correlation Coefficient ,380** ,446** ,335** 1,000
enjoy things like do at Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
home, how often N 12492 13736 13771 13794

**• Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Příloha 9: Projekt diplomové práce

Předpokládaný název: Souvislosti proměn trhu práce a soukromé sféry 

Konzultant: Doc. Milan Tuček, CSc.

Výzkumný problém:

Česká republika prošla za posledních 17 let v souvislosti se svou transformací 

v demokracii západního typu mnoha zásadními politickými, ekonomickými, sociálními a 

kulturními proměnami, které s sebou stále přinášejí zásadní změny forem společenského 

života.

Jednou z oblastí, kam se tyto dramatické změny promítly velice výrazně, je oblast 

soukromého, rodinného a partnerského života. Proměny rodinného a partnerského života dobře 

ilustruje mimo jiné i vývoj demografického chování. Předlistopadový model relativně 

homogenního demografického chování (charakteristický nízkým věkem partnerů v době 

prvního sňatku a porodu prvního dítěte, porodností zajišťující prostou míru reprodukce, 

růstem předmanželských koncepcí, vysokou potratovostí a rozvodovostí, převažujícím 

dvoudětným modelem rodiny a malým podílem mimomanželských dětí) byl nahrazen 

daleko pluralizovanějšími formami demografického chování, v rámci něhož lze vystopovat 

určité základní trendy: strmý pokles porodnosti pod prostou míru reprodukce, snížení 

sňatečnosti a odkládání těchto událostí do vyššího věku, snížení potratovosti a mimo jiné i 

nárůst podílu nesezdaných soužití a mimomanželských dětí, vysoká míra rozvodovosti a 

růst celkové plurality rodinného uspořádání.

Další oblastí, kam se výrazným způsobem promítly společenské změny konce 80. 

let, je  trh práce. Začaly se objevovat nové způsoby organizace pracovní doby, nové formy 

zaměstnanosti, ale také do té doby neznámý fenomén nezaměstnanosti. Mnoho autorů se 

shoduje v tom, že trh práce nabývá na stále větší společenské důležitosti, stává se klíčovým 

prostředkem k utváření vlastní identity a zásadním způsobem také formuje a ovlivňuje 

utváření životních stylů a strategií.

Podle německého sociologa Ulricha Bečka žijeme v současné době ve společnosti, 

která se stále více individualizuje. Člověk žije a je vnímán stále více jako individuum 

vyvázané ze skupin a komunit, které v minulosti pevně určovaly jeho životní cestu. 

Individualizace je v Beckově pojetí procesem, který provází dva protikladné aspekty. Na 

jedné straně je jevem nesporně pozitivním, protože znamená vyvázání jednotlivce 

z předem definovaných pravidel a povinností a vzestup jeho osobní svobody v
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rozhodování. Namísto předem dané normy nebo předem daných sociálních rolí je každá 

nová situace vyjednávaná mezi individui. Nic není dáno předem a „standardizovaná 

biografie“ se mění v tzv. „choice biografii“ [Beck, Gemstein, 1995:4] Na druhé straně však 

skrze proces individualizace člověk ztrácí své pevné zakotvení a vnitřní stabilitu a jeho 

život se tak stává v mnoha směrech složitější. Dosažení úplné svobody a individualizace je 

však v naší současné společnosti nerealistické. Ačkoliv jsou individua vyvázána z pout 

tradičních rodiny, na místo starých pravidel nastupuje imperativ trhu práce. Jedinec si tedy 

může budovat svou vlastní biografii, ale jen okolo a v závislosti na trhu práce[tamtéž:6]. 

Požadavky trhu práce však zásadním způsobem kolidují se zájmy rodiny, což má své 

nesporné dopady na nej intimnější soukromí lidí -  na rodinu a vztahy mezi partnery.

Můžeme tedy předpokládat, že proměny trhu práce, které nastaly po roce 1989, se 

zásadním způsobem odrazily nejen v rodinném chování nastupující generace, v jejích 

hodnotách, preferencích a způsobu uspořádání rolí v rodině a v partnerském vztahu, ale 

také ve volbě celkového životního stylu. Způsoby, jakými si sociální aktéři organizují svůj 

soukromý, partnerský a rodinný život totiž nutně souvisejí s vnějšími podmínkami a vlivy 

a následně zpětně ovlivňují toto „vnější” prostředí.

Tato diplomová práce bude analyzovat, jakým způsobem faktory jako je délka 

pracovní doby, flexibilita práce, prostorová mobilita a pracovní nejistota souvisejí 

s organizací a plánováním soukromého a partnerského života jedinců (např. se slaďováním 

pracovních kariér v páru, s volbou celkového životního stylu, a rozhodnutím mít nebo 

nemít děti,...). Zároveň bude také sledovat vliv těchto faktorů podle genderu, profese, 

sociálního postavení, věku a vzdělání sociálních aktérů.

Diplomová práce bude vypracována v rámci grantového projektu Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR „Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného 

a partnerského života“ řešitelky Mgr. Radky Dudové (SOU AV ČR).

Metodologie:

Metodou bude primární analýza kvantitativních dat. Reprezentativní šetření 

proběhne v posledním čtvrtletí roku 2005, provede ho CVVM a bude zahrnovat 5000 

respondentů.
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