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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je analýza dotazů webové poradny Gender Studies, o. p. s., které 

do ní byly vloženy v rozmezí let 2006 až 2014. Tato webová poradna je určena především 

k zodpovídání dotazů na téma diskriminace na pracovním trhu a dále na otázky související 

s mateřskou a rodičovskou dovolenou a se slaďováním osobního a pracovního života. 

Teoretická část práce je věnována zasazení této problematiky do odpovídajícího 

společenského a legislativního kontextu. Cílem diplomové práce je zodpovězení otázky, jaké 

typy dotazů se v průběhu sledovaných let v poradně vyskytují a zda se tyto otázky, se 

kterými se osoby na poradnu obracejí, tematicky liší podle pohlaví osob, které je pokládají. 

Zvolenou výzkumnou metodou je kvantitativní obsahová analýza. Výstupy této analýzy jsou 

vzhledem k vysokému počtu analyzovaných dotazů spíše deskriptivní povahy.  

Klíčová slova: diskriminace, mateřská dovolená, rodičovská dovolená, rodičovský 

příspěvek, slaďování osobního a pracovního života.  

 

Abstract 

This diploma thesis analyses the questions that were put in to the Gender Studies, o. p. s. 

online law centre between the years 2006 and 2014. This online law centre is primarily 

dedicated to answer questions on the topic of discrimination in the labour market, especially 

on issues relating to maternity or paternity leave as well as reconciliation of personal and 

working life. The theoretical part is devoted to putting this issue into the appropriate social 

and legal context. The main aim of this thesis is to answer the research question on what are 

the topics of the questions asked in this online law centre within the above mentioned time 

period, and also to determine whether men and women are interested in diverse topics. The 

chosen research method is quantitative content analysis. The outputs of this analysis are 

rather descriptive due to the high number of analysed queries. 

Keywords: discrimination, maternity leave, paternity leave, paternal allowance, 

reconciliation of personal and working life.  
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Úvod 

Již několikrát jsem se setkala s do jisté míry radikálním argumentem říkajícím, že co 

se týká prosazování genderové rovnosti, tak neziskové organizace takzvaně suplují roli státu. 

Ještě častěji slýchám tvrzení typu, že u nás rovnost pohlaví přeci máme, a tak již není potřeba 

se tímto zbytečným tématem nadále zabývat, protože je přeci nutné řešit důležitější věci. 

Jelikož na dosažení skutečné rovnosti žen a mužů v každodenním životě je třeba neustále 

pracovat, a protože v České republice je neziskový a obecně prospěšný sektor ve svých 

snahách o dosazování genderové rovnosti činný, rozhodla jsem se blíže zkoumat jednu 

z aktivit, kterou pro její, dalo by se říci, osvětový charakter považuji za velmi důležitou. 

Konkrétně se jedná se o provozování bezplatných webových a telefonických 

poraden, v nichž dotazy zodpovídají kvalifikované osoby. Tyto poradny mají řadu výhod, 

jelikož se jedná o způsob jak se velmi snadno a poměrně rychle v pohodlí svého domova či 

jakéhokoliv jiného místa s připojením k internetu dozvědět odpověď na konkrétní dotaz či 

problém, který člověk v dané chvíli řeší. Jednou z takových poraden je webová poradna 

nestátní neziskové organizace Gender Studies, o. p. s. [dále jen GS], o níž tato diplomová 

práce pojednává. 

Proč právě webová poradna GS? Jelikož vím, že pro absolventy je obecně poměrně 

obtížné najít práci v oboru, a to obzvláště pokud se jedná o absolventy oborů s humanitním 

zaměřením, snažila jsem se již během studia získávat nejen teoretické, ale i praktické 

zkušenosti a dovednosti v mnou zvoleném studijním oboru. Proto jsem se na dobrovolnické 

bázi hlásila na různé stáže, přičemž mojí úplně první stáží byla právě stáž v GS, kde jsem 

s touto webovou poradnou přišla do kontaktu poprvé1. Mým úkolem bylo zmapovat dotazy, 

které jsou lidmi do poradny dennodenně pokládány. Celkem se tou dobou jednalo přesně 

o 3 632 dotazů. Tento úkol byl časově a organizačně tak náročný a zároveň se jevil jako 

velmi bohatý analytický materiál, že pokračovat v něm svým způsobem v rámci diplomové 

práce, bylo po několika měsících strávených čtením, kódováním a analyzováním těchto 

dotazů, jasnou volbou. Diplomový projekt ale samozřejmě znamená, že jsem původní 

                                                 

1 Zastávám názor, že činnost nevládních neziskových organizací může být na jednu stranu velmi prospěšná, 

ale dokud se o ní v široké veřejnosti moc neví, pomáhá tato činnost většinou právě a pouze jen lidem, kteří už 

se o daná témata více zajímají, či se o jeho prosazení ve veřejném prostoru nějakým způsobem sami zasazují. 

Jelikož věřím, že je dobré na tyto činnosti upozorňovat, rozhodla jsem se o jedné z nich diskutovat v rámci své 

diplomové práce. 
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mapování zasadila do příslušného teoretického rámce a výrazně jsem rozvinula původní 

analýzu. 

Z názvu mé diplomové práce vyplývá, že jsou v ní analyzovány dotazy, které byly 

položeny uživateli a uživatelkami webové poradny GS v letech 2006 – 2014. Již zmíněná 

webová poradna se zaměřuje především na témata spojená s různými formami diskriminace 

na pracovním trhu. Dále se webová poradna GS věnuje nejen otázkám a nejasnostem 

ohledně mateřské a rodičovské dovolené, ale také stále více aktuální a zmiňované 

problematice různých forem flexibility, do nichž spadá například slaďování osobního 

a profesního života. Poradna je bezplatně provozována již dvanáctým rokem a za tuto dobu 

se zde nashromáždilo přes 4 000 dotazů2, které jsou poměrně rychle po položení 

zodpovídány právničkami. 

Cílem mé diplomové práce je na základě analýzy položených dotazů zjistit, jaká 

témata byla v kontextu pracovního trhu v posledních letech aktuální, s jakými problémy se 

lidé potýkali či nadále potýkají v kontextu stávajícího genderového řádu. Prostřednictvím 

analýzy dotazů, které kladou zaměstnanci i zaměstnavatelé, je možné odhalit, jaké konkrétní 

problémy lidé ve svém každodenním životě řeší, s čím se setkávají či dokonce jaké způsoby 

k obcházení zákona někteří zaměstnavatelé na své podřízené zkoušejí a jak se jim lze bránit.  

U dotazů je možné rozlišit pohlaví osob, které dotazy položily, a proto se v analytické 

části diplomové práce chci zaměřit i na to, zda a jakým způsobem se liší dotazy mužů od 

dotazů žen. Jsem si samozřejmě vědoma toho, že výsledky mé práce nereprezentují celou 

populaci a ani celou situaci na pracovním trhu, nýbrž se týkají právě těch několika tisíc lidí, 

kteří se se svými dotazy a nejasnostmi na tuto poradnu v průběhu analyzovaných let obrátili. 

Přesto bych se však ráda pokusila na základě získaných dat doporučit konkrétní kroky 

vedoucí k větší informovanosti v těchto zásadních otázkách, což by ve svých důsledcích 

mohlo v ideálním případě vést k tomu, že se situace zaměstnankyň a zaměstnanců na 

pracovním trhu zlepší a stane se tak genderově rovnější. 

                                                 

2 K dnešnímu datu  5. března 2018 je to aktuálně  4 493 dotazů, přičemž jejich počet se neustále zvyšuje. 

V rámci mé dobrovolnické stáže v Gender Studies o.p.s., kterou jsem absolvovala v roce 2014, jsem se měla 

zaměřit na tematické okruhy dotazů za celé dosavadní fungování právnické webové poradny, tedy od roku 

2006 do roku 2014. Realizace diplomového projektu se však bohužel vzhledem k osobním důvodům protáhla. 
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Diplomová práce je členěna do tří hlavních částí, a to konkrétně do části teoretické, 

metodologické a analytické. V teoretické části představím základní koncepty, které budou 

čtenáře provázet v průběhu celé diplomové práce. Tyto koncepty následně zasadím do 

odpovídajícího společenského a legislativního kontextu. Především se zde tedy budu 

zaměřovat na problematiku diskriminace a na otázky ohledně mateřské a rodičovské 

dovolené, rodičovského příspěvku a slaďování osobního a pracovního života. 

V metodologické části práce je věnován prostor k užšímu seznámení se s právnickou 

webovou poradnou GS. Dále jsou zde diskutovány dvě výzkumné metody, mezi kterými 

jsem se při realizaci diplomového projektu rozhodovala. Těmito metodami jsou tematická 

analýza a kvantitativní obsahová analýza. Na základě teoreticko-metodologické rešerše 

argumentuji, že se tyto metody do jisté míry překrývají a v některých případech se také jedna 

od druhé obtížně rozlišují. V této části práce tedy vysvětluji své volby a postupy v rámci 

metodologie a také se věnuji etickým otázkám, které jsem si pokládala. 

V analytické části práce nejprve představuji základní údaje o datech, s nimiž jsem 

pracovala. Jak z názvu mé diplomové práce vyplývá, daty jsou v tomto konkrétním projektu 

právě dotazy položené do webové poradny v rozmezí let 2006 až 2014. Přes to, že o těchto 

dotazech hovořím v rámci práce jako o datech, snažila jsem se mít neustále na paměti, že se 

jedná o konkrétní, a to mnohdy velmi složité životní situace, s nimiž si lidé obracející se na 

webovou poradnu v dané chvíli nevědí rady, a proto vyhledali právě tuto možnost 

bezplatného právního poradenství. Dotazy jsou v analytické části rozděleny do jednotlivých 

skupin podle roku jejich položení do webové poradny a samotná analýza těchto dotazů se 

řídí tímto rozdělením a je tedy provedena pro každý rok zvlášť. Po analytické části následují 

závěry. 
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1. Teoretická část 

V teoretické části práce se nejprve  věnuji obecnému úvodu do rodinné problematiky. 

Jsem totiž přesvědčena o tom, že alespoň stručné nastínění toho, jak se to, co nazýváme 

rodinou, vyvíjelo, může být užitečné jako pozadí pro komplexní uchopení dalších částí této 

práce, a to z toho důvodu, že většina otázek a témat, jež se ve webové poradně objevují, 

velmi úzce souvisí právě s rodinou problematikou. Tento krátký historický úvod slouží jako 

jakýsi odrazový můstek k tomu, abych se postupně dostala k současným možnostem 

zabezpečení rodiny v moderním státu. 

Dále se v této části diplomové práce zaměřuji na vysvětlení základních konceptů, a to 

především konceptu diskriminace a samozřejmě také nejrůznějších otázek souvisejících 

s trhem práce a rodičovstvím jelikož, jak již bylo nastíněno v úvodu práce, webová poradna 

GS se orientuje právě na tuto problematiku. Dále samozřejmě vysvětlím i další relevantní 

koncepty, které budu v průběhu práce používat. Hlavně se však snažím o zasazení tématu 

mé práce do širšího teoretického, společenského a samozřejmě také legislativního kontextu. 

Pozornost je v tomto ohledu věnována tomu, co zákoník práce ustavuje ohledně 

mateřské a rodičovské dovolené. Nelze opomenout ani tematiku rodičovského příspěvku, 

který velmi úzce souvisí s raným rodičovstvím. Analýza webové poradny, soustřeďující se 

primárně na v úvodu vyjmenovaná témata, je totiž nutně v blízkém kontaktu s právem 

a zákony. V závěru teoretické části práce stručně představuji historii a činnost GS. 

1.1. Obecný úvod do rodinné problematiky 

První kapitolu diplomové práce jsem původně chtěla pojmenovat: „Rodina je základ 

státu,“ ale po dlouhém zvažování mi to nakonec připadalo až jako příliš velké klišé. Tuto 

větu zcela jistě někdy slyšel každý čtenář této diplomové práce. Mě tato věta utkvěla v hlavě 

z prvních hodin občanské výchovy na základní škole. Dodnes si vzpomínám, jak nám pan 

učitel diktoval, že rodinu představuje matka, otec a jejich děti. Je až smutné, že jiné formy 

rodiny nebyly vůbec brány v potaz, a když se tak nad tím zamyslím, ani mě samotnou v té 

době nenapadlo, že by tomu mohlo být i jinak. Rodiny jsou různé, ale přesto je tato zmíněná 

představa rodiny jakýmsi ideálem, který v naší společnosti stále dominuje a jakmile přijde 

řeč na jiné podoby rodin, ať je to již příklad homosexuálního partnerství a možnost adopce 

dětí osobami stejného pohlaví, ihned se ozvou hlasy, že je ničena posvátnost tradiční rodiny. 
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Na toto téma by bylo možnost napsat samostatnou diplomovou práci, a proto se z této obecné 

úvahové roviny v následujících odstavcích postupně přesunu ke konkrétnější pro tuto 

diplomovou práci relevantnější tematice. Tato kapitola pojednává obecně o rodině, přičemž 

se na rodinu snaží nahlížet z historické i současné perspektivy. Tato kapitola má sloužit jen 

jako jakési nastínění rodinné tematiky a rozhodně neaspiruje na její celistvé uchopení. 

Proč se vůbec zaobírat něčím tak samozřejmým jako je rodina? Mohlo by se zdát, že 

na téma rodiny ani není potřeba cokoliv dodávat, protože všichni přeci víme, co slovo rodina 

znamená. Rodina však v těch formách, které známe dnes, dříve nemusela existovat. Rodiny, 

nebo přesněji řečeno, to, co je vnímáno a rozuměno pod pojmem rodina, je nejen historicky, 

ale i sociálně a kulturně proměnlivé. Jinými slovy řečeno, i něco na první pohled tak 

přirozeného jako je rodina, je vlastně sociálně konstruováno3. 

Rodina je většinou vnímána jako prostor čisté intimity, nicméně nesmíme zapomínat 

na to, že právě v rodině poprvé zakoušíme fungování mocenských vztahů a učíme se uznávat 

autority, neboť v rodinách vždy panuje určitá mocenská hierarchie (Gillies, 2003). Členové 

rodiny mají různé role a vykonávají různé funkce (Havelková, 1995; Možný, 2006). Tyto 

role a funkce mají různou hodnotu, a tak se právě v rodině můžeme poprvé za svůj život 

setkat s různými formami nerovností a nespravedlností. 

Když se skutečně velice obecně zaměřím na téma výchovy dětí v rodině, mohu říci, 

že samozřejmě nejen ta se v souvislosti s obdobím, které se v sociologii označuje jako 

přechod od tradiční k moderní společnosti, zásadně proměnila (Možný, 2006). S touto 

transformací celé společnosti také vzniklo velmi silně polarizované vnímání genderových 

rolí (Frevert, 1986). Většina charakteristik mužů a žen4 vnímaných jako od nepaměti 

existujících, zcela přirozených, a proto prakticky téměř neměnných a zároveň také 

rozdílných a silně hierarchizovaných, je tak vlastně pouze nějakých 200 let starých a souvisí 

právě s přechodem k moderní společnosti a oddělením soukromé a veřejné sféry. V době, 

v níž bylo to, co dnes nazýváme soukromou a veřejnou sférou velmi úzce spjato, probíhala 

                                                 

3 Sociální konstruktivismus představuje vlivné a významné paradigma v současných sociálních vědách. Pod 

označením, že je něco sociálně konstruováno, rozumím, že se jedná o jakýsi produkt společnosti, který se 

postupem času mění, vyvíjí a formuje a je tak samozřejmě závislý na konkrétním historickém, místním, 

společenském v neposlední řadě také na náboženském kontextu. Aktivní úloha subjektu a jeho interakce 

s prostředím bývají považovány za hlavní rysy konstruktivismu (Smejkalová, 2014). 
4 Jedná se například o tyto binární opozice muž vs. žena; veřejná sféra vs. soukromá sféra; produkce 

vs. reprodukce; rozum vs. cit; práce vs. péče a samozřejmě o mnohé další. Přičemž to, co je vnímáno jako 

mužské, je většinou vnímáno jako to, co je více hodnotné. 
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výchova dětí jinak, než v době, kdy došlo k oddělení těchto sfér. Když celou tuto 

problematiku opravdu zjednoduším, tak na ni můžeme nahlížet následně. S tím jak se 

placená práce začala přesouvat mimo domov a muži byli těmi, kdo začali odcházet do 

zaměstnání mimo domov, tak se ženy staly těmi osobami, které zůstaly přítomny 

v domácnostech, a tak také začínaly být zcela automaticky vnímány a považovány za osoby, 

které jsou přímo stvořeny a předurčeny k tomu, aby se staraly nejen o děti, ale i o chod celé 

domácnosti (Frevert, 1986; Badinter, 1998). V tomto ohledu se podle některých teoretiků 

(např. Parsons in Šubrt, 2001) činnosti a role mužů a žen vzájemně doplňovaly a byly svým 

způsobem nejen pro jednotlivé rodiny, ale i pro společnost jako celek funkční. Představa 

ženy jako pečovatelky a zároveň jako jakési strážkyně rodinného krbu je v různé míře 

poplatná dodnes. 

V návaznosti na oddělení soukromé a veřejné sféry se také můžeme setkat se stále 

zvyšujícím důrazem kladeným jak na výchovu, tak na duševní rozvoj dětí5. S tím, jak se 

zvyšoval význam dítěte v rodině, tak také přibývaly nové teorie o vývoji dětí a samozřejmě 

také všelijaké didaktické manuály, jak děti správně vychovávat a vzdělávat k životu ve 

společnosti, která se tou dobou měnila a samozřejmě se proměňuje i nadále. Asi netřeba 

zdůrazňovat, že význam vývoje a vzdělávání chlapců se nejen kvalitativně ale i kvantitativně 

velmi lišil od vývoje a vzdělávání děvčat6. 

Z této historické odbočky, která má posloužit jako pozadí pro to, na čem alespoň 

částečně dodnes stojí genderové stereotypy, jimž bude věnován prostor v následujících 

kapitolách, bych se ráda posunula k pro nás aktuálnější tematice týkající se možností, jakými 

jsou rodiny a rodičovství podporovány. Možnosti mateřských a rodičovských dovolených, 

jejich ochranné lhůty v zaměstnání a posléze i finanční příspěvky s tímto obdobím spojené, 

kterým se těšíme dnes, v dřívějších dobách samozřejmě neexistovaly. Vývoj těchto 

výdobytků zaručujících lepší zabezpečení rodiny byl velmi pozvolný, přičemž: „(p)rvní 

zákony týkající se mateřské dovolené se v Evropě začaly objevovat na přelomu 19. a 20. 

století (Německo 1883, Švédsko 1891, Francie 1928)“ (Maříková, 2003: 6). 

                                                 

5 Během studia jsem se  například na přednáškách Jaroslavy Hasmanové Marhánkové a Hany Havelkové 

setkala s označením objev dítěte popisujícím právě tento narůstající důraz na výchovu a rozvoj dětí. 
6 Právě zmíněného si můžeme všimnout například již v díle ve své době velmi významného filozofa  Jeana-

Jacquesa Rousseaua. Rousseau ve svém díle: Emil, čili o vychování,  poprvé vydaném roku 1792, pojednává 

o výchově nového člověka. Přičemž toto téma rozpracoval do celkem pěti knih, z nichž čtyři jsou věnovány 

výchově Emila, a pouze jediná kniha je věnována výchově jeho nastávající manželky Žofie 

(Pavlovská, Syslová, Šmahelová, 2012: 24 -25). 
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Jelikož se velká část dotazů položených do webové poradny týká právě otázek 

zabezpečení rodiny v moderním státu, považuji za nezbytné věnovat se otázkám rodinné 

politiky. Když se podíváme na různé evropské země, zjistíme, že se legislativa jednotlivých 

států v otázkách rodinné politiky značně liší a můžeme vypozorovat extrémy vychýlené na 

jednu i na druhou stranu. V těchto extrémních případech je na jedné straně doba, kterou může 

člověk strávit s  malými dětmi doma počítána v řádu několika týdnů a na druhé straně je 

počítána v řádu několika let. Do druhého zmíněného extrému spadá nastavení legislativních 

podmínek v České republice. Není novinkou, že u nás máme jednu z nejdelších 

rodičovských dovolených vůbec a také zde stále máme co do činění se silně zakořeněným 

názorem, že je naprosto nezbytné, aby byla matka se svými dětmi alespoň do jejich tří let 

doma. Tento fakt potvrzuje také nedávno zavržený návrh zákona o povinném přijímání 

dvouletých dětí do školek. 

Tomuto tématu se budu dále věnovat i v následujících kapitolách a také budu v této 

souvislosti rozebírat fenomén tzv. řetězení rodičovské, který je mezi českými matkami velmi 

rozšířený. Je třeba podotknout, že ne vždy jsme u nás měli takto dlouhou rodičovskou 

dovolenou, kterou můžeme čerpat dnes. V současné době je sice již zmíněná hranice tří let 

stále velmi rozšířená, ale matky a otcové v České republice mají zároveň možnost zvolit si 

délku rodičovské dovolené a za splnění jistých zákonem daných podmínek, ke kterým se 

dostanu později, nejen dobu, po níž budou pobírat rodičovský příspěvek, ale do určité míry 

i jeho výši. Možnost být doma s dítětem po takto dlouhou dobu je například napříč 

Evropskou Unií skutečně jedinečná a pravděpodobně ji Čechům občané jiných států do jisté 

míry i závidí. Nesmíme však zapomínat na to, že s sebou tato možnost vedle pozitiv ruku 

v ruce nese také svá rizika a své stinné stránky. 

1.2. Diskriminace – individuální záležitost, či strukturální 

problém? 

Vzhledem k tematickému zaměření webové poradny GS považuji za naprosto 

nezbytné věnovat prostor k vysvětlení a uchopení termínu diskriminace. Tento termín je 

samozřejmě nejen v otázkách genderové rovnosti poměrně často používaný. Tato 

podkapitola je tedy věnována právě jeho vysvětlení a zasazení do odpovídajícího 

teoretického kontextu.  
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Podle slovníku cizích slov je význam slova diskriminace následující: „rozlišování, 

jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku“ (Slovník, 2005-2016). V otázkách 

diskriminace můžeme na jedné straně rozdělovat na nějakou osobu či nastavení podmínek, 

které někoho diskriminují a na straně druhé na toho, kdo je diskriminován. Diskriminace je 

spíše strukturální problém institucí či systémů než individuální odchylkou (Střílková, 

2005: 19).  

Termín diskriminace však podle těchto definic nezpůsobuje žádné emoce, a proto se 

může zdát, že se jedná jen o jednu z mnoha definic do značné míry abstraktních cizích slov. 

Byla bych však velmi nerada, aby diskriminace zapadla mezi nějaké nicneříkající definice, 

které vlastně ani téměř nikoho nezajímají. Ramanazoglu a Holland (2002: 14) argumentují, 

že:  „vědění není oddělitelné od zkušeností“7. Autorky tento argument sice používají v jiném 

kontextu, a to konkrétně ve své přehledové charakteristice věnované metodologii 

v sociálním výzkumu, ale já jsem se přesvědčena, že se tento argument hodí právě 

i k diskriminační problematice. Na tomto místě bych tedy chtěla zdůraznit, že co se 

diskriminace týče, a to ať má již jakoukoliv formu, tak se vždy jedná o procesy, které 

diskriminovaným osobám způsobují újmy, bolesti, traumata a další nepříjemné zážitky, které 

do značné míry komplikují a ovlivňují jejich životy. Proto se domnívám, že na právě řečené 

by se v žádném případě nemělo zapomínat a s tímto myšlenkovým pozadím by se také 

k otázkám diskriminace mělo přistupovat. V neposlední řadě není současné vnímání tohoto 

pojmu neutrální. Diskriminace je všeobecně vnímána jako něco negativního, způsobujícího 

újmu. 

Listina základních práv a svobod, jež je jednou ze součástí ústavního pořádku České 

republiky samozřejmě věnuje prostor také otázkám rovného zacházení. Tento důležitý 

dokument hned na úvod v článku číslo jedna první hlavy věnované obecným ustanovením 

říká, že: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody 

jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“ (Ústavní zákon 162/1998). 

V článku číslo tři hlavy první toto usnesení dále dodává, že:  

                                                 

7 Všechny citace použité v této diplomové práci z původně cizojazyčných textů jsem překládala sama a jsou 

tedy volnými překlady vybraných částí originálních textů. 
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Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

(Ústavní zákon 162/1998) 

 Diskriminace je tedy v rozporu s těmito obecnými ustanoveními Listiny základních 

práv a svobod. Z toho vyplývá, že diskriminace má co do činění s upíráním lidskosti jako 

takové. V podstatě lze říci, že diskriminovaní lidé nejsou jinými považováni za 

plnohodnotné občany a v extrémních případech dokonce ani za lidské bytosti8. 

Termín diskriminace se používá v různých kontextech. Ridgeway a England definují 

příčiny diskriminace takto: 

Zatímco primární příčiny diskriminace z důvodu pohlaví jsou zakořeněny v kulturních 

přesvědčeních, sekundární příčiny odkazují k organizačním strukturám, jednáním a praktikám. 

(Ridgeway and England 2007: 199 in Bobbitt-Zeher, 2011: 766) 

Diskriminace má na jednu stranu negativní nádech, ať už se jedná o diskriminaci 

z důvodu věku, pohlaví, státní příslušnosti, náboženského vyznání či jiného zákonem 

definovaného důvodu, jež jsou uvedeny níže. Nelze však zapomínat ani na to, co bývá ne 

zcela přesně označováno jako tzv. pozitivní diskriminace. Samotné slovní spojení „pozitivní 

diskriminace“ je však vnitřně rozporuplné a samo o sobě vlastně ani nedává smysl. Na 

obecné rovině představuje „pozitivní diskriminace“ konkrétní programy, které jsou: 

„zaměřené na cílové skupiny za účelem nápravy jejich nerovnoprávnosti“ (Bacchi 1996: 15 

in Střílková 2005: 18). Za mnohem výstižnější pojmenování tohoto jevu se však v některých 

kontextech považuje spíše označení pozitivní či afirmativní akce. V případech, o kterých se 

totiž někdy hovoří jako o zmiňované „pozitivní diskriminaci“, se totiž o diskriminaci vůbec 

nejedná. Nýbrž se jedná právě o různá opatření9, která ze své podstaty mají vést k nápravě 

systémových selhání. Konkrétně řečeno, pokud jsou například u určité pracovní pozice 

podmínky nastaveny tak, že určitá preferovaná skupina osob má usnadněný přístup na tuto 

pozici v porovnání se skupinami jinými a zavedou se tedy jistá dočasná institucionální 

opatření, která mají tyto jiné skupiny podpořit, aby vůbec dostaly šanci se také na danou 

pozici vypracovat, tak to přeci neznamená, že někoho diskriminujeme. Kadlecová (2006) na 

téma nesprávného označování pozitivních či afirmativních akcí jako „pozitivní 

                                                 

8 Extrémní případ byl například nacismus, který nejprve udělal z Židů symbolicky podlidi, a tak otevřel cestu 

k jejich následné likvidaci. Podobný postup ale známe i u dalších genocid, například té časově nejbližší ve 

Rwandě v roce 1994. 
9 Takovým opatřením mohou být například často diskutované, někým milované a někým nenáviděné, kvóty. 
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diskriminace“ dodává,  že tato opatření mají diskriminaci předcházet, napravovat, 

odstraňovat a zabraňovat jí a ne ji vytvářet (Kadlecová, 2006). 

Afirmativní akce jsou taková dočasná opatření, jejichž cílem je změna statu quo 

a skrývá se pod nimi například snaha o samotné předcházení diskriminaci, dále pak snaha 

o vyloučení diskriminace v případech, ve kterých k ní již dochází a samozřejmě také snaha 

o vyrovnání různých znevýhodnění vyplývajících z tradičních postojů, zakořeněných 

stereotypů, chování či ustálených společenských struktur (Kadlecová, 2006). Takovým 

afirmativním opatřením tedy může být například snaha o srovnání výchozích podmínek žen 

a mužů v politice či v nejrůznějších vedoucích a manažerských pozicích, což jsou posty 

tradičně dominované muži a přístup žen do těchto pozic je znesnadněn mnoha mnohdy 

neviditelnými či neuvědomovanými bariérami, kterým muži, a to právě z toho důvodu, že 

jsou muži, většinou vystavováni nebývají. 

Tvrzení, že ženy mají oproti mužům přístup do některých pozic ztížen, je možné 

doložit zejména konkrétními výzkumy používajícími životopisy uchazečů a uchazeček 

ucházejících se o konkrétní pracovní pozice. Z takových experimentů většinou jasně 

vyplývá, že při stejných schopnostech a zkušenostech sehrává pohlaví uchazeče hlavní roli 

v tom, kdo by potenciálně byl na danou pozici obsazen (viz např. Yurkiewicz, 2012; Watts, 

2014)10. 

Právě zmíněné experimenty používající životopisy naznačují to, že diskriminace jako 

taková mimo jiné souvisí se zažitými genderovými stereotypy. Zatímco u mužů se 

stereotypně předpokládá schopnost, u žen se bohužel předpokládá neschopnost 

(Watts, 2014). Kromě toho, se stále ve větší míře u žen než u mužů předpokládají možné 

opakované dlouhodobé výpadky z pracovního života v souvislosti s péčí o děti, a to nehledě 

na to, zda jsou, či se vůbec někdy stanou matkami. Výzkumy například ukazují, že muži 

v tzv. ženských profesích jsou většinou vnímáni jako kompetentnější a lepší vůdci než ženy. 

                                                 

10 Ráda bych se blíže zaměřila na samotnou realizaci tohoto experimentu, aby bylo zřejmé, jak může design takového 

výzkumu vypadat. V rámci experimentu byly rozeslány fiktivní životopisy k vyjádření, zda by vědec, vědkyně či 

akademická instituce, daného uchazeče či uchazečku doporučili k obsazení pozice vedoucí/ho laboratoře. Jedné polovině 

byl odeslán životopis ženské uchazečky a druhé polovině životopis mužského uchazeče. Životopisy kandidáta a kandidátky 

na dané pracovní místo byly až na jeden jediný maličkatý detail, kterým bylo pohlaví, identické. Při jinak stejných 

schopnostech, zkušenostech a dovednostech se pohlaví uchazečů projevilo jako determinant určující dva zásadní faktory. 

Z výsledků tohoto experimentu jednak vyplynulo, že na pohlaví uchazečů závisí to, zda jsou vnímáni jako dostatečně 

kvalifikováni k obsazení dané pozice a jednak to, že pohlaví sehrává rozhodující roli také v otázce platového ohodnocení. 

Mužský kandidát byl vesměs hodnocen jako schopnější a navíc by mu bylo nabídnuto přibližně o 4 000 dolarů/rok více 

než ženské kandidátce, která byla na základě předsudků a stereotypů vnímána jako méně schopná (Watts, 2014). 
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Tímto předpokladem je také zdůvodňováno to, proč muži dosahují vyššího finančního 

ohodnocení než ženy (Williams, 2013: 611). Vyšší finanční ohodnocení mužů než žen se 

však nevyskytuje jen v zaměstnáních, v nichž jsou muži zaměstnáni v tzv. ženských 

profesích, ale projevuje se napříč všemi profesemi. Měřitelný ukazatel vypovídající 

o různém finančním ohodnocení mužů a žen se nazývá gender pay gap. Tomuto ukazateli 

bude věnován prostor v samostatné kapitole. 

Diskriminace však není takto jednostranná a zcela určitě tedy není mířena jen proti 

ženám, tím chci říci, že muži také samozřejmě mohou být diskriminováni11. Williams 

(2013: 611) ve svém výzkumu dokázala, že někteří muži v ženských profesích, a to 

obzvláště v těch, v nichž pracují s dětmi, bývají na základě negativních stereotypů o mužské 

sexualitě podezřívání z toho, že vykonávání těchto činností je u nich vedeno různými 

motivy, mezi které se řadí např. pedofilie12. Řečeno konkrétně, vzhledem k nejrůznějším 

genderovým předsudkům a stereotypům vyzní následující vyřčení: „Baví mě hrát si 

s (Vašimi) dětmi v lese,“ zcela odlišně, právě podle toho, zda bude vysloveno ústy pana 

učitele, nebo paní učitelky v mateřské školce.  

Joan Acker (1990) ve své teorii o genderovaných organizací dokazuje, že samotná 

struktura organizací není genderově neutrální, i když se tak může na první pohled jevit. 

Podle teorie genderových organizací jsou tedy struktury, na nichž stojí základy organizací 

nastaveny tak, že jsou v nich od samého začátku preferování muži, což de facto 

znevýhodňuje ženy. Genderovanost organizací Acker definuje následně: 

Abstraktní práce a hierarchie, běžné koncepty organizačního myšlení předpokládají 

netělesného a univerzálního pracovníka. Tento pracovník je ve skutečnosti muž; mužská těla, 

sexualita a vztahy k rozmnožování a placené práci jsou součástí naší představy o pracovníkovi. 

(Acker, 1990: 139) 

                                                 

11 Kromě rozebíraného pohlaví se mezi diskriminační důvody dále řadí: rasa, etnický původ, národnost, sexuální orientace, 

věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světonázor (Zákon č. 198/2009, §2). 
12 Je velice zajímavé, že pokud už se o tomto tabu tématu, kterým pedofilie beze sporu je, hovoří, tak  jen ve spojení s muži. 

To však neznamená, že by ženská pedofilie neexistovala. Zatímco stereotyp pedofilního muže v našich myslích existuje, 

tak představa ženy pedofilky je až příliš deviantní. Souvisí to zřejmě s tím, že u žen je mateřské chování a priori 

předpokládáno, a tak vlastně ani nepůsobí zvláštně, když se ženy zajímají o jiné než své vlastní děti, jako když se o ně 
začnou zajímat muži. Smyslem právě zmíněného není začít se na všechny ženy dívat podezřele. Pouze jsem chtěla 

podotknout, že to, že se o něčem nehovoří, rozhodně neznamená, že to neexistuje. Právě na příkladu pedofilie si můžeme 

dobře znázornit, jak v některých ohledech mohou muži představovat více diskriminovanou skupinu než ženy. 
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K tomu, aby diskriminace z pracovního prostředí vymizela, tedy zjevně nebudou 

stačit pouhé legislativní změny, ať již by byly jakkoliv dobré, nýbrž by bylo třeba změnit 

celé naše uvažování o organizacích a společnosti jako takové.  

1.2.1. Přímá diskriminace 

Lidé se mohou cítit diskriminováni, ale pouhý pocit, že je daná osoba 

diskriminovaná, nestačí. Diskriminace, aby o ní mohla být vůbec řeč, musí být prokázána, 

a to na základě zákona (Kancelář veřejného ochránce, 2016). Problematika rovného 

zacházení nebo jinak řečeno problematika nediskriminace je mimo jiné jedním 

z témat Ústavy České republiky, dále již citované Listiny základních práv a svobod,  

Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, či různých předpisů Evropské unie 

a v neposlední řadě také před několika lety přijatého Antidiskriminačního zákona 

(Zákon č. 198/2009), který přesně stanovuje, jaké jednání je a jaké není považováno za 

diskriminační. 

V předchozím pojednání jsem definovala termín diskriminace jako takový. Nyní se 

na diskriminaci a její různé podoby zaměřím podrobněji. Diskriminaci rozdělujeme na 

přímou a nepřímou. Nepřímé diskriminaci bude věnována následující podkapitola. 

Antidiskriminační zákon, věnovaný problematice diskriminace, definuje přímou 

diskriminaci takto: 

Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou 

zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve 

srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. 

(Zákon č. 198/2009, §2) 

Jinými slovy řečeno, jedná se o dělání rozdílů, které ve svých důsledcích mají různé 

dopady na různé lidi13. Pro ilustraci si znovu si představme výběrové řízení na obsazení 

jakékoliv pracovní pozice, v tomto případě mohou být zcela klasickým příkladem 

                                                 

13 Napsala jsem, že dopady diskriminace na různé skupiny osob jsou různé. Z postkoloniálních studií například 

víme, že k tomu aby se západní svět mohl vnímat v tom světle, v němž se vnímá, potřebuje k tomu nějaký jiný 

svět, který je odlišný a vůči kterému se tedy může vymezit. Touto optikou také můžeme nahlížet na 

diskriminaci. Abychom vůbec mohli uvažovat o nějaké osobě či skupině osob jako o privilegované, nebo 

chcete-li nediskriminované, tak potřebujeme osoby jiné, osoby diskriminované. Na straně jedné má tedy 

diskriminace negativní dopady a na straně druhé, to, že je někdo diskriminován může mít vlastně pozitivní 

dopady na lidi, kteří v dané situaci diskriminovaní nejsou, anebo jsou diskriminováni méně než ostatní. 
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diskriminace již zakázané, ale přesto neustále zaznívající osobní otázky na rodinný stav, děti 

a na další podobná témata, které často bývají kladeny právě  osobám určitého tzv. 

„rizikového“ věku a pohlaví14. Diskriminovány však samozřejmě nebývají jen ženy 

v reprodukčním věku, ale například také osoby ve věkové kategorii nad 45 let, které, pokud 

v tomto věku dostanou výpověď, většinou velmi obtížně hledají nové pracovní uplatnění 

(viz např. Hasmanová Marhánková, 2013). Hasmanová Marhánková (2013) ve své studii 

rozpracovává velmi zajímavé téma předčasných odchodů do důchodu, sloužících jako 

obrana před nezaměstnaností. Jelikož být nezaměstnaný představuje v naší společnosti určité 

stigma, tak některé starší osoby volí raději tuto strategii, než aby se v předdůchodovém věku 

staly nezaměstnanými. 

Z výše citované definice nemusí být zcela zřejmé, že se dle Antidiskriminačního 

zákona za diskriminaci považuje obtěžování, a to včetně sexuálního obtěžování15, 

pronásledování, anebo také pokyn či navádění jiné osoby k diskriminaci 

(Zákon č. 198/2009, §2-§5).  Jak jsem již naznačila, diskriminace se musí prokazovat, což 

znamená, že diskriminovaná strana musí dokázat, že je, či v minulosti byla diskriminována 

a druhá strana se naopak ospravedlňuje a dokazuje, že z její strany k diskriminaci nedošlo. 

Prokazování diskriminace  však bývá velice zdlouhavé, komplikované a často prakticky 

nemožné, protože k jejímu dokázání zpravidla chybí konkrétní hmatatelné důkazy či očití 

svědci a je tak k dispozici pouze tvrzení proti tvrzení.  

Diskriminovanou stranu může pro názornost představovat matka samoživitelka 

slovně či fyzicky obtěžovaná svým nadřízeným. Prokazování diskriminace, kterou je 

v tomto konkrétním příkladu genderově motivované obtěžování,  pak v takovém případě 

představuje nejen zdlouhavý, ale ve své podstatě i poměrně nebezpečný proces. Proto se 

podobně jako u jiných trestných činů může stát, že z důvodů nejrůznějších obav nebude 

spousta případů diskriminace – v tomto případě genderově motivovaného obtěžování – 

                                                 

14 Rizikovým věkem a pohlavím mám samozřejmě na mysli ženy v reprodukčním věku. Je zcela pochopitelné, 

že odpovědi na tyto otázky jsou velmi důležité, jelikož mohou mít pro firmy nemalé ekonomické důsledky. 

Personalisté a personalistky si jsou již většinou vědomi, že tyto otázky jsou ze své podstaty diskriminační a že 

jsou v rozporu se zákonem. Tyto otázky se tedy během pohovoru nemusí vyskytnout zcela „napřímo,“ ale 

mohou být zamaskované například otázkami typu: „Kde se vidíte v osobním a profesním životě za dva, tři 

roky?“ 
15 U sexuálního obtěžování bych ráda zmínila aktuální celospolečenské téma kampaně #MeToo odhalující 

otevřené zpovědi o zkušenostech se sexuálním obtěžováním. Tato kampaň nastoluje téma sexuálního 

obtěžování do veřejného prostoru, což samo o sobě považuji za velmi důležité. Bohužel mi však připadá, že 

její smysl bývá často zcela překroucen a obrazně a nekorektně řečeno dělá hysterické ženské z obětí sexuálního 

obtěžování a naopak oběti z pachatelů sexuálního obtěžování. 
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vůbec hlášena, a tedy ani evidována a prošetřována. Ve statistických údajích se následně 

objeví samozřejmě jen ty případy diskriminace, které byly nahlášeny. Právní poradna GS 

stejně tak jako ostatní právní poradny může sloužit jako takový první krok k ujasnění si toho, 

zda právě situace, ve které se člověk nachází, je skutečně podle zákona považována za 

diskriminační a zda je tedy na místě investovat svůj čas a energii k případnému soudnímu 

řešení daného sporu. 

1.2.2. Nepřímá diskriminace  

Zatímco přímá diskriminace může být, jak se lidově říká, až do očí bijící, 

diskriminace nepřímá nemusí být na první pohled zřejmá a ze své podstaty nemusí být ani 

záměrná. Na první pohled se u nepřímé diskriminace všechny podmínky, pravidla a opatření 

mohou jevit jako neutrální. Podle neziskové organizace Člověk v tísni, je znakem nepřímé 

diskriminace aplikace stejného pravidla v různých situacích (Člověk v tísni, 2012).  

Antidiskriminační zákon definuje nepřímou diskriminaci následovně:  

Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě 

neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 

3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, 

kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení 

jsou přiměřené a nezbytné. (Zákon č. 198/2009, §3) 

Příkladem nepřímé diskriminace mohou být různá školení, služební cesty či důležité 

pracovní porady, které zasahují mimo smluvně sjednanou standardní pracovní dobu. Taková 

praxe ve svém důsledku znevýhodňuje rodiče pečující o děti a také osoby starající se o své 

rodiče, prarodiče a podobně16. Osoby, které mají kromě svého zaměstnání také 

zodpovědnost vůči dětem či případně dalším na pomoci závislým osobám, se pak právě 

konkrétně pro kariérní postup velmi důležitých školení často nemohou účastnit, což jim 

de facto znemožňuje jakékoliv vyhlídky na další kariérní postup. 

Jelikož je tato práce psána pod hlavičkou katedry Genderových studií, zaměřím se 

nyní na nepřímou diskriminaci z důvodu pohlaví. Pod diskriminaci z důvodu pohlaví spadá 

diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství či otcovství a také diskriminace z důvodu 

                                                 

16 Vzhledem k demografickým změnám a celkovému stárnutí populace se pro pečující osoby starající se o své 

děti a také o stárnoucí rodiče zažilo označení sendvičová generace (viz např. Hasmanová Marhánková, 2013). 
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pohlavní identifikace (Zákon č. 198/2009, §2). Konkrétní případ nepřímé diskriminace 

z důvodu pohlaví je vymezen takto: 

Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě 

neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby jednoho pohlaví 

v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledaže takové ustanovení, kritérium nebo zvyklost 

jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou 

přiměřené a nezbytné. (Český, 2016a) 

Jinak řečeno, jakékoliv znevýhodňování osob jednoho pohlaví oproti osobám 

druhého pohlaví, a to právě kvůli tomu, že spadají do kategorie jednoho a ne druhého 

pohlaví, představuje diskriminační jednání a v tomto případě se jedná o diskriminaci 

z důvodu pohlaví. Příkladem budiž praxe17, kdy v některých továrnách s pásovou výrobou 

nebo ve velkých obchodních řetězcích bývají například přesně stanoveny časy určené 

k návštěvě toalet. Takovéto příkazy, nejen že vzhledem k biologickým odlišnostem mužů 

a žen mohou v jistém ohledu znevýhodňovat ženy, ale především snižují lidskou důstojnost 

jako takovou, a to nehledě na pohlaví zaměstnanců a zaměstnankyň daných firem.  

1.3. Gender a genderové stereotypy jako faktory, které působí 

na pracovním trhu 

Termín gender je sice na katedře Genderových studií na dennodenním pořádku, 

nicméně tato práce je dostupná i široké veřejnosti, a proto se domnívám, že i přes to, že slovo 

gender můžeme v různých kontextech slýchat stále častěji, tak se přeci jen jedná o velmi 

komplexní termín, který je nutno alespoň ve stručnosti definovat a zasadit do širšího 

teoretického rámce. Uchopení a pojmenování tohoto termínu pochází z období, které se 

označuje jako druhá vlna feminismu. Poprvé ho podle dostupných informací použila Gayle 

S. Rubin ve spojení „sex/gender system“ (Dimock, 2012). Tím však v žádném případě 

nechci a ani nemohu tvrdit, že dříve, než byl gender pojmenován, tak nic takového jako 

gender a genderové otázky neexistovalo. Sociologická definice vymezuje gender 

jako: „společensky utvářené postoje a modely chování obvykle dichotomicky dělené na 

mužské a ženské“ (Renzetti, Curran, 2003: 58). Gender18 ve své binární podobě 

                                                 

17 O těchto fenoménech blíže informuje např.:  

Šrámková, Martina. 2008. Nejméně času nasvačit se mají prodavačky. [online] [citováno 2016-05-04]. 

Dostupné z: ‹http://www.denik.cz/moje_prace/prace_nejmene_casu_nasvacit_se_20080804.html›. 
18 Definic genderu a přístupů k uchopení tohoto analytického nástroje existuje mnoho. Osobně jsou mi blízké 

například tyto přístupy: „Gender je pojem, který odkazuje na sociální rozdíly mezi muži a ženami, které jsou 
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představuje jeden z hlavních organizačních principů společnosti plnících svoji pořádkovou 

funkci.  

S pojmem gender se neodlučně pojí další pojmy, jimiž jsou například genderové 

role19 nebo genderové stereotypy. Pokud hovoříme o rolích genderových, myslíme tím 

všechny role, které jsou všem členům dané společnosti předepisovány právě na základě 

jejich pohlaví (Renzetti, Curran, 2003: 58). Těmto rolím se učíme během socializace20, a to 

prakticky od svého narození. Spíše než, že by tyto role byly někde přesně vymezené 

a nadefinované, jedná se o neformální pravidla a očekávání, která si již tradičně spojujeme 

buď s muži, nebo se ženami. Pod genderovými rolemi21 se tedy jednoduše řečeno skrývá 

vše, co se v dané společnosti očekává od mužů a žen.  

Již několikrát zmíněné genderové stereotypy ve své podstatě představují: 

„zjednodušující a paušalizující obecné popisy maskulinity a femininity“ (Renzetti, Curran, 

2003: 58). Genderové stereotypy bývají tak zažité a zdají se být tak samozřejmé, že si je ani 

nemusíme uvědomovat. Na základě genderových stereotypů v různých sociálních 

interakcích jednáme jinak se ženami a jinak s muži. Genderové stereotypy můžeme 

rozlišovat na explicitní a implicitní. Zatímco explicitní stereotypy bývají zjevné, snadno 

                                                 

kulturně a sociálně podmíněné, konstruované, tj. mohou se v čase měnit a různí se jak v rámci jedné kultury, 

tak mezi kulturami různými“ (Linková, 2002: 118). Podle etnometodologického přístup Candance West a Don 

H. Zimmermana nazvaného „doing gender“ lze gender chápat jako něco, na čem neustále pracujeme. Gender 

je tedy podle toho přístupu tím, co doslova neustále děláme v běžných každodenních sociálních interakcích. 

West a Zimmerman (2008) definují gender a jeho takzvané dělání následně: 
Gender není souborem vlastností, proměnnou, či rolí, ale výsledkem svého druhu sociálního konání. (s. 102)… Dělat 
gender znamená vytvářet rozdíly mezi děvčaty a chlapci a ženami a muži, rozdíly, které nejsou přirozené, původní, 

nebo biologické. Poté, co byly tyto rozdíly jednou zbudovány, jsou využívány k podpoře ‚esenciality‘ genderu. (s. 109) 
19 Sociálním rolím se nejen v sociologii věnuje nejedna teorie. Rolí může mít každý jednotlivec hned několik. 

Některé sociální role, které vykonáváme, mohou být i ve vzájemném konfliktu, z čehož se může stát silný zdroj 

individuálního i skupinového napětí a frustrace (Urban, 2008: 131 – 132). Sociální role jsou jakýmsi vzorcem 

chování, který je od jedince vzhledem k jeho postavení ve společnosti požadovaný, přičemž: „Každá sociální 

role má normativní charakter a ve svém základu je pro všechny stejná“ (Urban, 2008: 132). Sociálními rolemi 

v interakcích se ve velké míře zabýval Erving Goffman, podle kterého je lze  považovat za dramatické ztvárnění 

práv a povinností vázaných na dané postavení, přičemž každá společenská role může zahrnovat jednu nebo 

více dílčích rolí (Goffman, 1999: 22). 
20 Proces socializace je důležitým mechanismem sociální kontroly. Socializací se učíme žít v určité společnosti, 

přijímáme její hodnoty za své, utváříme si postoje a názory a samozřejmě se také učíme sociálním rolím. 

V případě úspěšné socializace je jedinec plně začleněn do života dané společnosti (Urban, 2011: 170). Není 

pochyb o tom, že socializace jedinců má i svoji genderovou rovinu. 
21 Gerlinda Šmausová (2002: 16) k tomu dodává, že: „Genderové role sice nejsou vrozené, ale během života se 

stávají jakousi druhou přirozeností“. Tento argument si je ve své podstatě velmi podobný s výše zmíněným 

argumentem rozvíjejícím etnometodologický přístup dělání genderu. Konkrétně srovnávám tvrzení říkající, že 

to, co není vrozené, se stává naší druhou přirozeností s tvrzením o tom, že vytvořené genderové rozdíly jsou 

používány k podpoře esenciality genderu. Něco, co není vrozené, předem dané, či chcete-li přirozené, je 

složitými socializačními procesy tak dokonale zamaskováno, že se to následně jako zcela přirozené jeví. 
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verbalizovatelné a také náchylné ke společenským tužbám, stereotypy implicitní vyvstávají 

z našeho nevědomí (Nowicki, Lopata 2015: 332). Na základě genderových stereotypů 

očekáváme například i jiné vlastnosti, schopnosti, chování, zájmy a podobně. Genderové 

stereotypy totiž do velké míry mohou ovlivňovat a zcela jistě také ovlivňují celý náš život, 

naše vzdělání, kariéru, zvolenou profesi a samozřejmě také to, co děláme, anebo naopak 

neděláme v našem soukromém životě22. 

1.3.1. Ukazatele genderových nerovností na trhu práce 

Z předchozí kapitoly, která měla posloužit jako nástin pozadí komplexnosti 

genderové problematiky, je možné vyvodit, že genderové stereotypy tvoří jakýsi začarovaný 

kruh, v němž prakticky vše souvisí se vším, a proto se zdá prakticky nemožné se jim zcela 

vyhnout a odstranit je z našich myslí a našeho každodenního a do velké míry 

zautomatizovaného a neuvědomovaného jednání. Také kvůli předsudkům a genderovým 

stereotypům pobírají ženy na stejných pozicích nižší platy než muži. Muž je totiž stereotypně 

považován za živitele rodiny nehledě na to, zda vůbec nějakou rodinu má. Ženin příjem je 

naopak mnohdy viděn pouze jako doplňkový, a to nehledě na to, že tento zdánlivě doplňkový 

příjem může být také hlavním či jediným příjmem celé domácnosti23. Výše jsem v této práci 

také zmiňovala, že zatímco u mužů se v zaměstnání stereotypně předpokládá schopnost, tak 

u žen se snad kromě schopnosti pečovat předpokládá spíše její opak. Stereotypní představy 

a argumenty tohoto druhu představují živnou půdu pro udržování genderových nerovností, 

a to nejen na pracovním trhu.  

Nejen z Ústavy, ale i z dalších zákonů vyplývá, že stejná práce by měla být stejně 

ohodnocena nehledě na pohlaví či jiné specifické charakteristiky jedinců, které mohou vést 

                                                 

22 Pokud se zaměříme například na povinnou školní docházku, zjistíme, že i samotné školství je genderované. 

Některé předměty jsou vnímány jako dívčí a jiné jako klučičí, a proto bohužel v těchto genderovaných 

předmětech často nejsou příslušníci opačného genderu dostatečně podporováni, což může vést k tomu, že 

v nich následně dosahují horších výsledků. Tyto horší výsledky nás ve svém důsledku nadále utvrzují v tom 

přesvědčení, že některé předměty jsou zkrátka dívčí a jiné chlapecké. Nezamýšleným důsledkem genderově 

tradičních voleb oborů je například skutečnost, že humanitní obory jsou silně feminizovány, čímž dále vzniká 

velká konkurence na pracovním trhu, což jde následně ruku v ruce s nižšími příjmy. Některé školy a firmy se 

stále více snaží podporovat diverzitu a bojovat proti genderovým stereotypům, a proto konají různé akce 

(například tzv. girl's days a boy's days), jejichž cílem je nalákat více dívek do oborů, které jsou tradičně 

spojovány s muži na straně jedné a více chlapců do oborů tradičně spojovaných se ženami na straně druhé.  
23 Vnímání mužů jako živitelů klade i na muže příliš velký tlak, a pokud ve své roli z jakéhokoliv důvodu 

neobstojí, jsou tímto stereotypem silně stigmatizováni. Genderové stereotypy tedy v žádném případě neubližují 

a nekomplikují životy pouze ženám. 
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k marginalizaci osob. Jestliže ženy a muži nejsou za stejnou či srovnatelnou práci 

ohodnoceni stejně, nemůžeme hovořit o tom, že by bylo dosaženo rovnosti pohlaví. I přes 

to, že již před více jak šedesáti lety byla schválena zásada rovného odměňování, jako jedna 

ze zásad Smlouvy o založení Evropského hospodářství, nebylo rovného odměňování stále 

dosaženo. Podle Jutty Allmendinger (2010) tedy navzdory všem dosaženým progresům stále 

přetrvávají velké rozdíly v životních příležitostech žen a mužů.  

V této práci jsem již v souvislosti s genderově stereotypním uvažováním 

poukazovala na rozdílné platové ohodnocení mužů a žen na srovnatelných pozicích. Pro 

srovnání platového ohodnocení v závislosti na pohlaví byl vyvinut ukazatel, který se 

označuje jako gender pay gap [dále jen GPG]. GPG představuje měřitelný ukazatel 

vypovídající o rozdílu v průměrné hodinové mzdě mužů a žen. Český statistický úřad 

(2016b) definuje GPG jako: 

relativní rozdíl mediánu mzdy mužů a žen (vztažený k mediánu mzdy mužů). Vyjadřuje se 

v %. Vyšší GPG v některé z kategorií nemusí nutně znamenat existenci diskriminace. Z větší 

části lze rozdíl vysvětlit působením dalších faktorů s odlišnou strukturou u mužů a u žen 

(kromě vzdělání se jedná například o odvětví, zaměstnání, počet odpracovaných hodin, ad.). 

(Český, 2016b) 

Můžeme si všimnout odlišností mezi zmíněnými definicemi GPG definovaného 

Eurostatem a Českým statistickým úřadem [dále jen ČSÚ]. Zatímco Eurostat hovoří 

o rozdílu v průměru, ČSÚ hovoří o rozdílu v mediánech. Jelikož rozdíl v mediánech 

dosahuje nižších hodnot než rozdíl v průměrech, tak je možné argumentovat, že ČSÚ uměle 

snižuje hodnoty, kterých u nás GPG dosahuje. Z vysvětlení GPG podle ČSÚ se dozvídáme, 

že GPG nemusí sám o sobě vždy znamenat diskriminaci. Počet odpracovaných hodin, práce 

přesčas či o svátcích a víkendech – to jsou samozřejmě pádné argumenty pro vyšší odměnu. 

Musím si však položit následující řečnickou otázku. Skutečně muži ve všech zemích, kde je 

každoročně měřen GPG pracují o tolik déle, více a intenzivněji než ženy, aby se tím stále 

přetrvávající rozdíl v odměňování vysvětlil, a pokud ano, mají vůbec ženy takové možnosti 

pracovat i mimo standardní pracovní dobu, když jsou na základě stávajícího genderového 

řádu a genderových stereotypů stále považovány za primární rodiče? 

Dalším faktorem ovlivňujícím odměnu je výše vzdělání osob. I zde zcela souhlasím 

a domnívám se, že vyšší vzdělání by mělo být více odměněno. Podle výzkumů zaměřených 

na vzdělání si však můžeme všimnout, že dívky v evropských zemích obecně dosahují 

stejného či dokonce vyššího vzdělání než chlapci. O výši dosaženého vzdělání hovoří také 
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Pierre Bourdieu, který argumentuje, že: „Nejistotu ženského postavení na pracovním trhu 

nejlépe dosvědčuje fakt, že jsou i za úplně stejných podmínek vždycky méně placené než 

muži, že se stejnými diplomy získávají nižší místa“ (Bourdieu, 2000: 84). Samotná výše 

dosaženého vzdělání, a to i pokud se jedná o vzdělání stejného zaměření, ženám paradoxně 

nezaručuje výši příjmů odpovídající příjmům mužů. 

GPG dosahuje v Evropské unii průměrné výše 16,7 % (Eurostat, 2014). Jinými slovy 

řečeno, odměna žen pracujících v zemích Evropské unie je průměrně o 16,7 % nižší než 

odměna mužů. Pokud se podíváme na strukturu tohoto ukazatele, zjistíme, že v různých 

věkových kategoriích, dosahuje různých hodnot. Dle statistik se v České republice GPG 

s ohledem na věk osob, u kterých byl tento ukazatel měřen, pohybuje mezi 12,4 % až 28,3 %, 

přičemž nejnižších hodnot dosahuje u výdělečně činných osob do 25 let a nejvyšších hodnot 

dosahuje u osob mezi 35 až 44 lety. Po 45. roce života se GPG snižuje a znovu narůstá až 

v důchodovém věku (Eurostat, 2016). Rozdílné platové ohodnocení mužů a žen má 

samozřejmě také nemalý vliv na velmi aktuální téma chudoby ve stáří. Chudoba ve stáří 

postihuje ve větší míře právě ženy, a to právě proto, že ženy jednak vydělávají méně než 

muži a jednak se také statisticky dožívají vyššího věku než muži. GPG v kategorii 65 a více 

let dosahuje hodnot kolem 25,5 % (Eurostat, 2016). 

Allmendinger (2010) ve svém texu dále zmiňuje také takzvaný gender time gap, 

který poukazuje na to, že ženy a muži jsou během životního cyklu ekonomicky aktivní po 

různě dlouhou dobu. Ženy jsou těmi, kdo stále ve větší míře přizpůsobují svůj pracovní život 

tomu rodinnému, a to ať již se jedná o ranou či pozdější péči o děti. Ženy jednak čerpají 

mateřskou a rodičovskou dovolenou mnohem častěji a také po mnohem delší dobu než muži, 

a jednak také více využívají možností zkrácených pracovních úvazků než muži. Toto platí 

i v jiných evropských zemích, v nichž má rodičovská dovolená čerpaná muži či nabídka 

částečných úvazků delší tradici.  

1.3.2. Vertikální a horizontální segregace pracovního 

trhu 

Co se genderu a trhu práce týče, jistě není novinkou, že pracovní trh je nejen 

horizontálně, ale i  vertikálně segregován. Podle Křížkové je genderová segregace trhu práce 

vedle již zmiňovaných mzdových nerovností a dále například nerovností plynoucích z titulu 
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rodičovství jednou z diskriminačních praktik, se kterými se ženy na pracovním trhu setkávají 

a vyrovnávají (Křížková et al., 2011). 

Horizontální segregace pracovního trhu odkazuje k tomu, že ženy a muži vykonávají 

různá zaměstnání, a to i v rámci stejných profesí  (Allmendinger, 2010). Jinými slovy řečeno, 

ženy se tendenčně hromadí v jiných zaměstnáních, oborech a profesích než muži. Tato 

tendenčnost se dá částečně vysvětlit genderovými stereotypy a genderově specifickými 

volbami vzdělání a následného povolání či profese. Skutečnost, že ženy převažují 

v některých a muži v jiných odvětvích je tedy výsledkem stávajícího genderového řádu 

a s ním souvisejícího jiného odměňování. O profesích, v nichž výrazně převažují ženy, se 

hovoří jako o feminizovaných profesích. Tyto feminizované profese a obory, typicky se 

jedná například o školství24 či zdravotnictví, se pojí s nižšími příjmy než profese a odvětví, 

která feminizovaná nejsou, nemluvě o těch, které jsou maskulinizované.  

Vertikální segregace pracovního trhu znamená, že ženy a muži dosahují různých 

úrovní v rámci firemních a institucionálních hierarchií (Allmendinger, 2010). Vertikální 

segregace pracovního trhu obrazně vypadá tak, že většina nejvyšších pozic, kterých je 

možno během profesní kariéry dosáhnout, je z velké části obsazena právě muži. Tato situace 

na pracovním trhu bývá vysvětlována a ospravedlňována například talentem a pílí 

jednotlivců. Samozřejmě, že nechci individuální talent a píli podceňovat, nicméně svoji 

významnou roli hrají kromě zmíněného talentu také zakotvené organizační struktury 

společnosti, genderový řád a v neposlední řadě také genderové stereotypy. Bourdieu (2000) 

poukazuje na to, že je pravděpodobnější, že nejvyšší pracovní pozice budou obsazeny muži 

na úkor žen, a to i za předpokladu srovnatelných parametrů mužů a žen.  Z toho vyplývá, že 

ženy mají ve srovnání s muži ztížený přístup se do některých pozic vůbec dostat. Tohoto 

tématu jsem se již v této diplomové práci dotkla na předchozích stránkách v souvislosti 

                                                 

24 Statistiky ukazují, že u školství v podstatě platí nepřímá úměrnost mezi typy škol a počtem v nich 

zaměstnaných žen. O co nižší typ školy se jedná, tím více je v něm zaměstnáváno žen. Ruku v ruce s tím, jak 

se zvyšuje typ a odbornost škol, tak také ubývá pozic obsazovaných ženami a přibývá pozic obsazených muži. 

Tedy zatímco v mateřských školách muže téměř nenajdeme, tak na středních a vysokých školách je zastoupení 

mužů a žen mnohem více vyrovnané a v některých oborech muži dokonce převažují. Mimo to také chybí ženy 

ve vedoucích pozicích. Ředitelek a rektorek je mnohem méně, než ředitelů a rektorů (Nyssen, 1990: 75). 

 



 

21 

s experimentem se životopisy či u otázek vzdělání, ale to jsou samozřejmě jen jedny z mnoha 

vrstev této komplexní problematiky.  

Některé sociologicko-psychologické výzkumy docházejí k závěru, že lidé mají 

tendenci vybírat si k sobě takové lidi, kteří se jim co nejvíce podobají.  Pro takové hodnocení 

osob existuje velice prostý důvod, a sice že osoby, které se nám v něčem podobají, máme 

tendenci ztotožňovat se sebou samými a automaticky je tak vnímat jako lepší, než osoby, se 

kterými na první pohled nemáme nic společného. V oblasti lidských zdrojů se o právě 

popisovaném jevu hovoří jako o efektu zrcadla (Kulhavý et al., 2014). Na tomto místě se 

tedy logicky dostávám k závěru, že efekt zrcadla můžeme mimo jiné projektovat také do 

genderové roviny, a tím se vlastně i zcela nevědomě může stávat, že muži do pracovního 

týmu vyberou spíše muže a ženy vyberou spíše ženu. V žádném případě však netvrdím, že 

co se genderu týče, má efekt zrcadla  zcela univerzální platnost. Pouze jsem chtěla poukázat 

na to, že tato preference pracovat s lidmi, kteří se nám v něčem podobají a touto podobností 

může být i pohlaví,  byla ve výzkumech vypozorována a v konkrétních případech tak tedy 

gender osob může sehrávat poměrně důležitou roli. 

Skutečnost, že jisté pozice jsou obsazovány z velké většiny pouze sobě podobnými 

zástupci, či zástupci jednoho pohlaví má své nevýhody. V takto homogenním prostředí se 

totiž do jisté míry snižují možnosti přijít v důležitých rozhodovacích procesech na více 

možných variant řešení, a tím pádem tak vlastně konkrétní firmy nebo například i politické 

strany samy sebe ochuzují. Podle výsledků výzkumu zkoumajícího heterogenitu 

a genderovou diverzitu v top managementu je totiž možné tvrdit, že: „skupinová 

heterogenita a genderová diverzita ústí v lepší rozhodování, v lepší inovace a i v celkově 

lepší výkon organizací“ (Margetts, Holland, 2015: 146). 

  Dále bych na tomto místě chtěla zmínit dnes často používaný anglicismus 

„networking“. Otázce propojenosti25 sociálního světa je věnováno mnoho výzkumů 

                                                 

25 Stanley Milgram roku 1967 začal se studií známou jako Malý svět. V podstatě šlo o to, že Milgram rozeslal 

dopisy lidem, kteří je předávali dále svým známým tak, aby byly doručeny konkrétnímu člověku v Bostonu. 

K adresátovi nebyly sice doručeny všechny dopisy, ale přesto bylo vypozorováno, že průměrný počet předání 

se rovnal šesti. Začalo se tedy hovořit o teorii šesti stupňů odloučení, která vychází z myšlenky, že všichni lidé 

jsou přes své známé navzájem propojeni. Lidé tvoří jakýsi pomyslný řetěz, v němž je každý známý označován 

za jeden stupeň odloučení. Výsledek studie je možno interpretovat, že k tomu, abychom se spojili s jakýmkoliv 

člověkem na světě, nám stačí šest lidí. Tento experiment byl již několikrát znovu uskutečněn, akorát již ne 

s dopisy, nýbrž například s e-maily a vždy došel k velmi podobným závěrům (Vrecková, 2011). 
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a v současné době stále více oblíbené a k různým účelům používané sociální sítě nabádají 

k dalšímu prozkoumávání této oblasti. Se síťováním si však kromě jiného asociuji také 

studie, jež vypozorovaly jev, který byl následně pojmenován jako old-boy network. Old-boy 

network je termín popisující způsob, kterým si muži, kteří se odněkud znají, mezi sebou 

navzájem pomáhají k nalezení dobré práce (Cambridge Dictionary, 2017). Ve své podstatě 

termín old-boy network znamená, že v některých případech se jako důležitější může projevit 

to, koho znáte, než to, co umíte. V analytické části si budeme moci všimnout, že někteří lidé 

obracející se na webovou poradnu se svěřovali s tím, že byli na pracovišti šikanováni za 

účelem, aby ze zaměstnání sami „dobrovolně“ odešli a na jejich místo, mohl být dosazen 

nějaký dobrý kamarád či známý osoby, která jinou osobu šikanovala. 

Abych téma ztíženého přístupu žen do některých profesí dovedla alespoň do 

pomyslného konce, je třeba ještě poukázat například na otázky flexibility a na otázky trávení 

volného času. Na některých pozicích totiž konec smluvně dané pracovní doby ani zdaleka 

neznamená skutečný konec pracovní doby. Na takových pozicích je jednak nutné často 

pracovat přesčas a neméně důležité je také další trávení svého volného času se svými kolegy, 

obchodními partnery a podobně. O tomto faktu jsem se již zmiňovala v souvislosti 

s nepřímou diskriminací, jelikož se jedná o něco, co je bez bližšího zkoumání na první 

pohled nastaveno pro všechny stejně.  Jenže při zamyšlení se nad tímto problémem, je 

zřejmé, že  pro osoby26 starající se o rodinu a domácnost je to něco, co je velice těžce 

proveditelné a ve svém důsledku jim to tedy může zabraňovat v jejich kariérním růstu. 

Mimo jiné se také nejen ženám, ale i příslušníkům jiných minorit v určité fázi 

pracovní kariéry může stát, že se budou muset vypořádat se strukturální bariérou známou 

pod označením skleněný strop. Ve spojení s muži, a to převážně právě ve feminizovaných 

pozicích se naopak můžeme setkat s mechanismem známým jako skleněný eskalátor či 

skleněný výtah (Williams, 1992). Názvy obou těchto protikladných mechanismů jsou velmi 

výstižné a nyní bych ráda vysvětlila proč.  

                                                 

26 Záměrně jsem v této větě použila slovo osoby, abychom si pod toto neutrální označení mohli dosadit jak 

muže, tak ženy. Pokud nebo spíše dokud se však nezmění společenské uvažování o rolích mužů a žen a dokud 

si pod osobami starajícími se o rodinu a domácnost budeme představovat výhradně ženy, domnívám se, že 

bohužel nebude možné, aby došlo k nějaké výrazné změně v zastoupení žen a mužů na těch nejvyšších příčkách 

profesní kariéry. 
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Metafora skleněného stropu ve svém původním pojetí představuje jakousi 

neviditelnou bariéru znemožňující další kariérní růst (Baxter, Wright, 2000: 276). V praxi to 

znamená, že před dosažením této bariéry mohou být ženy poměrně rychle povyšovány, ale 

problémem je právě překonání této bariéry, o kterém se někdy mluví jako o tzv. prolomení 

skleněného stropu. Na to, co je označováno jako skleněný strop, nejčastěji naráží ženy při 

usilování dostat se na pozici, v níž dominují muži (Williams, 2013: 610). Křížková (2003) 

v souvislosti s tématem skleněného stropu argumentuje, že:  

Teorie skleněného stropu dále rozvíjí představu o organizacích jako genderově zakotvených 

institucích, kde gender, resp. dominující mužská struktura vztahů a organizace práce, je natolik 

rozhodujícím činitelem, že se stává na první pohled neviditelným a je rozpoznán a zažíván až 

při přímé snaze určitou hranici překročit. Proto je bariéra postupu žen na nejvyšší pozice 

nazývána právě skleněným stropem. (Křížková, 2003:456) 

Setkala jsem se také s tvrzením, že skleněný strop je skleněný a neviditelný právě 

z toho důvodu, že neexistuje. Osobně však vzhledem k obecně známému faktu, že když na 

těch nejvyšších pozicích spojených s nejvyšší mírou moci a prestiže dominují muži, 

zastávám názor, že zkrátka musí nějaký takový mechanismus v praxi fungovat, a to ať už ho 

pojmenujeme jakkoliv. 

Skleněný eskalátor či skleněný výtah představuje pravý opak skleněného stropu. 

I v tomto případě se jedná o metaforu popisující něco, co samo o sobě není vidět, jenže 

důsledky tohoto mechanismu se dají vypozorovat na zastoupení mužů a žen napříč hierarchií 

pozic v rámci dané profese. Jak již název napovídá, jedná se o jakési neviditelné jezdící 

schody, které určité osoby v určitém kontextu mohou poměrně snadno a rychle vyvézt až do 

těch nejvyšších příček  v rámci profesní kariéry. Konkrétně si skleněný eskalátor můžeme 

představit jako skryté výhody, kterým se v profesích tradičně označovaných jako ženských27 

těší muži, a to právě z toho důvodu, že jsou muži (Williams, 1992). 

Na základě velkého ohlasu a dalšího kvalitativního a kvantitativního zkoumání 

mechanismu skleněného stropu Williams přepracovala a doplnila svá původní tvrzení z roku 

1992. Tento koncept rozšířila zejména o otázku intersekcionality a tematizovala také podoby 

tradiční a neoliberální organizace práce (Williams, 2013). Intersekcionální přístup se zabývá 

tím, jak různé druhy nerovností působí společně a jak se navzájem ovlivňují. Gender jako 

                                                 

27 Williams (1992) konkrétně jmenuje pečující a učitelské profese a dále například práci v knihovnictví či 

práci sociálních pracovnic a pracovníků. 
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takový odkazuje k sociálním nerovnostem, ale samozřejmě není jedinou rovinou sociální 

stratifikace a sociálních nerovností a nikdy také nepůsobí zcela izolovaně. Genderové 

nerovnosti také neznamenají, že by existovaly jen nerovnosti mezi ženami a muži jako 

dvěma skupinami. Všechny ženy a všichni muži totiž nezažívají sociální realitu stejným 

způsobem. Jinými slovy řečeno, existují samozřejmě i nerovnosti mezi ženami navzájem 

a mezi muži navzájem. Intersekcionalita je tedy přístupem zkoumajícím prolínání a křížení 

různých typů nerovností. V českém prostředí se tímto průsečíkem nerovností zabývá 

například Marta Kolářová, která intersekcionalitu definuje takto: 

…prolínání třídních, genderových a rasověetnických vztahů se týká nejen znevýhodněných 

skupin, u kterých se přidávají podřízené statusy (chudé ženy etnických menšin), ale prolínání 

má vliv na všechny skupiny v různých konfiguracích. Třídu, gender a rasu/etnicitu je nezbytné 

chápat jako propojené systémy jak znevýhodnění, tak i privilegií. (Kolářová, 2008: 1) 

Co se tedy při zohlednění intersekcionality v otázkách zkoumání mechanismu 

skleněného stropu týče, není to se skleněným stropem tak jednoduché a jednoznačné jako 

bylo jeho prvotní pojetí, které je stále velmi rozšířené. Nejde pouze o to, že ženy oproti 

mužům mají obecně ztížený přístup do některých pozic. Stručně řečeno, některé ženy mohou 

být vůči jiným ženám ještě více znevýhodněny a zároveň mohou být některé ženy 

v privilegovanějším postavení než někteří muži. 

Druhé velké téma, které Williams (2013) v souvislosti se zkoumáním skleněného 

stropu rozvíjela, byla měnící se povaha organizace práce. Srovnání tradiční a neoliberální 

organizace práce poukazuje na proměny organizace práce a transformaci toho, co bylo dříve 

a co je nyní na pracovním trhu považováno za hodnotné. Tabulka zobrazující tyto procesy 

je součástí příloh diplomové práce. 

Tyto nové pohledy zkoumala Williams (2013) nejen v souvislosti se skleněným 

stropem, ale i v souvislosti se skleněným eskalátorem. Skleněný eskalátor ve svém 

původním smyslu představoval skryté výhody, které určitým mužům v určitém postavení 

umožňovaly rychlejší a snadnější kariérní postup v tzv. ženských sektorech/povoláních. 

Koncept však ve svém prvotním významu nebyl aplikován na všechny muže, nýbrž pouze 

na jednu privilegovanou skupinu bílých heterosexuálních mužů. Podle intersekcionálního 

přístupu však ne všichni muži mohou využívat výhod skleněného eskalátoru stejnou měrou 

(Williams, 2013: 613). Proto také došlo k přehodnocení i tohoto konceptu a zařazení již 

zmíněných otázek intersekcionality a proměňujících se požadavků na organizaci práce. Po 

zhodnocení všech těchto hledisek dochází Williams k tvrzení, že jelikož bylo zkoumáno 
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pouze privilegium bez kritického zhodnocení kapitalistického vykořisťování, tak bychom 

v současné době pro vysvětlení těchto komplexních mechanismů potřebovali novou 

metaforu (Williams, 2013: 626). 

1.4. Pracovněprávní předpisy  

V České republice spadají vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli do pracovního 

práva tvořeného zákony, vyhláškami a nařízeními vlády. Zcela základním pracovněprávním 

předpisem je zákoník práce upravující mimo jiné například to, jak může vzniknout, trvat či 

zaniknout pracovní poměr a dále vše, co souvisí s pracovní dobou, jako její délka, povinné 

přestávky, práce přesčas a další (Kuncová, 2010). Je nasnadě, že právě pracovní právo bylo 

jedním z témat v dotazech směřovaných na poradnu GS.  

Vzhledem k tomu, že nejsem vzděláním právnička a že rozsah ani zaměření práce 

neumožňují rozsáhlý výčet právních informací, tak tato kapitola neobsahuje znění všech 

zákonů, vyhlášek a nařízení upravujících všechny pracovněprávní vztahy, nýbrž se u všech 

pasáží věnovaných legislativě jedná pouze o základní přehled složený z citací a parafrází 

zákonů, které jsem k této problematice vyhledávala především prostřednictvím online verzí 

těchto zákonů volně dostupných na internetu. Jinými slovy řečeno, tato kapitola 

nepředstavuje vyčerpávající přehled všeho, co se týká zákonných úprav pracovněprávních 

vztahů, ale je věnována pouze vybraným a pro účely této diplomové práce relevantním 

bodům obsaženým v zákoníku práce či v jiných zákonech, vyhláškách a případně v ostatních 

vládních nařízeních. Hlavní pozornost je zaměřena především na témata spojená 

s rodičovstvím, jakož i na další oblasti, které jsou pracovním právem vnímány a označovány 

jako tzv. překážky ve výkonu práce. 

1.4.1. Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou 

Tematika mateřské a rodičovské dovolené představuje jednak z hlediska právního 

vymezení tohoto období, a jednak také z pohledu osob se zkušenostmi s tímto obdobím 

spojenými jedno z poměrně častých témat ať již článků v odborných časopisech 

a v populárních médiích, či závěrečných prací studujících různorodých oborů 

humanitního zaměření (viz např. Horáčková, 2016; Ingrová, 2015; Klampflová, 2012; 

Maříková, 2008 a mnohé další).  
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I když se často o celé době strávené s malým dítětem či s více malými dětmi 

v domácnosti mluví jako o mateřské, není toto označení z legislativního hlediska správné. 

Mateřská a rodičovská dovolená nejsou totéž a mimo to se také liší od rodičovského 

příspěvku, který s tímto obdobím blízce souvisí. 

Samotné slovní spojení „mateřská dovolená“ považuji za oxymóron. Pod slovem 

dovolená si totiž představuji čas, kdy si člověk může odpočinout od práce a s ní spojené 

dennodenní rutiny. Mateřská dovolená však i podle mé vlastní zkušenosti ve své podstatě 

představuje nekončící práci a s ní spojenou zodpovědnost na 24 hodin denně. Během 

mateřské a rodičovské dovolené se sice nemusí chodit do zaměstnání, ale pod slovem 

dovolená si zkrátka představuji něco trochu jiného. Dále si dovolím tvrdit, že slovo dovolená 

ve spojení mateřská a rodičovská dovolená může vytvářet představu, že lidi na mateřské 

a rodičovské dovolené vlastně několik měsíců až let nemají nic důležitého na práci. 

Označení typu mateřský a rodičovský čas, či něco v podobném duchu, považuji za mnohem 

výstižnější pojmenování období stráveného náročnou péčí o malé děti a jejich primární 

socializací. Mateřský a rodičovský čas není mým vlastním termínem. Takto je toto období 

pojmenováno v Německu a o tomto možném pojmenování hovoří také například Jonášová 

s Frýdlovou a Svobodovou (2012). 

Zatímco v označení mateřská dovolená28 je slovo matka inherentně zahrnuto, což 

neustále posiluje genderový stereotyp, že právě žena je tou jedinou osobou oprávněnou 

k péči o děti, a proto si následně spojujeme tzv. mateřskou pouze se ženami, tak pod 

označením rodičovská dovolená si můžeme představit oba rodiče, a to nehledě na jejich 

gender. To, že žena je považována za primární osobu zodpovědnou za výchovu dětí, je dáno 

sociální organizací rodičovství a ne pohlavím matky29 (Nyssen, 1990: 41). Očekávání, že to 

                                                 

28 Zatímco mateřská dovolená a s ní související dávky peněžité pomoci v mateřství jsou primárně určeny 

ženám, rodičovská dovolená je určena pro ženy i muže. To, že je mateřská určena explicitně pro ženy 

samozřejmě má svůj význam, protože porod je fyzicky i psychicky náročný, a proto je zcela žádoucí, aby ženy 

měly zajištěno, že se po porodu budou moci zotavit a budou se po tuto dobu nacházet v tzv. ochranné lhůtě, 

aby v souvislosti s těhotenstvím a porodem nepřišly o své dosavadní zaměstnání.  

Existují však výjimky, při nichž je možné, aby dávky peněžité pomoci v mateřství byly vypláceny muži. 

Takovou výjimkou může být situace, v níž matka dítěte nesplňuje nárok na peněžitou pomoc v mateřství 

a naopak otec dítěte tento nárok splňuje. 
29 Z biologického hlediska je sice dáno, jakým způsobem vzniká nový život, ale ty významy, které jsou tomu 

přikládány, se liší právě v závislosti na kulturním, dobovém, náboženském či místním kontextu. Z čistě 

biologického hlediska mohou otěhotnět, odnosit, porodit a odkojit dítě pouze ženy. Tato holá fakta však ani 

zdaleka neznamenají, že je to něco, co všechny ženy chtějí, musí, anebo mohou za svůj život prožít. Samotnou 

schopnost pečovat však oproti zažitému kulturnímu stereotypu, v němž je jen žena vnímána jako ta, kdo pečuje, 

považuji za univerzální pro ženy i muže. 
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bude žena, kdo zůstane s dětmi doma, platí za společensky ustálenou normu. Pro zajímavost 

doplním, že od února 2018 je vedle mateřské a rodičovské dovolené možné čerpat také 

o otcovskou dovolenou (Sulek, 2017). 

Chybné označování rodičovské dovolené jako mateřské dovolené je velmi 

pravděpodobně způsobeno tím, že institut rodičovské dovolené u nás vznikl poměrně 

nedávno. Proto je označení celého období stráveného péčí a výchovou malých dětí jako 

mateřské dovolené stále silně zakořeněno. Toto chybné označování také jistě do velké míry 

souvisí se samotným dřívějším pojmenováním mateřské dovolené. Před vznikem institutu 

rodičovské dovolené u nás totiž existovala mateřská dovolená a tzv. další mateřská dovolená. 

Rodičovská dovolená vznikla až k 1. 1. 2001, kdy nahradila to, co bylo označováno jako 

další mateřská dovolená (Příhodová, 2006). Zaměňování rodičovské dovolené za mateřskou 

dovolenou připisuji již několikrát zmíněným genderovým stereotypům. Institut rodičovské30 

dovolené však vznikl právě pro to, aby se stereotypy související s péčí o děti alespoň 

symbolicky rozvolnily. Nemalý vliv na toto zaměňování termínů mohou mít také statistiky 

vypovídající o tom, že naprostou většinu osob nejen na mateřské, ale i na rodičovské 

dovolené představují ženy. Muži na rodičovské dovolené totiž stále představují jen necelá 

2% ze všech osob na rodičovské dovolené, a tak jsou stále spíše výjimkou (Ježková, 2013).  

Dopady používání obecného názvu „mateřská“ bych přirovnala k používání 

generického maskulina jako gramaticky správného označování mužů i žen. Jsem totiž toho 

názoru, že označení „mateřská“ funguje velmi podobným způsobem, který bych nyní ráda 

blíže představila. Tak jako se v českém jazyce na základě gramatických pravidel využívá 

generického maskulina, jež má sice zahrnovat a označovat nejen muže, ale i ženy, mnohdy 

však způsobujícím to, že si pod pojmenováním (typu odborníci, vědci, lékaři atd.,)31 

představíme pouze zástupce mužského pohlaví, tak označení mateřská pro změnu asociuje 

pouze ženy a jen málokdy a málokdo si toto označení automaticky spojí také s muži. Jinak 

                                                 

30 Dále jsem přesvědčena o tom, že jedním z důvodů pro vznik institutu rodičovské dovolené byla snaha 

o zrovnoprávnění žen a mužů v otázce péče o děti a  snaha o snížení znevýhodnění žen na poli pracovního trhu, 

které, byť jen předpokládaný, výpadek z pracovního života v českém prostředí na dobu několika let 

představuje. Bohužel se mi tyto myšlenky nepodařilo v oficiálních zdrojích dohledat a ověřit,  a proto je uvádím 

pouze ve formě poznámky pod čarou. 
31 Ráda bych zmínila příklad z mé vlastní zkušenosti vystihující to, jak moc je používání generického 

maskulina běžné a neuvědomované, a to hlavně proto, že se jedná o gramaticky správné označení. Minulý rok 

jsem u příležitosti mezinárodního dne žen pomáhala s koordinací festivalu „Všem Ženám“. Ačkoliv se jedná 

o akci připravovanou výhradně ženami a určenou pro ženy, všechny organizátorky této akce po celou dobu 

jejího konání nosily visačku s velkým nápisem „ORGANIZÁTOR“.  
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řečeno, podobným způsobem jako generické maskulinum zneviditelňuje ženy, tak 

označování času stráveného péčí o malé dítě jako mateřské zase naopak zneviditelňuje muže 

na rodičovské dovolené. 

Hana Maříková a Radka Radimská (2003) zmapovaly velice zajímavý vývoj 

sociálních politik týkajících se mateřské dovolené. Mateřská dovolená začala být ve velkém 

zaváděna po 2. světové válce. Tyto snahy však nebyly až tak popoháněny nějakými 

emancipačními motivy, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jejich motivem byla spíše 

paternalistická snaha, aby se ženy, které během války zastaly práci mužů, navrátily zpět do 

domácností. Šlo tedy vlastně o znovunastolení tradičního rozdělení rolí v rodině, k čemuž 

měla mateřská dovolená posloužit. Ženy musely na mateřskou dovolenou nastupovat 

povinně a nedostávaly ani žádnou finanční kompenzaci, což zvyšovalo jejich závislost na 

mužích. Až během druhé poloviny 60. let přestala mateřská dovolená plnit roli povinného 

opuštění pracovního místa a začala být vnímána jako období, během kterého má být matce 

umožněno zotavení se po porodu a možnost intenzivního věnování se novorozenci.  Od této 

doby přibyla navíc novinka, že pracovní místo začalo být po dobu mateřské dovolené 

chráněno zákonem (Maříková, 2003: 6). 

1.4.2. Legislativní úprava mateřské dovolené a peněžité 

pomoci v mateřství 

Mateřská a rodičovská dovolená dle zákoníku práce spadají stejně jako doba dočasné 

pracovní neschopnosti mezi důležité překážky v práci na straně zaměstnance32. Nástup na 

mateřskou dovolenou a její minimální a maximální délku upravuje § 195 zákoníku práce33. 

                                                 

32 Co se právní úpravy týče, MPSV k tematice mateřské a rodičovské dovolené dodává, že: 
V ZP je proto z důvodu lepší systematiky zařazena do § 191 mezi důležité osobní překážky v práci na straně 

zaměstnance a podrobně pak upravena v § 195 až § 198. Právní úprava poskytování mateřské a rodičovské  

dovolené zůstala v intencích právní úpravy zavedené do starého ZP č. 65/1965 Sb. při jeho první 

euronovele v roce 2000, kdy se do právní úpravy transponovala směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 

1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICEF, CEEP a EKOS. 
(Ministerstvo, 2013) 

33 Následující citace odkazuje k tomu, jak se postupně upravovala délka čerpání mateřské a další mateřské 

dovolené:   
S účinností od 1. 4. 1964 upravoval mateřskou dovolenou zákon č. 58/1964 Sb.; o zvýšení péče o těhotné 

ženy a matky, který stanovil, že nárok na mateřskou dovolenou v délce 22 týdnů má jen žena. K prohloubení 

péče o dítě mohla žena čerpat tzv. další mateřskou dovolenou v rozsahu do 1 roku věku dítěte. 

K 1. 1. 1966 byla tato úprava převzata do z. č 65/1965 Sb., zákoníku práce. Od 1. 7. 1968 došlo 

k prodloužení mateřské dovolené na 26 týdnů. S účinností k 1. 1. 1970 byla prodloužena i tzv. další 

mateřská dovolená o jeden rok a žena ji mohla čerpat do 2 let věku dítěte. Od 1. 7. 1987 byla mateřská 

dovolená prodloužena na současných 28, případně 37 týdnů a k 1. 1. 1989 byla na současný rozsah (do 3 let 

věku dítěte) prodloužena rovněž další mateřská dovolená. (Příhodová, 2006) 



 

29 

Obvyklý nástup na mateřskou dovolenou je stanoven na 6 až 8 týdnů před plánovaným 

termínem porodu a její standardní délka je 28 týdnů či 37 týdnů v případě vícečetného 

porodu. Co se délky týče, mateřská dovolená nesmí skončit dříve, než skončí tzv. šestinedělí, 

tedy ne dříve než šest týdnů po porodu. Nástup na mateřskou dovolenou stačí zaměstnavateli 

oznámit na tiskopise potvrzeném od lékaře a není tedy třeba o něj nikterak žádat, 

zaměstnavatel je povinen tuto dobu omluvit (Ministerstvo, 2013). 

V předchozí podkapitole jsem se letmo zmínila o otcovské dovolené. Možnost 

čerpání otcovské dovolené je v platnosti od února letošního roku. Otcovská dovolená trvá 

jeden týden. V případě zájmu o otcovskou dovolenou je nutné na ni nastoupit nejpozději do 

šesti týdnů od porodu či převzetí dítěte do péče. Po finanční stránce se jedná o dávku 

sociálního pojištění, která se počítá stejně jako peněžitá pomoc v mateřství a její výše tedy 

odpovídá 70 % denního vyměřovacího základu (Sulek, 2017). 

Vše co bylo doposud řečeno o mateřské dovolené, se vesměs týkalo osob, které když 

použiji termín Maxe Webera, představují jakési ideální typy. S trochou nadsázky lze říci, že 

tyto ideální typy žen nacházejících se v ideálních situacích již před samotným otěhotněním 

minimálně rok pracují a mohou tedy na mateřskou či rodičovskou dovolenou nastoupit ze 

zaměstnání a hlavně po uplynutí tohoto období mají možnost opětovného návratu do svého 

původního zaměstnání. Zdaleka ne všichni lidé, kteří se stávají rodiči, jsou v době, která této 

velké životní změně předchází, zaměstnáni, a to ideálně na smlouvu na dobu neurčitou. 

Během těhotenství a dále během mateřské či rodičovské dovolené jsou sice zaměstnanci 

chráněni před dostáním výpovědi, ale lidem, kteří mají pracovní smlouvu sjednanou na dobu 

určitou, se může stát, že jim v průběhu tohoto dlouhého období uplyne doba platnosti 

pracovní smlouvy.  

Při zapojení fantazie si každý jistě dovede představit různé životní etapy a situace, 

v nichž se vzhledem k mnoha faktorům ne zcela hodí otěhotnět a následně se stát rodičem. 

Ať již se bavíme o možnosti otěhotnění při studiu, ve zkušební době v novém zaměstnání či 

během právě probíhající rodičovské dovolené, jakož samozřejmě i o mnoha dalších 

životních situacích, v nichž to nejen s určením nároku na mateřskou dovolenou není tak 

jednoduché jako u zaměstnaných žen, které jsem výše nazvala ideálním typem. Těmito 

různými životními situacemi se budu dále zabývat při samotné analýze dotazů webové 

poradny GS. 
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Z výčtu výše zmiňovaných situací se chci pozastavit u dominantního trendu, který se 

v Čechách razí již od 70. let minulého století. Tento trend se označuje jako tzv. řetězení 

rodičovské dovolené (Hašková, 2014 cit. in EuroZprávy.cz, 2014). Samotný název tohoto 

trendu napovídá, co řetězení rodičovské dovolené znamená v praxi. V podstatě se jedná o to, 

že jedna rodičovská dovolená navazuje na další a tvoří tak jakýsi pomyslný řetěz, který 

způsobuje skutečně dlouhodobý výpadek z trhu práce. 

Nepochybuji o výhodách, které vedou rodiče k tomu mít děti poměrně rychle za 

sebou a proč tedy mnozí lidé plánují rodičovství tak, aby žena stihla znovu otěhotnět ještě 

během probíhající rodičovské dovolené a další mateřská a rodičovská dovolená jí tak na toto 

období plynně navazovaly. Vše však má i své stinné stránky a ve zmíněné snaze mít děti 

s malým věkovým rozdílem je hovorově řečeno „ukryt háček“34, který v očích 

zaměstnavatelů snižuje konkurenci schopnost žen.  

V České republice je jednak jedna z nejdelších mateřských a rodičovských 

dovolených v Evropě a jednak je zde stále poměrně silně zakořeněn názor, mnohdy se 

odvolávající na názory některých psychologů, že pro zdravý vývoj dítěte je naprosto 

nezbytné, aby bylo dítě minimálně do svých tří let doma s matkou35. Matky, které 

z jakéhokoliv důvodu nejsou do tří let věku dítěte s dítětem doma, jsou často nazývány 

například kariéristkami, krkavčími matkami či dalšími citově zabarvenými pojmenováními. 

V režii tohoto silně zakořeněného a neustále opakovaného názoru, že pro zdravý 

vývoj dítěte je nejlepší, aby s ním byla matka alespoň do jeho tří let doma, tak matky se 

dvěma a více dětmi běžně vypadávají i na více jak pět, šest let v kuse ze svého pracovního 

života a jejich návrat na trh práce je samozřejmě tím obtížnější, čím déle se pohybovaly 

mimo něj. V žádném případě nechci napadat názor, že péče milujícího rodiče je pro zdravý 

                                                 

34 Situaci komplikuje a celé období prodlužuje také fakt, že rodičovský příspěvek je vždy vyplácen jen na 

nejmladší dítě v rodině. Proto je tedy zcela logickým krokem počkat s dalším potomkem až k úplnému konci 

období, v němž je příspěvek vyplácen na starší dítě. 
35 Pro ilustraci vystihující tuto tematiku uvádím zkrácený názor psycholožky a metodičky sociálních služeb 

a rodinné politiky odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy paní Marie Zápecové:  
Jestliže patříme k zemím s vysokou zaměstnaností žen, proč tolik řešíme zaměstnání matek malých dětí? 

Jejich práce a úkol přece v daný čas spočívá v péči o děti v rodině! ... Institucionální hlídání batolat je zcela 

nepřijatelná praxe minulého režimu, a víme, jaké škody napáchala na dětech i na rodičích. Je samozřejmě 

věcí rodičů, jak chtějí své dítě vychovávat, nelze vůči rodinám předjímat, jak se má dítě vyvíjet a v jakých 

zařízeních má či nemá být. Pokud ale někdo tvrdí, že v mezinárodním kontextu neobstojí pohled psychologů 

a dětských lékařů na škodlivost institucionální výchovy batolat, tak musí předložit kvalitní longitudinální 

výzkum (20-30 let sledování vývoje člověka od narození po dospělost), který toto tvrzení dokládá. 

Domnívám se, že poctivé longitudinály Langmeiera a Matějčka zatím nejsou ve světě překonány… 

(Zápecová cit. in Labusová, 2017) 
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vývoj dítěte nezbytná. Nicméně musím podotknout, že věková hranice, do kdy je nejlepší 

být s dítětem v domácnosti, aby byl zajištěn jeho zdravý vývoj, nemusí být vnímána tak 

striktně. Pokud by pro zdravý vývoj jedince skutečně bylo nezbytně nutné, být první tři roky 

života v domácnosti s matkou, tak vzhledem k tomu, že Česká republika je jednou z mála 

zemí, která umožňuje takto dlouhou rodičovskou dovolenou, předpokládám, že by bylo 

v ostatních evropských zemích mnohem více psychicky nevyrovnaných, traumatizovaných 

a emocionálně labilních jedinců než jich zřejmě ve skutečnosti je.  

Eva Labusová, která se zabývala otázkou, zda je hranice tří let přirozenou potřebou 

či dogmatem, na toto téma dodává, že: „hranice dvou a půl až tří let, kterou čeští dětští 

psychologové uvádějí jako nejpřiměřenější pro postupné zařazování dětí do péče mimo 

rodinu, je v mezinárodním kontextu nepotvrzená a že ani menším dětem neškodí, když se 

z důvodu pracovního vytížení rodičů ocitnou v pravidelné péči kvalitní placené hlídací 

služby“ (Labusová, 2017). 

Peněžitá pomoc v mateřství [dále jen PPM] představuje dávku nemocenského 

pojištění, která je za splnění zákonem daných podmínek vyplácena v průběhu mateřské 

dovolené. Nárok na PPM však není automatický. Podmínkou vzniku nároku na PPM je 

minimální účast 270 dní na nemocenském pojištění v posledních dvou letech 

předcházejících nástupu na mateřskou dovolenou, přičemž alespoň 180 dní z této doby 

připadá na poslední rok před nástupem na mateřskou dovolenou (Dlouhá, 2015). Pokud tento 

požadavek interpretujeme, tak z něj vyplývá, že nejen nezaměstnaným osobám, ale 

i studentkám, dále osobám samostatně výdělečně činným [dále jen OSVČ] a také ženám 

zaměstnaným jen krátce před porodem nemusí nárok na PPM vůbec vzniknout.  

Protože u podnikatelek a živnostnic je celá situace o něco komplikovanější, zaměřím 

se na ně nyní o něco důkladněji. Oproti povinným odvodům na zdravotní a sociální pojištění 

mají OSVČ možnost si dobrovolně hradit náklady na nemocenské pojištění. Částka 

nemocenského pojištění určuje výši budoucí PPM. Doslova zde platí přímá úměrnost.  

Konkrétně to znamená, že čím vyšší je částka hrazená za nemocenské pojištění, tím je 

následně také vyšší PPM. Aby to nebylo tak jednoduché, tak výše částky nemocenského 

pojištění však zároveň ovlivňuje výši odvodů na sociální pojištění. Zjednodušeně se v praxi 

jedná o to, že čím vyšší je částka hrazená za nemocenské pojištění, tím vyšší je nejen PPM, 

ale také částka odváděná na sociální pojištění. Některým OSVČ se tedy získání PPM nemusí 
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finančně vyplatit, aby na ni totiž získaly nárok, musí na odvodech zaplatit mnohem více, než 

následně během mateřské dostanou (Dlouhá, 2015). 

Pokud je těhotenství dopředu plánované a nemocenské pojištění je hrazeno 

v dostatečné výši a po dostatečně dlouhou dobu před nástupem na mateřskou dovolenou, 

může nárok na PPM vzniknout i OSVČ. V případech, kdy nárok na PPM nevznikne, je 

rodiči, který si o to zažádá, měsíčně vyplácen rodičovský příspěvek, a to od data narození 

dítěte. 

Nyní se od OSVČ přesunu zpět k zaměstnaným osobám a zaměřím se na to, co se 

děje po skončení mateřské dovolené. Po návratu z mateřské dovolené má žena nárok na to 

samé pracovní místo, ze kterého na ni odcházela. Obrazně řečeno se tedy po uplynutí 

mateřské dovolené může člověk vrátit na tu samou židli, z níž na ni nastupoval 

(Gender Studies, 2011a). 

Existuje však mnoho důvodů, proč se po mateřské obvykle pokračuje v čerpání 

rodičovské dovolené a proč se tedy velmi málo žen vrací po uplynutí mateřské dovolené zpět 

do zaměstnání. Jedním z těch nejzásadnějších je skutečnost, že je u nás celkově nedostatečně 

zabezpečena péče o děti předškolního věku a dítě ve věku několika málo měsíců zkrátka 

v žádné mateřské školce nepřijmou. Dále jsou to samozřejmě také nižší příjmy žen, o kterých 

tato práce pojednává výše, které hrají nezanedbatelnou roli v tom, proč jsou to ve většině 

případů právě ženy a ne muži, kdo kvůli rodině vypadávají na tak dlouhý čas z pracovního 

života.  

Je zcela zřejmé, že stát se rodiči je velká zodpovědnost a že po finanční stránce 

s sebou rodičovství přináší výdaje, a proto je naprosto logickým krokem, že zkrátka ten, kdo 

vydělává méně, zůstane doma. Důsledky těchto rozhodnutí, které jsou logicky opodstatněné, 

nás však neustále udržují v začarovaném kruhu genderově stereotypního uvažování. To jsou 

přesně ty názory a postoje typu: proč by ženy měly dostat více peněz, když dříve nebo 

později stejně odejdou na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou; nebo proč by ženám 

měla platit nákladná školení, když v tom čase, na který z pracovního života vypadnou, bude 

jejich kvalifikace zastarávat a prostředky, které do nich zaměstnavatel vložil, nebudou 

dostatečně zúrokovány. 

Nad touto problematikou se však nemůžeme zamýšlet takto černobíle. Pokud by byly 

ženy za vykonanou práci lépe ohodnocené a měly by tak pocit, že jsou pro své 
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zaměstnavatele důležité, mohlo by dojít k tomu, že by dobrovolně volily, co nejkratší dobu, 

po kterou opustí svoje zaměstnání. Pokud se však člověk cítí ve své práci například 

nedostatečně ohodnocen, není překvapující, že si zcela samozřejmě zvolí variantu zůstat 

doma tak dlouho, jak je to jen možné. 

1.4.3. Legislativní úprava rodičovské dovolené 

a rodičovského příspěvku 

Rodičovskou dovolenou může čerpat jak matka, tak otec dítěte. Rodiče se také dle 

svých potřeb mohou v čerpání rodičovské dovolené prostřídat. Teoreticky je dokonce možné 

čerpání rodičovské dovolené oběma rodiči zároveň. Při možnosti čerpání rodičovské 

dovolené oběma rodiči zároveň je však nutno počítat s tím, že rodičovský příspěvek je vždy 

vyplácen pouze jeden. Tento příspěvek se totiž nevyplácí na rodiče, nýbrž na dítě, a to 

přesněji řečeno pouze na nejmladší dítě v rodině.  

Během trvání rodičovské dovolené je zaměstnanci drženo pracovní místo a po 

návratu z rodičovské dovolené má právo na přidělení práce dle platné pracovní smlouvy. To 

znamená, že po uplynutí rodičovské dovolené má sice člověk právo na to, aby znovu 

nastoupil do zaměstnání, není mu však garantováno to samé konkrétní místo jako je tomu 

v případě návratu z mateřské dovolené (Gender Studies, 2011a). Nicméně nejen zkušenosti 

těch žen, které položily svůj dotaz do webové poradny GS ohledně návratu do zaměstnání 

po rodičovské dovolené, v praxi dokazují, že návrat do zaměstnání po skončení rodičovské 

dovolené nebývá vůbec jednoduchý. Ani se samotným držením pracovního místa, které je 

garantováno zákonem, si totiž osoby vracející se z rodičovské dovolené nemohou být nikdy 

stoprocentně jisté, protože v zákoníku práce jsou definovány jednak výjimky, za jakých 

mohou i osoby na rodičovské dovolené dostat výpověď a jednak se skončením rodičovské 

dovolené skončí také ochranná lhůta před dostáním výpovědi. Známým problémem 

ztěžujícím či dokonce znemožňujícím návrat na trh práce je jednak nedostatečný počet míst 

ve školkách, a jednak také například zvyšující se věk odchodu do důchodu, který je vzhledem 

k demografickým změnám nezbytný, nicméně jeho efektem je, že zpravidla chybějí hlídací 

babičky a dědečkové, protože ti jsou sami ještě ekonomicky aktivní. 

Během čerpání rodičovské dovolené, pobírá rodič, který o dítě celodenně pečuje, 

rodičovský příspěvek. Zatímco rodičovský příspěvek v maximální výši 220 000,- Kč je 

možno čerpat až do čtyř let věku dítěte, rodičovská dovolená trvá nejdéle do tří let věku 
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dítěte (Gola, 2013). V případě, že člověk buď chce, anebo je okolnostmi donucen zůstat 

v domácnosti a pečovat o dítě déle než tři roky, záleží pouze na dohodě se zaměstnavatelem, 

zda vůbec a případně za jakých podmínek toto umožní. Při překročení maximální délky 

rodičovské dovolené není totiž zaměstnavatel nadále povinen zaměstnanci držet pracovní 

místo. To znamená, že pokud zaměstnanec do práce nenastoupí, může mu být dána výpověď. 

Rodičovský příspěvek představuje určitou sumu peněz, kterou můžeme čerpat 

v různých částkách po různě dlouhou dobu. V oficiálních zdrojích se hovoří o třírychlostní 

rodičovské dovolené (Ministerstvo, 2008). Osobně však vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem považuji za přesnější a výstižnější pojmenování třírychlostní možnost čerpání 

rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek je totiž na rozdíl od rodičovské dovolené 

možno čerpat po dobu dvou, tří až čtyř let.  Pokud alespoň jeden z rodičů splňuje zákonem 

dané podmínky36, je možné, aby byla zvolena jak výše vypláceného příspěvku, tak i doba, 

po kterou bude vyplácen. Pokud tuto podmínku ani jeden z rodičů nesplňuje, automaticky 

se ho týká nejpomalejší možné čerpání rodičovského příspěvku, tedy do čtyř let věku dítěte. 

Takto nastavené podmínky tedy ze své podstaty znevýhodňují osoby s nižšími příjmy, které 

si jednak výši a dobu pobírání rodičovského příspěvku nemohou zvolit a k již tak nízkému 

příjmu mohou obdržet pouze minimální měsíční výši rodičovského příspěvku, což je 

vzhledem ke zvýšeným nákladům spojeným s péčí o dítě může přivézt do prekérní finanční 

situace. Rodič pobírající rodičovský příspěvek má však možnost přivýdělku, přičemž výše 

výdělku není sledována a nemá tedy vliv na výplatu rodičovského příspěvku. V tomto 

ohledu jediné omezení platí pro děti do dvou let, u nichž se hlídá maximální možná doba, po 

kterou mohou navštěvovat zařízení péče o děti (Ministerstvo, 2016). 

  

                                                 

36 V zásadě v podstatě platí, že pokud vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, má tedy člověk nárok 

zvolit si výši a dobu vyplácení rodičovského příspěvku. Ministerstvem práce a sociálních věcí je to přesně 

vymezeno následovně:  
Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu 

pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím 

dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit 

k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může volit 

výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit 

u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím 

základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. (Ministerstvo, 2016) 



 

35 

1.4.4. Slaďování rodinného, osobního a pracovního života 

Slaďování. Tento termín můžeme slýchat poměrně často, ale co vlastně slaďování 

znamená? Gender Studies, o. p. s. v jednom ze svých manuálů věnovaných právě slaďování 

osobního a pracovního života uvádí několik zajímavých definic tohoto termínu, které bych 

na tomto místě ráda citovala: 

… míra, ve které jsou jednotlivci srovnatelně zapojení i spokojení se svými pracovními 

i rodinnými rolemi (Greenhaus, Collins, Shaw, 2003 in Gender Studies, 2011b: 1) 

… pracovní zdroje se setkávají s potřebami rodiny a rodinné zdroje se setkávají s nároky práce 

takovým způsobem, který je efektivní v obou oblastech (Voydanoff, 2005 in Gender Studies, 

2011b: 1) 

… míra, ve které je efektivita a spokojenost jednotlivce v pracovních a rodinných rolích 

v souladu s individuálními životními prioritami (Greenhaus, Allen, 2006 in Gender Studies, 

2011b: 1) 

… dosažení rolových očekávání, která jsou dojednána a sdílena mezi jednotlivcem 

a jeho/jejími partnery v rodinné a pracovní doméně (Grzywacz, Carlson, 2007 in Gender 

Studies, 2011b: 1) 

…slaďování osobního a pracovního života je označení postojů a v návaznosti na tuto oblast 

i právních předpisů, které zohledňují požadavky zaměstnanců a zaměstnankyň udržet si 

profesní růst a zároveň se věnovat výchově dětí, péči o blízké osoby, osobním zájmům apod. 

(Gender Studies, 2009 in Gender Studies, 2011b: 1)  

Slaďování rodinného, osobního a pracovního života je stále aktuálním tématem. Na 

nějaké úrovni se pokoušíme slaďovat prakticky denně, abychom zvládali plnit nejen své 

povinnosti, ale také se věnovat všemu, co je pro nás osobně důležité. Slaďování se nemusí 

týkat pouze kombinace práce a rodičovství, ale například i práce a péče o seniory, nebo 

různých kombinací zaměstnání, rodičovství, studia atp. Tematika slaďování však v rámci 

této diplomové práce souvisí hlavně se zaměstnáním a rodičovstvím. Touto tematikou se 

zabývá i naše legislativa a ministerstvo práce a sociálních věcí, které na toto téma dodává 

následující: 

Slaďování práce a osobního života, tedy tzv. work-life balance, zahrnuje právní předpisy 

i konkrétní opatření zaměstnavatelů, která zohledňují požadavky zaměstnanců a zaměstnankyň 

věnovat se přiměřeně kariéře a zároveň rodině. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

se snaží nastavit legislativní podmínky tak, aby více vyhovovaly potřebám zaměstnaných lidí 

v konkrétních fázích jejich života. (Ministerstvo, 2011) 

MPSV v této definici říká, že slaďování je takzvaný work-life balance. To je na jednu 

stranu možné považovat za pravdivé tvrzení, ale na stranu druhou bývá myšlenka work-life 

balance považována za mnohem hlubší. U work-life balance nejde totiž jen o samotné 

slaďování, ale i o celkovou seberealizaci v práci. Work-life balance bychom tedy měli 



 

36 

dosáhnout tehdy, když budeme vykonávat takovou práci, na kterou jsme dostatečně 

kvalifikováni a zároveň nás tato práce bude bavit a naplňovat, což nám má ve svém výsledku 

dodávat životní harmonii (Management Mania, 2015). 

K usnadnění slaďování rodinného a pracovního života v praxi by nám mohly sloužit 

i poznatky ze zákoníku práce. Zákoník práce upravuje také pracovní podmínky těhotných 

žen a matek, v nichž konkrétně zakazuje například nařizování přesčasů těhotným ženám 

a ženám pečujícím o dítě do jednoho roku věku. Dále se pak tomuto tématu věnuje při řešení 

možností vhodných úprav pracovní doby pro ženy pečující o dítě, a to až do té doby, než 

dítě dosáhne věku 15 let (Zákon č. 65/1965, §156). Právě zmíněný zákoník práce z roku 

1965 výslovně jmenoval pouze ženy, jako ty osoby, které se starají o děti, což jak si na 

následující citaci budeme moci všimnout, bylo postupnými novelizacemi změněno. Starý 

zákoník práce byl platný do začátku roku 2007 a od této doby je platný nový zákoník práce 

(Business, 1998 - 2017). V aktuálním zákoníku práce je toto ustanovení zavedeno v části 

desáté s názvem „Péče o zaměstnance“, a to konkrétně v hlavě čtvrté nesoucí název 

„Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců“ v díle třetím věnovaném pracovním 

podmínkám zaměstnankyň a zaměstnancům pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby: 

(1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám 

zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. 

(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná 

zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje 

o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci 

jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo 

stupni IV (úplná závislost)77a), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené 

týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné 

provozní důvody. 

(3) Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním 

a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci 

přesčas37. (Zákon č. 262/2006 Sb., § 241) 

Podle tohoto zákona jsou tedy zaměstnavatelé povinni žádostem o kratší pracovní 

dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby vyhovět za předpokladu, že jim v tom 

nebrání vážné provozní důvody. Co se týká úprav pracovní doby u pečujících zaměstnanců, 

jsou však v této formě aplikované vážné provozní důvody v evropské judikatuře zcela 

ojedinělé (Otáhalová, 2011: 3). Skutečně vážným problémem těchto vážných provozních 

                                                 

37 Horní index 77a), který je součástí druhého bodu citace, v původním textu odkazuje k § 8 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. 
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důvodů je fakt, že tyto nejsou blíže definovány (Otáhalová, 2011: 4). Právě proto se na ně 

zaměstnavatelé mohou při zamítání těchto žádostí často odkazovat a používat je jako 

poměrně snadné výmluvy k tomu, proč navrhované úpravě pracovní doby nemůže být 

vyhověno. Podle této právní úpravy sice na jednu stranu mají všichni pečující zaměstnanci 

nárok na úpravu pracovní doby. Na stranu druhou však tím, že vážné provozní důvody nejsou 

konkretizovány, zjevně málokdo s takovou žádostí uspěje (Otáhalová, 2011: 14). 

Je tedy na místě se ptát, jaké provozní důvody jsou skutečně závažné natolik, že brání 

vyhovění úpravy pracovní doby konkrétního zaměstnance. To, že vyhovění této žádosti bude 

vyžadovat určité úsilí a nalezení nejvhodnější schůdné cesty pro zaměstnavatele 

i zaměstnance může být komplikované a bude si vyžadovat svůj čas, nebo snad pouhá obava 

z toho, že když to bude povoleno jednomu člověku, ozvou se další, zcela určitě není žádným 

vážným provozním důvodem. Podle Otáhalové (2014) musí vážný provozní důvod skutečně 

a průkazně narušovat provoz, chod firmy atp. Když by byl zaměstnavatel například: „nucen 

změnit předmět činnosti nebo výrobního programu, provést organizační nebo racionalizační 

úpravy, přijmout technologická opatření“, tak by se o vážný provozní důvod jednalo 

(Otáhalová, 2014). Dále může vážný provozní důvod představovat charakter prací 

jako: „sezónní nebo kampaňové práce, které je potřeba v co největším počtu pracovníků 

vykonat v co nejkratším čase nebo v určitém ročním období“ (Otáhalová, 2014). 

A v neposlední řadě i personální situace zaměstnavatele může představovat jeden z vážných 

provozních důvodů.  Pokud by tedy zaměstnavatel byl nucen přijmout dalšího zaměstnance, 

aby mohl vyhovět žádosti o flexibilní úpravu pracovní doby, může tuto žádost s odvoláním 

se na tyto vážné provozní důvody zamítnout (Otáhalová, 2011: 7). 

Nemělo by stačit, pouze odkázat na vážné provozní důvody, ale zaměstnavatel by 

měl konkrétně dokázat, jaký důsledek vyplyne z úpravy pracovní doby konkrétního 

zaměstnance. Dále by celou situaci jistě usnadnilo, pokud by byly vážné provozní důvody 

v zákoníku blíže specifikovány. Zda se skutečně v jednom konkrétním případu ne/jedná 

o vážné provozní důvody, je za těchto okolností bohužel stále možné určit pouze soudní 

cestou (Otáhalová, 2014). 

Informace o tom, že je možné zažádat o flexibilní úpravu pracovní doby v případě, 

že zaměstnanec pečuje o dítě mladšího než 15 let, pravděpodobně nejsou těmi, které by 

zaměstnavatelé příliš zdůrazňovali všem svým zaměstnaným, byť jen potencionálním 

rodičům. Nicméně jsou to informace volně dostupné na internetu a bylo by dobré, aby se 
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o těchto možnostech nejen více vědělo, ale aby byly tyto možnosti častěji využívány v praxi. 

Čím více lidí bude o tyto možnosti žádat a využívat jich, tím rychleji se snad začnou 

považovat za něco normálního a zároveň zcela samozřejmého a přestanou tak pro 

zaměstnavatele představovat pouze nepříjemné výjimky. Ostatně, možnosti vhodných úprav 

pracovní doby mohou zajistit spokojenější zaměstnance, kteří pak v konečném důsledku 

mohou svoji práci odvádět mnohem efektivněji.  

Na závěr této podkapitoly musím však doplnit skeptickou poznámku. Jelikož 

částečné úvazky stále mnohdy znamenají pouze částečné peníze za téměř stejné penzum 

odvedené práce, nedomnívám se, že všichni lidé pečující o děti mladší 15-ti let budou 

o možnosti úpravy pracovní doby žádat, i kdyby jim to v osobním životě pomohlo sebevíc. 

Debatu o tom, že je v České republice nabízeno velmi málo částečných úvazků a ve 

zvýšení této nabídky je viděna jakási spása ve slaďování pracovního a osobního života, 

považuji za zajímavou především při srovnání s jinými zeměmi, které již mají s částečnými 

úvazky bohatší zkušenosti. Zkrácené úvazky mají totiž vedle svých pozitiv v dlouhodobém 

měřítku také svoji stinnou stránku, jíž jsou celkově nižší příjmy a z nich následně vyplývající 

vyšší riziko chudoby ve stáří. Toto téma je například v Německu, v němž jsou 

ženy – matky – často zaměstnávány pouze na formu částečných úvazků, velmi aktuální. Jak 

již bylo argumentováno výše, ženy mají podle ekonomických a statistických ukazatelů 

jednak nižší příjmy než muži, a jednak jsou také těmi, které v mnohem větší míře využívají 

částečných úvazků. Zatímco na částečný úvazek v Německu pracovalo v roce 2015 podle 

Statistického úřadu Spolkové republiky Německo celých 37,3 % žen, mužů jen 7,6 %. U nás 

je částečných úvazků nabízeno méně, ale přesto se i zde objevuje trend většího využívání 

částečných úvazků ženami. Statistiky uvádějí, že v České republice pracuje méně než 30 

hodin týdně 7,2 % žen a 1,2 % mužů (Gola, 2015). 

1.5. Gender Studies, o. p. s. 

Tato podkapitola stručně přestavuje obecně prospěšnou společnost Gender Studies. 

Počátky její činnosti se datují již do roku 1991 a pojí se zejména se jménem a bytem 

významné české socioložky Jiřiny Šiklové, která tou dobou ve svém bytě začala zakládat 
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odbornou knihovnu. Byt38 Jiřiny Šiklové se stal kontaktním místem zakládající se organizace 

a také místem konání různých přednášek, diskusí a setkávání feministek, které v této 

porevoluční době navštěvovaly Prahu (Gender Studies, 2013). 

Pokud někdo hledá informace týkající se genderu, tak je v GS na správném místě, 

a to nejen kvůli obsáhlé knihovně, která se zde nachází. Pro zajímavost dodávám, že právě 

knihovna GS se rozrostla v největší knihovnu svého druhu ve střední a východní Evropě 

(Gender Studies, 2013). GS slouží jako vzdělávací centrum, které poskytuje poradentství ať 

již v rámci, anebo nad rámec provozovaných webových a telefonických právnických 

poraden.  

V GS se zabývají vztahy mužů a žen a jejich postavením ve společnosti. Tato 

organizace jednak shromažďuje a jednak dále zpracovává a prostřednictvím vlastní 

publikační činnosti, různých besed, workshopů, projektů a v neposlední řadě také internetu 

šíří informace týkající se genderu. Nejde však jen o to informace šířit, GS se zároveň aktivně 

zasazuje o změny na poli rovných příležitostí (Gender Studies, 2009). Dále se podle svého 

prohlášení zasazuje o bourání genderových stereotypů ve společnosti, ve výchově 

a vzdělávání a v rodině. Mimo jiné se snaží také o to, aby se pracovní trh stal 

nediskriminačním místem. GS také podporuje slaďování rodinného / osobního a profesního 

života. Požaduje i vyšší zastoupení žen v rozhodovacích procesech. A v neposlední řadě se 

vymezuje proti násilí na ženách a snaží se také o to, abychom se naučili svobodně rozhodovat 

o svých tělech. (Gender Studies, 2008) Jak je vidět, oblast zájmu GS je skutečně poměrně 

široká a působivá.  

  

                                                 

38 V současné době GS nesídlí již v bytě Jiřiny Šiklové. Kontaktní adresa je Gender Studies, o. p. s. Masarykovo 

nábřeží 8, 120 00 Praha 2 (Gender Studies, 2011c). 
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2. Metodologická část 

Tato část výzkumné práce je věnována metodologii sociálněvědního výzkumu 

a mnou zvoleným výzkumným metodám, přičemž bude věnován prostor k vymezení 

tematické a obsahové analýzy, které se obě jevily jako vhodné metody k realizaci tohoto 

diplomového projektu. Nejprve zde budou definovány základní termíny jako například 

metodologie a metoda a také nastíněna klasifikace výzkumů na kvalitativní a kvantitativní. 

Tyto termíny se od sebe liší a já bych se velmi nerada dopustila jejich vzájemného 

zaměňování, proto považuji jejich vymezení za důležité. Vzhledem k tomu, že je tato práce 

psána na katedře genderových studií, přičemž poznatky z tohoto studia do značné míry 

ovlivnily a nadále ovlivňují můj celkový pohled na žitou sociální realitu, považuji za 

relevantní se na tomto místě zaměřit konkrétně na feministické přístupy k metodologiím.  

Po stručném úvodu do  metodologií a výzkumných metod sociálně vědního výzkumu 

bude následovat praktický popis realizace výzkumného projektu, který byl předmětem 

předložené diplomové práce. Budou zde vysvětleny postupy, které jsem používala. Čtenáři 

se zde také poprvé naskytne příležitost podívat se na data, se kterými jsem během tohoto 

projektu pracovala. Jejich konkrétní analýza a výstupy z ní však budou předmětem až 

následující analytické části diplomové práce. 

2.1. Metodologie a metoda v sociálním výzkumu 

Zatímco, metodologie vědy se zabývá studiem metod a vědeckých postupů a je tedy 

jakousi naukou o metodách, tak metoda je přímo konkrétním nástrojem ke zkoumání daného 

výzkumného předmětu (Ochrana, 2009: 12). Ráda bych ve stručnosti představila alespoň 

některé definice metod a metodologií, se kterými se můžeme ve feministických výzkumech 

setkat. Gayle Letherby (2003) podobně jako Ochrana používá k vymezení termínu metoda 

metaforu nástroje. Sandra Harding (1987: 2) definuje výzkumnou metodu jako: „techniku či 

způsob postupu, jak získávat důkazy pro to, co zkoumáme“. Ramanazoglu a Holland 

(2002: 11) definují metody ve velmi podobném duchu jako Harding, když o nich říkají, že 

jsou to: „techniky a procedury používané k objevování sociální reality a produkování 

důkazů“. 

Metodologie v sociálních vědách se podle definice, kterou nabízí Ramanazoglu 

a Holland (2002: 9) týká: „postupů vytváření validního a autoritativního poznání“. Autorky 
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ve své knize tematicky věnované feministické metodologii přehledně shrnují čtyři základní 

aspekty metodologie v sociálních vědách, mezi něž zahrnují  následující: 

1 sociální a politické procesy produkce poznání 

2 předpoklady o povaze a významech idejí, zkušeností a sociální reality a jak tyto / 

pokud vůbec mohou být propojeny 

3 kritické reflexe výsledků a poznání, které předkládají autority 

4 odpovědnost (či popření odpovědnosti) za politické a etické důsledky produkce 

poznání. (Ramanazoglu, Holland, 2002: 10 – 11)  

Jinými slovy řečeno do metodologie podle Ramanazoglu a Holland spadají nejen 

způsoby vzniku poznání, ale také značná sebereflexe výzkumníka a kritické zhodnocení 

nejen již existujících výzkumů a tvrzení souvisejících s naším tématem, ale také všech 

etických a politických dopadů, které daný výzkum může mít nejen na osoby, které 

zkoumáme, ale i na nás samotné. Gayle Letherby dodává, že: „metodologie zahrnuje 

perspektivu, či rámec myšlení“ (Letherby, 2003: 5). Tento rámec myšlení je také možné 

označit termínem paradigma. Paradigma, představuje převládající názor, který je uznáván 

určitou skupinou vědců jako jakýsi vzor a je to zároveň předpoklad, bez něhož nemůžeme 

pokračovat ve výzkumu (Kuhn, 1997). Paradigma, tedy tak jak tomuto termínu rozumím, 

v podstatě do jisté určuje jakési pomyslné mantinely našeho poznání, jelikož ne každé 

poznání je v každém paradigmatu a v každý moment možné. Guba a Lincoln dokonce 

argumentují, že paradigma představuje: „základní systém víry založený na ontologických, 

epistemologických a metodologických předpokladech“ (Guba, Lincoln, 2005: 107; 

zvýraznění v originále). Autoři v podstatě říkají, že každé paradigma musí zodpovědět 

ontologickou,39 epistemologickou40 a metodologickou41 otázku (Guba, Lincoln, 2005: 108). 

Kuhn (1997) ve svém přelomovém díle dále argumentuje, že věda nikdy není a ze své 

podstaty ani nemůže být zcela objektivní. To znamená, že naši subjektivitu, nemůžeme 

z výzkumného procesu zkrátka nikdy zcela eliminovat. Z tohoto důvodu je za prvé velice 

důležité si sám/sama sobě svoji vlastní subjektivitu a pozicionalitu připustit a za druhé také 

ve své práci přiznat, z jaké pozice vlastně říkám to, co říkám. Po všech absolvovaných 

                                                 

39 Ontologická otázka se ptá: „jaká je forma a povaha reality a co o ní můžeme zjistit“? (Guba, Lincoln, 2005: 

108) 
40 Epistemologická otázka se ptá: „jaká je povaha vztahu mezi tím, kdo zkoumá a tím, co zkoumá“? 

(Guba, Lincoln, 2005: 108) 
41 Metodologická otázka se ptá: „jakým způsobem může zkoumající dojít k poznání toho, o čem věří, že je 

poznatelné“? (Guba, Lincoln, 2005: 108) 
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předmětech v rámci mého vysokoškolského studia mohu říci, že je mi nejblíže sociálně 

konstruktivistické42 paradigma a s tímto myšlenkovým pozadím jsem také přistupovala ke 

své diplomové práci.  

Jan Hendl (2016: 91) definuje konstruktivismus jako: „směr, který se zajímá 

o způsoby, jakými lidé individuálně nebo kolektivně interpretují nebo konstruují sociální 

a psychologický svět ve specifických lingvistických, sociálních nebo historických 

kontextech“. Konstruktivismus klade velký důraz na daný kulturní a historický kontext, na 

němž je závislá i samotná tvorba znalostí (Hendl, 2016: 91). Podle konstruktivistického 

pojetí neexistuje jediná na výzkumníkovi nezávislá realita, nýbrž existuje více různých realit 

(Guba, Lincoln, 2005: 111). Poznáním se v konstruktivismu rozumí více informované 

a sofistikované konstrukce, o nichž panuje relativní konsensus (Guba, Lincoln, 

2005: 112 – 113). Konstruktivismus je vědecká perspektiva, která: 

považuje realitu za specificky a lokálně konstruovanou a po formální i obsahové stránce 

závislou na individuální osobě nebo skupině lidí. Tyto konstrukce nejsou pravdivé v nějakém 

absolutním smyslu. Svět, v němž žijeme je v mnoha směrech lidskou konstrukcí. I všechny 

aspekty naší osobní znalosti nesou pečeť toho, že jsou námi konstruované. (Guba, Lincoln 

1985 cit. in Hendl 2016: 95) 

Ráda bych se ještě vrátila k výše diskutované metodologii. Harding o metodologii 

tvrdí, že je: „teorií a analýzou, toho jak by měl výzkum probíhat“ a samozřejmě neopomíjí 

ani epistemologii, kterou definuje jednak jako teorii poznání, a jednak jako to, jak 

přicházíme k tomu, co víme a kdo je vlastně vůbec kvalifikován k tomu, aby mohl být 

označen jako ten, kdo ví, jako ten, kdo poznává (Harding, 1987: 2). Podobnou definici 

epistemologie jako Harding nabízí také Letherby, když o ní říká, že to není jen: „teorie 

o poznání“, ale také: „teorie o produkci poznání“ (Letherby, 2003: 5).  

Ramanazoglu a Holland inspirované poznatky Sandry Harding se dále zabývají tím, 

zda vůbec existuje distinktivní feministická metodologie. Autorky říkají, že myšlenka 

svérázné distinktivní feministické metodologie je problematická a toto tvrzení podkládají 

několika důvody43 (Ramanazoglu, Holland 2002: 15). Autorky v této metodologické debatě 

                                                 

42 S termínem sociálního konstruktivismu jsem se poprvé setkala v knize Sociální konstrukce reality Petera 

Bergera a Thomase Luckmanna (1999). 
43 Jako první autorky zmiňují skutečnost, že když ženské výzkumnice zkoumají ženy, tak to ještě ani zdaleka 

neznamená, že se jedná o feministickou metodologii (Ramanazoglu, Holland 2002: 15). Feministická 

metodologie tedy není dána pohlavím zkoumajícího ani zkoumaných. Zjednodušeně řečeno, ženy mohou stejně 

tak dobře produkovat sexistické výzkumy, jako mohou muži produkovat výzkumy feministické. Dále autorky 
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docházejí k závěru, že: „feministická metodologie je distinktivní do té míry, že je podložena 

feministickými teoriemi, politikou a etikou vycházející z ženské zkušenosti“ 

(Ramanazoglu, Holland 2002: 16). Beverley Skeggs zabývající se otázkou, co vlastně dělá 

feministický výzkum feministickým, argumentuje, že: „feministický výzkum začíná 

premisou, že povaha reality v západní společnosti je nerovnocenná a hierarchická“ 

(Skeggs 1994: 77 in Letherby 2003). 

Přístup k výzkumu můžeme rozlišovat na kvalitativní a kvantitativní. Mezi 

výzkumnicemi a výzkumníky však neexistuje jednotný a jednoznačný názor na potřebu 

tohoto rozdělování44. Někteří na této klasifikaci trvají, jiní se naopak staví proti ní a považují 

ji za zavádějící či do konce za zbytečnou. Kombinace kvalitativních výzkumných postupů 

s těmi kvantitativními může tedy být podle některých autorů přínosnější strategií, než striktní 

trvání na rozdělování a rozlišování některých metod jako kvalitativních a jiných jako 

kvantitativních. O výzkumech, v nichž se kombinují oba výše zmíněné přístupy, hovoří 

Hendl (2016) jako o smíšených výzkumech. Letherby (2003) se na otázku dělení výzkumu 

na kvalitativní a kvantitativní zaměřuje z feministického hlediska a upozorňuje tak na 

genderovanost45 dělení výzkumu na kvalitativní a kvantitativní. Letherby (2003) dále 

argumentuje, že z feministického hlediska nevyplývá, že feministický výzkum musí vždy 

být čistě jen kvalitativní, pouze říká, že feministické výzkumy založené na kvalitativní 

metodologii jsou častější. Na závěr této debaty Letherby (2003) podobně jako Reinharz 

(1992) dodává, že důležitější než to, jakou zvolím metodologii, je to, jakým způsobem budu 

s danou metodologií a metodami pracovat. Protože právě ten způsob46 jak s danou metodou 

a metodologií člověk pracuje, dělá feministický výzkum feministickým.  

                                                 

tvrdí, že neexistuje výzkumná metoda ani ontologická a epistemologická pozice, která by byla čistě 

feministická (Ramanazoglu, Holland 2002: 15). Feministicky orientované výzkumy používají již existující 

metody, ale snaží se s nimi pracovat jinak. 
44 Například Raymond Morrow vycházející z kritické teorie argumentuje, že dělení na kvalitativní 

a kvantitativní metody by mělo být dekonstruováno (Morrow, Brown 1994: 200). Další výzkumníci jsou podle 

Mary Maynard toho názoru, že polarizace kvantitativní versus kvalitativní oslabuje výzkum jako takový 

a z tohoto důvodu jsou spíše pro používání mnoha různých metod (Maynard, 1994). 
45 Letherby (2003) tuto genderovanost dělení výzkumu vysvětluje následovně. Kvantitativní výzkum je 

spojován s tzv. tvrdou vědou, tvrdými daty, objektivitou apod. – tedy s charakteristikami, které jsou 

stereotypně považovány za maskulinní. Kvalitativní výzkum je vnímán jako opak toho kvantitativního. Z toho 

vyplývá, že již tímto samotným rozdělováním, vytváříme odlišnosti a zároveň tedy také vytváříme jistou 

hierarchii. 
46 S tímto argumentem se plně ztotožňuji a dodávám, že vhodný způsob nakládání s metodami a metodologií 

nedělá výzkumy jen feministickými ale také kvalitními výzkumy. 
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I když bylo právě nastíněno, že feministické výzkumy založené na kvalitativních 

postupech bývají častější, tak vzhledem k povaze a množství analyzovaného materiálu jistě 

není překvapivé, že jsem v rámci své diplomové práce, zvolila kvantitativní přístup. Výzkum 

založený na kvantitativních přístupech byl v režii pozitivistického paradigmatu po dlouhou 

dobu považován za jediné možné vědecké poznání. Silnou stránkou kvantitativního 

výzkumu je v případě dobře zvoleného výzkumného vzorku poměrně vysoká vypovídající 

hodnota a možnost generalizací výsledků výzkumu. Kvantitativní výzkum většinou pracuje 

s velkým množstvím dat, což může ve svém důsledku zároveň představovat i jednu z jeho 

slabších stránek, protože při zpracovávání velkého množství dat je z kapacitních důvodů 

velmi složité či dokonce nemožné zabývat se každým tématem detailně a do hloubky. 

Zvolení konkrétní metody, která bude směřovat k danému cíli diplomové práce, 

představovalo poměrně složité a zdlouhavé rozhodování mezi tematickou a obsahovou 

analýzou. Proč se jednalo o složitý proces, bych ráda vysvětlila v následující podkapitole. 

2.2. Tematická analýza, obsahová analýza a tematická 

obsahová analýza a jejich vymezení 

Během plánování realizace tohoto diplomového projektu jsem se  rozhodovala, jakou 

metodu zvolit. Konkrétně jsem se rozhodovala mezi tematickou a obsahovou analýzou 

a během tohoto rozhodování jsem narazila na jisté komplikace spočívající 

v nekonzistentnosti názorů na tyto typy analýz. Bohužel se mi nepodařilo najít příliš 

podkladů zabývajících se tematickou analýzou. V materiálech, které jsem měla k dispozici, 

byly navíc jisté rozpory ve velmi zásadní otázce, co vlastně tematická analýza je. Co se totiž 

tematické analýzy týče, neexistuje ve vědě bohužel jednoznačný konsensus, zda tato je, či 

není distinktivní analytickou metodou. Mnozí autoři se zmiňují o tom, že: „Tematická 

analýza je sice široce využívaná, ale nepanuje jasný souhlas, co tematická analýza je a jak 

se používá“ (Boyatzis 1998; Routsoln 2001 in Braun, Clarke 2006: 9). Tento neexistující 

konsensus jsem při práci s relevantní odbornou literaturou pocítila na vlastní kůži. Nejen, že 

bylo poměrně obtížné vyhledat odborné texty věnované tematické a obsahové analýze, ale 

také bylo obtížné se v těchto textech následně zorientovat. Za pomoci odborných textů bych 

na následujících stránkách ráda doložila právě zmíněnou nekonzistenci názorů týkající se 

toho, co to vlastně ta tematická analýza je. 
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Nejprve se podíváme na text od Virginie Braun a Victorie Clarke (2006), v němž 

autorky argumentují, že tematická analýza by měla být vnímána jako metoda sama o sobě 

a dále dodávají, že by tato měla být vůbec první metodou, kterou se začínající výzkumníci 

na poli kvalitativního výzkumu učí. Tematická analýza totiž podle autorek umožňuje 

i začínajícím výzkumníkům dobrou možnost naučit se pracovat s textem. Podle autorek je 

navíc mnoho analýz, které jsou sice pojmenovány různě, ve své podstatě analýzami 

tematickými (Braun, Clarke 2006: 7). Pro zajímavost uvedu, že k tomuto názoru se přiklání 

i další autorky, které dále argumentují, že: „mnoho publikovaných analýz je sice v podstatě 

tematických, ale často jsou buď vydávány za jiné typy analýz, a to například za obsahovou 

analýzu, či v nich případně vůbec není jakákoliv metoda identifikována“ 

(Vaismoradi et al., 2013: 400). 

Jiní autoři však tematickou analýzu vnímají spíše jako praktický: „nástroj, využívaný 

napříč různými metodami“ (Boyatzis 1998 in Braun, Clarke 2006: 4). Boyatzis se 

v podobném duchu jako Vaismoradi také dále zmiňuje o tom, že: „tematická analýza je něco, 

co mnozí používají, aniž by to specifikovali jako techniku“ (Boyatzis, 1998: ⅵ)47.  Boyatzis 

o tematické analýze říká, že je jakýmsi: „mostem mezi jazykem kvalitativního 

a kvantitativního výzkumu“ (Boyatzis, 1998: ⅵ).  Boyatzis dále nabízí  několik typických 

možností využití tematické analýzy:  

1.  Způsob dívání se 

2. Způsob vytváření smyslu ve zdánlivě nesouvisejícím materiálu 

3. Způsob analyzování kvalitativních dat 

4. Způsob systematického pozorování osob, interakce, skupiny, situace, organizace či 

kultury 

5. Způsob konvertování kvalitativních informací do kvantitativních dat. 

(Boyatzis, 1998: 4 – 5; zvýrazněno v originále) 

Nyní se podíváme na konkrétní definice tematické analýzy, které zachycují výše 

zmíněný nesouhlas,  zda tematická analýza je, či není svébytnou analytickou metodou. Na 

jedné straně stojí například definice Virginie Braun a Victorie Clarke: 

Tematická analýza je metoda pro identifikování, analyzování a zaznamenávání vzorů (témat) 

v rámci dat. (Braun, Clarke  2006: 6) 

                                                 

47 Tento pohled na tematickou analýzu je zdůvodňován tím, že takzvané tematizování významů je vlastní 

téměř všem kvalitativním výzkumům (Holloway, Todres 2003: 347 in Braun, Clarke 2006: 4). 
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Na straně druhé stojí například definice z kapitoly věnované tematické analýze 

v encyklopedii případových studií z roku  2010: 

Tematická analýza je systematický přístup k analyzování kvalitativních dat, který zahrnuje 

identifikování témat nebo vzorů kulturních významů; kódování a klasifikování dat, obvykle 

v textové podobě, podle témat; a interpretací ústící v tematické struktury hledáním podobností, 

vztahů, přesahujících vzorů, teoretických konstruktů nebo objevujících se principů. Tematická 

analýza není konkrétní výzkumnou metodou, ale je používaná učenci napříč mnoha poli 

a disciplínami. (Mills, Durepos eds. 2010: 926) 

V první předložené definici tematické analýzy je tato vnímána jako metoda, zatímco 

v druhé definici nikoliv. Druhá definice hovoří o tematické analýze pouze jako o přístupu. 

Vzhledem k tomu, že tematická analýza je široce využívaná na poli kvalitativního výzkumu, 

zastávám názor, že by měla být uznána jako distinktivní analytická metoda.  

Shulamit Reinharz (1992) ve své knize hovoří o feministické obsahové analýze, 

kterou však dále označuje spíše jako analýzu kulturních artefaktů. V tomto smyslu by se dalo 

říci, že tematická analýza a obsahová analýza (analýza kulturních artefaktů) si jsou svým 

zaměřením velmi podobné. Obsahová analýza podle Reinharz pracuje s kulturními artefakty, 

tedy například s texty (Reinharz, 1992: 146 - 147). Textem může být podle Reinharz téměř 

cokoliv a jako jediný limit, co je a co není text, uvádí imaginaci výzkumníka (Reinharz, 

1992: 146). V tomto ohledu je i tato práce textem k možné analýze. Reinharz (1992: 148) 

dále argumentuje, že neexistuje terminologický konsensus ohledně názvu obsahové analýzy, 

a tedy že v různých vědeckých disciplínách se tato metoda jmenuje různě. Toto tvrzení 

podkládá konkrétními vědeckými disciplínami a označeními tohoto typu analýzy v těchto 

disciplínách. Například: „v sociologii převažuje právě označení obsahová analýza, zatímco 

v historii hovoříme spíše o archivním výzkumu a ve filosofii a literatuře se zase hovoří 

o analýze textu či o literární kritice“ (Reinharz, 1992: 148). Reinharz ve výčtu dalších 

označení obsahové analýzy sice konkrétně nezmiňuje tematickou analýzu, ale jsem 

přesvědčena, že by tam podle výše zmíněného také mohla být zařazena. 

Vzhledem k výše popisované nekonzistenci, co vlastně tematická analýza je, a také 

kvůli neexistenci jasných hranic mezi tematickou a obsahovou analýzou se v některých 

textech můžeme setkat také s tím, že názvy obou těchto metod jsou spojeny do jednoho 

a hovoří se tak o tematické obsahové analýze (Green and Thorogood 2004 in Vaismoradi 

et al., 2013: 400; Smith (eds.) 2008). Judith Green a Nicki Thorogood se o tematické 

obsahové analýze vyjadřují ve velmi podobném duchu, který už v této diplomové práci 

zazněl. Říkají o ní, následující: „Analýza obsahu dat je zcela základním typem kvalitativní 
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analýzy ke kategorizování opakujících se nebo běžných, témat.‘“  (Green, Thorogood 2004: 

177) Dále dodávají, že tematická obsahová analýza představuje jeden z nejběžnějších 

přístupů používaných v kvalitativních výzkumech a klasifikují tento přístup jako srovnávací 

(Green, Thorogood 2004: 177). Ačkoliv se celá podkapitola v této knize jmenuje tematická 

obsahová analýza, autorky o ní hovoří nejprve jako metodě ,scissors and paste‘48 a následně 

ji jmenují pouze jako tematickou analýzu, což považuji za další důkaz nekonzistence názorů 

poukazujících na to, že nepanuje zcela jednoznačná shoda, co vlastně tematická analýza je. 

Další perspektivu na tematickou analýzu nabízejí Greg Guest společně s Kathleen 

M. MacQueen a Emily E. Namey. Tito autoři v úvodu své knihy přirovnávají  kvalitativní 

výzkumy k bojovým uměním49. Tematická analýza se podle autorů: „posouvá za pouhé 

počítání slov a frází a zaměřuje se na identifikování explicitních a implicitních myšlenek 

uvnitř dat, tedy na hledání témat“ (Guest et al., 2011: 10). Samotný termín aplikovaný 

v názvu jejich metody aplikovaná tematická analýza pochází z aplikovaného výzkumu 

(Guest et al., 2011: 10-11). Autoři této metody ji definují následovně: „Aplikovaná 

tematická analýza je stručně řečeno induktivním typem analýzy kvalitativních dat 

zahrnujícím různé analytické techniky“ (Guest et al., 2011: 4). Aplikovaná tematická 

analýza je také do určité míry inspirována systematičností zakotvené teorie 

(Guest et al., 2011: 12). 

Vaismoradi (et al., 2013) se snaží právě o odlišení tematické analýzy od analýzy 

obsahové. Z tohoto důvodu kromě všech podobností, kvůli kterým bývají tyto dvě analýzy 

často zaměňovány, uvádí také zásadní rozdíl mezi těmito dvěma zmíněnými typy analýz. 

Z textu vyplývá, že hlavní rozdíl mezi tematickou a obsahovou analýzou spočívá podle 

autorů v možnosti kvantifikace dat u obsahové analýzy (Vaismoradi et al., 2013: 398). I když 

jsem se od samého začátku realizace této diplomové práce domnívala, že nejvhodnějším 

způsobem analýzy je v tomto případě tematická analýza, a proto jsem se ji také v této pasáži 

snažila přiblížit, tak mě tento argument nakonec dovedl ke značným pochybnostem, zda mé 

původní rozhodnutí bylo správné. Právě na základě zmíněného rozdílu mezi těmito dvěma 

                                                 

48 Cambridgeský slovník vysvětluje tento jazykový idiom následně: „Když je něco označeno jako ,scissors and 

paste job‘, tak to v podstatě znamená, že se nejedná o originál, nýbrž o něco, co je složeno z částí prací 

ostatních lidí“ (Cambridge Dictionary, 2018). Do českého jazyka bychom to tedy mohli přeložit například jako 

kompilace/kompilační/kompilát. 
49 Konkrétně říkají, že podobně jako se Bruce Lee postupně dopracoval ke svému vlastnímu stylu bojového 

umění, který mu vyhovoval ve všech směrech, tak oni z tematické analýzy postupně vyvinuli svoji vlastní 

metodu, kterou pojmenovali jako aplikovanou tematickou analýzu (Guest et al., 2011: 3). 
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typy analýz jsem začala uvažovat o tom, zda by se vzhledem k velkému množství 

analyzovaných dat pro moji diplomovou práci nakonec lépe nehodila obsahová analýza.  

Možnost kvantifikace u obsahové analýzy zmiňuje také Reinharz. Podle této 

autorky: „lidé provádějící obsahovou analýzu systematicky studují sady objektů 

(např. kulturních artefaktů) nebo událostí tak, že je počítají, anebo interpretují témata v nich 

obsažená“ (Reinharz 1992: 146). Obsahová analýza jako metoda je historicky spojena 

především s výzkumem médií a mediálních sdělení. Její praktické využití je však mnohem 

širší a je možné ji aplikovat na různé druhy textů. Scherer (2004: 30) tuto metodu definuje 

následně: „Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický 

a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek“. Obsahová analýza jako taková však může být kvalitativní 

nebo kvantitativní metodou - hovořit tak tedy můžeme jak o kvalitativní obsahové analýze, 

tak o kvantitativní obsahové analýze. 

Základní myšlenkou využití kvantitativní obsahové analýzy je počítání výskytu 

četnosti sledovaných slov napříč textem či různými texty (Carley, 1993). Jednou z nevýhod 

obsahové analýzy, kterou zmiňuje Carley (1993), je její časová náročnost. Vymýšlení kódů 

a kategorií je do velké míry subjektivní záležitostí, což bývá této metodě vytýkáno jako její 

možná slabá stránka (Rose, Spinks, Canhoto 2015). Závěry kvantitativních výzkumů 

většinou bývají spíše obecného, popisného a někdy také prediktivního rázu, než že by 

vysvětlovaly příčiny a okolnosti, proč k daným jevům dochází a nabízely nějaké hloubkové 

pochopení studovaného tématu - to je naopak silnou stránkou kvalitativních studií. Právě 

zmiňovaná skutečnost se projevila i v rámci předkládané práce, jejíž výstupy jsou spíše 

obecné a deskriptivní. Uvědomuji si, že tato skutečnost je možným limitem mé diplomové 

práce. Naopak výhodou obsahové analýzy je široká možnost využití této metody.  

Na základě této teoreticko-metodologické rešerše zabývající se tematickou 

a obsahovou či případně tematickou obsahovou analýzou, jsem jako analytickou metodu své 

diplomové práce, nakonec přeci jen zvolila kvantitativní obsahovou analýzu, i když 

s možnými přesahy do analýzy tematické. Nejedná se však o zcela standardní kvantitativní 

výzkum, protože jsem předem neměla stanoveny konkrétní hypotézy, které bych chtěla 

v rámci analýzy verifikovat či případně falzifikovat. Textová data - v tomto případě dotazy 

z webové poradny - jsou sama o sobě spíše kvalitativní povahy. Pokud jsem se však snažila 
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zodpovědět otázku, jaké typy dotazů se v jaké míře ve sledovaném období v poradně 

objevují, bylo kvantifikování okódovaných dat naprosto nezbytné.  

Jak bylo na předchozích stránkách demonstrováno, tematická a obsahová analýza 

jsou si v mnohém podobné a není jednoduché je od sebe zcela odlišit. Přesahy do tematické 

analýzy je v rámci mé práce možné spatřovat ve fázi kódování, jelikož každým kódem jsem 

se snažila vystihnout specifické tematické zaměření dotazu. V případě, kdy se jednotlivé 

dotazy skládaly z více dílčích otázek, jsem takový dotaz okódovala podle toho, které téma 

se v dotazu jevilo jako dominantní. V okamžiku, kdy jsem měla okódované všechny dotazy 

ze sledovaného období a tedy i identifikovaná témata, která se v poradně objevovala, nastala 

čistě kvantifikační část analýzy, jejímž cílem bylo vysledovat četnosti těchto témat 

v průběhu jednotlivých let činnosti webové poradny a také zjistit zda a jak se liší dotazy 

položené ženami od dotazů položených muži. Jak již bylo řečeno výše, výstupy mé analýzy 

jsou deskriptivního rázu.    

2.3. Data 

Jak již ze samotného názvu diplomové práce vyplývá a také samozřejmě bylo již 

v práci několikrát zmíněno, představují dotazy z právnické webové poradny Gender Studies, 

o. p. s., které do ní byly položeny mezi lety 2006 – 2014, data, s nimiž jsem pracovala 

v rámci své diplomové práce. Přístup k těmto datům byl zajištěn pomocí vytvoření 

hostovského konta pro účely vypracování analýzy. Díky možnosti vzdáleného přístupu jsem 

se tedy dostala do zákulisí webové poradny a mohla tak využívat všechny její nástroje, 

přičemž se jako nejvíce praktické ukázaly různé možnosti filtrování dat. 

Tato podkapitola nejprve stručně naznačí, jak bylo s daty nakládáno. Stěžejním 

principem práce s daty bylo čtení, třídění a kódování analytického materiálu, což je ve své 

podstatě typické pro jakýkoliv výzkum pracující s texty. Hlavním postupem tedy bylo 

opakované pročítání položených dotazů a jejich následné a postupné třídění a kódování. Co 

dotaz, či spíše více podobných dotazů, to kód, a tedy také téma. Kódy jsem vymýšlela sama 

podle zaměření položených dotazů, přičemž jsem se snažila o zachycení nuancí mezi dotazy. 

Přečetla jsem a následně označila kódem všechny v písemné formě položené dotazy od roku 

2006 do roku 2014. Jelikož cílem bylo zjistit, jaké dotazy se v poradně za tuto dobu 

objevovaly, tak v podstatě celý výzkumný soubor zároveň představoval vybraný vzorek. 

Samotné pročítání a okódování dotazů nakonec představovalo práci, která mi zabrala 
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přibližně půl roku. Jelikož jsem předem neměla konkrétní představu, jaké všechny typy 

dotazů se v analyzovaných materiálech objeví, tak jsem předem ani neměla sestavený 

ucelený seznam všech možných kódů. Seznam použitých kódů jsem vytvořila až na závěr 

a je spolu s kódovací knihou součástí příloh diplomové práce. Právě subjektivní proces 

kódování dotazů a dlouhý seznam vytvořených kódů může být považován za slabou stránku 

mého výzkumu. Pro účely DP bylo nutné se na své prvotní výstupy analýzy podívat kriticky 

a hlavně se pokusit sjednotit kategorie kódů, které se v některých případech kvůli prvotní 

absenci kódovacího seznamu v rámci jednotlivých let mírně lišily. 

Dotazy jsem pro analytické účely a mimo jiné také pro větší přehlednost rozčlenila 

do jednotlivých časových úseků podle jednotlivých let, čímž vznikl přehled vývoje počtu 

a typů dotazů. Všechny dotazy z webové poradny jsem podle jednotlivých let vyfiltrovala 

a zkopírovala do programu Excel, se kterým jsem během analýzy pracovala. Analýza sleduje 

především četnost a rozrůzněnost témat, která byla v minulých letech předmětem webové 

poradny a zkoumá, jaké dotazy byly pokládány od žen a jaké od mužů.  

Jelikož tedy zdrojem dat byla webová poradna GS, v níž jsou jednotlivé dotazy 

archivovány, proběhl sběr dat v případě této diplomové práce vlastně zcela automaticky bez 

mého vlastního přičinění. O datech takového typu je možné říci, že jsou neinteraktivní 

povahy a já jako autorka diplomové práce jsem neměla žádnou možnost sběr dat a z nich 

plynoucích informací jakkoliv ovlivnit. I přes to, že jsem data získala touto cestou, tak jsem 

se alespoň na jisté úrovni zabývala etickými otázkami, které budou předmětem samostatné 

podkapitoly. Ještě před tím bych však ráda věnovala prostor samotné webové poradně GS. 

2.3.1. Právní poradna Gender Studies 

Právní poradna GS je místem, kde si lidé mohou nechat bezplatně poradit zejména 

s otázkami týkajícími se různých forem diskriminace na trhu práce, anebo s nejasnostmi 

ohledně mateřské a rodičovské dovolené či flexibilních forem práce. Jak již bylo řečeno 

v úvodu diplomové práce, činnost poradny byla zahájena v roce 2006 a poradna tedy letos 

slaví již dvanácté výročí své činnosti. Pro zajímavost bych ráda uvedla, že v roce 2016 GS 

zprovoznilo ještě jednu poradnu zabývající se kyberšikanou. Služeb obou poraden je možné 
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využít buď on-line50, anebo po telefonu. Pro telefonické poradenství jsou stanoveny úřední 

hodiny, ve kterých je možné kontaktovat některou z právniček spolupracujících s GS. 

Dotazy, které řešily právničky po telefonu, bohužel nejsou součástí analýzy této diplomové 

práce, protože k těmto dotazům jsem neměla umožněn přístup. 

Na webových stránkách poradny pro rovné příležitosti jsou uvedeny následující 

kategorie témat, na které je poradenství zaměřeno. Těmito tématy jsou: „mateřská, 

rodičovská, návrat na trh práce, diskriminace na základě pohlaví a věku, práce a péče, rovné 

odměňování“ (Gender Studies, 2011c; zvýrazněno v originále). Dále je zde uvedeno, že 

poradna poskytuje odpovědi pouze na dotazy, které se tematicky týkají buď genderové, 

anebo věkové diskriminace a dále zodpovídá dotazy související s tematikou slaďování 

soukromého a profesního života (Gender Studies, 2011c). Výše vyjmenovaná témata, která 

jsou uvedena jako ta, na která poradna odpovídá, jsou na webových stránkách zvýrazněna 

tučným písmem, takže každý, kdo chce využít služeb poradny a položit do ní svůj dotaz by 

si jak teoreticky, tak  i prakticky měl těchto kategorií povšimnout. Přes to však bylo v GS 

vypozorováno, že se v poradně občas objevují také dotazy přímo nespadající do výše 

zmíněných kategorií, a zřejmě také proto jsem byla jako dobrovolnice, hlásící se na stáž 

v GS, oslovena, abych zjistila, jaké typy dotazů jsou v jakém měřítku a v jakých obdobích 

do poradny pokládány. Věřím, že informace takového druhu jsou pro podobné projekty 

naprosto zásadní, jelikož s jejich pomocí je možné nejen kriticky reflektovat, zda jsou 

všechna kritéria nastavena správně a zda jsou či nejsou zapotřebí konkrétní úpravy 

zavedeného nástroje, v tomto případě samotné webové poradny. Dále se však ze 

zpracovaných dat z poradny dá vyčíst četnost typů dotazů, což může například dále pomoci 

s plánovaním různých besed, seminářů, brožurek a jiných budoucích činností nejen GS, ale 

třeba i dalších neziskových sdružení a organizací, a to z toho důvodu, že tato přehledová 

studie odkrývá právě ta témata, která lidé ve svém pracovním a osobním každodenním 

životě řeší a v kterých stále mají jisté potíže či nejasnosti. 

                                                 

50 Právní poradna zabývající se diskriminací na trhu práce, jejíž analýza je předmětem předkládané práce, je 

dostupná na těchto webových stránkách: <http://rovneprilezitosti.cz/>. 

Nová právní poradna zaměřená na problematiku kyberšikany je dostupná na této webové adrese: 

<http://www.stopkybersikane.cz/>. 

 

http://rovneprilezitosti.cz/
http://www.stopkybersikane.cz/
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Diplomová práce tedy analyzuje dotazy položené do této webové poradny. Zabývá 

se jednak výše zmíněnými tématy a pojmenovává také další problémy, se kterými se lidé 

setkávají a řeší je v prostorách této webové poradny. Na základě provedené analýzy je poté 

možné vypracovat doporučení vedoucí k lepší informovanosti o právech a povinnostech 

nejen zaměstnanců a zaměstnankyň, ale i zaměstnavatelek a zaměstnavatelů. 

2.3.2. Etické aspekty výzkumu 

Etické otázky jako takové považuji za velmi důležité pro každý výzkum. V některých 

výzkumech mohou být etické otázky velmi komplexní a vypořádání se s nimi nebývá 

jednoduché. V případě předkládané práce bylo vzhledem k povaze analyzovaných dat po 

etické stránce nezbytné zajistit anonymitu těm osobám, které v průběhu sledovaného období 

využily služeb webové poradny. Zajištění anonymity nepředstavovalo pouze etickou otázku, 

ale také mělo co do činění s ochranou osobních údajů. Lidé pokládající dotazy do této 

poradny musí  do webového formuláře kromě samotného dotazu vyplnit i další povinné 

údaje, jimiž jsou křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa a kraj, v němž žijí. Co se 

ochrany osobních údajů týče, byly osoby pokládající dotazy do webové poradny krátkým 

textem u vyplňovaného webového formuláře ujištěny, že tyto údaje, nebudou nikde 

zveřejněny.  Dále je možné dobrovolně vyplnit kolonku pohlaví a případně také zadat 

informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a o současném pracovním stavu. Za pomoci 

všech těchto údajů by teoreticky bylo možné dohledat totožnost některých osob, které 

využily služeb této webové poradny. Záměrně píši některých osob, protože ne všichni lidé 

ve skutečnosti úplně, přesně a v neposlední řadě také pravdivě vyplní všechny zmíněné 

údaje. 

I když se ne ve všech dotazech jednalo o citlivé či intimní problémy a většina dotazů 

byla skutečně spíše informativních a týkajících se obecných záležitostí, přesto jsem byla 

pevně přesvědčena, že určitá anonymizace je na místě, a to například vzhledem ke 

skutečnosti, že lidé, kteří v průběhu let do poradny dotazy pokládali, zřejmě ani neměli, či 

nemohli mít tušení, že jednou budou tyto dotazy někým analyzovány. Pokud se však člověk 

jednou rozhodne nějaký příspěvek umístit na internet, ať již dotaz do webové poradny, či 

cokoliv jiného, stává se takový příspěvek do určité míry veřejným příspěvkem. Co se 

anonymizace týče, tak jsem vzhledem k velkému počtu položených dotazů nevymýšlela 

pseudonymy pro všechny tazatele a tazatelky, ale rozhodla jsem se pro úplné vynechání jmen 

a dalších údajů, na základě kterých by bylo možné osoby identifikovat. Pro zjištění toho, 
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jaké dotazy se v jakém období a v jaké míře v poradně vyskytují, nakonec ani nejsou jména 

tázajících se osob relevantní. 

Co se informovaného souhlasu týče, tak tento jsem nezískávala od konkrétních osob 

pokládajících své dotazy do webové poradny. Za něco jako informovaný souhlas lze v tomto 

případě považovat dohodu mezi mnou a dvěma zaměstnankyněmi GS, které mi původně 

jako dobrovolnici zadaly vypracování analýzy dotazů webové poradny. Tato dohoda se 

týkala toho, že bych se ráda touto problematikou zabývala i nadále, a to v rámci své 

diplomové práce, což s potěšením přivítaly. 
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3. Analytická část 

Analytická část práce je věnována přehledu dat použitých v diplomové práci a jejich 

následné analýze. Tato část práce obsahuje velké množství dat, která byla v rámci 

analytického procesu uspořádána do tabulek a grafů. Nejprve zde budou představena 

základní data o četnostech dotazů, ke kterým jsem se dopracovala jednak pomocí filtrování 

dat přímo v zákulisí webové poradny a jednak vlastními výpočty v Excelu51. Následně 

představím a vysvětlím seznamy kódů a uvedu některé typické dotazy, jež dané téma 

vystihují. Tato témata se budu snažit dále propojovat s poznatky z teoretické části práce. Pro 

lepší přehlednost a čitelnost textu jako celku a v neposlední řadě také vzhledem k rozsahu 

diplomové práce jsem se rozhodla neuvádět v této části práce a ani v jejích přílohách celá 

znění všech konkrétních dotazů, se kterými jsem během analýzy pracovala. 

Často v této práci hovořím o datech. Ráda bych však zdůraznila, že tato data pro mě 

nepředstavují nějaké neosobní řádky, které jsem zkopírovala z internetu, ale naopak 

představují mnohdy velmi tíživé životní situace a takto jsem se k nim snažila přistupovat. 

Příklady položených dotazů, které jsou vloženy do textu, mají za cíl přiblížit čtenářům 

problémy osob, které se se žádostí o radu obrátily na webovou poradnu GS. 

3.1. Dotazy v jednotlivých letech s informacemi odkud dotazy 

přicházely 

Jak již bylo v práci několikrát zmíněno, webová poradna GS je nepřetržitě v provozu 

již od roku 2006. Následující graf č. 1 přehledně zachycuje údaje o tom, jak se vyvíjel počet 

položených dotazů v jednotlivých letech od roku 2006 do roku 2014. 

 

  

                                                 

51 Excelový soubor s analyzovanými daty a dalšími tabulkami, které by se do textu již nevešly, je součástí 

příloh diplomové práce a nachází se na samostatném disku v obálce vlepené do desek práce. 
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Graf č. 1: Počet dotazů v jednotlivých letech. 

 
Zdroj: vlastní výzkum. 

Pro zajímavost přikládám tabulku, v níž jsou vidět počty dotazů v následujících 

letech, a to z toho důvodu, aby byl vidět aktuální stav pokládaných dotazů do webové 

poradny rovných příležitostí.  V tabulce č. 1 jsou tedy k nahlédnutí počty dotazů až do konce 

roku 2017. 

 

Tabulka č. 1: Počet dotazů v následujících letech. 

Celkem dotazů od začátku fungování poradny do konce roku 2014 3632 

v roce 2015 384 

v roce 2016 259 

v roce 2017 200 

Celkem dotazů od začátku fungování poradny do konce roku 2017  4475 

Zdroj: vlastní výzkum. 

V následující tabulce jsou k nahlédnutí údaje o tom, kolik dotazů bylo do poradny 

položeno z jednotlivých krajů České republiky. Zadání údajů o bydlišti není povinnou 

položkou, kterou by bylo třeba vyplnit k tomu, abychom vůbec mohli do poradny položit 

svůj dotaz, a proto bohužel u velké části dotazů není tato informace k dispozici. U dotazů, 

u nichž byl tento údaj k dispozici je vidět, že nejvíce dotazů přicházelo do webové poradny 

z Prahy, která je jednak sídlem Gender Studies, o. p. s. a jednak je také městem s největší 

hustotou zalidnění v České republice. Hustota zalidnění v jednotlivých krajích může také 

jako jeden z faktorů vysvětlovat rozdíly v počtech položených dotazů podle místa, odkud 

byly dotazy kladeny. 
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Tabulka č. 2: Počet dotazů dle jednotlivých krajů. 

Kraj Počet 

Hlavní město Praha 380 

Jihočeský kraj 69 

Jihomoravský kraj 172 

Karlovarský kraj 25 

Kraj Vysočina 53 

Královéhradecký kraj 61 

Liberecký kraj 51 

Moravskoslezský kraj 161 

Olomoucký kraj 60 

Pardubický kraj 53 

Plzeňský kraj 70 

Středočeský kraj 153 

Ústecký kraj 89 

Zlínský kraj 63 

Celkem uvedeno 1 460 

Neuvedeno 2 050 

Celkem dotazů k datu 14. 9. 2014 3 510 

Zdroj: vlastní výzkum. 

3.2. Dotazy podle pohlaví 

Zřejmě z toho důvodu, aby osoby obracející se na tuto poradnu nebyly tlačeny do 

jedné ze dvou společensky utvářených a ustálených kategorií, není údaj o pohlaví povinným 

údajem při zadávání dotazu do webové poradny GS. Z tohoto důvodu tak při obyčejném 

filtrování dat v systému webové poradny nejsou k dispozici zcela přesná data o počtech 

dotazů položených ženami a muži. U téměř poloviny dotazů nebylo pohlaví zadávajících 

osob vůbec uvedeno. Pro analytické účely jsem se snažila přijít na přesnější údaje o tom, 

kolik dotazů bylo za sledované období položeno ženami a kolik muži. V programu Excel, 

ve kterém jsem s daty pracovala a postupně je kódovala, jsem proto buď podle uvedeného 

jména, či podle znění dotazu, u každého dotazu zaznamenávala údaj „M“ pro muže a údaj 

„Ž“ pro ženy. Proto jsem mohla následně vyfiltrovat dotazy položené od mužů a dotazy 

položené od žen. 

 

Nakonec se mi také podařilo využít komplexnějších filtrovacích možností, které 

nabízí zákulisí webové poradny. Zjistila jsem, že filtrům je možné zadávat různé podmínky. 

Což znamená, že používaný systém dokáže vyfiltrovat data tak, aby výsledek splňoval více 
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kritérií najednou52. Když jsem chtěla vyfiltrovat počty dotazů od žen v jednotlivých letech, 

zobrazovalo se oznámení, že v daném období nejsou žádné dotazy, a to i přesto, že počet 

dotazů položených ženami ve všech sledovaných letech převyšoval počet dotazů položených 

muži. Nicméně počet dotazů položených ženami se dal velmi snadno dopočítat, protože mi 

byl již znám celkový počet dotazů v jednotlivých letech a počet dotazů položených muži 

v těchto jednotlivých letech. Samozřejmě jsem si vědoma toho, jak rigidně jsem v tomto 

případě pracovala s kolonkou pohlaví, nicméně na svoji obhajobu však musím dodat, že 

systém právnické poradny zaměřené na rovné příležitosti pracoval také právě a pouze 

s těmito dvěma možnostmi. 

Následující tabulka č. 3 zobrazuje údaje o tom, kolik žen a kolik mužů položilo 

v letech 2006 – 2014 dotaz do webové poradny. K této tabulce jsem se rozhodla vytvořit 

také graf, v němž je dobře viditelné procentuální zobrazení dotazů položených ženami 

a muži ve sledovaném období.  Z dat, která jsou v následující tabulce a grafu k dispozici, si 

můžeme všimnout markantního rozdílu v počtech dotazů položených do webové poradny 

ženami a muži. 

 

Tabulka č. 3: Počet dotazů podle pohlaví v jednotlivých letech. 

Rok Dotazy položené ženami Dotazy položené muži 

2006 118 25 

2007 589 139 

2008 429 82 

2009 254 56 

2010 189 24 

2011 164 14 

2012 270 38 

2013 669 67 

2014 442 63 

Celkem: 3 124 508 

Zdroj: vlastní výpočty. 

K tabulce č. 3 přikládám také její optické prodloužení, v němž jsou vidět údaje 

o počtech dotazů položených ženami a muži v následujících letech, a to až do konce roku 

                                                 

52 Vytvořila jsem tedy filtry tak, aby zobrazovaly jednotlivé roky. Pro představu uvedu, jak takto vytvořený 

filtr vypadal. Když jsem chtěla vyfiltrovat například dotazy položené během roku 2006, musela jsem zadat 

následující údaje: datum zveřejnění/řazení je ≥ 12/31/2005 a zároveň datum zveřejnění/řazení je ≤ 01/01/2007. 

K takto vytvořenému filtru bylo dále možné přidat další podmínku či podmínky. Konkrétní příklad takové 

podmínky zněl: „a zároveň kolonka pohlaví obsahuje slovo muž.“ Z pro mě neznámého důvodu však to samé 

nefungovalo pro podmínku: „a zároveň kolonka pohlaví obsahuje slovo žena.“   
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2017. Tato data přikládám proto, aby byl vidět aktuální stav pokládaných dotazů do webové 

poradny rovných příležitostí. 

 

Tabulka č. 4: Počet položených dotazů od žen a mužů do konce roku 2017. 

Počet položených dotazů od žen a mužů do 

konce roku 2014 
3 124 508 

v roce 2015 334 50 

v roce 2016 243 16 

v roce 2017 191 9 

Celkem: 3 892 583 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Procentuální rozložení dotazů položených ženami a muži ve výpočtech vycházelo 

velmi podobně, ať již jsem se zaměřila pouze na období mezi roky 2006 – 2014, anebo jsem 

do celkového výpočtu zahrnula i dostupná data do konce roku 2017. Při zaokrouhlování na 

celá čísla, se počty dotazů položených ženami a muži mezi lety 2006 – 2014 a mezi lety 

2006 – 2017 liší o 1 %. Přičemž v období 2006 – 2014 bylo položeno o 1 % více dotazů 

položených muži než v celkovém období 2006 – 2017. Graf č. 2 zobrazuje procentuální 

počet dotazů položených ženami a muži ve sledovaném období 2006 – 2014. 

 

Graf č. 2: Počet dotazů podle pohlaví. 

 
Zdroj: vlastní výpočty.  

3.3. Obecné informace o vzdělání a pracovním stavu osob 

pokládajících dotazy 

Následující tabulky zobrazují dostupné informace o nejvyšším dosaženém vzdělání 

a o současném pracovním stavu osob pokládajících dotazy v době položení dotazu do 

webové poradny. Nutno podotknout, že se znovu jedná o údaje, jejichž uvedení nebylo při 

kladení dotazů do webové poradny povinné, a proto u velkého počtu dotazů bohužel nejsou 

tyto údaje známy. Podle zaměření dotazů se však dá usuzovat, že velká část dotazů, u nichž 
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není aktuální pracovní stav uveden, pocházela od osob, které tou dobou byly na mateřské či 

rodičovské dovolené. 

 

Tabulka č. 5: Vzdělání osob pokládající dotazy. 

Vzdělání Počet 

Základní vzdělání 58 

Středoškolské vzdělání 1 020 

Vysokoškolské vzdělání 505 

Neuvedeno 2 049 

Celkem dotazů za roky 2006-2014 3 632 

Zdroj: vlastní výzkum. 

 

Tabulka č. 6: Pracovní stav osob pokládajících dotazy. 

Pracovní stav  Počet 

Zaměstnanec/zaměstnankyně 1 320 

OSVČ 45 

Nezaměstnaný 218 

Neuvedeno 2 049 

Celkem 3 632 

Zdroj: vlastní výzkum. 

3.4. Okódované dotazy v jednotlivých letech 

Jak jsem již v této práci avizovala, dotazy jsem roztřídila do jednotlivých skupin 

podle jednotlivých let dle data jejich položení do webové poradny GS. Vzhledem 

k celkovému počtu analyzovaných dotazů a pestrosti objevujících se témat jsou tabulky 

bohužel poměrně objemné. Snažila jsem se tedy v těchto přehledových tabulkách tematicky 

blízké dotazy zařadit do jednotlivých podkategorií, které jsou barevně odlišeny od ostatního 

textu v tabulce, aby se tabulky staly přehlednější.  

Struktura analýzy bude pro každý jednotlivě analyzovaný rok podobná. U každého 

roku bude v této části práce nejprve tabulka okódovaných dotazů a jejich četností. V těchto 

tabulkách bohužel nejsou zaneseny konkrétní údaje o tom, kolik z těchto dotazů bylo 

položeno ženami a kolik muži. Tabulky zobrazující počty dotazů rozdělené podle pohlaví 

v jednotlivých letech jsou k nahlédnutí v přílohách diplomové práce na přiloženém CD. Po 

přehledové tabulce, jaké dotazy se jak často v daném roce vyskytovaly, budu v každém roce 

nejprve uvádět zaměření témat položených do webové poradny muži, a to z toho ze dvou 

hlavních důvodů.  Za prvé byl počet dotazů od mužů každý rok nižší než počet dotazů od 
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žen a za druhé můžeme celkové tematické zaměření dotazů jak od mužů, tak od žen sledovat 

vždy v příslušné tabulce k danému roku. 

3.4.1. Data z roku 2006 

V následující tabulce č. 7 jsou zaznamenány okódované dotazy pro rok 2006. Ke 

každému z typů dotazů, které se v tomto roce objevily je také přiřazen číselný údaj 

vypovídající o četnosti tohoto typu dotazu v daném roce. V levém sloupci této tabulky jsou 

v této tabulce uvedeny příklady dotazů, které mají přiblížit, jak takové dotazy ve webové 

poradně GS vypadají. Příklady dotazů se v dalších přehledových tabulkách již neobjevují, 

a to z toho důvodu, že by tabulky byly ještě rozsáhlejší a staly se tak čtenářsky nepřátelské. 

Příklady dotazů jsou zkopírovány z webové poradny. Vzhledem k poměrně častým 

překlepům a gramatickým chybám, jsem se citované dotazy snažila alespoň částečně 

korigovat a případně také zkrátit, aby se práce lépe četla. 

 

Tabulka č. 7: Tematické zaměření dotazů a jejich počet pro rok 2006. 

Kategorie témat Počet Příklad dotazu: 
Těhotenství: 

Rizikové těhotenství, výplata 

nemocenské a vycházky. 

1 

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na pár dotazů. Od září tohoto 

roku jsem vedena na úřadu práce jako nezaměstnaná. Nyní jsem 
otěhotněla a má lékařka mě chce poslat kvůli rizikovému těhotenství na 

nemocenskou. Na OSSZ mi bylo sděleno, že na dávky nemocenského 

pojištění nemám nárok jelikož jsem před nástupem na prac. úřad byla 6 
let v zahraničí a neplatila jsem si soc. zabezpečení. 

Další těhotenství během MD / 

RD.  

3 

Dobrý den, nyní jsem na rodičovské dovolené se svým 2- letým synem, 

do zaměstnání bych měla nastoupit v září 2007, kdy budou synovi 3 
roky. Chtěla bych se zeptat, zda mi zaměstnavatel může dát výpověď, 

pokud jsem znovu otěhotněla a tedy v květnu 2007 čekám druhé dítě. 

Kdy jsem povinna v zaměstnání nahlásit, že jsem znovu těhotná? Je pak 
po narození mého druhého dítěte mi zaměstnavatel povinen držet místo 

a po jakou dobu? 

Další těhotenství po MD / RD. 

Postup pro nezaměstnanou.  2 

Mám dotaz, skončila mi mateřská 5.6.2006 jsem ve 4 měsíci těhotenství 

a pracovní úřad mě odmítl přihlásit s tím, že těhotné nepřihlašují a 
zdravotní pojištění má platit manžel, to se mi zdá divné… 

Přeřazení na jiné pracoviště 

během těhotenství vzhledem k 
možným rizikům. 

1 

Pracuji jako lékařka na oddělení, které je zařazeno mezi rizikové 

z hlediska infekce. Nyní jsem otěhotněla a zaměstnavatel nemá možnost 
mě přeřadit na jiné místo, kde není riziko, jak mám dále postupovat? 

Výpověď během těhotenství. 

6 

Moje manželka je ve třetím měsíci těhotenství. Svůj stav nahlásila 

zaměstnavateli ihned, jakmile se potvrdil. Zaměstnavatel si okamžitě 

našel náhradu a manželce naznačil, že ve chvíli kdy tuto náhradu 

dostatečně zaučí, stane se pro něho nadbytečná… 

Diskriminace: 

Rozdílné platové ohodnocení 

za stejnou práci. 

2 

Dobrý den, abych uvedla hned na začátek, nejsem spokojená s výší mé 

mzdy vzhledem ke mzdě mého kolegy na stejné pozici. Ve firmě jsem 
nastoupila půl roku před kolegou a ve firmě jsem už 3,5 roku na stejné 

pozici jako můj kolega - pozice rozpočtář. Jediný rozdíl mezi mnou a 

kolegou je, že on měl již několikaletou praxi na této pozici v jiné firmě 
a u mne je to první zaměstnání (jinak věkově jsme s kolegou cirka 

stejně, bezdětní, já čerstvě vdaná). Na starost dostávám dokonce i 

důležitější a větší zakázky než kolega, navíc mi neoficiálně přibyly i jiné 
povinnosti s jistou zodpovědností…Častěji než kolega také zůstávám 

přesčas kvůli našemu přímému nadřízenému. Nedávno jsem zjistila, že 
můj kolega má o skoro 50% vyšší plat než já, s čímž jsem rozhodně 

nepočítala... Doufám, že mi nějak účelně poradíte, jak tuto situaci 

úspěšně řešit. 
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Diskriminace (na pracovním 

úřadu) z důvodu vzdělání. 
1 

Chtěla jsem se zeptat, zda mne může ÚP odmítnout zařadit do 
rekvalifikace z důvodu, že jsem dosáhla jen základního vzdělání. 

Diskriminace na základě 

pohlaví. 

4 

Dobrý den, v dubnu jsem se zúčastnila výběrového řízení na ředitelku 

příspěvkové organizace. Byli jsme pouze dva zájemci, já a kolega, oba 
zaměstnanci dané organizace. V současnosti jsem na rodičovské 

dovolené, dcera měla v květnu 3 roky. Komise se rozhodla pro kolegu 

bez toho, aniž by nám dala oficiální zdůvodnění. Při samotném 
pohovoru se mě sice ptali pouze na profesní věci, ale kolegyně, které v 

komisi byly, mi pak sdělily, že se zde probíral věk mého dítěte, dokonce 

jeho hlídání. A jasně tam padlo, že bude vhodnější muž (údajně i proto, 
že se jedná o ženský kolektiv). Mám vyšší vzdělání než kolega, snad i 

lepší profesní předpoklady (doporučení od bývalé ředitelky, 2 

profesionálové zastoupení v komisi hlasovali pro mě, komise byla 5-ti 
členná). Přesto nevím, zdali v této věci můžu něco dělat. Do dnešního 

dne mi nepřišlo písemné vyrozumění o výsledku konkurzu (informovali 

nás přímo na místě ústně, bez udání důvodu), bohužel otázky 
prokazatelně porušující zákon byly položeny za zavřenými dveřmi, ale i 

přesto předsedkyně komise prohlašuje, že dali přednost kolegovi, 

protože je muž. Takže můj dotaz zní, zdali mám vůbec nějaké šance 
upozornit na tento problém, popř. se odvolat k rozhodnutí této komise. 

Intimní otázky (na stav, věk, 

děti…) během pohovoru. 
1 

Dobrý den, zajímalo by mne, jestli se mne budoucí zaměstnavatel má 

právo dotazovat na stav (svobodná, vdaná), počet dětí  a jejich věk. 

Diskriminace na základě 
zdravotního stavu. 

1 

Mam část. inv. důchod. Pracuji u bezpečnostní agentury, přesto, že 
musím odvádět stejnou práci jako zdraví kolegové, dostávám pouze 

42.50 na hod. Zdraví zaměstnanci pobírají min. mzdu, prý má na to 

zaměstnavatel podle zákona právo. 

Mateřská a rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek: 

Délka MD a výplata PPM pro 

ženu v rozvodovém řízení.  

1 

Dobrý den, chtěla jsem se dotazovat, jelikož tuto informaci jsem 

bohužel od zaměstnavatele nedostala, jak dlouho mi bude vyplácet 

zaměstnavatel příspěvek, pokud budu na mateřské dovolené (tj. cca 6 
týdnu před porodem), pokud jsem v rozvodovém řízení (jestli se na mě 

vztahuje jen 28 týdnu nebo 37 týdnů). 

Přivýdělek během MD/ RD či 
pobírání RP.  Co z toho plyne 

pro výpočet další PPM? 

2 
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jsem na mateřské dovolené a v září 
jsem byla 4 dny na brigádě. Musím odvádět z výdělku daně nebo jsem 

od daní osvobozená? 

Nárok na dovolenou po 

návratu z RD. 

2 

Jsem na MD, pracovala jsem jako učitelka MŠ a po ukončení 

rodičovské dovolené jsem bohužel jen ústně zažádala o navázání 
dovolené podle§108/4 a jakýmsi nedopatřením na mne zapomněli 

a dovolenou mi nevyčerpali za rok 2005 - 40 dní. Pak nastoupila nová 
ředitelka a já ji požádala o proplacení dovolené, jelikož na mne 

zapomněli a ona, že už na ni nemám nárok a že jsem nepodala žádost 

písemně tak mi nic nechce dát ani se se mnou nějak dohodnout.... 

Střídání osob v čerpání MD / 
RD. 

3 

Dobrý den, v současné době jsem na rodičovské dovolené s 2,5 letou 
dcerou, ale pravděpodobně budu hospitalizována kvůli rizikovému 

těhotenství a o dceru se bude starat manžel. Jak je to v tomto případě s 

pobíráním rodičovského příspěvku (nyní ho pobírám já, manžel je 
zaměstnanec) a můžeme případně žádat ještě o jiné dávky? Nedokážu si 

představit žít jen z rodičovského příspěvku. 

Muž plánující čerpání RD 

1 

Jsem voják z povolání a rád bych šel na rodičovskou dovolenou, může 
mě to zaměstnavatel nedovolit? A pokud mi během trvání rodičovské 

dovolené vyprší smlouva na dobu určitou, musí mi ji zaměstnavatel 

prodloužit? 

Podnikání během rodičovské a 
případný návrat do zaměstnání 

po RD. 
1 

Dobrý den, jsem na mateřské dovolené s 18ti měsíční dcerou. Před 
nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala na pracovní poměr 

na dobu neurčitou. Nyní mám možnost začít podnikat a můj 

zaměstnavatel mi tvrdí, že mi nemusí držet pracovní místo pro případ, 
že bych chtěla po skončení mateřské dovolené nastoupit zpět do práce. 

Má pravdu? 

Výše rodičovského příspěvku 1 Bude rodičovský příspěvek od 1.12.2007 7500,-? 

Zástup za MD / RD. 

3 

Nastoupila jsem do zaměstnání na dobu určitou - jako zástup za 
mateřskou dovolenou, teď mi po jejím 3letém uplynutí řekli, že si 

maminka nechala prodloužit smlouvu na další 1 rok, nicméně já bych 

měla údajně dostat dodatek ke smlouvě, kde už nebudu jako zástup za 
mateřskou, ale budu mít smlouvu na jeden rok k určitému datu i s tím, 

že když se maminka rozhodne vrátit, tak mě smlouva skončí, ale 
dodatek už nebude jako zástup za mateřskou. 

Návrat či případně nemožný návrat do zaměstnání:  

Návrat do zaměstnání po RD a 

následná výpověď z důvodu 
nadbytečnosti. 6 

14.12.2006 mi skončí 3letá rodičovská dovolená a já bych se měla 

vrátit do práce. Zaměstnavatel mi však oznámil, že z organizačních 
důvodů pro mne místo nemá. Nyní mi nabízí buď 2měsíční výpověď 

k 14.12. a 3 měsíční odstupné, nebo dohodu k 30.11. a 5 platů. Která 

varianta je pro mne výhodnější? 

Návrat do zaměstnání po MD 
/ RD. 

5 
Jsem čtvrtým rokem na mateřské dovolené. Dcera bude mít 4 roky 26. 
prosince 2006. Jelikož se jedná o příjemné období svátků a následující 
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pracovní dny většina firem i úřadů čerpá dovolenou, kdy mám 
nastoupit do zaměstnání? Nástupem v lednu by mi tak vznikla přetržka? 

Návrat do zaměstnání po RD, 

jiná pozice s nižším platem. 
4 

Dobrý den, mé dceři budou koncem prosince 4 roky, měla bych tedy 

nastoupit zpět do zaměstnání. Pracovala jsem ve škole jako učitelka, 
teď mi ale bylo nabídnuto místo pomocné kuchařky. Pokud ho odmítnu, 

mám při výpovědi nárok na odstupné? 

Jen částečný úvazek po 

návratu z MD / RD. 

2 

Mám nastoupit po mateřské dovolené po 4 letech do práce. 

Zaměstnavatel slíbil, že mě vezme zpět pouze ústně a bude-li volné 
místo. Pokud mne však vezme zpět, nechce mi zkrátit úvazek na 6 hodin 

denně, který potřebuji, protože mám dvojčata a nebude je mít kdo 

vyzvedávat ze školky a manžel je často služebně pryč a do práce 
dojíždíme z blízké vesnice. 

Nevzetí dětí do školky po 

skončení RD, postup. 

1 

Dobrý den, dceři budou v prosinci tři roky a měla bych tedy nastoupit 

do práce. Do školky mi dceru nevezmou, jelikož jí nejsou tři. Jsem 
zaměstnaná ve vedlejším městě asi 20 km, ale autobusem bych jezdila 

ráno v 6 a vracela se kolem 16-17hod. Jsem sama a jiné hlídání také 

nemám. Nyní musím žádat zaměstnavatele o prodloužení, ale vzhledem 
k tomu, že již chtěla, abych nastoupila tento rok, tak si myslím, že mi 

nebude vyhověno. Jak mám postupovat? 

Prodloužení doby s dítětem 

doma na dobu 4 let. 

1 

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a za 4 měsíce (kdy dětem 

budou 3 roky) bych měla nastoupit do zaměstnání, dle předběžné 

dohody. Chtěla však zůstat ještě rok doma. 1/ Může mi zaměstnavatel 

odmítnout dát neplacené volno? Pokud ano, proč? 2/ Platí během 
neplaceného volna vše stejně jako při rodičovské dovolené? Myslím 

tím, vyplácení rodičovského příspěvku atd… 

Ukončení pracovního poměru 

během MD. 

1 

Dobrý den. Můj pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou do 31.12. 

2003. Dne 23.8.2003 se mi narodil syn, takže jsem v době ukončení 
prac. poměru čerpala mateřskou /zhruba do poloviny ledna 2004/ a 

poté dosud čerpám rodičovskou dovolenou. Jelikož zaměstnavatel 

neučinil žádné kroky vedoucí k ukončení pracovního poměru, tak bych 
chtěla vědět, jak mám postupovat po skončení rodičovské. 

Ukončení platnosti smlouvy 

během pracovní neschopnosti. 

1 

Dobrý den, ráda bych věděla, jestli mi zaměstnavatel musí prodloužit 

pracovní smlouvu v případě, že jsem na nemocenské. Do zaměstnání 
jsem nastoupila loni, 1. 7. 2005 a dostala smlouvu na dobu určitou do 

30.6. 2006. Od 14. ledna 2006 jsem na nemocenské z důvodu 

rizikového těhotenství a budu z ní rovnou nastupovat mateřskou 
dovolenou. 

Vypsaný konkurz na 

zaměstnavatele během MD / 

RD. 
1 

Dobrý den, ráda bych se zeptala na Váš názor a jakým způsobem 

postupovat vůči "novému zaměstnavateli". Na mého stávajícího 
zaměstnavatele byl vyhlášen dne konkurz, většina zaměstnanců v té 

době odešla z podniku na § 54 a pár zaměstnanců zůstalo pro potřeby 

správce. Já jsem začala čerpat po mateřské s dvojčátky dovolenou 
rodičovskou. 

Zrušení zaměstnavatele během 

těhotenství či MD / RD. 

Postup. Nárok na odstupné. 

2 

Dobrý den, momentálně jsem na mateřské dovolené. Před 2 měsíci 

zkrachovala firma, u které jsem byla před nástupem na MD 

zaměstnána. Můj dotaz je, jestli se nárok na odstupné vztahuje i na mě?  

Výpověď během MD / RD. 

5 

Jsem 18měs.na rodičovské dovolené a mám smlouvu na domu 

neurčitou. Zaměstnavatel mi poslal oznámení, že z organizačních 

důvodů můžu být uvolněna. Má na to právo? 

Výpověď během pracovní 
neschopnosti. 

1 
Lze rozvázat pracovní poměr v době dlouhodobé pracovní 
neschopnosti? 

Šikana, obtěžování: 

Mobbing, Bossing, sexuální 

obtěžování na pracovišti. 

3 

Moje přítelkyně je sexuálně obtěžovaná na pracovišti... Jsme teď 

celkem bezmocný, jelikož proti nám stojí kolos. Je to mezinárodní 
společnost a aktérem je sám gen. ředitel. Nekončí to pouze u slov... 

Ona není 100% jediná. Potřebujeme pomoct, jelikož on má neomezené 

finanční možnosti... Myslím, že ani nepomůže, když odejde ze 
zaměstnání, ale to by stejně nic neřešilo. Budu rád za jakoukoliv co 

nejrychlejší pomoc. 

Obtěžování a šikana na 
pracovišti. 

2 

Pracuji ve firmě 14 let, bohužel jsem se před kolegyní zmínila, že bych 
chtěla jít do předčasného důchodu a od té doby mám na pracovišti 

peklo. Stále jsem šikanována od majitelky firmy, každý týden se mě ptá, 

kdy už půjdu do důchodu, neustále mě napadá za jakýkoliv problém 
apod. Zjistila jsem však, že však už v příštím roce nebude dorovnávána 

důchodcům výše důchodu, až docílí důchodového věku. 

Vyhrožování v práci. 

2 

Můj problém se týká toho, že jsem byl před týdnem propuštěn z práce 
řekněme na hodinu, ale s tím, že jsem pod nátlakem (výhružky hrubého 

porušení kázně když nepodepíši, i když jsem žádné neprovedl, ani jsem 

nebyl nijak napomenut, abych mohl učinit nápravu) podepsal výpověď 
dohodou. 

Výpověď: 

Náležitosti výpovědi. 

2 

Dobrý den, mám dotaz, jak správně napsat výpověď dohodou ze 

zdravotních důvodů. Potřebuji okamžitou výpověď, nemůžu si dovolit, 
aby to zaměstnavatel odmítl. Mám mít potvrzení od lékaře? 
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Výpověď během zkušební 

doby. Možné i při pracovní 

neschopnosti? 

1 

Chtěla bych se zeptat, jestli je možné rozvázání pracovního poměru ve 
zkušební době, pokud je člověk v pracovní neschopnosti? 

Výpověď ze zdravotních 
důvodů. Výpověď kvůli 

zdravotním komplikacím 

způsobeným vykonanou prací 

2 

Byla mi přiznána choroba z povolání. Pracuji na dole Paskov, v závodě 
Dukla. Závod Dukla se ruší. Zdravým zaměstnancům je nabízena práce 

na závodě Paskov, nebo jiném podniku OKR. Mne však chce z důvodu 

choroby propustit. Jedná se o diskriminaci, jak se mám vůči 
zaměstnavateli zachovat. Jedná se o větší počet zaměstnanců.. 

Výpověď z pracovního 

poměru podepsána třetí 

osobou. 
1 

Firmou X mi byla nabídnuta brigáda, kterou jsem odmítla, jelikož jsem 

měla zájem o stálé zaměstnání. Načež mi firma poskytla trvalý pracovní 

poměr s dobou 40 hodin týdně po 1 rok. Po 3 týdnech, co jsem 
pracovala s brigádníky, se mnou firma chtěla přepsat smlouvu na 

smlouvu o vykonání práce. Na toto jsem nepřistoupila a dostala jsem 
výpověď, jelikož zaměstnavatel neměl jinou práci a věděl to již od 

začátku. Výpověď nebyla podepsána mnou, ale třetí osobou. Je platná? 

Výpověď a výpovědní lhůta. 

3 

Dobrý den, dne 14.12.2007 jsem obdržela výpověď z důvodu 

nadbytečnosti - byla zastavena práce na projektu. Výpověď začíná 
běžet 1.1.2007 a končí 31.3.2007, odstupné je uvedeno 3 měsíce. Proč 

je výpovědní doba 3 měsíční (podle starého ZP) a odstupné pak podle 

nového ZP? Vždyť jak výpovědní doba, tak i vyplácení odstupného 

spadají do roku 2007, kdy začíná platit nový ZP? 

Výpočty: 
Výpočet výše mateřské. 

3 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mateřskou dovolenou budu 

pobírat ve stejné výši jako doposud nemocenskou z důvodu rizik. 
těhotenství? 

Další nároky na...: 

Nárok na čerpání sociálních 

dávek. 
7 

Dobrý den, Je mi 49 let, jsem 2 roky vdova. Po manželovi mi náležel 

důchod 1 rok po jeho úmrtí. Dceři je 23 let, je svobodná, pobírá plný 
invalidní důchod a bydlí se mnou ve společné domácnosti. Má dcera 

nárok na sirotčí důchod po otci? 

Nárok na odstupné a jeho 
výpočet. 4 

Dobrý den, dostala jsem výpověď z důvodů rušení pobočky, pracovní 
poměr skončil k 30.4.2006, nakonec pobočku nerušili, takže mi naše 

mzdová tvrdí, že na odstupné nemám nárok. 

Nárok na výplatu prémií. 
2 

 Má zaměstnanec právo na poskytování odměn, pokud pracuje na 

oddělení, ve kterém všichni srovnatelní zaměstnanci odměnu pobírají? 

Neproplacení: 

Neproplacení nočních směn, 

svátků… 

1 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co mohu dělat s tím, že mi 

zaměstnavatel neproplácí: práci v noci, o víkendech a svátcích. Pracuji 

v pizzerii, kde současně rozvážím. Pokud je práce u pece kde je více než 
50°C kvalifikována jako ztížené pracovní podmínky, tak i toto mi 

zaměstnavatel neproplácí... 

Neproplacení mzdy. 

2 

 Třetím rokem pracuji v chráněné dílně, mám ZPS kvůli vadě sluchu. 
Do dnešního dne jsem neobdržela za leden, únor ani březen výplatu. 

Zaměstnavatel údajně čeká na dotace od ÚP. Nevím, jak tohle řešit. 

Osobně si myslím, že nemá smysl stěžovat si na ÚP, protože tam je můj 
šéf jako doma... 

Úprava pracovní doby: 

Zkrácený úvazek při péči o 

děti. 

1 

 V současné době je družka na rodičovské dovolené a je opět těhotná, 

bohužel však v tomto 4. těhotenství má zdravotní potíže a tzv. rizikové 
těhotenství. Soustavná péče o tři děti mladšího věku 4, 3, 2 roky ji činí 

problémy... Já jsem v zaměstnání větší část dne mimo domov, navracím 

se až okolo 17 hod. Zaměstnavatel není ochoten přistoupit na zkrácený 
pracovní úvazek, případné přesčasy neproplácí a některé zaměstnance 

nutí v rámci dovolené pracovat a volno poskytne v jiných termínech, 

prémie nejsou dlouhodobě vypláceny. V této souvislosti se chci zeptat, 
zda by bylo možno požádat zaměstnavatele např. o další rodičovskou 

dovolenou druhého člena rodiny…? 

Změny: 

Prodlužování pracovní 
smlouvy na dobu určitou. 

1 

Před MD jsem pracovala jako učitelka, měla jsem 3x po sobě pracovní 
úvazek uzavřený na dobu určitou (u téhož zaměstnavatele). 3. smlouva 

mi vypršela během MD. Nyní když se chci po MD s jedním dítětem 

vrátit, zaměstnavatel mi opět navrhuje smlouvu na dobu určitou. Má na 
to zaměstnavatel nárok? Jak se mohu bránit? Chtěla bych dodat, že 

během MD jsem pracovala 2 roky u téhož zaměstnavatele na zkrácený 

úvazek ( vždy smlouva na dobu určitou)..  

Zaměstnavatel si nárokuje 

služby, které přímo nesouvisí 

s výkonem práce. 
1 

Nastoupil jsem do zaměstnání a mým zaměstnavatel je soused, který se 

věnuje zemědělství, tedy chovu skotu a patrně v dílně, kde pracuji, chce 

chovat skot, vybudovat odpad z tohoto kravína do mé jímky a další, bez 
zjevného dotazu o souhlas, tedy jako jeho zaměstnanec bych mu to měl 

trpět? Taktéž nechci, aby ustájil v objektu, který sousedí s dílnou skot, 

vůbec nevím jak se mám bránit, aby mě nevyhodil z práce… 

Zrušené odměny kvůli 

dostatečně vysokému příjmu. 
1 

Jak se zachovat v případě zrušení odměn vedoucí, s tím že sice dobře 

pracuje, ale má dostatečný příjem z dohody o pracovní činnosti.  
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Ukončení pracovního poměru. 

1 

Dobrý den, chtěla bych vědět, na co vše mám nárok při okamžitém 
zrušení prac. poměru bez udání důvodu bez jakékoliv výpovědní listiny, 

když mi zaměstnavatel v sobotu řekl, v pondělí už nechoďte...  

Další dotazy: 

Nařízení dlouhých pracovních 
směn bez nároku na volno. 

2 

 Pracuji jako obsluha čerpací stanice, kde došlo ke snížení počtu 
zaměstnanců a nyní nás nutí odpracovat třeba i deset 

dvanáctihodinových směn za sebou bez volna, má na to zaměstnavatel 

právo? Je běžné, že měsíčně odpracuji i 240 h… 

Fotografování zaměstnanců 

bez jejich vědomí. 
1 

 Zajímalo by mě, zda mě může zaměstnavatel fotografovat bez mého 

vědomí s odůvodněním, že se jedná o interní materiál pro potřeby firmy 

Konflikty na pracovišti. 

1 

 V následujícím příkladu popisuji situaci, v níž se ocitám a marně se 

snažím dovolat nějaké spravedlnosti. Zaměstnavatel zaměstnává na 
jednom oddělení dva pracovníky, kteří mají stejné pravomoce, relativně 

stejnou náplň práce. Jeden pracovník má SŠ i VŠ týkající se daného 
oboru, plus další kvalifikační předpoklady, například jazykové, 

absolvování kurzů a zkoušek v oboru atd. Druhý pracovník má ZŠ, 30 

let praxe, která s cestovním ruchem nemá nic společného, další 
kvalifikační předpoklady žádné, jazykové schopnosti žádné, odmítá se 

jazyk naučit, odmítá komunikovat s klienty cizinci. Z tohoto "vztahu" 

dvou zaměstnanců vznikají na pracovišti neustálé konflikty, nadřízení 

toto odmítají řešit. Jak se mám já coby ten první pracovník proti této 

šílené situaci bránit? Jak mám docílit toho, aby ten druhý, naprosto 

neschopný člověk s příšernou pracovní morálkou dostal výpověď? 

Konkurenční doložka. 

2 

 Může real. kancelář vymáhat statisícové sumy za školení, které mi 
poskytla v případě, že budu působit ve stejném oboru u jiné instituce. 

Při uzavření Dohody o provedení práce jsem musela podepsat, že 

v případě ukončení dohody nebudu ve stejném oboru působit po dobu 
2 let....  

Povinná lékařská prohlídka v 

zaměstnání. 1 

 Může mi zaměstnavatel nařídit, u kterého lékaře musím před nástupem 

do zaměstnání absolvovat lékařskou prohlídku, nebo mám právo 
rozhodnout se mezi "svým" praktickým lékařem a tím závodním? 

Zařazení do platové třídy. 

2 

 Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra u jedné a.s. již sedmým 

rokem. Moje hrubá mzda činí více než 4 roky 10 600Kč, přestože podle 

tzv. mzdových tabulek mám nárok na mzdu asi o 3 000Kč vyšší. V naší 
firmě neexistují odbory, kolektivní smlouva se uzavírá o nás bez nás, 

takže nemáme nikoho, kdo by za nás bojoval... 

Výše výdělku během 
dovolené na zotavenou 

1 

 Dobrý den, 1.7.2003 jsem nastoupila na MD s prvním dítětem, po 
vypršení MD jsem čerpala dovolenou na zotavenou. Zaměstnavatel 

použil za dobu čerpání dovolené na zotavenou náhradu mzdy, ve výši 

pravděpodobného průměrného výdělku, neboť jsem neodpracovala 22 
dnů. Nevím, jak pravděpodobný výdělek stanovil, ale byl o mnoho nižší, 

než ten, který jsme měla před nástupem na MD... 

Porušení pracovní kázně. 

1 

 Po 11 letech v prac. poměru, kdy jsem chodila jen na ráno, ačkoliv 
mám podepsanou smlouvu na 3 směny. Na odpolední ani na noční mi 

nic nejede. Nyní mi zaměstnavatel otevřeně vyhrožuje, že pokud 

nenastoupím na odpolední směnu, dá mi výpověď podle §53... 

Nerovnocenný rozpis 
pracovních služeb. 

1 

 Podepsala jsem prac. dohodu s nemocnicí o prac. činnosti na Lékařské 
službě první pomoci, jako zdrav. sestra. Nejsem však zaměstnankyně 

nemocnice, pod níž LSPP spadá. Hlavní sestra však v rozpisu služeb 

upřednostňuje zaměstnance nemocnice. Víkendové služby, které jsou 
lépe placené, píše hlavně sobě a svým známým, mě jen výjimečně... 

Existuje nějaký způsob, jak docílit pravidelného rozpisu služeb? 

Nespadá do oblasti RP. 
25 

 Prosím o radu, kam se obrátit kvůli výmazu z rejstříku trestů. Stále tam 
je záznam, který je již dávno promlčen, tedy vše splněno dle rozsudku. 

Celkem 143   

Zdroj: vlastní výzkum. 

V prvním roce fungování webové poradny do ní bylo položeno celkem 143 dotazů, 

z tohoto počtu bylo 25 dotazů položených muži. Nejen muži se dotazovali na otázky týkající 

se diskriminace, mobbingu, bossingu a sexuálního obtěžování či rozdílného platového 

ohodnocení.  Dotazy na téma výpovědi, výpovědní lhůty a nároku na čerpání sociálních 

dávek představují témata, která se také objevovala u mužů i žen. Dá se tedy říci, že co se 

pestrosti a rozrůzněnosti témat týče, byly dotazy od mužů a žen vyvážené. Pouze dotazy 

spojené s těhotenstvím, mateřskou případně rodičovskou dovolenou a návratem do 

zaměstnání představují témata, která výrazně převažují u žen, což poukazuje na to, že ženy 
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jsou stále častěji těmi osobami, které zůstávají s malými dětmi doma, a problematika 

následného mnohdy velmi nelehkého návratu na pracovní trh je tedy jejich doménou.  

Častým tématem, které se opakuje ve všech sledovaných letech, bylo otázky spojené 

s těhotenstvím. Nejen v tomto roce, ale i ve všech dalších letech se vždy objevovaly otázky 

související s dalším těhotenstvím v průběhu aktuálně čerpané mateřské či rodičovské 

dovolené. Pravidelný výskyt těchto otázek ve všech sledovaných letech potvrzuje 

v teoretické části zmiňovaný fenomén tzv. řetězení rodičovské dovolené. Data dále ukazují, 

že i když jsou těhotné ženy podle zákona chráněny před výpovědí, tak se přes to najdou 

takové ženy, které dostaly během těhotenství výpověď. V tomto roce se otázkami 

směřovanými na výpověď během těhotenství na poradnu obrátilo celkem šest žen, což 

vzhledem k tomu, že se jedná o nezákonný postup zaměstnavatelů, považuji za vysoký 

počet. Pro ilustraci tohoto problému uvádím následující dotaz: 

Zaměstnavatel mi při zprávě o mém otěhotnění dal výpověď. Má na to právo? 

Tato ochrana před výpovědí znamená, že těhotné ženy mohou dát výpověď a ukončit 

pracovní poměr, ale obráceně by to možné být nemělo. Nicméně, jak můžeme vidět na výše 

zmíněném dotazu, tak se někteří zaměstnavatelé zřejmě příliš netrápí dodržováním této 

zákonem nastavené ochranné lhůty během těhotenství. V některých případech se například 

stává, že těhotenství je zjištěno až po obdržení výpovědi. V případech, v nichž je 

prokazatelné, že žena byla již v době obdržení výpovědi těhotná, je možné považovat 

takovou výpověď za neplatnou.  

Logicky dalším tématem, které se po těhotenství samo nabízí, jsou otázky spojené 

s nárokem na čerpání mateřské a rodičovské dovolené, peněžitých dávek, které s tímto 

obdobím úzce souvisí a následným návratem buď do původního zaměstnání, či celkově na 

pracovní trh. I v tomto případě přichází do hry již zmiňovaná ochranná lhůta před dostáním 

výpovědi. Během čerpání mateřské a rodičovské dovolené totiž nesmí být osobě na mateřské 

či rodičovské dána výpověď. Tato ochranná lhůta však končí s ukončením tohoto období, 

a tak samotný návrat na trh práce nemusí být tak jednoduchý, jak by se na první pohled 

mohlo zdát, když je přeci, jak argumentuji v teoretické části, osobám na mateřské 

a rodičovské za zákona u zaměstnavatele stále drženo pracovní místo. 

Po skončení mateřské či rodičovské dovolené, může být dána výpověď ze všech pro 

výpověď zákonem daných důvodů. I v případech, kdy se tedy povede umístit dítě do školky, 
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anebo zajistit nějakou alternativní péči a hlídání během doby, kdy budou rodiče 

v zaměstnání, tak stále nemají osoby vracející se po rodičovské dovolené vyhráno. Z dat 

vyplývá, že některé osoby navracející se do zaměstnání rovnou po svém návratu obdrží 

výpověď pro nadbytečnost. V tomto roce se s výpovědí pro nadbytečnost po návratu 

z rodičovské na poradnu obrátilo šest osob. 

Jiné osoby se setkávají s tím, že je jim nabídnuta nějaká jiná pracovní pozice s nižším 

platovým ohodnocením, což může být příčinou toho, že osoba vracející se z rodičovské 

dovolené je okolnostmi donucena dát výpověď sama od sebe, a tím pádem také přijít 

o odstupné, které by jí náleželo, pokud by rovnou dostala výpověď z důvodu nadbytečnosti. 

Takových případů jsem v roce 2006 zaznamenala celkem pět. 

Objevovaly se také dotazy týkající se možností úprav pracovní doby pro osoby 

pečující o dítě a případné možnosti nástupu druhého rodiče na rodičovskou dovolenou, tak 

aby ji oba čerpali zároveň. I přes to, že na právě zmíněné mají zaměstnanci a zaměstnankyně 

podle zákoníku práce nárok, jak bylo rozebíráno v teoretické části práce, tak podle 

zkušeností popsaných v dotazech, je domožení se těchto úprav v praxi obtížné. 

Již od prvního roku fungování poradny se objevují otázky spojené s diskriminací 

a různými formami šikany a jiného obtěžování či vyhrožování na pracovním trhu. Takto 

zaměřených otázek bylo v roce 2006 položeno 17 a s tím jak v následujících letech stoupal 

počet položených dotazů, tak také stoupal počet otázek s touto tematikou. Pro ilustraci 

uvádím následující zkušenost: 

…Můj přímý nadřízený byl na dobu 3 týdnů převelen na jiné pracoviště. Tuto skutečnost nám 

však neřekl, ani nikdo z dalších nadřízených, ale řekl nám všem, že končí v zaměstnání. Ten 

den chodil po skladě s nějakou, nám neznámou paní. Na mou přímou otázku kdo to je, 

odpověděl. „To je nová vedoucí skladu. Já končím.“ Toto je doslovná citace jeho odpovědi. 

Všichni z našeho skladu jsme si vydechli. Zhruba po týdnu, jsme se dozvěděli, že si z nás 

vystřelil. Prý chtěl vědět, jak se budeme tvářit a chovat, když tu nebude. V našem kolektivu 

má několik donašečů, takže je perfektně informován kdo, co řekl. Je možné, aby si toto 

dovolil? Takovou atmosféru strachu a napětí, jaká panuje v posledních dnech, jsem za 4 roky 

ještě v našem skladu nezažil, co se stane, až se vrátí… 

Když přihlédneme k celkovému počtu dotazů, položených muži a ženami je četnost 

takto zaměřených dotazů velmi vyrovnaná, což mě po pravdě poměrně překvapilo, protože 

jsem očekávala, že tyto otázky budou do poradny kladeny hlavně ženami. I když otázky 

zaměřené na sexuální obtěžování na pracovišti byly položeny partnerem sexuálně 

obtěžované ženy, tak mi počet dotazů souvisejících s různými formami diskriminace, 
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pronásledování, vyhrožování a všelijakého donucování přišel u mužů poměrně vysoký. 

Kromě zmíněného sexuálního obtěžování, na které se v některých případech dotazovali 

partneři sexuálně obtěžovaných žen, se ostatní otázky na tematiku diskriminace, 

pronásledování a vyhrožování, které byly položeny muži, týkaly mužů a ty které byly 

položeny ženami, se týkaly žen. Stejně tak překvapivá byla i celková vyrovnanost dotazů 

týkajících se nerovného odměňování za stejnou práci, což naznačuje například následující 

dotaz: 

Dobrý den, pracuji asi rok ve finanční oblasti u velké výrobní společnosti, v menším týmu 

lidí vykonávajících stejnou práci. Náhodou jsem zjistil, že kolegyně pobírá o 20% vyšší plat, 

než všichni ostatní. Paradoxně má nejnižší kvalifikaci a odvádí nejméně kvalitní práci. 

Oficiálně má vyšší plat kvůli jednomu cizímu jazyku navíc, který však v práci vůbec 

nevyužívá… 

Z analyzovaných dat je tedy možné si všimnout, že v konkrétních jednotlivých 

případech to nejsou vždy pouze ženy, které se potýkají s nižším platovým ohodnocením 

v porovnání s platovým ohodnocením svých mužských kolegů.  

Jsem přesvědčena o tom, že slovo „právní“ v názvu webové poradny GS vedlo a stále 

vede některé tazatele a tazatelky k tomu, zeptat se na jakýkoliv dotaz, k jehož zodpovězení 

by chtěli či potřebovali radu od právníka, a tak se ve všech sledovaných letech objevovaly 

dotazy, které přesahovaly tematické zaměření poradny. Jednalo se například o otázky 

spojené s daněmi, určením otcovství, dále bylo časté téma rozvodů, svěření dětí do péče, 

vymáhání pohledávek a mnohé další. Uvedu tedy alespoň jeden příklad za všechny dotazy 

přesahující zaměření této webové poradny: 

Dobrý den, využíval jsem paušální telefonické služby u operátora XY. Chci zdůraznit, že jsem 

s operátorem XY nikdy neuzavřel žádnou smlouvu; poskytl jsem jen "jistinu" v hodnotě 

1000,- Kč, kterou by mi operátor XY měl vrátit po šesti uhrazených fakturách. V naprostém 

pořádku jsem pomocí inkasa uhradil první 3 faktury, ale ta čtvrtá přesahovala částku 

1000,- Kč a má banka kvůli nastavenému limitu u inkasa transakci nepovolila. O ničem jsem 

nevěděl a považoval jsem fakturu za uhrazenou. O tom, že faktura uhrazena nebyla, jsem se 

dozvěděl, až když mi operátor XY omezil služby. V ten moment jsem přešel k jinému 

mobilnímu operátorovi a považoval jsem věc za uzavřenou, neboť částka neuhrazené faktury 

se rovnala částce VRATNÉ volací jistiny. Operátor XY mi ale dál posílal faktury za další 

měsíce, ač byly jejich služby neaktivní. Částka se zastavila na čísle: 4.255,50 a nyní ji po mě 

vymáhají s pomocí firmy: "Intrum Justitia" a tato firma mi hrozí v případě nezaplacení 

žalobou. Chci se zeptat, zda musím - i přesto, že se společností XY nemám žádnou smlouvu, 

částku uhradit, či nikoliv. 

 V některých případech se osoby i přes to, že dotazy byly nad rámec poradny, dočkaly 

kvalifikované odborné rady. V jiných případech byly pouze upozorněny na to, že dotaz svým 
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zaměřením tematicky nezapadá do této právní poradny, a proto na něj není z kapacitních 

důvodů možné odpovědět. 

3.4.2. Data z roku 2007 

V následující tabulce č. 8 jsou zaznamenány okódované dotazy pro rok 2007. Ke 

každému z typů dotazů, které se v tomto roce objevily je také přiřazen číselný údaj 

vypovídající o četnosti tohoto typu dotazu v daném roce. 

Tabulka č. 8: Tematické zaměření dotazů a jejich počet pro rok 2007. 

Kategorie témat Počet 

Těhotenství: 

Další těhotenství během MD / RD. 2 

Další těhotenství po MD / RD. 6 

Kdy nahlásit zaměstnavateli těhotenství. 6 

Těhotenství ve zkušební době. 1 

Noční směny v těhotenství. 1 

Přesčasy v těhotenství. 3 

Otěhotnění během výpovědní lhůty. 2 

Přeřazení na jiné pracoviště během těhotenství vzhledem k možným rizikům. 1 

Rizikové těhotenství, výplata nemocenské a vycházky. 8 

Služební cesty během těhotenství. 1 

Ukončení platnosti smlouvy během těhotenství. 7 

Diskriminace:  

Diskriminace na základě pohlaví.  6 

Hrozba výpovědí, pokud ihned po potratu žena nenastoupí do práce. 1 

Diskriminace na základě sexuální orientace. 1 

Diskriminace na základě věku. 1 

Diskriminace na základě zdravotního stavu. 2 

Nevpuštění matky s dítětem do obchodu. 1 

Rozdílné platové ohodnocení za stejnou práci. 3 

Navyšování platů ostatním zaměstnancům. 1 

Mateřská a rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek: 

Uvedení mateřské a rodičovské dovolené v životopisu.  2 

Zástup za MD / RD. 5 

Změny ohledně mateřské dovolené i pro stávají osoby na MD? 1 

Délka MD / RD. 3 

Nastoupení rodičovské dovolené během výpovědní lhůty. 1 

Prodloužení RD. 8 

Přivýdělek během MD/ RD či pobírání RP.  Co z toho plyne pro výpočet další PPM? 14 

Započítávání MD / RD do odpracovaných let. 2 

Návrat na rodičovskou dovolenou. 1 

Střídání osob v čerpání MD / RD. 3 

Rozdíly mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. 1 

Návrat či případně nemožný do zaměstnání: 

Nástup k jinému zaměstnavateli po  RD. 4 

Návrat do zaměstnání po pracovní neschopnosti. 1 

Návrat do zaměstnání po RD a následné zrušení prac. místa. 2 

Návrat do zaměstnání po MD / RD. 5 

Návrat do zaměstnání po RD. Bez osobního ohodnocení. 1 

Návrat do zaměstnání po MD. Jiná pozice s nižším platem. 3 

Dřívější návrat do zaměstnání z RD. 1 

Nucený návrat do práce po MD, bez RD a následná výpověď. Diskriminace z důvodu péče o děti. 1 

Firma v konkurzu během MD. 1 

Nemožný návrat do zaměstnání po RD. 9 

Nevzetí dětí do školky po skončení RD, postup. 1 

Ukončení platnosti smlouvy během MD / RD. 1 

Zrušení zaměstnavatele během těhotenství či MD / RD. Postup. Nárok na odstupné. 2 

Šikana, obtěžování: 
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Obtěžování a šikana na pracovišti. 8 

Pronásledování na pracovišti. 1 

Sexuální obtěžování dcery. 1 

Sexuální obtěžování na pracovišti. 1 

Šikanózní výkon práva. 2 

Neoprávněná kritika, obvinění či napomenutí ze strany zaměstnavatele. 3 

Vyhrožování a nucení k práci během pracovní neschopnosti. 1 

Vyhrožování výpovědí. 3 

Vykořisťování. 2 

Doprovod k lékaři, pracovní neschopnost, pracovní úraz: 

Doprovod k lékaři. 6 

Postup při pracovním úrazu. 3 

Neuznaný pracovní úraz. 1 

Ošetřování člena rodiny / Paragraf na dítě. 21 

Svatba během pracovní neschopnosti. 1 

Návštěva lékaře během pracovní doby. 13 

Ukončení platnosti smlouvy během pracovní neschopnosti. 1 

Pracovní neschopnost a nárok na ni.  16 

Další nároky na…: 

Nárok na odstupné a jeho výpočet. Zdanění odstupného. 35 

Nárok na placené volno. 1 

Nárok na proplacení dovolené. 9 

Nárok na příplatek. 15 

Nárok na mzdu ve svátek. 1 

Nárok na volno pro otce dítěte. 1 

Nárok na čerpání sociálních dávek. 32 

Nárok na dovolenou po MD / RD. 10 

Nárok na dovolenou. 15 

Nárok na náhradní volno. 1 

Nárok na náhradu platu. 1 

Nárok na neplacené volno. 4 

Nařízení, nucení k…:  

Nařízená dovolená na školení. 1 

Nařízená dovolená. 7 

Nařízené přesčasy / Nucené přesčasy 9 

Nařízené neplacené volno. 2 

Donucení k podepsání výpovědi. 1 

Přikázání dlouhodobého zástupu. 2 

Neproplacení: 

Nedodržování sjednaných zaměstnaneckých benefitů. 1 

Neproplacení mzdy. V některých případech vůbec, ale většinou se jedná o to, že mzda je vyplácena se 

zpožděním. 

34 

Rozdílné platové ohodnocení za stejnou práci. 2 

Neproplacení nemocenské. 3 

Neproplacení odstupného 1 

Neproplacení ošetřovného. 1 

Neplacené přesčasy. Nárok na příplatek. 3 

Zaměstnavatel neplatí ani minimální mzdu. 2 

Výpověď: 

Důvody pro výpověď 1 

Náležitosti výpovědi. 10 

Nástup do invalidního důchodu, výpověď a odstupné. 2 

Výpověď a výpovědní lhůta. 83 

Vzetí výpovědi zpět. 3 

Ukončení pracovního poměru. 5 

Nerespektování výpovědi dohodou. 1 

Výpočty: 

Výpočet výše nemocenské. 3 

Výplatní pásky. 1 

Výpočet dovolené během dlouhodobé pracovní neschopnosti. 4 

Výpočet výše mateřské. 7 

Výpočet výše rodičovského příspěvku. 6 

Výpočet výše výživného. Vyživovací povinnost. 3 

Úprava pracovní doby: 

Úprava pracovní doby pro osoby pečující o dítě či o své rodiče. 4 

Změny: 

Prodlužování zkušební doby. 4 
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Propuštění před důchodem. 1 

Propuštění před koncem platnosti smlouvy na dobu určitou. 1 

Prodlužování smlouvy na dobu určitou. 9 

Ukončení platnosti smlouvy na dobu určitou. 1 

Snížení mzdy. 2 

Zrušení firmy a přechod pod jinou. 1 

Změna pracovní smlouvy z doby určité na neurčitou. 1 

Změna názvu zaměstnavatele během RD. 1 

Změna sídla firmy a platnost pracovních smluv. 1 

Zrušení dovolené v jejím průběhu. 1 

Změna / zrušení osobního ohodnocení. 2 

Změna pracovních podmínek.  37 

 Další dotazy:  

Nespadá do oblasti RP. 82 

Náležitosti pracovní smlouvy. 4 

Kombinace studia a zaměstnání. Zajištění studijního volna. 3 

Konkurenční doložka 2 

Krácení dovolené zaměstnavatelem. 1 

Nahlášení na ÚP. 2 

Nemoc z povolání. 4 

Nespecifikovaný dotaz. 3 

Nevypisování služeb. 1 

Nezdůvodněné srážky ze mzdy. 1 

Odmítání předložení evidenčního listu. 1 

Odmítání sdělení pracovních podmínek. 1 

Poděkování. 1 

Paragraf na svatbu. 3 

Pokuta za odchod z práce. 1 

Trestný čin pomluvy. 1 

Práce bez pracovní smlouvy (s příslibem jejího dodání). 1 

Právo na vyžádání pracovního posudku. 1 

Přeplácení mzdy. 1 

Přidělování práce navíc, která není předmětem pracovní smlouvy. 1 

Přivýdělek k důchodu. 1 

Přiznání invalidního důchodu. 1 

Špatně započítaná praxe. Dorovnání rozdílu. 1 

Udělení důtky. 1 

Uvádění zaměstnanců v omyl. 1 

Volno mezi směnami. 1 

Volno pro otce během porodu. 4 

Vydání zápočtového listu. 1 

Započtení pohledávek z pracovněprávního vztahu. 1 

Ženy na noční směně. 1 

Celkem 728 

Zdroj: vlastní výzkum. 

Počet položených dotazů se ve druhém roce fungování webové poradny oproti 

prvnímu roku zpětinásobil a i samotné tematické zaměření otázek se tak rozšířilo. I v tomto 

roce se otázky ohledně diskriminace, rozdílného platového ohodnocení a různých forem 

vyhrožování objevily u mužů i žen. Nově se objevily dotazy položené muži týkající se 

plánovaného vystřídání osob na rodičovské. Muži, kteří položili své dotazy do webové 

poradny, se častěji než ženy potýkali s problémem neproplacení mzdy za odvedenou práci. 

U mužů se také objevily dotazy související se snížením mzdy a dalšími změnami pracovních 

podmínek. Častým tématem mužů i žen byly otázky směřované na nárok zaměstnanců 

k návštěvě lékaře během pracovní doby a dále tematika ošetřovného a pracovní 

neschopnosti. V neposlední řadě se ženy i muži často tázali na otázky ohledně výpovědi 
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a výpovědní lhůty a samozřejmě se objevovaly také dotazy, které tematicky přesahovaly 

zaměření právní poradny GS. 

Také v tomto roce byly dotazy na téma těhotenství poměrně časté. Oproti roku 2006, 

kde jsem se již zabývala tzv. ochrannou lhůtou v době těhotenství, se v tomto roce začaly 

objevovat také dotazy směřující k tematice těhotenství a zkušební doby, služebních cest 

během těhotenství, přesčasů v těhotenství a nutnosti převedení některých zaměstnankyň na 

jinou práci během těhotenství. Následující dotaz popisuje nejasnosti spojené s těhotenstvím 

a zkušební dobou: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to se zkušební lhůtou a těhotenstvím. 

V "Zodpovězených dotazech" jsem se dočetla, že mě zaměstnavatel může propustit bez udání 

důvodu, ale mě by ještě zajímalo, jestli se zkušební lhůta prodlužuje o délku nemocenské, tj. 

když jsem do zaměstnání nastoupila 17.9.2007 a 20.11.2007 jsem nastoupila na nemocenskou 

s rizikovým těhotenstvím, tak jestli se mi zkušební lhůta prodlouží až do nástupu na 

mateřskou, nebo jestli se prodlužuje i o délku mateřské? Zaměstnavatel se zatím zachoval 

taktně a výpověď mi nedal. 

Co se ochranné lhůty týče, je zjištění a případné nahlášení těhotenství zaměstnavateli 

ve zkušební době zcela speciální situací. Ve zkušební době totiž může být dána výpověď 

oběma stranami, a to i bez udání důvodu. Nepochybuji o tom, že tato možnost je do značné 

míry přínosná pro obě smluvní strany, ale právě s ohledem na těhotenství může být tato 

možnost zneužita v neprospěch těhotné zaměstnankyně. Pokud by důvodem obdržení 

výpovědi bylo těhotenství, jednalo by se o diskriminaci na základě pohlaví. Nahlášení 

těhotenství zaměstnavateli sice poměrně často může být primárním důvodem k obdržení 

výpovědi ve zkušební době, ale právě ta možnost neudat důvod pro výpověď v podstatě do 

jisté míry nahrává takto skryté diskriminační praktice. Ráda bych upozornila také na 

nezákonné pokusy některých zaměstnavatelů o prodloužení zkušební doby, které se nejen 

v tomto roce, ale i v průběhu dalších sledovaných let v poradně několikrát objevily. 

Správné načasování oznámení těhotenství zaměstnavateli se dá považovat za velmi 

důležité téma, které řeší většina těhotných žen. Pro ilustraci tohoto tématu jsem vybrala 

následující dva dotazy: 

Dobrý den, pracuji ve školství. Na konci tohoto školního roku 2007 jsem dostala smlouvu na 

dobu neurčitou se skutečností, že jsem zatajila své těhotenství. Když nyní nastoupím do práce 

a oznámím, že jsem těhotná, můžu mít z toho nějaký postih? Nebo záleží čistě na mně, kdy 

tuto skutečnost oznámím. 

Dobrý den, v prosinci jsem zjistila, že jsem těhotná, zaměstnavateli jsem to oznámila minulý 

týden, žádal po mně, abych dala výpověď a nechala si napsat rizikové těhotenství, to mi lékař 
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nenapsal, a tudíž stále chodím do práce, kde mi bylo řečeno, že pokud tu výpověď nedám, 

jsou i jiné způsoby, např. porušení prac. kázně, nebo zkouška z odbornosti, chtěla bych se 

zeptat, zda na to má nárok, zastrašování mě nevadí, vydržím to. 

V prvním dotazu se jedná o zamlčení těhotenství kvůli získání pracovní smlouvy na 

dobu neurčitou a z toho plynoucích následných obav z pozdějšího nahlášení této skutečnosti 

zaměstnavateli. Druhý dotaz je směřován na nepřiměřenou a protizákonnou reakci 

zaměstnavatele na oznámení těhotenství. Tento dotaz je velmi komplexní a v něm 

popisovaná situace přesahuje do tematiky diskriminace na základě pohlaví, bossingu 

a donucování k výpovědi.   

Tímto dotazem, se volně dostávám k dalším diskriminačním praktikám, se kterými 

se lidé pokládající dotazy do webové poradny toho času potýkali. Jedním z těchto témat je 

například problematika rovného odměňování, která se poměrně složitě dokazuje a osoby, 

které se s tímto problémem potýkají, se velmi obtížně dovolávají spravedlnosti. Čísla sice 

na jednu stranu hovoří sama za sebe a z tohoto důvodu by prokázání a vyžadování rovného 

odměňování teoreticky nemělo činit potíže. Nicméně výše platu je jedním z tabu témat, 

o kterých se jednak nemluví a navíc je také v pracovních smlouvách mnohdy zmíněna 

zásada mlčenlivosti na téma výše platu. Z toho vyplývá, že není jednoduché zjistit výši 

platu ostatních zaměstnanců a případně s tímto zjištěním argumentovat a vyžadovat stejný 

plat. Následující dotaz položený řidičkou tramvaje týkající se nerovného odměňování za 

stejnou práci poukazuje na možnou diskriminaci na základě pohlaví. Složitost této situace 

však spatřuji v tom, že po právní stránce se v tomto konkrétním popisovaném případě vše 

jeví jako v naprostém pořádku a diskriminační praktika je v podstatě tolerována, neboť 

zákonem není dán nárok na osobní ohodnocení a toto tedy není nijak vymahatelné.  

Mám nejnižší plat ze všech řidičů tramvají. Inspektorát práce mi odpověděl, že je vše 

v pořádku, neboť základní plat máme všichni stejný. Ostatní složky platu jsou prý 

v kompetenci mého nadřízeného a záleží jenom na jeho subjektivním hodnocení. A proto, že 

se mě můj nadřízený nemůže zbavit jinak, tak to dělá alespoň takto. Noví řidiči mají daleko 

větší platy než já. Jezdím bez nehod a nemám žádné jiné problémy... 

Diskriminační problematika na pracovním trhu se však zdaleka netýká pouze otázek 

rovného odměňování, což se také projevilo na dalších dotazech položených do právnické 

poradny. Obtěžování, šikana, donucování, vyhrožování představují praktiky, kterým někteří 

zaměstnanci a zaměstnankyně musí čelit. Všechny tyto praktiky většinou působí společně, 

a pokud jsou mířeny z vedení, tak jejich cílem většinou bývá zbavení se zaměstnance, a to 
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nejlépe tak, aby odešel ze zaměstnání „dobrovolně“, bez nutnosti vyplácet mu odstupné. Pro 

ilustraci jsem vybrala následující dotaz: 

Nová ředitelka mi po svém nástupu do funkce udělala z práce peklo. Pracuju u firmy 10 let 

a bez problému, jsem šéfem střediska se 40-ti podřízenými a můj plat je velice slušný. Nová 

ředitelka mne neustále kritizuje, ale všechny její výhrady jsou jen v obecné rovině, bez bližší 

konkretizace. Moje žádost o specifikaci mé neschopnosti a chyb, kterých se podle ní 

dopouštím, je vždy zodpovězena jen v obecné rovině, písemně mi žádné výhrady nedala 

a napomenutí taky ne. Teď jsem byl upozorněn, že pokud se během 2 měsíců ve své funkci 

neosvědčím (v téhle funkci jsem 6 let), tak nemůžu počítat s dalším setrváním u společnosti.... 

Poslední mzdu jsem dostal bez osobního hodnocení…. Na můj dotaz, co jsem udělal špatně, 

mi odpověděla, že všechno. Jsem gay, paní ředitelka se jednou před kolegy vyjádřila, že tyhle 

lidi nemá v oblibě…. Taky jsem se dozvěděl, že na mé místo, by ráda prosadila svého 

kamaráda… 

V tabulce číslo  8 si dále můžeme například všimnout, že se v poradně znovu 

objevovalo velké množství dotazů spojených s mateřskou a rodičovskou dovolenou 

a následným obtížným návratem na pracovní trh.  

V prosinci 2006 jsem písemně oznámila zaměstnavateli svůj záměr vrátit se do zaměstnání 

od dubna 2007. Rodičovská dovolená mi končí v červnu, kdy mé dceři budou tři roky. V lednu 

jsem od zaměstnavatele dostala následující odpověď: Sdělujeme Vám, že na gynekologicko- 

porodnickém oddělení v současné době není volné pracovní místo. Volné je momentálně 

místo na dětském oddělení, které Vám touto cestou nabízíme. Na tuto pozici však nemám 

kvalifikaci.  

Vzhledem k dynamičnosti pracovního trhu a až tříleté možnosti čerpání rodičovské 

dovolené na nejmladší dítě v rodině se také nemalé procento osob během tohoto dlouhého 

období musí vypořádat se změnami, které u zaměstnavatele za tu dobu proběhnou. Některé 

firmy během tohoto období zaniknou, zkrachují, přestěhují se a podobně. Další dotazy 

související s mateřskou a rodičovskou dovolenou byly dále směřovány například na délku 

mateřské a rodičovské dovolené, různé možnosti přivýdělku během tohoto období, ale i na 

možnosti střídání osob na rodičovské a povinnost a případný způsob uvedení období 

stráveného na rodičovské dovolené v životopisu, viz například: 

Mám uvést v životopise, že jsem momentálně na mateřské dovolené? 

Uvedení mateřské a rodičovské dovolené v životopisu představuje složité 

rozhodnutí. Osoba, která se tak rozhodne učinit, jedná správně a nic nezamlčuje, zároveň 

však svému budoucímu potenciálnímu zaměstnavateli zodpovídá jednu z otázek, na které se 

během přijímacího pohovoru nesmí zeptat. Předpokládaná péče o dítě a s ní spojené výpadky 

ze zaměstnání například během doby potřebné k ošetřování člena rodiny mohou tak zájemce 

o pracovní pozici znevýhodnit. 
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V poradně se tento rok také začaly objevovat dotazy mířené k úpravám pracovní 

doby pro osoby pečující o děti či o své rodiče. Některé z dotazů byly čistě informativní 

povahy a jednalo se v nich o to, zda je vůbec možné o nějakou úpravu smluvně ujednané 

pracovní doby zažádat. Jako příklad může posloužit tento dotaz: 

Dobrý den, nastupovala jsem do zaměstnání na pracovní dobu od pondělí do pátku - ranní 

směna. Vyměnilo se nám v práci vedení a můj nový nadřízený požaduje, abych chodila do 

práce i o víkendu. Jelikož jsem sama se svým dítětem a nemám možnost hlídání, není toto 

možné. 

Další dotazy byly kladeny již po zažádání a následném zamítnutí těchto úprav – 

zřejmě kvůli pravděpodobnému odkazu na v teoretické části probírané vážné provozní 

důvody. 

Doposud jsem pracovala v nemocnici na 3-směnný provoz. 28. 6. 2007 mi končí rodičovská 

dovolená a ráda bych nastoupila pouze na ranní směny.... Zaměstnavatel však tvrdí, že pro 

mne nemá volné místo na ranní směny. Mám tedy alespoň nárok na odstupné? 

Lidé se nejen v tomto roce často tázali na nároky, které by jim z pracovního poměru 

měly plynout. Především se jednalo o nárok na dovolenou, nárok na návštěvu lékaře během 

pracovní doby, či na otázky spojené s pracovní neschopností a ošetřováním člena rodiny. 

Jelikož návštěva lékaře během pracovní doby byla velmi častým tématem za celé sledované 

období, uvádím k této tematice několik dotazů jako příklad. V tomto konkrétním roce byly 

na návštěvu lékaře během pracovní a doprovodu blízké osoby k lékaři položeny téměř dvě 

desítky dotazů. Na tematiku ošetřování člena rodiny padlo v tomto roce 21 dotazů. Zcela 

klasickým dotazem bylo tázání se na délku doby potřebné k návštěvě lékaře, kterou musí 

zaměstnavatel jako důležitou překážku v práci na straně zaměstnance omluvit. 

Dobrý den, můžete mě prosím napsat, na jakou délku placeného volna mám nárok, když 

navštívím odborného lékaře ve vzdálenosti 60 km od svého pracoviště nebo bydliště? 

Z dotazů položených do webové poradny však plyne, že zdaleka ne všichni 

zaměstnanci se setkávají se vstřícným přijetím a proplacením jejich nároku na nutnou 

návštěvu lékaře během pracovní doby a jsou donucováni k tomu, aby si dobu, kterou strávili 

u lékaře, napracovali. 

Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, jestli má můj zaměstnavatel právo na to, neproplácet 

propustky k lékaři. Vždy si tuto dobu musím napracovat, jinak nedostanu prémie. 

Automaticky to bere tak, že jsem nebyla v práci… 
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Pro názornost jsem ještě vybrala dotaz, který z obyčejného nároku na návštěvu lékaře 

během pracovní doby přesahuje do nezákonného zvýhodňování a znevýhodňování 

zaměstnanců na základě jejich zdravotního stavu. 

Dobrý den, náš zaměstnavatel nám neproplácí propustky k lékaři a dobu strávenou po 

doktorech si musíme nadělat a přitom si i nechat potvrdit propustku. Když se někdo ohradí, 

tak je mu řečeno, že je to podle zákoníku práce v pořádku a že pokud půl roku nemarodíme, 

tak nás ještě 2x do roka zvýhodní šestitisícovou prémií… Je tento postup ze strany 

zaměstnavatele v pořádku? 

Podle dotazů ve webové poradně lze usuzovat, že někteří zaměstnanci se také 

potýkají s tím, že jim zaměstnavatel kromě právě probírané doby potřebné k návštěvě lékaře 

dále neproplatí mzdu, přesčasy, svátky, zamlčí nárok na odstupné a podobně. U otázek na 

téma pracovní neschopnosti se objevovaly také dotazy na svatbu a její platnost, pokud tento 

plánovaný termín připadá na dobu, kdy je osoba v pracovní neschopnosti.  

Lidé pokládající své dotazy se také setkávají s různými nařízeními, se kterými nejsou 

spokojeni. Mezi těmito nařízeními se objevovalo nařízení dovolené, přesčasů, neplaceného 

volna či vyžadování práce, která není součástí pracovní smlouvy. Jako velice zajímavý dotaz 

pro ilustraci různých nařízení, které jsou v rozporu se zákoníkem práce, jsem vybrala 

následující situaci, v níž je zaměstnankyně nucena k prohlubování kvalifikace ve svém 

volném čase. 

Pokud zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci zvýšení kvalifikace/v pracovní 

smlouvě/formou školení/11 dní pracovní i soboty/,má zaměstnanec nárok na pracovní volno 

s náhradou mzdy? Zaměstnavatel po mě požaduje absolvování školení z vlastní dovolené. 

 Dále se objevovaly dotazy směřované na pomoc s různými výpočty, a to například 

s výpočtem výše mateřské, odstupného, rodičovského příspěvku, počtu dní dovolené 

a podobně. V neposlední řadě stojí za zmínku dotazy směřované na opakované prodlužování 

pracovních smluv na dobu určitou, anebo snaha některých zaměstnavatelů o prodlužování 

zkušební doby.  

3.4.3. Data z roku 2008 

V následující tabulce č. 9 jsou zaznamenány okódované dotazy pro rok 2008. Ke 

každému z typů dotazů, které se v tomto roce objevily je stejně tak jako v předchozích letech 

přiřazen číselný údaj vypovídající o četnosti tohoto typu dotazu v daném roce. 
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Tabulka č. 9: Tematické zaměření dotazů a jejich počet pro rok 2008. 

Kategorie témat Počet 

Těhotenství: 

Další těhotenství po MD / RD. 3 

Další těhotenství v průběhu neplaceného volna do 4 let věku dítěte. 1 

Další těhotenství během MD / RD. 5 

Ukončení platnosti smlouvy během těhotenství.  1 

Kdy nahlásit zaměstnavateli těhotenství. 5 

Nemožná změna pracovní náplně během těhotenství. 1 

Ochranná lhůta. 6 

Přesčasy v těhotenství. 1 

Rizikové těhotenství, výplata nemocenské a vycházky. 9 

Těhotenství ve zkušební době. 2 

Přeřazení na jiné pracoviště během těhotenství vzhledem k možným rizikům. 1 

Diskriminace: 

Antidiskriminační zákon. Literatura k diskriminaci. 1 

Diskriminace z důvodu péče o dítě. 1 

Diskriminace na základě věku. 2 

Diskriminace na základě pohlaví. 1 

Diskriminace na základě zdravotního stavu. 1 

Odebrání prémií z důvodu těhotenství. 1 

Odmítnutí uchazečky o místo, kvůli tomu, že v dané firmě, již pracuje její manžel. 1 

Rozdílné platové ohodnocení za stejnou práci. 1 

Mateřská a rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek: 

Délka MD / RD. 2 

Držení pracovního místa během MD. 1 

Mateřská v případě více než jednoho úvazku. 1 

Muž na mateřské? 1 

Plánované školení během MD. 1 

Povinnost nastoupit na MD? 1 

Účast na výběrovém řízení na stejnou pozici během zástupu za MD. 1 

Zástup za MD / RD. 4 

Změna sídla společnosti během RD. 1 

Rozdíl mezi mateřskou/rodičovskou. Neuvedení otce dítěte. 1 

Uvedení MD / RD v životopisu. 2 

Prodloužení doby s dítětem doma na dobu 4 let. 1 

Přivýdělek během MD / RD či pobírání RP.  Co z toho plyne pro výpočet další PPM? 9 

Návrat či případně nemožný do zaměstnání: 

Kontaktování firmy kvůli návratu z RD. 1 

Návrat do zaměstnání po MD. Jiná pozice s nižším platem. 1 

Návrat do zaměstnání po RD. Zkušební doba. 1 

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené. Změna prac. smlouvy. 2 

Nedržení prac. pozice během RD. 1 

Nemožný návrat do zaměstnání po RD. 9 

Firma v konkurzu během RD. 1 

Nucené prodloužení RD do 4 let věku dítěte kvůli obsazené prac. pozici. 1 

Ukončení platnosti smlouvy během MD / RD. Další těhotenství během RD. 3 

Zrušení prac. místa během RD. 1 

Změna pracovní pozice po návratu do zaměstnání po prac. neschopnosti. 1 

Šikana, obtěžování, vyhrožování: 

Sexuální obtěžování na pracovišti. 1 

Obtěžování a šikana na pracovišti. 6 

Urážení žen na pracovišti. 1 

Porušování důstojnosti zaměstnanců. 1 

Neoprávněná kritika, obviňování či napomenutí ze strany zaměstnavatele. 3 

Vyhrožování ze strany zaměstnavatele, křivé obviňování. 1 

Zaměstnavatel nutí zaměstnance k přestupku. 1 

Doprovod k lékaři, pracovní neschopnost, pracovní úraz: 

Doprovod k lékaři. 11 

Návštěva lékaře během pracovní doby. 49 

Návštěva lékaře během dovolené. 1 

Ošetřování člena rodiny / Paragraf na dítě. 23 

Pracovní neschopnost a nárok na ni. 10 

Postup při pracovním úrazu. 1 

Další nároky na…: 

Nárok na čerpání sociálních dávek. 29 
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Nárok na doplacení výdělku. 1 

Nárok na dovolenou po MD / RD. 3 

Nárok na dovolenou. 12 

Nemoc z povolání, nárok na odstupné. 2 

Nárok na odstupné a jeho výpočet. 16 

Nárok na invalidní důchod. 1 

Nárok na mzdu ve svátek. 1 

Nárok na neplacené volno. 2 

Nárok na odměnu při zástupu za kolegu. 1 

Nárok na paragraf na svatbu. 7 

Nárok na příplatek. 5 

Nárok na stravenky jen pro některé zaměstnance. 1 

Nárok na příspěvek. 1 

Neuznaný nárok na dovolenou kvůli pracovní neschopnosti. 1 

Ne/zajištění vhodných prac. podm. 3 

Žádost o rodičovský příspěvek. 1 

Nařízení, nucení k…:  

Nařízené neplacené volno. 2 

Nařízená dovolená. 1 

Nařízené přesčasy. 2 

Neumožnění čerpání dovolené. 1 

Nucený dlouhodobý záskok související se změnou výkonu práce. 1 

Neproplacení: 

Neplacené přesčasy. 2 

Neproplacení dovolené v případě  ukončení prac. poměru. 1 

Neproplacení mzdy. V některých případech vůbec, ale většinou se jedná o to, že mzda je vyplácena 

se zpožděním. 

13 

Neproplacení nemocenské. 3 

Odebrání prémií za neplnění práce, která není součástí prac. smlouvy. 1 

Proplacení dovolené. 3 

Příplatek za práci. Neproplacení výplaty. 1 

Výpověď: 

Náležitosti výpovědi. 7 

Neplatná výpověď. 2 

Neplacené volno během výpovědní lhůty. 1 

Nesouhlas s výpovědí. 1 

Výpověď a výpovědní lhůta. 58 

Vzetí výpovědi zpět. 2 

Výpočty: 

Výpočet výše nemocenské. 2 

Výpočet výše mateřské. 3 

Úprava pracovní doby: 

Pružná pracovní doba. 1 

Úprava pracovní doby pro osoby pečující o dítě. 11 

Změny: 

Snížení mzdy. 1 

Změna pracovních podmínek. 13 

Změna / zrušení osobního ohodnocení. 3 

Prodlužování smlouvy na dobu určitou. 6 

Prodlužování zkušební doby. 1 

Prohlubování kvalifikace. 2 

Nemožnost změny částečného pracovního úvazku na plný. 1 

Roztrhání podepsané dohody o ukončení prac. poměru. 1 

Odchod do předčasného důchodu. 1 

Odvolání z pozice. 1 

Nemožnost výkonu současného zaměstnání vzhledem ke zdravotnímu stavu. 1 

Upozornění na zrušení prac. místa. krátce před důchodem. 1 

Další dotazy: 

Přiznání invalidního důchodu. 2 

Hledání zaměstnání. 1 

Minimální mzda. 1 

Nespadá do oblasti RP. 48 

Nespecifikovaný dotaz. 2 

Osobní spory na pracovišti. 1 

Pohyblivý základ mzdy a prémií. 1 

Poděkování. 1 

Povinná lékařská prohlídka v zaměstnání. 2 
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Povolení k práci. 1 

Práce neodpovídající vzdělání. 1 

Započítávání praxe v oboru. 2 

Přivýdělek v částečném invalidním důchodu. 1 

Rozvržení pracovní doby.  1 

Služební cesty ve zkušební době. 1 

Více pracovních úvazků. 1 

Zařazení do platové třídy. 4 

Zdravotní prohlídka a výpis z trestního rejstříku jako podm. pro podepsání prac. smlouvy. 1 

Celkem 511 

Zdroj: vlastní výzkum. 

Od roku 2008 začal klesat počet položených dotazů a tato tendence se opakovala 

i v následujících letech, a to až do roku 2013, kdy se po čtyřech letech klesání počtu 

položených dotazů jejich počet opět velmi výrazně navýšil. Muži v tomto roce položili 82 

dotazů z celkového počtu položených dotazů. Tematicky se dotazy položené od mužů týkaly 

diskriminace, neoprávněné kritiky ze strany zaměstnavatele, doprovodu k lékaři, návštěvy 

lékaře během pracovní doby, ošetřování člena rodiny, nahlášení těhotenství zaměstnavateli, 

změny pracovních podmínek, neproplacení mzdy, přesčasů či nemocenské a v neposlední 

řadě také náležitostí pro dání výpovědi a s touto tematikou souvisejících otázek týkajících 

se výpovědní lhůty a nároku na odstupné. Vůbec poprvé se v tomto roce objevil dotaz, zda 

je možné, aby na mateřskou dovolenou nastoupil muž a pobíral tak dávky peněžité pomoci 

v mateřství. 

Tato výše vyjmenovaná témata se však vyskytovala také u žen a nejednalo se tedy 

o témata, na která by se tázali pouze muži. Všechny další dotazy, jejichž okódovaný přehled, 

je k nahlédnutí v tabulce č. 9, byly do poradny pokládány ženami. Ženy se znovu jako 

v předchozích letech častěji než muži dotazovaly na tematiku těhotenství, mateřské 

a rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání. Dá se říci, že podobně jako v předchozích 

letech je rozrůzněnost témat, se kterými se osoby na poradnu obracejí, velmi pestrá, a to 

nehledě na pohlaví osob, které dotazy pokládaly. 

Nyní se zase zaměřím na několik zajímavých dotazů, které byly do poradny v tomto 

roce položeny. S tematikou těhotenství se oproti předchozím dvěma letům nově objevil 

dotaz poukazující na to, že ne vždy je přeřazení na jinou práci během těhotenství možné, a to 

i v případech, v nichž je doposud vykonávaná práce vzhledem k možným rizikům těhotným 

ženám zákoníkem práce zakázána. Jako příklad může posloužit tento dotaz: 

…co se stane, pokud mi zaměstnavatel sdělil, že v těhotenství pro mne nemá vhodnější práci, 

než je hospoda a já jí nechci vykonávat z důvodu zakouřenýho prostředí, nočních a tahání 

těžkých beden. Můj doktor mne nepošle na nemocenskou, protože jsem zdravá, na jaký peníze 

mam nárok, kdo mi je bude platit…? 
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Nově se začaly vyskytovat také dotazy týkající se povinnosti nástupu na mateřskou 

dovolenou, v případech kdy se těhotným ženám daří dobře a chtěly by pracovat, co nejdéle 

to bude možné. Zajímavé jsou také otázky týkající se pracovních smluv zaměstnankyň, které 

byly přijaty jako zástup za osobu na MD / RD a během této doby samy otěhotněly. Dotazy 

ohledně dalšího těhotenství během aktuálně probíhající rodičovské dovolené, které se 

objevují ve všech sledovaných letech, byly v tomto roce doplněny i o dotaz týkající se 

dalšího těhotenství v průběhu neplaceného volna do čtyř let věku dítěte a s tím souvisejícím 

nárokem na čerpání nemocenských a sociálních dávek. Během aktuálně probíhající mateřské 

a rodičovské dovolené je osoba, která tuto dovolenou čerpá, v ochranné lhůtě 

a zaměstnavatelem jí je tedy stále drženo pracovní místo. Během neplaceného volna, které 

v některých rodinách z nejrůznějších důvodů na rodičovskou dovolenou navazuje, již tato 

ochranná lhůta neplatí, a proto je tato situace mnohem komplikovanější než klasické řetězení 

rodičovské dovolené. V následujícím dotaze je také dobře vidět časté zaměňování mateřské 

a rodičovské dovolené s rodičovským příspěvkem, o kterém jsem hovořila v teoretické části 

práce.  

Vážení přátelé, obracím se na Vás s prosbou o radu, protože potřebuji akutně vyřešit svůj 

současný problém: Momentálně jsem na rodičovské dovolené, která mi končí 31. 03. 2009, 

kdy budou mé dceři 4 roky. Přišla jsem do jiného stavu, jsem v desátém týdnu těhotenství, 

těhotenství je rizikové. Lékařka mi včera napsala neschopenku s tím, ať si prý rodičovskou 

dovolenou ukončím, že se mi to finančně nevyplatí. Dnes jsem se však dozvěděla od známé, 

která se ptala na sociálním odboru, že prý je to nesmysl, že pokud jsem nepracovala, nemám 

v žádném případě nárok na nemocenskou a ať prý si rodičovskou dovolenou neukončuji. Jsem 

z toho dost zmatená, zvláště proto, že moje švagrová v letošním roce přecházela z rodičovské 

dovolené do zdravotní neschopnosti a nemocenskou bez problému pobírala… 

Je skutečně důležité znát rozdíl mezi těmito třemi opatřeními, jelikož nepochopení 

rozdílu mezi nimi může mít za následek například nechtěné ukončení pracovního poměru 

z důvodu nenastoupení do práce po skončení rodičovské dovolené. Osoba, která se domnívá, 

že je čtyři roky na mateřské / rodičovské si pouze zvolila čtyřletou variantu čerpání 

rodičovského příspěvku, ale neznamená to, že jí bude po čtyři roky drženo pracovní místo 

a v případě dalšího těhotenství bude mít automaticky nárok na dávky ve stejné výši jako 

u těhotenství předcházejícího. Některé důvody, proč jsou rozdíly mezi těmito opatřeními 

často nepochopeny, jsem diskutovala v teoretické části. Zmiňovala jsem poměrně nedávné 

zavedení institutu rodičovské dovolené, genderové stereotypy a statistické zastoupení osob 

podle pohlaví na mateřské a rodičovské dovolené. Zákonem je rozdíl mezi mateřskou 

a rodičovskou dovolenou jasně definován. Problematické vymezení způsobující zmatek 

však může představovat rozdílná maximální délka čerpání rodičovské dovolené 
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a rodičovského příspěvku, z dotazů jsem totiž vypozorovala, že osoby často hovoří pouze 

o tzv. „rodičáku“ a nerozlišují tedy mezi rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem. 

Zaměňování mateřské a rodičovské tedy připisuji hlavně zažitým genderovým stereotypům 

a celkovému kulturnímu úzu, kdo je v naší společnosti považován za primárního rodiče. 

Zaměňování rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku spatřuji ve vymezení těchto 

dvou opatření a předpokladu, že rodičovská dovolená vždy automaticky trvá tak dlouho jako 

vyplácení rodičovského příspěvku. 

Na téma nesnadného či dokonce nemožného návratu do zaměstnání po rodičovské 

dovolené bylo do poradny každý rok položeno mnoho dotazů. V tomto roce to konkrétně 

bylo téměř dvacet dotazů. Některé dotazy jsou čistě informativní povahy a jsou zaměřovány 

například na to, kdy je vhodné kontaktovat zaměstnavatele kvůli plánovanému návratu do 

zaměstnání. Další dotazy se týkají například ukončení platnosti pracovní smlouvy během 

doby strávené na mateřské či rodičovské dovolené. Nezanedbatelný počet osob se také 

setkává s tím, že jim po dobu mateřské či rodičovské není zaměstnavatelem drženo pracovní 

místo a stávají se nadbytečnými. Alternativou k právě zmíněnému problému je, že je jim po 

návratu nabídnuta práce, která jak svojí náplní, tak ohodnocením vůbec neodpovídá práci, 

kterou tyto osoby vykonávaly před odchodem na mateřskou či rodičovskou dovolenou. Pro 

bližší představu s čím se tedy osoby chtějící se navrátit do původního zaměstnání musí 

vypořádat, uvedu na tomto místě několik dotazů: 

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, jestli může můj zaměstnavatel požadovat 3 měsíční 

zkušební dobu po nástupu do zaměstnání po mateřské dovolené. 

 

Dobrý den, ke konci února mi skončí rodičovská dovolená, svého zaměstnavatele jsem již 

koncem roku písemně upozornila na návrat do zaměstnání, ale ten nereaguje. Bylo mi zatím 

ústně sděleno, že se mnou firma dále nepočítá, a na mou pozici nikoho nepřijímá a jinou 

práci pro mne nemají. Výhledově prý připraví písemnou výpověď....  

 

Jsem momentálně na 4-leté MD (čtvrtý rok mi umožnil stávající zaměstnavatel). Koncem 

března mi MD končí a měla bych nastoupit k tomuto zaměstnavateli. Ten mi ale dal najevo, 

že se mnou nepočítá, jelikož místo mě za dobu mého pobytu na MD našel náhradu. Pokud 

tedy nenastoupím, mám nárok na odstupné…? 

V tomto roce se mimo jiné objevil také jeden velmi zajímavý dotaz, který by se dal 

označit jako diskriminace z důvodu péče o dítě a nedobrovolné zkrácení pracovního úvazku.  

Obracím se na Vás se žádostí o pomoc. V září 2004 se mi narodila dcera. V době, kdy jsem 

odcházela na mateřskou dovolenou, jsem pracovala na Základní škole jako učitelka 

angličtiny-smlouva na plný úvazek a na dobu neurčitou. V srpnu 2007 jsem se vrátila do 

práce, ale bylo mi sděleno, že jen na 16 hodin týdně, protože mám dítě a tudíž budu mít pořád 

paragrafy a nemocenské. A pokud se mi to nelíbí, že mě vezmou a následně ihned propustí....  
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Jeden z dalších dotazů související s mateřskou dovolenou je možné také považovat 

za přesahující do tematiky diskriminace na pracovním trhu. Popisovaná situace 

v následujícím dotazu je o to více alarmující, že v tomto konkrétním případě je 

zaměstnavatelem samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí, které by mimo jiné mělo 

také dohlížet na to, aby byly jakékoliv formy diskriminace na pracovním trhu eliminovány.  

Dobrý den, jsem 4. měsíc na mateřské dovolené a po jejím skončení bych chtěla požádat 

zaměstnavatele (MPSV) o homeworking. V souvislosti s přípravou na předsednictví v Radě 

EU mají vybraní státní úředníci absolvovat určité semináře.... Mezi nimi jsem i já, ovšem 

nyní na MD. Chtěla jsem proto 2 z těchto seminářů absolvovat o MD. Mým přímým 

nadřízeným mi bylo sděleno, že bych musela kvůli tomu přerušit na den MD. S tímto výkladem 

nesouhlasím. ZP tuto situaci podle mne neřeší. Dle mého názoru jde o "prohloubení 

kvalifikace" na MD, ale ne dle § 230 ZP. Zaměstnavatel mi ji nemůže uložit, neboť jsem na 

MD, ale pokud ho o ni požádám, tak ji dle mého názoru může umožnit a nevidím důvod, proč 

bych kvůli tomu na den musela přerušovat MD. Nejvíce mě zaráží, že se mi takovéto odpovědi 

dostává na úřadu, který hlásí, jak podporuje ženy na mateřské a přitom, když bych moc ráda 

na mateřské jako zaměstnankyně MPSV navštívila 2 semináře, tak mi tato šance není dána. 

K otázkám diskriminace na pracovním trhu bych ráda volně přidala také tento dotaz, 

který se v poradně objevil. Vzhledem ke vzdělání a zkušenostem popisovaným 

v následujícím dotazu je možné považovat jednání zaměstnavatele za diskriminační. 

Zmíněným důvodem pro neuvažování o tom, že by se tato žena vůbec mohla stát novou 

zaměstnankyní v dané firmě, je však manželství s jedním ze zaměstnanců, což samo o sobě 

mezi diskriminační důvody nespadá. 

Přeji dobrý den, manželův šéf mi při dotazu na možnost zaměstnání odpověděl, že si nepřeje 

mít na pracovišti manželský pár. Oba máme úplně stejné vzdělání a zkušenosti s tím rozdílem, 

že já pracuji jako OSVČ na živnostenský list. Mnohokrát spolupracuji právě s tímhle 

pracovištěm na stejných projektech jako manžel, s tím rozdílem, že jde o smlouvy dočasné 

v trvání několika měsíců a ne o trvalý pracovní poměr. Pracovní poměr by mi lépe vyhovoval 

i po finanční stránce. Má zaměstnavatel právo odmítnout mě jen proto, že jsem manželka 

jednoho ze zaměstnanců? 

Dále v tomto roce oproti předchozím letům vzrostl počet položených dotazů na 

tematiku nejrůznějších forem šikany, obtěžování, neoprávněné kritiky či vyhrožování na 

pracovišti. K této tematice uvedu dva dotazy. První poukazuje na urážení žen na pracovišti, 

druhý na sexuální obtěžování a jeho následné znehodnocování a znevažování za účelem 

získání mediální pozornosti, což velmi připomíná aktuálně probíhající mediální kampaň  

#MeToo a negativní zesměšňující reakce na ni. 

Umožňuje náš právní řád nějaký způsob, jakým se můžeme my ženy bránit nevhodným 

poznámkám pronášeným jedním z vedoucích pracovníků naší firmy a neustálým slovním 

útokům na výši našeho intelektu atp.? Jedná se o opakované urážení, se kterým se nezávisle 

na sobě setkáváme od tohoto člověka všechny… 
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Dobrý den, ráda bych podala trestní oznámení na svého bývalého nadřízeného, z důvodu 

sexuálního obtěžování. Situace se zdá o něco komplikovanější z hlediska mediálního 

propírání celé kauzy. V kostce - byla jsem odejita z rádia XY, pravé důvody (sexuální 

obtěžování, následná šikana) jsou logicky oficiálně odmítány a vše je shazováno do roviny 

touhy mého mediálního zviditelňování. Řada českých novinářů a vydavatelů se obává velkého 

inzerenta, kterým můj bývalý zaměstnavatel je, takže celou věc shazují do roviny mého 

"mstění se" a křivého osočování. Jsem přesvědčená, že jde o natolik závažnou věc, která by 

se neměla promíjet, že jsem rozhodnutá jít do případného soudního sporu. Hledám jen 

adekvátní a v této oblasti kompetentní právní pomoc (zastoupení). 

Nárok zaměstnanců a zaměstnankyň na návštěvu lékaře během pracovní doby se 

s četností 49 položených dotazů stal nejčastějším typem dotazu v tomto roce. Toto zjištění 

vypovídá o tom, že na jedné straně zaměstnanci a zaměstnankyně přesně neví, na co mají 

nárok a co tedy mohou a mají požadovat a na druhé straně zaměstnavatelé a zaměstnavatelky 

tuto důležitou překážku v práci na straně zaměstnanců často přehlížejí, neuznávají a vyžadují 

napracování doby, po kterou člověk z důvodu návštěvy lékaře nemohl pracovat. To samé 

platí u nutnosti doprovodu jiné osoby k lékaři a nároku na vlastní pracovní neschopnost či 

ošetřování člena rodiny, což jsou všechno dotazy, které nejen v tomto roce představují 

nezanedbatelný počet dotazů. Některé osoby se například setkaly se zamítnutím své žádosti 

o dovolenou z důvodu, že nějaký čas byly v pracovní neschopnosti. Co se zdraví týče, tak se 

dále objevil dotaz na správný postup při pracovním úrazu.  

Někteří lidé si tento rok také stěžovali na skutečnost, že jim zaměstnavatel 

nezajišťuje vhodné pracovní podmínky, což je v rozporu s pracovní smlouvou a se 

zákoníkem práce. Ve více jak dvaceti případech si lidé stěžovali na to, že jim zaměstnavatel 

neproplatil mzdu, přesčasy, nebo dobu pracovní neschopnosti. Dále byly pokládány dotazy 

na různá nařízení  (např.: přesčasů, dovolené, neplaceného volna) ze strany zaměstnavatele 

a změn ve výši mzdy či osobního ohodnocení. V neposlední řadě se objevily také dotazy 

týkající se propuštění ze zaměstnání v předdůchodovém věku a možností přivýdělku 

k důchodu. V dotazech, které byly nad rámec zaměření poradny, se na jedné straně 

objevovala témata související například s exekucemi, alimenty, dědictvím apod., se kterými 

by osoby skutečně potřebovaly kvalifikovaně poradit. Na druhé straně se zde objevovaly 

také různé žádosti, jejichž důvod položení právě do webové poradny GS mi není znám, 

viz tento dotaz: 

Dobrý den, chtěla bych pracovat v Tescu v Klášterci nad Ohří jako pomocná síla pro zboží. 
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3.4.4. Data z roku 2009 

V následující tabulce č.  10 jsou zaznamenány okódované dotazy pro rok 2009. Ke 

každému z typů dotazů, které se v tomto roce objevily je stejně tak jako v předchozích letech 

přiřazen číselný údaj vypovídající o četnosti tohoto typu dotazu v daném roce. 

Tabulka č. 10: Tematické zaměření dotazů a jejich počet pro rok 2009. 

Kategorie témat Počet 
Těhotenství  

Další těhotenství během MD / RD. 1 

Další těhotenství po MD / RD. 1 

Ukončení platnosti smlouvy během těhotenství. 2 

Kdy nahlásit zaměstnavateli těhotenství. 2 

Rizikové těhotenství a MD. 3 

Ochranná lhůta. 6 

Rizikové těhotenství, výplata nemocenské a vycházky. 4 

Výpověď během těhotenství. 4 

Diskriminace  

Diskriminace na základě pohlaví. 4 

Diskriminace na základě věku. 3 

Diskriminační inzerát. 1 

Diskriminace na základě zdravotního stavu. 1 

Benefity jen pro některé zaměstnance. 1 

Školení ve volném čase. 1 

Zaměstnání v rámci organizace EU jen pro muže. 1 

Mateřská a rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek:  

Prodloužení doby s dítětem doma na dobu 4 let. 1 

Přivýdělek během MD/ RD či pobírání RP.  Co z toho plyne pro výpočet další PPM? 5 

Otcovská dovolená. 3 

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. 1 

Změna názvu zaměstnavatele během MD. 2 

Započítávání MD a RD do odpracovaných let. 1 

Zástup za MD / RD. 2 

Návrat či případně nemožný do zaměstnání   

Návrat do zaměstnání po MD / RD. Snížení platu či zkrácení úvazku po návratu. 4 

Návrat do zaměstnání po MD / RD a následná výpověď z důvodu nadbytečnosti. 8 

Nemožný návrat do zaměstnání po RD. 7 

Dřívější návrat do zaměstnání z RD. Pobírání rodičovského příspěvku  3 

Výpověď během MD / RD. 3 

Zrušení zaměstnavatele během těhotenství či MD / RD. Postup. Nárok na odstupné. 4 

Zrušení prac. místa během MD. 1 

Šikana, obtěžování, vyhrožování:  

Obtěžování a šikana na pracovišti. 3 

Neoprávněná kritika, obviňování či napomenutí ze strany zaměstnavatele. 3 

Vyhrožování ze strany zaměstnavatele. Donucování k výpovědi. 1 

Doprovod k lékaři, pracovní neschopnost, pracovní úraz  

Doprovod k lékaři. 12 

Doručení neschopenky zaměstnavateli. 1 

Návštěva lékaře během pracovní doby. 19 

Neuznání pracovní neschopnosti. Výpověď a výpovědní lhůta. 2 

Ošetřování člena rodiny / Paragraf na dítě 14 

Pracovní neschopnost a nárok na ni. 6 

Postup při pracovní úrazu. 1 

Svatba během pracovní neschopnosti. 2 

Další nároky na…:  

Nárok na čerpání sociálních dávek. 24 

Nárok na dovolenou. 1 

Nárok na neplacené volno. 1 

Nárok na nemocenskou během RD. 1 

Nárok na odstupné a jeho výpočet. 7 

Nařízení, nucení k…:   
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Nařízená dovolená. 1 

Nařízené neplacené volno. 5 

Nucené pracovní cesty. 1 

Neproplacení:  

Neproplacení nemocenské. 1 

Neproplacení mzdy. V některých případech vůbec, ale většinou se jedná o to, že mzda je 

vyplácena se zpožděním. 

8 

Neproplacení odstupného. 1 

Prodej firmy, neplacení mezd zaměstnancům, nekomunikování s nimi. 1 

Výpověď:  

Náležitosti výpovědi. 2 

Výpověď ze zdravotních důvodů. 1 

Výpověď a výpovědní lhůta. 13 

Výpověď během pracovní neschopnosti. 7 

Vzetí výpovědi zpět. 1 

Výpočty:  

Úprava pracovní doby:  

Úprava pracovní doby pro osoby pečující o dítě či o své rodiče. 4 

Zavedení práce z domova. 1 

Zřízení dětského koutku ve firmě. 1 

Změny:  

Krácení dovolené zaměstnavatelem. 1 

Změna pracovních podmínek. 9 

Udělení důtky. 2 

Prodlužování smlouvy na dobu určitou. 3 

Nahlašování překážek v práci. 1 

Další dotazy:  

Hledání zaměstnání při částečném invalidním důchodu. 1 

Intimní vztah s kolegou z práce. 1 

Konkurenční doložka. 2 

Neplnění přestávek. 1 

Nesdělování výše části mzdy. 1 

Nespadá do oblasti RP. 41 

Nespecifikovaný dotaz. 1 

Nevydání zápočtového listu. 2 

Paragraf na svatbu. 8 

Podpora v nezaměstnanosti 1 

Povinnosti na ÚP. 1 

Překvalifikovanost. 1 

Příchod a odchod na/z pracoviště. 1 

Rozhodnutí o vycházkách. 1 

Kombinace studia a zaměstnání. Studijní volno. 4 

Urážlivé články v časopisech. 1 

Celkem 310 

Zdroj: vlastní výzkum. 

 V roce 2009 bylo do poradny položeno celkem 310 dotazů, z nichž byla téměř jedna 

pětina položena muži. Muži se v tomto roce celkem pětkrát dotazovali na otázky 

diskriminace na pracovním trhu, přičemž dvakrát bylo diskriminačním důvodem pohlaví 

a třikrát věk. Tyto zjevné diskriminační praktiky, se kterými se muži pokládající své dotazy 

do webové poradny setkali, si můžeme blíže přiblížit z následujících zkušeností 

popisovaných v dotazech: 

Na Městském úřadě je zaveden zvyk, že kdo dovrší důchodový věk, musí skončit pracovní 

poměr. Kdo se brání, nakonec stejně odejde, protože jeho místo jakoby zruší a odejde 

z důvodu reorganizace… 

Dobrý den, dnes jsem viděl na dveřích prodejny XY v Praze inzerát: „Přijmeme 

prodavače/prodavačku pro tuto prodejnu.“ Dotazem u zaměstnance jsem se dozvěděl, že 

https://webservis.ecn.cz/aaa/admin/index.php3?AA_CP_Session=12b36905d11d6679e6816543139f61df&srchbr_akce=bookmarkgo&srchbr_field%5B0%5D=publish_date....&srchbr_oper%5B0%5D=d%3A%3e&srchbr_value%5B0%5D=12%2F31%2F2008&srchbr_field%5B1%5D=publish_date....&srchbr_oper%5B1%5D=d%3A%3c&srchbr_value%5B1%5D=1%2F1%2F2010&srchbr_field%5B2%5D=text...........4&srchbr_oper%5B2%5D=LIKE&srchbr_value%5B2%5D=&srchbr_order%5B0%5D=publish_date....&srchbr_order_dir%5B0%5D=on&srchbr_bookmark=9
https://webservis.ecn.cz/aaa/admin/index.php3?AA_CP_Session=12b36905d11d6679e6816543139f61df&srchbr_akce=bookmarkgo&srchbr_field%5B0%5D=publish_date....&srchbr_oper%5B0%5D=d%3A%3e&srchbr_value%5B0%5D=12%2F31%2F2008&srchbr_field%5B1%5D=publish_date....&srchbr_oper%5B1%5D=d%3A%3c&srchbr_value%5B1%5D=1%2F1%2F2010&srchbr_field%5B2%5D=text...........4&srchbr_oper%5B2%5D=LIKE&srchbr_value%5B2%5D=&srchbr_order%5B0%5D=publish_date....&srchbr_order_dir%5B0%5D=on&srchbr_bookmark=9
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přijímají pouze dívky. Abych zjistil, zda se nejedna i o diskriminaci věkem, večer jsem do 

prodejny zatelefonoval a žádal o práci/pohovor. Opět mi bylo řečeno, že přijímají pouze 

dívky…  

Dobrý den, před nějakou dobou jsem se ucházel o místo v jedné společnosti, avšak při 

přijímacím řízení mi bylo řečeno, že mne nepřijmou, i přes to, že odborné předpoklady bych 

splňoval, jelikož prý nejsem žena… 

Velmi zajímavý postřeh představuje tento příspěvek týkající se v podstatě tolerované 

diskriminace na základě pohlaví: 

Dobrý den, zajímalo by mě, jak může v rámci EU existovat nadnárodní organizace, kterou 

sponzorujeme všichni z daní a přitom má ve stanovách to, že vedoucí funkcí a i ty nižší může 

zastávat pouze muž… Touto organizací je katolická církev… 

Dále se muži podobně jako v předchozích letech tázali na otázky ohledně návštěv 

lékaře či doprovodu jiné osoby k lékaři během pracovní doby. Mezi dotazy se také objevily 

možnosti ošetřování člena rodiny a tematika vycházek během pracovní neschopnosti. Je 

velmi zajímavé, že již od roku 2009 se v poradně GS začaly objevovat dotazy na existenci 

otcovské dovolené, která však byla uzákoněna až v únoru letošního roku.  

Dobrý den, prosím, můžete mi zodpovědět dotaz, zda už byl přijat zákon umožňující otcům 

zůstat v době šestinedělí (event. i po něm) s matkou a dítětem doma a pobírat přitom 70% 

svého platu? 

Dobrý den, partnerka bude koncem roku rodit, chtěl bych s ní a s dítětem strávit doma nějaký 

čas. Asi tak 1-2 měsíce po porodu. Zvažuji, že požádám zaměstnavatele o neplacené volno, 

je to vhodné nebo mám ještě nějaké jiné možnosti? 

Podobně jako v předchozích letech nadále padaly dotazy ohledně neproplacení 

mzdy, různých změn pracovních podmínek a výpovědi a výpovědní lhůty. Všechna právě 

zmíněná témata se objevovala také u žen. Co se diskriminační problematiky týče, ženy 

především popisovaly své zkušenosti se zakázanými osobními otázkami, které i přes to, že 

jsou v rozporu se zákonem, na pracovních pohovorech čas od času zaznívají. Pokud se 

uchazečka o zaměstnání s tímto typem otázek setká, je velmi těžké najít na ně správnou 

a situaci přiměřenou odpověď. Na jedné straně přehnaná obrana a ohánění se diskriminací 

zjevně plusové body při přijímacím pohovoru nepřidá a na straně druhé zcela pravdivá 

odpověď mnohdy také ne. Příkladem byť výpovědi těchto dvou žen v reprodukčním věku: 

Vážení přátelé, je mi bráněno v přístupu k zaměstnání. Chtějí vdanou a po dětech, vyslýchají 

mě, zda nejsem přiváděna do jiného stavu. Máte v současné době nějakého přítele?... Nebo 

slabomyslně prohlásí - a vy se za rok vdáte. Jsem neustále křivě a sprostě obviňována 

z těhotenství....  

https://webservis.ecn.cz/aaa/admin/index.php3?AA_CP_Session=12b36905d11d6679e6816543139f61df&srchbr_akce=bookmarkgo&srchbr_field%5B0%5D=publish_date....&srchbr_oper%5B0%5D=d%3A%3e&srchbr_value%5B0%5D=12%2F31%2F2008&srchbr_field%5B1%5D=publish_date....&srchbr_oper%5B1%5D=d%3A%3c&srchbr_value%5B1%5D=1%2F1%2F2010&srchbr_field%5B2%5D=text...........4&srchbr_oper%5B2%5D=LIKE&srchbr_value%5B2%5D=&srchbr_order%5B0%5D=publish_date....&srchbr_order_dir%5B0%5D=on&srchbr_bookmark=9
https://webservis.ecn.cz/aaa/admin/index.php3?AA_CP_Session=12b36905d11d6679e6816543139f61df&srchbr_akce=bookmarkgo&srchbr_field%5B0%5D=publish_date....&srchbr_oper%5B0%5D=d%3A%3e&srchbr_value%5B0%5D=12%2F31%2F2008&srchbr_field%5B1%5D=publish_date....&srchbr_oper%5B1%5D=d%3A%3c&srchbr_value%5B1%5D=1%2F1%2F2010&srchbr_field%5B2%5D=text...........4&srchbr_oper%5B2%5D=LIKE&srchbr_value%5B2%5D=&srchbr_order%5B0%5D=publish_date....&srchbr_order_dir%5B0%5D=on&srchbr_bookmark=9
https://webservis.ecn.cz/aaa/admin/index.php3?AA_CP_Session=12b36905d11d6679e6816543139f61df&srchbr_akce=bookmarkgo&srchbr_field%5B0%5D=publish_date....&srchbr_oper%5B0%5D=d%3A%3e&srchbr_value%5B0%5D=12%2F31%2F2008&srchbr_field%5B1%5D=publish_date....&srchbr_oper%5B1%5D=d%3A%3c&srchbr_value%5B1%5D=1%2F1%2F2010&srchbr_field%5B2%5D=text...........4&srchbr_oper%5B2%5D=LIKE&srchbr_value%5B2%5D=&srchbr_order%5B0%5D=publish_date....&srchbr_order_dir%5B0%5D=on&srchbr_bookmark=9
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Dobrý den, jsem rozvedená matka dvou dětí 9 a 14 let. Žiji s přítelem v jedné domácnosti 

a jsem nezaměstnaný uchazeč o práci… Bohužel jsem také ve druhém měsíci těhotenství. Při 

návštěvě potencionálního zaměstnavatele jsem pokaždé narazila na problém mého 

těhotenství. Jsem pro zaměstnavatele prašivá. Na moji psychiku je to opravdu nadměrný 

nápor. Sama pracovat chci, i nutně potřebuji... Přítel má sice plat pěkný, je však také po 

rozvodu a má pohledávky po majetkovém vyrovnání s bývalou manželkou. Pro sociální odbor 

je však člen domácnosti s dostatečným příjmem, jelikož tento odbor vůbec nezajímají nějaké 

pohledávky přítele, jen plat. Při dotazu na možnost přiznání mne samotné k odečtu z daní 

však finanční úřad mne za člena domácnosti nepovažuje. I to je diskriminace ze stran státu. 

Na diskriminaci kvůli mému těhotenství jsem si i stěžovala na ÚP. Problém však je, že firmy, 

které mne odmítly kvůli mému těhotenství přijmout, mi to jen sdělí ústně, písemně nikoliv. Jak 

se vůbec mohu bránit? Pracovat opravdu chci a necítím se být smrtelně nemocná. Jen 

těhotná… 

Ženy se v tomto roce opět dotazovaly i na další otázky spojené s těhotenstvím, 

mateřskou a rodičovskou dovolenou a následnou snahou navrátit se do zaměstnání po 

uplynutí této doby. Z jejich zkušeností popisovaných v dotazech lze usuzovat, že situace po 

skončení rodičovské dovolené je velmi složitá a někteří zaměstnavatelé se vůbec neostýchají 

jednat protiprávně a v některých případech se toto své jednání ani nesnaží nikterak skrývat. 

Dobrý den, nyní jsem na mateřské dovolené, bude již končit, tudíž bych měla nastoupit do 

práce. Můj zaměstnavatel mi řekl, že už pro mě pracovní místo nemají, tudíž mi dá výpověď 

dohodou. Na to jsem mu řekla, že mu takovou výpověď nepodepíšu, že mám nárok na 3-

měsíční odstupné. Na to mi majitelka řekla, že se musí poradit s účetní, jakou jinou formou 

mi výpověď dají, ale že peníze jsou pro ně cenné, že mě třeba můžou dát na jiné pracoviště, 

tudíž bych musela dojíždět, a tím pádem bych dala výpověď sama, takhle mi to bylo řečeno 

od paní majitelky. Tak bych se chtěla zeptat, jestli mi to takhle můžou udělat… 

Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem měla smlouvu na dobu neurčitou, teď mě chtějí 

zpátky na dobu určitou. Je to správně? 

Podle dotazů položených do poradny je možné argumentovat, že celou situaci 

návratu do zaměstnání neulehčuje ani snaha o dřívější návrat do zaměstnání z rodičovské 

dovolené. Jak si můžeme všimnout na následujícím dotazu, tak ani rozhodnutí se pro návrat 

rovnou po mateřské dovolené bez čerpání rodičovské dovolené nezaručuje stoprocentní 

jistotu bezproblémového návratu do původního zaměstnání. 

Dobrý den, 17.5.2009 mi končí mateřská dovolená (28 týdnů). Ihned se vracím do zaměstnání 

a budu žádat o poskytnutí rodičovského příspěvku do věku 3 let dítěte. Už v šestinedělí mi 

bylo oznámeno, že zpracování činností mého oddělení se přesouvá do zahraničí. Personální 

ředitel mi sdělil, že to nejsou důvody k propuštění dle zákoníku práce, protože podnik se 

neruší ani nepřesouvá, že po dobu MD jsem v ochranné době. Zároveň s ohledem na nutnost 

vykonání práce je přínosné se vrátit ihned po MD a poté mi bude do konce roku nabídnuta 

dohoda o ukončení pracovního poměru s odstupným. V návaznosti na skutečnost, že 

s několikaměsíčním dítětem těžko naleznu novou odpovídající práci, bych se ráda zeptala, 

jestli můžu dohodu odmítnout a trvat na pokračování pracovního poměru se současným 

zaměstnavatelem. V zákoníku práce do roku 2007 bylo ustanovení, že nelze propustit 

zaměstnankyni, pakliže pečuje trvale o dítě mladší tří let. Od roku 2007 pak došlo 
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k přestylizování tohoto ustanovení na to, že nelze propustit zaměstnance na rodičovské 

dovolené (která se poskytuje do tří let věku dítěte). Lze usuzovat, že pokud se plně vrátím do 

práce, tak se mnou lze rozvázat pracovní poměr a nevztahuje se na mě ochrana, pokud je mé 

dítě mladší tří let...? 

Jsem na rodičovské dovolené do dvou let věku dítěte, což nastane v 09/2010. Chtěla bych se 

nyní předčasně vrátit do zaměstnání. Původní zaměstnavatel se mi sice snaží vyjít vstříc, 

nabízí mi původní pozici, ale za nižší plat než mám uveden ve smlouvě z období před 

nástupem na MD/RD. Zaměstnavatel to omlouvá tím, že je krize a méně práce. Může si toto 

dovolit? Pokud bych nastoupila až v řádném termínu po ukončení RD, je povinen mi 

nabídnout i původní plat...? 

Především na základě těchto dvou ale i všech dalších popisovaných zkušeností je 

možné se domnívat, že samotná délka výpadku ze zaměstnání není až tak podstatná, ale 

problémem je ve skutečnosti spíše to, že osoba vracející se z MD / RD má malé dítě. Ráda 

bych upozornila na to, že si samozřejmě uvědomuji, že pouze na základě analýzy dotazů 

právní poradny Gender Studies není možné vyvozovat definitivní závěry o tom, jak je situace 

návratu na trh práce po skončení mateřské či rodičovské dovolené v České republice složitá. 

Ženy, které se do zaměstnání vrátily bez problémů, totiž nemají potřebu vyhledávat právní 

poradenství v této konkrétní webové poradně ani kdekoliv jinde. Mohu pouze tvrdit, že podle 

popisovaných zkušeností osob, které se na poradnu v tomto roce či v ostatních sledovaných 

letech obrátily, není návrat do původního zaměstnání po skončení rodičovské dovolené 

v praxi automatickou samozřejmostí, jak by se mohlo například po pouhém přečtení pasáží 

zákoníku práce věnovaných mateřské a rodičovské dovolené jevit. 

V roce 2009 se oproti předchozím letům až na jednu výjimku poprvé objevily otázky 

zaměřené na tematiku šikany, neoprávněné kritiky či neoprávněného obviňování, 

vyhrožování a obtěžování pouze v dotazech položených ženami. Vybrala jsem několik 

závažných témat, která bych chtěla na příkladech dotazů demonstrovat. V následujícím 

dotazu je detailně popisovaná systematická šikana zacílená na to, aby žena, kterou 

zaměstnavatel nakonec po návratu z rodičovské dovolené zaměstnal na zcela jinou pozici, 

než před nástupem na rodičovskou, a to jen z toho důvodu, aby jí nemusel vyplácet odstupné, 

které by jí náleželo, protože pro ni již neměl volné místo podle její pracovní smlouvy.  

Dobrý den, v květnu tohoto roku jsem nastoupila po MD zpět do práce. Od loňského podzimu 

mě však ujišťovali, že dostanu výpověď s náležitým odstupným, že nemají pro mne vhodné 

místo... Ale jaké překvapení bylo, když mě sdělili, že se přeci jen místo našlo. Sice mimo můj 

obor, ale byla jsem ráda. Ne však na dlouho. Od nastávajícího kolegy, co mě zaučoval, jsem 

se po měsíci dozvěděla, že těsně před mým nástupem byl na koberečku i s mým vedoucím, 

kde dostali instrukce, zatěžovat mě tak, abych dala výpověď sama, že mě nehodlá dávat 

nějaké odstupné. Ale zatím se držím, kolega sám tam již skončil :-( Další věc je ta, že pracuji 

pro středisko, kde je velmi vulgární vedoucí. Bohužel jsem již měla tu čest. Byl na mě velmi 
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sprostý - vypadává z něj jen samé ku*** atd. adresované na mě… Poslední týdny chodím 

domů strašně vystresovaná a ráno, když mám jít do práce, tak je mě na zvracení z obav, co 

z něj zase vypadne. Jeden den jsem nevýkonná a nepřesná, další den jsem ku***, dnes jsem 

za vlezlou ženskou - ale to dělám jen svou práci. Je něco takového možné, aby si tohle mohl 

vedoucí dovolit…? 

Další dotaz poukazuje jak na diskriminaci z důvodu pohlaví, tak také na tzv. 

bossing. Popisované jednání ze strany této zaměstnavatelky k těhotné zaměstnankyni je jak 

v rozporu s antidiskriminačním zákonem, se zákoníkem práce, tak i s dobrými mravy. Ve 

všech těchto situacích můžeme vidět zneužívání moci plynoucí z vyššího postavení v rámci 

firemních organizací.  

Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsem těhotná, požádala jsem zaměstnavatele o uvolnění 

z prací, které mohou těhotenství ohrozit… Zaměstnavatelka se k této žádosti nevyjádřila a od 

té doby jsem neustále terčem její kritiky. Snaží se přesvědčit ostatní kolegy, že svou práci 

dělám špatně a naznačuje, že pokud budu trvat na svých požadavcích, může mi dat výpověď, 

případně zařídit, abych se po mateřské dovolené nevrátila zpět na své místo. Můžete prosím 

poradit, jaká mám v této situaci práva? 

Následující zkušenost odkazuje jednak ke zcela zjevnému sexuálnímu obtěžování 

a jednak také k využívání zaměstnanců za účelem obohacování se díky neodvádění odvodů 

na sociální a zdravotní pojištění v odpovídající výši. 

Dobrý den. V říjnu minulého roku jsem bohužel podepsala velice nevýhodnou pracovní 

smlouvu. Zaměstnavatel mi nabídl 14 000,- čistého měsíčně, ale donutil mě podepsat smlouvu 

na 8 500,-. Manžel byl v té době bez práce a mě prostě nic jiného nezbylo, máme dvě děti. Již 

od začátku mě šéf i jeho společník slovně napadali například, že jsem kráva, drbna, že se 

nemam vtírat, narážky na swingers party atd. Když jsem se zeptala, proč se se mnou takhle 

baví, tak se tomu jen smáli, že je to prý sranda. Když je toto přestalo bavit, začali na mě řvát 

kvůli maličkostem… 

Ještě před tím, než se posunu k dalšímu tematickému okruhu položených dotazů, 

uvedu zkušenost s neoprávněným a zcela absurdním obviněním z krádeže.  

Jsem prodavačka v malém pekařství. V den, kdy jsem měla volno, se v práci ztratil limit do 

pokladny v hodnotě 3 000 Kč. To jsem se dozvěděla druhý den, když jsem nastoupila na 

směnu. Když jsme končili a uzavírali kasu, pro kontrolu jsem nazdvihla šuplík v pokladně, 

zda tam něco není. Byla tam dvoutisícová bankovka, spočítala jsem si tržbu a zjistila jsem, 

že ty 2000 přebývají, tak jsem šla za směnovou vedoucí s tím, že to bude nejspíš část 

ztraceného limitu. Vedoucí mi předala vzkaz od manažerky, která mi sdělila, že jsem povinna 

uhradit polovinu nenalezené tisícovky…Označili mě za zlodějku a za poctivost potrestali 

srážkou ze mzdy. Chci se zeptat, zda toto mohou jen tak udělat, nebo zda mám nějakou 

možnost, jak hájit svá práva. 

Stejně jako v předchozích letech se objevovaly dotazy ohledně návštěv lékaře během 

pracovní doby, pracovní neschopnosti a nároku na ošetřovné. Sedm osob se setkalo s tím, 
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že dostalo výpověď během pracovní neschopnosti, což je nezákonné. Ve více jak desítce 

případů popisovaly osoby své zkušenosti v lepším případě s nedodržováním výplatního 

termínu a v horším případě s neproplacením mzdy (případně nemocenské či odstupného) 

vůbec. Dále se zde objevovaly dotazy týkající se změn pracovních podmínek, opakovaného 

prodlužování pracovní smlouvy na dobu určitou, udělení důtky v zaměstnání 

a „překvalifikovanosti“ uchazečů o pracovní pozici. Problém překvalifikovanosti 

představuje situaci, kdy osoba s vyšším vzděláním, s delší praxí (nebo obojím) nemůže 

sehnat zaměstnání. Přednost je dávána osobám s  kvalifikací nižší, a to pravděpodobně 

z obav, že „překvalifikovaná“ osoba by v zaměstnání dlouho nevydržela. Oproti 

předchozím letům stoupl počet dotazů zaměřených na možné úpravy pracovní doby 

případně místa výkonu práce pro osoby pečující o děti či o své rodiče. Z tohoto hlediska 

byl také velmi zajímavý a zároveň pokrokový dotaz věnovaný potřebným náležitostem pro 

zřízení dětského koutku ve firmě, který odkazuje na snahu některých zaměstnavatelů vyjít 

rodičům malých dětí co nejvíce vstříc.  

Dobrý den, v současné době máme ve firmě více maminek s malými dětmi, které pro nás 

pracují většinou z domova, ale občas je nutné, aby přišly do práce. Chtěli bychom pro ně 

zřídit dětský koutek, kde by byla paní, která by se o děti starala, zatímco by maminka řešila 

pracovní záležitosti. Našla jsem, že dětský koutek spadá pod volnou živnost: Poskytováni 

služeb pro rodinu a domácnost, ale nikde jsem nenašla vysvětleno, co je příležitostné 

a krátkodobé - kolik hodin za týden/za den by dítě v koutku mohlo být/je nutné děti v koutku 

evidovat atd... Předem děkuji za odpověď. 

Ani tento rok nechyběly dotazy, které svým zaměřením nespadaly do oblasti zájmu 

této právní poradny. Z těchto dotazů uvedu jeden dotaz na problematiku určení otcovství.  

Nechci zlehčovat složitou životní situaci, kterou daný muž popisuje,  ale stylistické podání 

tohoto dotazu se v prostorách právní poradny jeví úsměvně.  

Dobrý den, moje bývalá přítelkyně je těhotná a tvrdí, že jsem otec, což popírám, jelikož je 

pelešivá. Jak mám postupovat. Děkuji předem za odpověď. 

3.4.5. Data z roku 2010 

V následující tabulce č.  11 jsou zaznamenány okódované dotazy pro rok 2010. Ke 

každému z typů dotazů, které se v tomto roce objevily je stejně tak jako v předchozích letech 

přiřazen číselný údaj vypovídající o četnosti tohoto typu dotazu v daném roce. 
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Tabulka č. 11: Tematické zaměření dotazů a jejich počet pro rok 2010. 

Kategorie témat Počet 
Těhotenství:  

Další těhotenství během MD / RD. 3 

Ochranná lhůta. 1 

Kdy nahlásit zaměstnavateli těhotenství. 2 

Přeřazení na jiné pracoviště během těhotenství vzhledem k možným rizikům. 1 

Výpověď během těhotenství. 4 

Diskriminace: 

Diskriminace na základě pohlaví. 10 

Diskriminace na základě věku. 2 

Diskriminace z důvodu jiné státní příslušnosti. 1 

Rozdílné platové ohodnocení za stejnou práci. 1 

Mateřská a rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek: 

Délka MD / RD. 1 

Držení pracovního místa během MD/RD. 2 

Možnosti čerpání RD. 1 

Nátlak kvůli plánovanému nástupu na MD. 1 

Otcovská dovolená. 1 

Podmínky MD/RD pro ženy a pro muže. 1 

Podnikání během RD a započítávání této doby do důchodového pojištění. 1 

Povinnost nástupu na MD. 1 

Prodloužení RD. 1 

Prodloužení služebního poměru v případě odchodu na MD. 1 

Přivýdělek během MD/ RD či pobírání RP.  Co z toho plyne pro výpočet další PPM? 8 

Výplata PPM a RP. 1 

Rodičovský příspěvek v měsíci, kdy dítě dosáhne 3 let. 2 

Volba délky rodičovského příspěvku u druhého dítěte. 1 

Možnost návštěvy školky při pobírání rodičovského příspěvku. 1 

Zaměstnavatel žádá v průběhu RD o sdělení, zda se po RD zaměstnankyně chce vrátit 

do zaměstnání. 

1 

Žádost o invalidní důchod během RD. 1 

Žádost o RD. 1 

Návrat či případně nemožný do zaměstnání: 

Dřívější návrat do zaměstnání z RD. 6 

Návrat do zaměstnání po MD / RD. 4 

Návrat do zaměstnání po RD, jiná pozice s nižším platem. 5 

Návrat do zaměstnání po RD, jiné místo výkonu práce. 2 

Jen částečný úvazek po návratu z MD /RD. 1 

Návrat do zaměstnání po RD a následná výpověď z důvodu nadbytečnosti. 1 

Nemožný návrat do zaměstnání po RD. 4 

Neplacené volno po dosáhnutí 3 let věku dítěte. Úprava prac. doby pro osoby pečující o 

dítě. 

3 

Neplacené volno po dosáhnutí 3 let věku dítěte a nemocenská. 2 

Ukončení platnosti smlouvy během MD / RD. 7 

Ukončení služebního poměru v době čerpání RD. 1 

Výpověď během MD / RD. 4 

Zrušení prac. pozice během RD. 3 

Šikana, obtěžování, vyhrožování:  

Obtěžování a šikana na pracovišti. 1 

Doprovod k lékaři, pracovní neschopnost, pracovní úraz:  

Doprovod k lékaři. 7 

Paragraf na dítě. 3 

Pracovní neschopnost a nárok na ni. 3 

Postup při pracovním úrazu. 1 

Návštěva lékaře během pracovní doby. 9 

Další nároky na…:  

Nárok na čerpání sociálních dávek. 17 

Nárok na neplacené volno. 1 

Nárok na dovolenou. 7 

Nárok na odstupné a jeho výpočet. 5 

Nařízení, nucení k…:   

Donucení k podepsání dohody o ukončení prac. poměru. 1 

Nařízená dovolené. 1 

Nařízené přesčasy. 2 

Neproplacení:  

Neproplacení jízdného. 1 
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Výpověď:  

Výpověď a výpovědní lhůta. 4 

Výpověď během nemocenské. 2 

Výpověď během OČR. 1 

Výpověď samoživitelce/samoživiteli. 1 

Náležitosti výpovědi. 1 

Okamžitá výpověď. 1 

Výpočty:  

Výpočet výše nemocenské. 1 

Výpočet výše mateřské. 7 

Úprava pracovní doby:  

Úprava pracovní doby pro osoby pečující o dítě. 4 

Umožnění práce z domova pro osoby pečující o dítě či o své rodiče. 2 

Změny:  

Prodlužování smlouvy na dobu určitou. 2 

Změna prac. podmínek. 4 

Další dotazy:  

Dohoda o pracovní činnosti na ÚP. 1 

Konkurenční doložka. 1 

Kdy funguje telefonická poradna. Kontakt. 1 

Mandátní smlouva. 3 

Nespadá do oblasti RP. 16 

Nezajištění vhodných prac. podmínek. 1 

Paragraf na svatbu. 1 

Pomůcky pro leváky. „Diskriminace leváků“ 1 

Poloviční úvazek k HPP. 1 

Práce bez pracovní smlouvy. 2 

Svatba během pracovní neschopnosti. 1 

Celkem 213 

Zdroj: vlastní výzkum. 

V roce 2010 bylo 24 dotazů z celkového počtu 213 položeno muži. Dva dotazy od 

mužů odkazovaly k diskriminaci, a to na základě pohlaví a na základě odlišné státní 

příslušnosti. Kromě otázek zaměřených na návštěvu lékaře během pracovní doby a paragrafu 

na svatbu se také znovu opakovaly dotazy na otcovskou dovolenou. Za důležitý postřeh 

z dotazů považuji zkušenost jednoho muže, který se zmiňuje o tom, že od té doby, co 

oznámil svůj plánovaný nástup na mateřskou dovolenou po skončení šestinedělí své 

partnerky, zažíval v zaměstnání velký nátlak, aby na mateřskou neodcházel, což se negativně 

projevilo i na výši platu. Tato zkušenost naznačuje, že co se péče o děti týče, tak nejen matky, 

ale i otcové se potýkají s nejrůznějšími nástrahami a překážkami ve svém profesním životě. 

Mimo to se také objevily dotazy, v nichž muži popisovali své zkušenosti s prací bez pracovní 

smlouvy.  

Ženy se také tázaly na otázky ohledně diskriminace, a to především na tematiku 

diskriminace vzhledem k pohlaví a věku a na otázky rovného odměňování za stejnou práci. 

Následující zkušenost poukazuje na to, že co se věku týče, nejsou diskriminovány pouze 

ženy, u nichž se očekává brzké těhotenství a následný odchod na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou, nýbrž bývají diskriminovány i osoby, které přesahují věkový průměr pracovního 

kolektivu, o čemž vypovídá například tato popisovaná zkušenost: 
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Dobrý den, zajímala jsem se o práci v zahraniční firmě, kde jsem podle mého názoru 

splňovala všechny požadavky, přijímací pohovor včetně psychotestu a zkoušky anglického 

jazyka proběhl dle slov zkoušejícího manažera více než pozitivně. Také jsem měla letité 

zkušenosti v tomto oboru, na podobné pozici, v jiné zahraniční firmě. Jediné, co mě napadá, 

je můj nevyhovující věk - 42 let. V této nadnárodní firmě pracují hlavně mladí lidé, cca do 

30 let, jak jsem si mohla všimnout… 

Ve druhé popisované zkušenosti naráží žena na dilema, kterému jsem se již 

u tematiky rovného odměňování věnovala. Tato žena ví, že pobírá nižší hodinovou mzdu 

než její kolega, nicméně vzhledem k podpisu zmiňované směrnice o zákazu hovoření o  výši 

mzdy má strach tento argument použít, aby z něj neplynuly nějaké negativní dopady na 

jejího kolegu, anebo případně i na ni samotnou. 

Dobrý den, prosím Vás o radu jak postupovat v případě rozdílných mezd. Nastoupila jsem 

do firmy společně s mladším kolegou, kde vykonáváme zcela stejnou práci, ale dozvěděla 

jsem se od něj, že on má nástupní hodinovou odměnu 65 Kč, kdežto já jen 60 Kč. Myslím, že 

je to nespravedlivé a chci se na to zeptat zaměstnavatele. Bojím se ale, aby nepropustil 

kolegu, jelikož jsme při nástupu podepisovali vnitřní směrnice, kde se nesmí o výši mzdy 

hovořit....  

Jako každý rok se opakovaly otázky zaměřené na problematiku těhotenství. Sem 

spadala témata, kdy oznámit těhotenství zaměstnavateli, jak postupovat v případě dalšího 

těhotenství během aktuálně probíhající mateřské či rodičovské dovolené, dále otázky 

zabývající se tím, co těhotným ženám zaručuje ochranná lhůta a jak je to s povinností 

zaměstnavatele přeřadit těhotnou zaměstnankyni na jinou práci. Dále se ženy často tázaly na 

otázky spojené s mateřskou a rodičovskou dovolenou. Na jedné straně se zajímaly o to, zda 

je možné prodloužení rodičovské dovolené z plánovaných dvou let na tři roky. Na straně 

druhé však, začalo přibývat dotazů na možnosti dřívějšího návratu do zaměstnání 

z rodičovské dovolené a povinnosti zaměstnavatele toto umožnit. 

Dobrý den, mám dvouletou dcerku, rodičovský příspěvek jsem pobírala do dvou let dítěte, 

ale co se týče rodičovské dovolené tak jsem se se zaměstnavatelem dohodla na návratu ve 

třech letech dítěte (září 2011). Má otázka je, zdali mě zaměstnavatel musí přijmout dříve do 

práce, pokud o to požádám, a kdy mu musím oznámit mé případné další těhotenství. 

V otázkách zaměřených na návrat do zaměstnání se i v tomto roce ženy potýkaly 

s různými komplikacemi a nástrahami. V několika případech popisovaly to, že jim byla 

nabídnuta jiná pracovní pozice s nižším platem, či se změnilo místo výkonu práce. Ženy se 

smlouvou na dobu určitou se potýkaly s tím, že jim během období péče o dítě vypršelo datum 

platnosti pracovní smlouvy. Ani ženy se smlouvou na dobu neurčitou však nezažívaly 

bezproblémový návrat do zaměstnání, buď jim byly nabídnuty výše zmíněné nevýhodné 

podmínky, či byly informovány o tom, že jejich pracovní místo bylo zrušeno. Objevily se 
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také emancipační dotazy položené od žen, které chtěly období rodičovské dovolené využít 

trochu netradičně a začít během této doby podnikat. Mimo to se objevovala také tematika 

rodičovského příspěvku v souvislosti s možným přivýdělkem a návštěvou školky během 

jeho pobírání, či možnosti volby výše rodičovského příspěvku v případě porodu dalšího 

dítěte. V neposlední řadě padl také dotaz, zda jsou podmínky čerpání mateřské a rodičovské 

dovolené stejné pro ženy a pro muže.  

Tento rok bylo ženami položeno šest dotazů zaměřených na možnosti úprav pracovní 

doby či místa výkonu práce pro osoby pečující o dítě či o své rodiče. Některé dotazy byly 

čistě informativní povahy a byly do poradny položeny ještě před zeptáním se zaměstnavatele 

na tyto možnosti. Jiné dotazy však již popisovaly zkušenosti, kdy byly žádosti o úpravu 

pracovní doby zamítnuty s odkazem na vážné provozní důvody, a to i v případech kdy, se 

spíše než o vážné provozní důvody jednalo o neochotu zaměstnavatele takové žádosti řešit 

a jeho strach, že v případě vyhovění jedné žádosti přibydou další. Tato zkušenost potvrzuje 

to, že nedefinování vážných provozních důvodů v zákoně dává zaměstnavatelům poměrně 

jednoduchý nástroj, jak rychle a jednoduše takové žádosti rovnou zamítat, aniž by se jimi 

museli zabývat. K problematice vážných provozních důvodů jsem vybrala následující dotaz: 

Dobrý večer, synovi budou 3 roky, a tak jsem zaměstnavatele písemně požádala o návrat do 

práce a vzhledem k věku dítěte o změnu pracovní smlouvy a pracovní doby pouze na ranní 

směnu. V původní smlouvě je uveden třísměnný provoz. Zaměstnavatel mi písemně 

odpověděl, že žádosti o úpravu smlouvy a prac. doby nelze z vážných provozních důvodů 

vyhovět. Při ústním jednání mi bylo sděleno, že tyto úpravy nedělají, že by to tak chtěl každý. 

Nabízeli mi nejprve výjimku na 5 měsíců ranní, pak směny. Teď už do konce roku s tím, že mi 

nezaručují, že to tak bude i nadále. Vše ovšem bez písemné změny smlouvy pouze ústní 

dohoda. Pokud nebudu souhlasit, tak ukončení prac. poměru dohodou, bez nároku na 

odstupné… 

Stejně jako v předchozích letech bylo i tento rok do poradny položeno poměrně dost53 

dotazů na nárok zaměstnanců dojít si k lékaři během pracovní doby či případně doprovodit 

osobu blízkou k lékaři a dále otázky ohledně pracovní neschopnosti a ošetřování člena 

rodiny. Téměř dvě desítky dotazů se týkaly nároku na čerpání sociálních dávek. Lidé se 

podobně jako v předchozích letech tázali také na nárok na odstupné a jeho výpočet. Poprvé 

                                                 

53 Na nárok návštěvy lékaře během pracovní doby a možnosti doprovodu osoby blízké k lékaři bylo v roce 

2010 položeno 16 dotazů. 
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ubylo dotazů na tematiku šikany a donucování k podepsání výpovědi dohodou. V této 

souvislosti byly tento rok položeny dva dotazy a oba byly položeny ženami. 

Dobrý den, mám dotaz, dostala jsem dohodu o rozvázání pracovního poměru, bylo to pod 

šíleným nátlakem. Chtěla jsem se zeptat, jestli můžu tuto dohodu napadnout a jestli je nějaká 

šance na to, abych dostala 2 měsíční odstupné. Když jsem to nechtěla podepsat, tak mě ihned 

paní vedoucí psala hrubé porušení kázně, což si ničeho nejsem vědoma… A tak jsem pod tím 

nátlakem podepsala... 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má zaměstnanec možnost ochrany před šikanou 

v zaměstnání. U mě se jedná o případ, kdy vedoucí zavinila chyby a teď to chce hodit na mně. 

3.4.6. Data z roku 2011 

V následující tabulce č.  12 jsou zaznamenány okódované dotazy pro rok 2011. Ke 

každému z typů dotazů, které se v tomto roce objevily je stejně jako v předchozích letech 

přiřazen číselný údaj vypovídající o četnosti tohoto typu dotazu v daném roce. 

Tabulka č. 12: Tematické zaměření dotazů a jejich počet pro rok 2011. 

Kategorie témat Počet 
Těhotenství:  

Další těhotenství během MD / RD. Porod během RD. 3 

Další těhotenství během MD / RD. Porod po skončení RD. 9 

Další těhotenství po MD / RD. 1 

Smlouva na dobu určitou a otěhotnění během této doby. 1 

Ochranná lhůta. 1 

Otěhotnění během výpovědní lhůty. Nárok na čerpání sociálních dávek. 1 

Výpověď během těhotenství. 2 

Diskriminace:  

Diskriminace z důvodu péče o děti. 2 

Diskriminace na základě věku. 4 

Diskriminace na základě pohlaví. 3 

Diskriminace na základě zdravotního stavu. 1 

Antidiskriminační zákon. Literatura k diskriminaci. 1 

Zrušení zaměstnaneckých benefitů kvůli nástupu na MD. 1 

Mateřská a rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek:  

Povinnost nástupu na MD. 1 

Délka MD / RD. 1 

Možnost práce z domova při čerpání MD u stálého zaměstnavatele. 1 

Prodloužení RD.  1 

Příspěvky PPM A RP v ČR a v Německu. 1 

Přivýdělek během MD/ RD či pobírání RP.  Co z toho plyne pro výpočet další PPM? 2 

Neohlášení délky RD zaměstnavateli. 1 

Výplata PPM a RP. 1 

Střídání osob na MD a RD. 5 

Započítávání MD / RD do odpracovaných let. 2 

Návrat či případně nemožný do zaměstnání:  

Dřívější návrat do zaměstnání z RD. 5 

Výběrové řízení při dřívějším návratu do zaměstnání z RD. 1 

Jen částečný úvazek po skončení MD / RD. 3 

Návrat do zaměstnání po  MD, možnost pozdějšího odchodu na RD. 1 

Návrat do zaměstnání po RD, jiná pozice s nižším platem. 5 

Návrat do zaměstnání po RD. 4 

Nemožný návrat do zaměstnání po RD. 2 

Nevzetí dětí do školky. Neplacené volno až do 4 let věku dítěte. 6 

Nevzetí dětí do školky. Zůstání doma s dětmi do 7 let věku. 3 

Nevzetí dětí do školky. Práce pro zaměstnavatele na dohodu z domova. 1 
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Návrat do zaměstnání po RD. Zkušební doba. 1 

Ukončení platnosti smlouvy / pracovního poměru během RD. 5 

Výpověď během MD / RD. 8 

Zrušení zaměstnavatele během těhotenství či MD / RD. Postup. Nárok na odstupné. 3 

Zrušení pracovní pozice během RD. 7 

Šikana, obtěžování, vyhrožování:  

Sexuální obtěžování. Ve škole. 1 

Neoprávněná kritika, obviňování či napomenutí ze strany zaměstnavatele. 1 

Obtěžování a šikana na pracovišti. Výpověď během zkušební doby. 1 

Doprovod k lékaři, pracovní neschopnost, pracovní úraz:  

Doprovod k lékaři. 3 

Návštěva lékaře během pracovní doby. 4 

Ošetřování člena rodiny / Paragraf na dítě 3 

Další nároky na…:  

Nárok na čerpání sociálních dávek. 9 

Nárok na dovolenou po MD/RD. 5 

Nárok na odstupné a jeho výpočet. 1 

Nárok na příplatek. 1 

Nárok na školku. 1 

Nařízení, nucení k…:   

Donucení k podepsání dohody o ukončení prac. poměru. 1 

Nařízené přesčasy. 1 

Nařízená dovolená ve svátek. 1 

Neproplacení:  

Výpověď:  

Jak dát výpověď ženě po RD, když se záskok za ni osvědčil lépe. 1 

Výpověď a výpovědní lhůta. 4 

Výpověď během zkušební doby. 4 

Výpověď kvůli opakované nemoci dítěte. 1 

Obrana proti výpovědi. 1 

Okamžitá výpověď. 1 

Výpočty:  

Úprava pracovní doby:  

Krácení dovolené při částečném úvazku. 1 

Neumožněná úprava pracovní doby pro osobu pečující o dítě. Výpověď a zůstání 

doma s dítětem. 

1 

Úprava pracovní doby pro osoby pečující o dítě. 10 

Změny:  

Změna pracovních podmínek. 6 

Prodlužování smlouvy na dobu určitou. 1 

Převedení na jinou práci. 1 

Prodloužení zkušební doby o dobu, kdy zaměstnanec nemohl práci vykonávat. 1 

Odebrání všech bonusů kvůli výtce. 1 

Odebrání invalidního důchodu. 1 

Další dotazy:  

Nespadá do oblasti RP. 4 

Otisky prstů a vyfotografování při příchodu a odchodu do/ze zaměstnání. 1 

Práce bez pracovní smlouvy. 2 

Překvalifikovanost 1 

Samoživitelka 1 

Celkem 178 

Zdroj: vlastní výzkum. 

Rok 2011 je se svými 178 položenými dotazy druhým ročníkem s nejnižším počtem 

položených dotazů. V tomto roce se muži na poradnu obrátili ve 14 případech a zajímali se 

například o tematiku diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu péče o děti. Jak si však 

na tomto dotaze můžeme všimnout, jedná se o dotaz, který je sice položen mužem, ale 

diskriminovanou stranou byla ve skutečnosti žena.  V tomto roce se tedy poprvé za celé 

sledované období všechny otázky na téma diskriminace týkaly pouze žen a ženy tedy 

představovaly ty osoby, které byly diskriminovány. 
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Dobrý den, manželka se byla ucházet o nové zaměstnání po skončení RD u jiného 

zaměstnavatele a po otázkách o počtu dětí a kdo je bude hlídat v případě nemoci, atd. jí bylo 

oznámeno, že: „Hlavně teda kvůli těm 2 dětem vezmeme kluka.“ Je možné si na postup 

zaměstnavatele stěžovat jinak než u soudu, např. na úřadu práce? 

Mezi dalšími tématy byla zmíněna neoprávněná kritika ze strany zaměstnavatele, 

dále doprovod k lékaři během pracovní doby, nárok na odstupné včetně výpočtu jeho 

případné výše a nově se muži také dotazovali na možnosti rodičů při nepřijetí dětí do školky 

a na tematiku překvalifikovanosti.  

Manželka se vrátila po rodičovské do práce a děti nám zároveň nevzaly do školky. Zůstal 

jsem s  nimi doma, kvůli čemuž jsem přerušil živnost. Chci se optat, zda nemohu od státu 

získat nějaký příspěvek, alespoň třeba platbu zdravotního pojištění? 

Ženy se podobně jako v předchozích letech hojně dotazovaly na otázky spojené 

s těhotenstvím, mateřskou a rodičovskou dovolenou. Nutno podotknout, že naprostá většina 

dotazů za celé sledované období je kladena z pozic zaměstnankyň a zaměstnanců. V tomto 

roce se však s žádostí o radu, za jakých možností je dle zákona možné propustit osobu 

chtějící se navrátit po rodičovské dovolené do zaměstnání, na poradnu obrátili také samotní 

zaměstnavatelé.  

Dobrý den, prosím o radu. 1. 1. 2012 se má vrátit z rodičovské dovolené po třech letech naše 

zaměstnankyně. Na její místo jsme přijali paní na dobu určitou, která se velmi osvědčila, na 

rozdíl od původní zaměstnankyně, se kterou byly neustále problémy. Vím, že má na svoje 

pracovní místo nárok, ale s novou paní jsme opravdu velmi spokojeni a i jí mrzí, že musí 

místo opustit a při představě, že zase nastanou s původní zaměstnankyní problémy, navíc 

bude určitě stále s dítětem doma, protože pro ni není místo v MŠ a nemá stálé hlídání, jsme 

všichni zoufalí. Ona se samozřejmě vrátit chce, protože bydlí hned vedle MŠ a jiné místo 

nemá. Mohu s ní, jako zaměstnavatel, sjednat novou zkušební dobu, nebo ji přijmout na dobu 

určitou? Vím, že to maminky po mateřské dovolené nemají s hledáním zaměstnání 

jednoduché, a je mi trapné napsat, že se jí chceme zbavit, ale jsme Mateřská škola, zřízená 

MČ, a po jejím odchodu na MD máme konečně opravdu dobrý kolektiv, který se s jejím 

návratem určitě rozpadne. Jak mám postupovat, abych se nedostala do rozporu se zákonem? 

Pět dotazů se týkalo možnosti vystřídání osob během mateřské a rodičovské 

dovolené, což by se dalo považovat jednak za náznak narůstajícího zájmu otců o výchovu 

dětí a dále také za uvědomování si rizik spojených s dlouhým výpadkem ze zaměstnání 

a snahu těmto rizikům předcházet. Několik dotazů se dále týkalo dřívějšího návratu do 

zaměstnání a povinného nástupu na mateřskou dovolenou, což také podporuje právě 

rozebírané tvrzení o snaze předcházet rizikům spojeným s dlouhodobým výpadkem ze 

zaměstnání.  
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Znovu také stoupl počet dotazů týkajících se úprav pracovní doby pro pečující osoby, 

takto tematicky zaměřených dotazů bylo v tomto roce do poradny položeno 11. Musím 

bohužel konstatovat, že i v tomto roce se ženy žádající o tuto úpravu pracovní doby potýkaly 

se zamítáním svých žádostí s odkazem na vážné provozní důvody, a to i v těch případech, 

kdy se zjevně o žádné vážné provozní důvody nejednalo. Jako názorný příklad jsem vybrala 

zkušenost ženy, která se setkala se zamítnutím svého požadavku na úpravu pracovní doby, 

a to i přes to, že o zkrácení úvazku žádala na místo nástupu na rodičovskou dovolenou 

a chtěla tedy do svého zaměstnání nastoupit ihned po uplynutí mateřské. 

Dobrý den, od prosince 2010 jsem na mateřské dovolené, ta mi končí v červenci, poté mohu 

čerpat dovolenou a následuje rodičovská dovolená. S nadřízeným jsem se snažila domluvit 

na poloviční pracovní úvazek po mateřské dovolené, bylo mi odpovězeno, že nepřipadá na 

našem oddělení v úvahu. Dělám běžnou administrativní práci, žádné provozní důvody nejsou 

překážkou, na jiných odděleních v rámci firmy se domluvit lze, záleží na šéfovi. Jaká mám 

práva, když bych chtěla nastoupit na zkrácený úvazek po 28 týdnech mateřské dovolené na 

svoji pozici... Má povinnost mi vyhovět v návratu na částečný úvazek, když se starám o dítě 

do 15 let? 

Podobně jako v předchozím roce se i tento rok dotazy na tematiku šikany 

a obtěžování, či dokonce v tomto konkrétním případě možná i na tematiku sexuálního 

zneužívání, objevily pouze mezi dotazy položenými ženami.  

Mám podezření na sexuální harašení vychovatele na dívčím intru, jak postupovat? 

...Na konci augusta som na odporučenie nastúpila ako vychovávateľka do domova mládeže... 

Problém sa objavil, keď som udala, že neviem dohľadať svoj diplom, a preto ho dodám 

neskôr, požiadam o kópiu zo Slovenska, do tej doby môžem dodať kópiu z posledného 

zamestnania... Na to konto mi riaditeľ reagoval dosť neadekvátne, hovoril so mnou ako so 

školáčkou (mám 45 rokov, prax v neziskovom sektore). Nakoniec, aj cez moje opakované 

omluvy a návrhy na riešenie mi oznámil, že si rozmyslí, či ma na poste vychovávateľky nechá. 

V tej dobe som už mala podpísanú zmluvu. Podotýkam, že na toto miesto je VŠ diplom 

nepotrebný... Myslím si, že som sa stala obeťou diskriminácie a bola mi neprávom ukončená 

pracovná zmluva, aj keď v skúšobnej dobe... som presvedčená, že výpoveď mi bola udelená 

z nepravého dôvodu. Pohovor s riaditeľom školy pred výpoveďou ma o tomto utvrdzuje... 

Musím sa rozhodnúť, či už po niekoľký raz budem musieť trpieť z dôvodu nedostatočného 

sociálneho zázemia, alebo sa budem brániť... Chcem sa poradiť, či by súd mal šancu na 

úspech... 

Oproti předchozím letům značně ubylo dotazů směřovaných k tematice nutnosti 

navštívit lékaře během pracovní doby a i dotazů ohledně ošetřovného. Nařízené přesčasy, či 

nařízená dovolená zaměstnavatelem byly tématem i v předchozích letech, tentokrát se však 

na poradnu obrátily také osoby, kterým bylo nařízeno čerpat dovolenou ve státní svátek. 

Opakovaným typem dotazu byly i v tomto roce různé nároky na čerpání sociálních dávek, 

dále pak nárok na odstupné, či nárok na dovolenou.  
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3.4.7. Data z roku 2012 

V následující tabulce č.  13 jsou zaznamenány okódované dotazy pro rok 2012. Ke 

každému z typů dotazů, které se v tomto roce objevily je stejně tak jako v předchozích letech 

přiřazen číselný údaj vypovídající o četnosti tohoto typu dotazu v daném roce. 

Tabulka č. 13: Tematické zaměření dotazů a jejich počet pro rok 2012. 

Kategorie témat Počet 
Těhotenství:  

Další těhotenství během RD. Porod během RD. 3 

Další těhotenství během RD. Porod po skončení RD. 6 

Noční směny v těhotenství. 1 

Ohlášení těhotenství na ÚP. Nárok na čerpání sociálních dávek. 1 

Kdy nahlásit zaměstnavateli těhotenství. 4 

Ukončení platnosti smlouvy během těhotenství.  5 

Přeřazení na jiné pracoviště během těhotenství vzhledem k možným rizikům. 1 

Výpověď během těhotenství. 1 

Diskriminace:  

Diskriminace na základě pohlaví. 5 

Diskriminace z důvodu péče o dítě. 2 

Diskriminace na základě věku. 2 

Jiné zacházení s mojí osobou než s jinými zaměstnanými. 1 

Ne/diskriminační prohlášení. 2 

Rozdílné platové ohodnocení za stejnou práci. 3 

Mateřská a rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek:  

Držení prac. místa i v případě prodloužení RD z důvodu porodu dalšího dítěte. Řetězení 

RD. 

1 

Prodloužení RD. 1 

Postup po skončení vyplácení rod. Příspěvku u nezaměstnané. 1 

Postup po skončení vyplácení rod. příspěvku u hendikepovaného dítěte. 1 

Přivýdělek během MD/ RD či pobírání RP.  Co z toho plyne pro výpočet další PPM? 10 

Právní úprava péče o děti do tří let. 1 

Nezapočítání praxe před nástupem na RD. 1 

Oba rodiče na RD, platba pojistného. Přivýdělek u druhého rodiče na RD. 1 

Rozdíl mezi mateřskou dovolenou,  rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem. 2 

Možnost návštěvy školky při pobírání RP. 1 

Rodičovský příspěvek v měsíci, kdy dítě dosáhne 3 let. 1 

Zástup za MD / RD.  5 

Změna zaměstnavatele během RD. 2 

Doplacení rozdílu výše RP mezi státy EU. 1 

Možnost návštěvy školky, když za matku hradí pojištění stát. 1 

Lze pobírat rodičovský příspěvek a nemocenskou zároveň? 2 

Zvolení délky RP. 2 

Návrat či případně nemožný do zaměstnání:  

Dřívější návrat do zaměstnání z RD. 11 

Nástup do zaměstnání co nejdříve po porodu. 1 

Návrat do zaměstnání z RD. 9 

Návrat do zaměstnání po MD, výplata RP. 1 

Návrat do zaměstnání po RD a následná výpověď z důvodu nadbytečnosti. 2 

Nemožný návrat do zaměstnání po RD. 6 

Prodloužení doby s dítětem doma na dobu 4 let. 6 

Nevzetí dětí do školky po skončení RD, postup. 13 

Oznámení návratu do zaměstnání z RD. Plánování dalšího dítěte po RD, výpočet výše 

PPM, držení prac. Místa. 

1 

Prodání podniku během čerpání PN. 1 

Přestěhování zaměstnavatele během RD. Nedání výpovědi a odstupného, ale pronajmutí 

kanceláře, které se bude odečítat z platu. 

1 

Ukončení platnosti smlouvy během pracovní neschopnosti. 2 

Ukončení platnosti smlouvy během MD / RD. 2 

Výpověď během MD / RD. Postup po skončení RD. 6 

Zrušení pracovního místa během RD. 3 

Zrušení pracovního místa během PN. 1 
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Zrušení zaměstnavatele během těhotenství či MD / RD. Postup. Nárok na odstupné. 1 

Šikana, obtěžování, vyhrožování:  

Neoprávněná kritika, obviňování či napomenutí ze strany zaměstnavatele. 2 

Obtěžování a šikana na pracovišti. 4 

Obvinění ze sexuálního obtěžování a zneužívání syna. 1 

Trestný čin pomluvy. 1 

Doprovod k lékaři, pracovní neschopnost, pracovní úraz:  

Doprovod k lékaři. 5 

Práce z domova během pracovní neschopnosti, její neproplacení. 1 

Pracovní neschopnost a nárok na ni.  3 

Dávky během pracovní neschopnosti. 1 

Dovolená během PN. 1 

Krácení dovolené kvůli pracovní neschopnosti. 1 

Návštěva lékaře během pracovní doby. 2 

Další nároky na…:  

Nárok na další PPM pro OSVČ. 1 

Nárok na čerpání sociálních dávek. 21 

Nárok na dovolenou. 7 

Nárok na nemocenskou po skončení neplaceného volna z důvodu péče o dítě. 1 

Nárok na odstupné a jeho výpočet. 5 

Nárok na ošetřovné. 1 

Nárok na příplatek. 2 

Nařízení, nucení k…:   

Donucení k podepsání výpovědi dohodou. 1 

Nařízená práce o víkendech a svátcích s nárokem na náhradní volno během týdne. 1 

Nařízené přesčasy. 2 

Vyžadování podpisu nevýhodného pracovního řádu. 1 

Vymáhání pohledávky i po smrti. 1 

Neproplacení:  

Neproplacení mzdy. 4 

Neproplacení odstupného. 1 

Práce bez nároku na mzdu. 1 

Výpověď:  

Náležitosti výpovědi. 1 

Výpověď a výpovědní lhůta. 1 

Výpověď během zkušební doby. 4 

Výpověď kvůli přiznání invalidního důchodu. 1 

Neplatná výpověď. 2 

Výpověď z důvodu péče o dítě u samoživitelky. 1 

Výpočty:  

Mzda rozdělená na dvě složky-z čeho se počítá PPM, PN, Odstupné…? 2 

Výpočet podpory v nezaměstnanosti. 1 

Výpočet pravděpodobného výdělku. 1 

Výpočet výše mateřské. 1 

Úprava pracovní doby:  

Jak sladit práci a rodinu. 1 

Jen částečný úvazek po návratu z RD. 2 

Úprava pracovní doby pro osoby pečující o dítě či o své rodiče. 22 

Změny:  

Nástup do zaměstnání bez zaučení. 1 

Neposkytnutí rekvalifikace. 1 

Prodlužování smlouvy na dobu určitou. Nezapočítávání MD do odpracovaných let. 1 

Prodlužování platnosti smlouvy na dobu určitou. Snaha o odchod těhotné 

zaměstnankyně. 

1 

Přijetí cizího člověka na pozici, na kterou se hlásil člověk pracující v dané firmě. 1 

Snížení mzdy. 1 

Více DPČ u jednoho zaměstnavatele. 1 

Vyřazení z evidence ÚP. 1 

Změna místa výkonu práce. 8 

Změna pracovních podmínek. 3 

Zvýšení platu. 1 

Další dotazy:  

Mandátní smlouva. 1 

Náležitosti pracovní smlouvy. 1 

Nespadá do oblasti RP. 18 

Nespecifikovaný dotaz. 1 

Odpočinek mezi pracovními dny. 1 
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Paragraf na svatbu. 1 

Platba pojistného po rozvázání prac. poměru dohodou. 1 

Platnost příručky Gender a trh práce. 1 

Připomínka / Upozornění na nezodpovězený dotaz. 2 

Přivýdělek během pobírání dávek. 1 

Přivýdělek ženy v domácnosti. 1 

Přiznání podpory v nezaměstnanosti po RD. 1 

Snímání otisků prstů v zaměstnání. 1 

Kombinace studia a zaměstnání. Studijní volno.  1 

Kdy funguje telefonická poradna. Kontakt. 1 

Vyobrazování polo/nahých ženských těl. 1 

Zákon o ženách 1 

Započítávání praxe v oboru. 3 

Celkem 308 

Zdroj: vlastní výzkum. 

V roce 2012 se na poradnu s žádostí o radu obrátilo 38 mužů. Jejich dotazy byly 

směřovány na tematiku přímé diskriminace na základě pohlaví. V souvislosti s diskriminací 

se také objevilo nové téma trestného činu pomluvy.  

Při žádosti o práci jsem byl odmítnut s tím, že na tuto práci budou přijímány pouze ženy, 

protože se jedná o ruční práci spočívající v malování a balení čokoládových figurek. Jinou 

práci vhodnou pro muže prý nemají. 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je trestný čin, když mi někdo nadává do gaye, když 

nejsem, popřípadě jak se to řeší. 

Pro úplnost doplním, že další otázky zaměřené na diskriminační problematiku byly 

v roce 2012 položeny ženami. Ženy se  tedy tento rok znovu dotazovaly na otázky rozdílného 

platového ohodnocení za stejnou práci a na diskriminaci z důvodu věku, pohlaví či péče 

o dítě.  

Muži se dále tázali na možnosti dřívějšího návratu do zaměstnání z rodičovské 

dovolené a na postup při nevzetí dětí do školky po skončení rodičovské dovolené. Mimo to 

se ptali také na částečné úvazky, nařízené přesčasy, neproplacení mzdy, možnost zrušení 

pracovní pozice během pracovní neschopnosti a změny pracovních podmínek. Novým 

tématem bylo neposkytnutí rekvalifikačního kurzu na pracovním úřadu. Tímto končí výčet 

dotazů položených muži a nyní se posuneme k dotazům položených ženami. 

Samozřejmě nechyběly otázky související s těhotenstvím, mateřskou a rodičovskou 

dovolenou, rodičovským příspěvkem a následnými pokusy o návrat do zaměstnání. Objevily 

se například stížnosti na nezapočítání doby mateřské a rodičovské dovolené do 

odpracovaných let. Vzrostl počet dotazů zaměřených na možnosti přivýdělku během 

mateřské a rodičovské dovolené. V posledních dvou letech jsem zmiňovala nárůst počtu 

dotazů směřovaných na možnosti dřívějšího návratu z rodičovské dovolené a tato tendence 
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se projevila i v roce 2012. Nechyběly ani dotazy na téma, kdy nejdříve po porodu je možné 

nastoupit do zaměstnání. Nově se objevil také dotaz, zda je možné, aby na rodičovské 

dovolené byli zároveň oba rodiče. 

Při snahách navrátit se do zaměstnání po uplynutí rodičovské dovolené osoby opět 

narážely na spoustu překážek a komplikací, které jim návrat do zaměstnání znemožňovaly. 

Přibylo dotazů na téma možných postupů při nevzetí dětí do školky po skončení rodičovské 

dovolené, celkem se jednalo o téměř 20 dotazů. V tomto roce opět výrazně stoupl počet 

dotazů na možnosti úprav pracovní doby pro osoby pečující o děti či o své rodiče, takto 

zaměřených dotazů byl v roce 2012 položeno 21.  Některé ze žádostí byly znovu zamítány 

s odkazem na vážné provozní důvody. V jiných případech bylo žádostem vyhověno pouze 

dočasně, jako například v tomto případě:  

Po rodičovské dovolené jsem se vrátila do práce, kde je 3 směnný provoz. Na žádost mi 

zaměstnavatel dočasně umožnil ranní směnu. Nyní má být v zaměstnání losování o místo na 

ranní směnu bez ohledu na důvody pro každého. Bylo mi sděleno, pokud nebudu vylosována 

a odmítnu 3 směnný provoz, končím. Chci se zeptat, jestli má na toto právo a zda musím 

výpověď podepsat.... 

Mimo to se však objevily také stížnosti ostatních zaměstnanců, pokud pečující osobě 

byla úprava pracovní doby umožněna, o čemž vypovídá tento dotaz:  

Dobrý den, pracuji ve službách a standardně se pracuje i o víkendech, víkendy jsme si 

v kolektivu dosud rozdělovali po dohodě mezi sebou. Kolegyně po návratu z rodičovské má 

zkrácený pracovní úvazek a představuje si, že její pracovní doba bude s ohledem na dítě 

daleko méně rozvržena do víkendů - na úkor nás ostatních, doslova bychom neměli v příštím 

půlroce žádný volný den v rámci víkendů. Jsme celkem čtyři a dvěma lidem to z rodinných 

a finančních důvodů nevadí, ale já osobně volné dny o víkendu také chci - samozřejmě 

s ohledem na provoz. Má ona nárok mít i v tomto nějaké výhody proti ostatním? Přišlo by mi 

to pak spíš už jako šikana bezdětných... 

V souvislosti na možnosti úprav pracovní doby se objevily také dotazy, zda je 

povinností zaměstnavatele zajistit studijní volno, v případě kdy osoby kombinují studium 

a zaměstnání.  

Ani tento rok se neobešel bez otázek týkajících se nezajišťování vhodných 

pracovních podmínek až s přesahem do šikany zaměstnanců, obtěžování, či donucování 

k ukončení pracovního poměru. Pro ilustraci, s jakými potížemi se ženy v tomto roce na 

poradnu obracely, uvádím následující dotazy: 

Pracuji jako vedoucí prodejny a mám problém se svou HR manažerkou. Kvůli jednomu 

konfliktu s mým podřízeným mi vypracovala akční plán, ve kterém mi omezila přístup do 
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docházkového systému, kontroluje moje pauzy, mojí pracovní dobu i elektronické průchody 

po pracovišti. Stejně tak chce dodávat moje denní rozpisy a rozpisy mých podřízených. 

Neustále mne obviňuje z problémů s komunikací a tuto e-mailovou korespondenci posílá mé 

liniové vedoucí, se kterou jsou ve firmě největší kamarádky. Když jsem jí požádala o schůzku, 

při níž jsem chtěla vyřešit náš problém, pozvala si moji šéfku… Jsou mi vytýkány věci, které 

jiným procházejí, nebo se o nich vůbec nemluví. Kárá mne za nesmysly a nechává mne 

vypracovávat nesmyslné projekty. Přitom objektivně jsem v HR ukazatelích jedna z nejlepších 

v celém regionu. Mohli byste mi prosím poradit, jak dále postupovat s tím, že veškerá 

komunikace směrem k ní a i mému přímému nadřízenému je naprosto zbytečná a naopak 

zhoršuje situaci. 

Jsem učitelka v MŠ. Naše ředitelka nám zakazuje v době příchodů a odchodů dětí odejít na 

WC, i když je u dětí zajištěn jiný pracovník MŠ. I v případě ženských potíží nesmíme odejít. 

Jedná se vždy o dvě až dvě a půl hodiny. Pokud to v této době "nevydržíme", máme si vzít 

každý měsíc neschopenku. Tento "přestupek" ředitelka řeší napomenutím. Upozornila nás, 

že při nedodržení jejího nařízení to bude dále řešit krácením odměn. Má na to právo? 

Pěkný den, je možné, aby zaměstnavatel nepočítal do pracovní doby odchody na toaletu nebo 

pro pití? Máme nastavený takový systém, že kdykoli odejdeme z pracovního místa, musíme si 

pípnout odchod a tento čas se nám do prac. doby nepočítá. Je tento postup legální…? 

Mezi dalšími dotazy byla častá tematika výpovědi a výpovědní lhůty, dále různé 

nároky, a to například nárok na čerpání sociálních dávek, nárok na dovolenou, nárok na 

odstupné či nárok na příplatek. I v tomto roce se lidé potýkali s tím, že jim zaměstnavatel 

neproplatil mzdu či odstupné. V dotazech nad rámec právní poradny jsou například dotazy 

řešící tematiku určení otcovství, svěření dětí do péče, platbu výživného či podání daňového 

přiznání. 

3.4.8. Data z roku 2013 

V následující tabulce č.  14 jsou zaznamenány okódované dotazy pro rok 2013. Ke 

každému z typů dotazů, které se v tomto roce objevily je stejně jako v předchozích letech 

přiřazen číselný údaj vypovídající o četnosti tohoto typu dotazu v daném roce. 

Tabulka č. 14: Tematické zaměření dotazů a jejich počet pro rok 2013. 

Kategorie témat Počet 
Těhotenství:  

Další těhotenství během RD. Porod během RD. 51 

Ukončení platnosti smlouvy během těhotenství.  10 

Další těhotenství v průběhu neplaceného volna do 4 let věku dítěte. 3 

Otěhotnění během výpovědní lhůty. 1 

Kdy nahlásit zaměstnavateli těhotenství. Těhotenství ve zkušební době. 1 

Plánování dalšího těhotenství tak, aby se PPM počítala stejně jako u prvního dítěte. 4 

Práce ne/vhodná pro těhotné. 3 

Potvrzení o nemožnosti výkonu práce během těhotenství. 2 

Výpověď během těhotenství. 7 

Smlouva na dobu určitou a otěhotnění během této doby. 1 

Zjištění těhotenství po skončení pracovního poměru. 1 

Diskriminace:  

Diskriminace na základě věku. 1 
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Diskriminace na základě pohlaví. 11 

Diskriminace z důvodu péče o dítě. 2 

Rozdílné platové ohodnocení za stejnou práci. 1 

Mateřská a rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek:  

Částečný úvazek během RD, povinnost vrácení celého po RD. 1 

Čerpání RP, i když rodiče nebudou na RD. 1 

Délka MD a RD. 10 

Držení prac. místa i v případě prodloužení RD z důvodu porodu dalšího dítěte. Řetězení RD. 3 

Jak vypočítat výši RP a kdy o něj zažádat. 2 

Firma nechce potvrdit žádost na PPM. 1 

Kdo vyplácí PPM a RP. 1 

Kdy je možné měnit a volit délku RP. 11 

Možnost návštěvy školky při pobírání RP. 1 

Matka na MD a zároveň otec na RD. 2 

Povinnost nástupu na MD. Kdy? 3 

Nástup do služebního poměru během čerpání RP. 1 

Muž na mateřské. 10 

Oba rodiče na RD, platba pojistného. Přivýdělek u druhého rodiče na RD. 4 

Návrat na rodičovskou dovolenou. 3 

Otec na RD i když rodiče nejsou manželé. 1 

Oznámení délky RD personálnímu oddělení. 1 

Prodloužení RD. 1 

Pozastavení živnosti během MD. 2 

Práce v zahraničí, porod dítěte v zahraničí, možnosti dávek v ČR. 1 

Přivýdělek během MD/ RD či pobírání RP.  Co z toho plyne pro výpočet další PPM? 35 

Rozdíl mezi mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem. 8 

Přechod z PPM na RP. 1 

Skončení vyplácení RP během čerpání RD. 1 

Smrt dítěte během MD, nárok na MD. 1 

Souběžné pobírání PPM a RP. 1 

Střídání osob v čerpání MD/RD. 10 

Dorovnání výše RP při čerpání těchto dávek v zahraničí. 1 

Vrácení přeplatku RP. 1 

Výplata RP v měsíci, kdy dítě dosáhne tří let. 1 

Začátek podnikání během čerpání RD. 6 

Započtení MD a RD do odpracovaných let. 1 

Zástup za MD/RD. (Je v současné době na MD/RD. Jak je to s platností smlouvy?) 3 

Změna výše PPM. 1 

Návrat či případně nemožný do zaměstnání:  

Dřívější návrat do zaměstnání z RD. 37 

Návrat do zaměstnání po RD a následná výpověď z důvodu nadbytečnosti. 11 

Insolvenční řízení během čerpání RD. 2 

Kdy se nastupuje do zaměstnání z RD. 5 

Ukončení platnosti smlouvy během MD / RD.  6 

Návrat do zaměstnání po MD / RD. 9 

Návrat do zaměstnání po RD, jiná pozice s nižším platem. 21 

Návrat do zaměstnání po neplaceném volnu navazujícím na RD. 1 

Možnost návštěvy školky při čerpání RP. 6 

Nemožný návrat do zaměstnání po RD. Možnosti po skončení RD. 12 

Nemožný návrat do zaměstnání po PN. 1 

Prodloužení doby s dítětem doma na dobu 4 let. 3 

Nevzetí dětí do školky po skončení RD, postup. 6 

Návrat do zaměstnání po RD. Zkušební doba. 1 

Nucené prodloužení RD. 1 

Prodej firmy během RD. Postup po skončení RD. 3 

Přestěhování firmy během RD. 1 

Rozdíl mezi návratem do zaměstnání po MD a RD. 2 

Snížení platu po návratu z RD - jako "adaptace". 1 

Ukončení prac. poměru během čerpání RD, nárok na další PPM a volbu délky RP. 1 

Výpověď během MD/RD. 15 

Zrušení zaměstnavatele během těhotenství či MD / RD. Postup. Nárok na odstupné. 3 

Zrušení prac. poměru dohodou v průběhu RD. 2 

Zrušení pracovního místa během čerpání RD. 5 

Šikana, obtěžování, vyhrožování:  

Jak se odvolat vůči důtce od zaměstnavatele. 1 

Neoprávněná kritika, obviňování či napomenutí ze strany zaměstnavatele. 2 

Obtěžování sousedem, pomlouvání, sexuální obtěžování vnučky. 1 
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Sexuální obtěžování na pracovišti. 4 

Obtěžování a šikana na pracovišti. 2 

Trestný čin pomluvy. 1 

Doprovod k lékaři, pracovní neschopnost, pracovní úraz:  

Doprovod k lékaři. 5 

Návštěva lékaře během pracovní doby. 5 

Napracovávání doby, po kterou bylo čerpáno OČR. 1 

Nepovolení plánované operace ze strany zaměstnavatele. 1 

Platnost výpovědi podané během PN. 2 

Pracovní neschopnost a nárok na ni. 7 

Propustka na plánovanou operaci. 1 

Žádost o odstoupení z funkce během PN. 1 

Další nároky na…:  

Nárok na čerpání náhradního volna. 1 

Nárok na čerpání sociálních dávek. 9 

Nárok na dorovnání nemocenské do výše platu? 1 

Nárok na dovolenou. 21 

Nárok na MD a RD, když končí platnost smlouvy. 1 

Nárok na náhradu mzdy. 1 

Nárok na odstupné a jeho výpočet. 3 

Nárok na PN a PPM po návratu z RD. 1 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti. 3 

Nárok na PPM pro nezaměstnanou. 29 

Nárok na PPM pro nezletilou. 1 

Nárok na PPM pro pracující v zahraničí. 6 

Nárok na PPM pro OSVČ. 14 

Nárok na PPM pro studentku. 15 

Nárok na PPM. 34 

Nárok na příplatek. 4 

Nárok na RD a RP při adopci dítěte. 1 

Nárok na RP pro osoby, které občas žijí v zahraničí. 2 

Nárok na souběžné čerpání dávek. 2 

Nárok na volno na hledání nového místa, když koní pracovní smlouva. 1 

Nárok na školku, i když je žena ještě doma. 1 

Nárok na RP. 1 

Nařízení, nucení k…:   

Donucení k výpovědi, vyhrožování policií. 1 

Nařízená dovolená. 1 

Nařízené neplacené volno. 1 

Nařízené přesčasy. 6 

Neumožnění čerpání dovolené. 2 

Nucení ke změně vzhledu kvůli zaměstnání. 1 

Vyhrožování výpovědí. Opožděné výplaty. 1 

Partnerské vyhrožování. 1 

Neproplacení:  

Neplacené přesčasy. 3 

Neproplacení mzdy. 4 

Práce bez pracovní smlouvy. 1 

Výpověď:  

Výpověď a výpovědní lhůta. 2 

Výpověď během pracovní neschopnosti. 2 

Výpověď kvůli žádosti otce dítěte na čerpání RD. 1 

Výpověď kvůli odsouzení. 1 

Výpověď ve zkušební době. 4 

Výpověď ze zdravotních důvodů. Výpověď z důvodu častých nemocí. 1 

Náležitosti výpovědi. 2 

Neplatná výpověď. 2 

Podání výpovědi během RD. 1 

Okamžitá výpověď. 1 

Výpočty:  

Rozdíl mezi částečným a plným úvazkem co se týká nemocenské, paragrafu. 1 

Výpočet výše mateřské. 9 

Výpočet výše nemocenské. 1 

Podpora v nezaměstnanosti počítaná z RP. 1 

Výpočet odvodů na zdravotní a sociální pojištění. 1 

Úprava pracovní doby:  

Jen částečný úvazek po návratu z RD. 9 
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Úprava pracovní doby pro osoby pečující o dítě. 34 

Neumožněná úprava pracovní doby pro osobu pečující o dítě. 1 

Nezohledňování překážek v práci na straně zaměstnance. 1 

Zákaz přesčasů pro osoby pečující o dítě do 1 roku věku. 1 

Změny:  

Dodatky k pracovním smlouvám. 1 

Nezajištění vhodných pracovních podmínek. 4 

Prodlužování pracovní smlouvy na dobu určitou. 3 

Odebrání osobního ohodnocení. 1 

Změna pracovních podmínek. 14 

Změna zaměstnavatele. 1 

Další dotazy:  

Rozvržení pracovní doby. Nárok na částečný či celý úvazek? 1 

Doporučení právníka. 1 

Dotace pro zaměstnavatele.  1 

Evidence na ÚP a možnost přivýdělku. 2 

Konkurenční doložka. 1 

Nabídka pomoci. 1 

Nespadá do oblasti RP. 12 

Neplnění přestávek. 1 

Osobní vyzvednutí zápočtového listu. 2 

Ošetřování člena rodiny / Paragraf na dítě 4 

Přesčasy při zkráceném úvazku. 5 

Platnost smlouvy uzavřené nezletilým. 1 

Placení záloh při ŽL. 1 

Přivýdělek během pobírání odstupného. 1 

Rekvalifikace. 1 

Rozvržení pracovní doby. 1 

Smluvní pokuta. 1 

Kombinace studia a zaměstnání. Studijní volno.  1 

Upozornění, že dotaz ještě nebyl zodpovězen. 3 

Volno pro otce dítěte během porodu. 1 

Žádost o pomoc s BP. 1 

Celkem 736 

Zdroj: vlastní výzkum. 

V roce 2013 bylo do poradny položeno nejvíce dotazů za celé sledované období. 

Z celkového počtu 736 jich bylo 67 položeno muži. Tematicky se muži zajímali 

o diskriminaci z důvodu pohlaví, tematiku rodičovského příspěvku, či o své možnosti 

nástupu na mateřskou dovolenou nebo případné možnosti vystřídání se s matkou dítěte 

v průběhu rodičovské dovolené. Novými tématy, která se u mužů objevila, byl zákaz 

přesčasů pro osoby pečující o dítě do jednoho roku věku a nárok na dostání místa ve školce. 

Muži se také za své partnerky tázali, zda je možné, aby dostaly výpověď během těhotenství, 

či jaký mají nárok na čerpání peněžité pomoci mateřství v případě, že během rodičovské 

dovolené znovu otěhotněly. Podobně jako v předchozích letech se objevovaly i další otázky 

směřované na různé nároky, a to konkrétně nárok na čerpání sociálních dávek a nárok na 

odstupné. I v tomto roce se muži setkávali s nařízenými přesčasy, neoprávněnou kritikou ze 

strany zaměstnavatele, trestným činem pomluvy, vyhrožováním výpovědí a neproplacením 

mzdy. 

V otázkách diskriminace bylo nejčastějším diskriminačním důvodem pohlaví, 

a i když se na tuto problematiku ptali také muži, tak diskriminovanou stranou byly i tento 
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rok výhradně ženy. V této souvislosti se objevovala také tematika rozdílného platového 

ohodnocení za stejnou práci. Vybrala jsem příklady popisující zkušenosti jak z oblasti 

pracovního trhu, tak z oblasti školství.  

Dobrý den, moje přítelkyně otěhotněla a pracuje ve státní ZUŠ. Pracovní úvazky jsou tam 

pouze na dobu určitou od září do června. Nyní jí vedení oznámilo, že jí v září opět nepřijme 

z důvodu otěhotnění, i když může pracovat ještě několik měsíců. Dítě se má narodit v lednu 

2014. Je možné se proti tomuto postupu bránit? 

Moje dcera 13 let, studuje na osmiletém gymnáziu. Někteří učitelé, včetně ředitele školy, mají 

při hodinách poznámky typu: „Ty máš jedna mínus, protože jsi typická ženská, nejdřív mluvíš, 

potom teprve myslíš.“…„Na tuhle otázku asi holky neznají odpověď, co?“ Moje dcera a její 

kamarádka odpověď  znaly, ale bály se, ji říct. Kluci ve třídě už také začínají s těmito 

poznámkami... 

Dobrý den, pracuji u firmy, která již cca 2 roky nebere zpět matky z RD. Nabízí neplacené 

volno, nebo odstupné. Neumožňuje školení, prý je to drahé. Když se matka nabídne, že si ho 

zaplatí sama, odmítnou. Nedávno vypověděli kolektivní smlouvu, chtějí radikálně snížit mzdy. 

Vyhrožují tím, že komu se to nelíbí, přes 200 matek rádo vezme místo za ně... 

Za další důvod vedoucí k diskriminaci lze považovat věk a pohlaví, ale mnohem 

spíše se zde v praxi projevuje fungování tzv. old boys network, o kterém jsem hovořila 

v teoretické části práce.  

Dobrý den, nedávno jsem odešla ze zaměstnání, místo mě si nadřízený dosadil na mé místo 

svého kamaráda, který je víc jak o 10 let mladší, má kratší praxi a má nižší vzdělání než já. 

Přesto bere mnohem víc peněz. Vše jsem oznámila vedení organizace, ale nic se neděje. Cítím 

se tímto postupem organizace poškozená. Mám nějakou možnost tento problém řešit a jak. 

A bohužel i tento rok se péče o dítě nadále projevovala jako faktor, na základě kterého 

jsou osoby zaměstnavatelem znevýhodňovány a zaměstnavatelé tak porušují nejen zákoník 

práce.  

Jsem sama s 5letym dítětem. Zaměstnavatel mi řekl, že nechce vidět, že mám ošetřování. Že 

je mu šumák, že jsem sama, je to prý můj problém a mám si to zařídit, jak chci. Má na to 

právo? 

Vzhledem k celkovému nárůstu počtu dotazů se zcela logicky zvýšil i počet dotazů 

v jednotlivých kategoriích. Rapidně přibylo dotazů na tematiku těhotenství – v tomto roce 

se těhotenství týkalo přes 80 dotazů. Z toho se nejčastějším typem dotazu stalo další 

těhotenství v průběhu aktuálně čerpané rodičovské dovolené, což dokazuje oblibu řetězení 

rodičovské dovolené, o němž pojednává teoretická část diplomové práce.  

Dobrý den, chtěla bych se zeptat: momentálně jsem stále na rodičovské dovolené, dceři 

budou tři v únoru a já se poté mám vrátit zpět do práce, ale zjistila jsem, že jsem těhotná. Co 
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mám dělat, co říct v zaměstnání, nebo mám jít od února marodit? Jaká by byla výše mé 

nemocenské? Nemůže mě zaměstnavatel vyhodit? 

Za řetězením rodičovské a všemi otázkami, které z toho plynou, následovalo téma 

problematičnosti pracovních smluv na dobu určitou a vypršením jejich platnosti během 

těhotenství. Ukončení platnosti pracovní smlouvy během těhotenství je velmi prekérní 

a nezáviděníhodnou situací, jelikož zaměstnavatel nemá povinnost smlouvu prodloužit. 

Těhotným ženám se velmi obtížně shání nové zaměstnání, ty se tak stávají nezaměstnanými 

a zároveň těžko zaměstnavatelnými, protože budou své nové zaměstnání později hledat 

s malými dětmi. 

Dobrý den, mám smlouvu na dobu určitou. Jsem ve 3. měsíci těhotenství. Pokud bych po 

skončení prac. poměru nastoupila na rizikové těhotenství, bude se mi počítat nemocenská 

dávka již ode dne nástupu na rizikové těhotenství nebo až po 21. dnech, kdy začíná vyplácet 

dávky ČSSZ? V té době již nebudu zaměstnancem. Co mi radíte, abych nezůstala po skončení 

pracovní smlouvy bez prostředků. 

Znovu se také objevily dotazy na nárok na čerpání dávek v případě, kdy žena znovu 

otěhotní v průběhu neplaceného volna navazujícího na rodičovskou dovolenou či jaká práce 

je považovaná za nevhodnou pro těhotné a je tedy nutné přeřazení na jinou pracovní pozici. 

Dobrý den, oznámila jsem zaměstnavateli, že jsem těhotná a ten mi oznámil, že pro mě nemá 

žádnou práci, kterou bych mohla vykonávat v těhotenství, a odkázal mě na doktora, ať mi 

napíše neschopenku a jsem doma. S tím nesouhlasím, jak se proti tomuto jednání bránit?  

V souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou, rodičovským příspěvkem 

a návratem do zaměstnání byl v tomto roce taktéž položen rekordní54 počet dotazů. Velmi 

výrazně přibylo dotazů na tematiku dřívějšího návratu do zaměstnání z rodičovské dovolené. 

O dřívější návrat do zaměstnání mělo zájem 37 osob obracejících se na poradnu. Také vzrostl 

počet dotazů na to, jaké jsou možnosti čerpání mateřské dovolené muži, dále střídání osob 

na rodičovské, či otázek na možnost čerpání rodičovské oběma rodiči zároveň. Tyto 

skutečnosti znovu potvrzují tendence, o kterých jsem hovořila v předchozích sledovaných 

letech, a to jednak snahu zkrátit období, po které bude osoba z důvodu péče o dítě mimo 

pracovní trh a za druhé náznak aktivnějšího zapojování otců do výchovy. Velmi časté byly 

dotazy na možnosti přivýdělku během mateřské či rodičovské dovolené. Přivýdělku během 

                                                 

54 Na tato témata bylo v tomto roce zaměřeno více jak 150 dotazů. 
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tohoto období se týkalo 35 dotazů. Mimo to je však v dotazech pozorovatelná i narůstající 

snaha matek začít během tohoto období podnikat.  

Dobrý den, pokud si budu chtít během rodičovské dovolené přivydělat prací u jiného 

zaměstnavatele na poloviční úvazek, musím tuto skutečnost hlásit svému původnímu 

zaměstnavateli? A mohu se bez komplikací po skončení RD vrátit ke svému původnímu 

zaměstnavateli? 

Dobrý den, v současné době jsem na rodičovském příspěvku, o který jsem zažádala od 

července 2011 do 3 let věku dítěte, tedy do ledna 2014. Nyní bych chtěla začít podnikat a dítě 

dát na 2-3 dny týdně do soukromé školky. Přijdu tak o rodičovský příspěvek? 

V dotazech směřovaných na téma návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené se 

dá vypozorovat, že se rodiče opět setkávali s komplikacemi, které jim tento návrat 

znepříjemňovaly či přímo znemožňovaly. Na jedné straně byl z dotazů znatelný omezený 

počet míst v mateřských školkách, který zapříčinil to, že se někteří rodiče nemohli do 

zaměstnání vrátit, jelikož neměli pro své děti zajištěnou péči po čas své pracovní doby. Na 

straně druhé se rodiče snažící se navrátit do svého původního zaměstnání setkávali například 

s tím, že jim byla nabídnuta jiná a hůře placená pracovní pozice, dostali výpověď pro 

nadbytečnost, anebo s problémem, že přestal existovat jejich původní zaměstnavatel během 

doby, co byli na rodičovské dovolené. 

V tomto roce byl také položen rekordní počet dotazů na možnosti úprav pracovní 

doby pro osoby pečující o dítě. S těmito otázkami se lidé na poradnu obrátili ve 35 případech. 

V dotazech popisované zkušenosti vypovídají o tom, že ve velké většině případů, nebyla 

úprava pracovní doby umožněna. Někteří zaměstnavatelé se ani neobtěžovali uvést zákonem 

přípustný důvod pro zamítnutí této žádosti. V jiných případech pouze na vážné provozní 

důvody odkázali, ale neřekli, které to jsou.  

Dobrý den, prosím o upřesnění, který zákon upravuje nárok ženy po rodičovské dovolené na 

zkrácený pracovní úvazek. Potřebuji argumentovat zaměstnavateli. Do zaměstnání nastupuji 

za měsíc, zaměstnavatel argumentuje, že zkrácené úvazky nyní neposkytuje, je to pro něj 

ekonomicky nevýhodné. Je to argument? 

Dobrý den, před mateřskou dovolenou jsem pracovala na manažerské pozici, kde se 

automaticky předpokládá, že 40-ti hodinová pracovní doba je pouze na papíře, ale fakticky 

se pracuje tak dlouho, jak je potřeba - večery, někdy i víkendy. Nyní jsem požádala 

zaměstnavatele o zkrácený úvazek, který bych ráda měla po návratu z RD. Bylo mi nabídnuto 

zkrácení na 90%, avšak opět se předpokládá, že to bude zahrnovat práci navíc, stejně jako 

před mým nástupem na MD. Protože pečuji o 2 děti ve věku 3 let, nemohu na toto přistoupit. 

Poradíte mi, co v takovém případě dělat? Když odmítnu, mám nárok na odstupné?  

…žádala jsem o zkrácení pracovního úvazku z důvodu péče o děti do 15 let věku, žádosti 

nebylo vyhověno, v odůvodnění bylo uvedeno pouze z provozních důvodů. Pouze jsem se po 
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nástupu do práce dozvěděla od kolegyň, že si zde pan vedoucí zkrácené úvazky nepřeje, 

protože by je chtěl pak každý. Ráda bych požádala o zkrácený úvazek znovu, zjistila jsem 

totiž, že na srovnatelném pracovišti v jiném městě zkrácené pracovní úvazky fungují, 

z pracovního řádu také vyplývá, že je zaměstnavatel povinen mi vyhovět a dokonce se 

možností alternativních úvazků chlubí na svých internetových stránkách…? 

Dalším častým tématem byly i v tomto roce nutné návštěvy lékaře během pracovní 

doby a dále vše, co souvisí s ošetřováním člena rodiny a pracovní neschopností, včetně 

otázek na pracovní neschopnost ve zkušební době a snahy zaměstnavatelů o prodlužování 

zkušební doby o dobu, kdy byl člověk v pracovní neschopnosti. Dotazy padaly také na téma, 

zda má otec dítěte nárok na volno během porodu. Mezi takto tematicky zaměřenými 

otázkami se vyskytl zajímavý dotaz, jestli je nějaký rozdíl v nároku na pracovní neschopnost 

a ošetřovné, pokud osoba pracuje na částečný a plný úvazek.  

Dále se lidé opět tázali na různé nároky, mezi nimiž se často vyskytovaly dotazy na 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nárok na čerpání sociálních dávek, či nárok na 

dovolenou. Většinou je nezajímala pouhá skutečnost, zda na něco mají nárok, ale také chtěli 

poradit s výpočtem, na kolik mají případně nárok. Kromě zmiňovaných nároků se na 

poradnu také obraceli s různými nařízeními ze strany zaměstnavatelů. Mimo nařízené 

přesčasy, nařízenou dovolenou či nařízené neplacené volno, což jsou témata, která se 

objevovala každoročně, se tento rok také nově objevilo téma nařízené změny vzhledu kvůli 

zaměstnání. Nucení ke změně vzhledu popisuje tento dotaz: 

Dobrý den, může mne zaměstnavatel nutit k ostříhání vlasů, když je v pracovním řádu 

uvedeno - při výkonu práce ve stejnokroji musí být zaměstnanec přiměřeně ostříhán 

a oholen...  

Od těchto nařízení se dostávám k problematice šikany, obtěžování a vyhrožování 

nejen na pracovišti, ale i v soukromém životě. Mimo jiné se zde v tomto roce objevilo také 

téma partnerského vyhrožování. O tom, do jaké pozice se dostávají oběti sexuálního 

obtěžování a jak obtížné je se sexuálnímu obtěžování bránit, a to i v případě, kdy je osoba 

odhodlána obrátit se na soud, vypovídají například tyto zkušenosti: 

Dobrý den, na pracovišti - pobočka mezinárodní firmy v Brně - jsem byla mnohokrát sexuálně 

obtěžována, verbálně i fyzicky. Můj nadřízený se přes moje několikeré upozorňování situací 

nezabýval, proto jsem se obrátila na centrálu v Anglii, s žádostí o řešení situace, která mě 

velmi negativně ovlivňuje. Minulý týden mi anglická centrála firmy poslala e-mail 

s výsledkem vyšetřování: že se vlastně nic nestalo a mám se spokojit s případnou omluvou 

kolegy. Obrátila jsem se proto na právničku a chci situaci řešit soudní cestou. Velmi bych 

ocenila Váš názor na věc = čemu se mám vyhnout, jaké důkazy shromáždit, jak vlastně 

postupovat v této nepříjemné situaci. 
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Dobrý den, byla jsem v práci sexuálně obtěžovaná a chci vše řešit soudní cestou. Kolega 

mezitím odešel, výpověď podal dřív, než jsem si stěžovala. Jako důkazy mam asi 20 e-mailů. 

Jeho chování viděli cca 2 kolegové, nevím kteří, jen jsem je slyšela, ale bohužel se bojí 

postavit se na mou stranu, aby je nevyhodili. Firma obrátila vše proti mně, že jsem si to 

vymyslela a mohla e-maily zfalšovat. Mí dva nadřízení vše věděli a dva roky neudělali nic. 

Mám lékařské potvrzení, že veškeré zdravotní potíže pochází z konfliktu s kolegou. Moje 

právnička se bojí dát vše k soudu, že tyto věci se nesoudí a že prohrajeme. Navrhuje vše 

nahlásit na inspektorát práce… 

Lidé se opět na poradnu obraceli s tím, že jim nejsou zajištěny vhodné pracovní 

podmínky. Také otázka jak postupovat, v případě, že zaměstnavatel svým zaměstnancům 

neplatí, se v poradně vyskytovala i v roce 2013. V neposlední řadě se lidé na poradnu 

obraceli ohledně nejasností okolo výpovědi a výpovědní lhůty. Mezi těmito otázkami se 

vyskytl i případ výpovědi, v níž časté nemoci představovaly uvedený výpovědní důvod. 

Mezi dalšími problematickými výpověďmi byla například výpověď kvůli žádosti otce dítěte 

o nástup na rodičovskou dovolenou, což popisuje tento dotaz: 

Dobrý den, je možné, aby zaměstnavatel ukončil pracovní poměr se zaměstnancem (otcem), 

který požádal o nástup na rodičovskou dovolenou? Existuje ochranná lhůta po podání žádosti 

zaměstnavateli do nástupu na rodičovskou dovolenou? 

Dotazy nad rámec právní poradny se týkaly například určení otcovství, alimentů, 

svěření dětí do péče, či doporučení právníka. 

3.4.9. Data z roku 2014 

V tabulce č. 15 jsou zaznamenány okódované dotazy pro rok 2014. Ke každému 

z typů dotazů, které se v tomto roce objevily je stejně jako v předchozích letech přiřazen 

číselný údaj vypovídající o četnosti tohoto typu dotazu v daném roce. 

Tabulka č. 15: Tematické zaměření dotazů a jejich počet pro rok 2014. 

Kategorie témat Počet 
Těhotenství:  

Částečný úvazek během těhotenství. 2 

Další těhotenství během RD. 19 

Ukončení platnosti smlouvy během těhotenství.  8 

Kdy nahlásit zaměstnavateli těhotenství. 1 

Diskriminace:  

Diskriminace z důvodu jiné státní příslušnosti. 2 

Diskriminace z důvodu péče o dítě. 2 

Diskriminace v přístupu k zaměstnání. 1 

Diskriminace na základě věku. 2 

Diskriminace na základě pohlaví. 3 

Rozdílné platové ohodnocení za stejnou práci. 4 

Umělé zrušení a znovu vytvoření prac. místa. 1 

Zkoušky v zaměstnání jen pro někoho. 1 

Mateřská a rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek:  

Doplacení RP po skončení RD. 2 

Držení pracovního místa během MD / RD.  5 
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Hledání zaměstnání během RD. 1 

Uvedení MD a RD v životopisu. 1 

Jiná osoba než rodič dítěte na RD. 1 

Kdy je možné měnit a volit délku RP. 1 

Muž na mateřské. 8 

Muž na RD. 1 

Nástup na RD ve výpovědní době a uzavření nové pracovní smlouvy. 1 

Možnost návštěvy školky během pobírání RP. 2 

Nenahlášení délky RD. 1 

Návrat na rodičovskou dovolenou. 2 

Otcovská dovolená. 2 

Podepsání žádosti o neplacené volno při přechodu na RD. 1 

Povinnost nástupu na MD. 2 

Prodloužení RD.  1 

Přivýdělek během MD/ RD či pobírání RP.  Co z toho plyne pro výpočet další PPM? 42 

Rozdíl mezi mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem. 6 

Střídání osob v čerpání MD / RD. 3 

Studium při RD. 1 

Vrácení přeplatku RP. 1 

Zánik nároku na RP na první dítě, když další dítě je předáno do péče jiné osobě. 1 

Započítávání MD a RD do odpracovaných let. 3 

Návrat či případně nemožný do zaměstnání:  

Dřívější návrat do zaměstnání z RD. 12 

Jen částečný úvazek po návratu z MD / RD. 1 

Kdy nahlásit návrat po MD/RD. 2 

Kdy nastoupit do zaměstnání po RD. 1 

Návrat do zaměstnání po MD / RD.  28 

Návrat do zaměstnání po PN. Nevyplacení výplaty ani nemocenské. 1 

Navýšení výplaty po návratu z RD, dorovnání do platu ostatních. 1 

Nenastoupení do práce po dovršení tří let věku dítěte, výpověď. 1 

Neplacené volno po skončení RD. 4 

Nevzetí dětí do školky, postup po skončení RD. 9 

Zaměstnavatel nemá místo pro osobu vracející se z RD. 3 

Prodej firmy během čerpání RD. 2 

Ukončení platnosti smlouvy během MD/ RD. Postup po skončení MD / RD. 4 

Ukončení platnosti smlouvy během PN. 2 

Návrat do zaměstnání po RD, jiné místo výkonu práce. 1 

Změna zaměstnavatele během čerpání MD. 2 

Zrušení pracovní pozice během RD. 8 

Zrušení zaměstnavatele během těhotenství či MD / RD. Postup. Nárok na odstupné. 2 

Žádný úvazek po návratu z RD. 1 

Šikana, obtěžování, vyhrožování:  

Neoprávněná kritika, obviňování či napomenutí ze strany zaměstnavatele. 1 

Jak se odvolat vůči důtce od zaměstnavatele. 2 

Mobbing, Bossing, sexuální obtěžování na pracovišti. Postup. 1 

Trestný čin pomluvy. 2 

Sexuální obtěžování na pracovišti. 2 

Obtěžování a šikana na pracovišti. 9 

Doprovod k lékaři, pracovní neschopnost, pracovní úraz:  

Doprovod k lékaři. 8 

Náhrada škody. Nemoc z povolání. 1 

Návštěva lékaře během pracovní doby. 9 

Povinné lékařské prohlídky v zaměstnání. 1 

Ošetřování člena rodiny / Paragraf na dítě. 4 

Nárok na PN po návratu z RD. 1 

Pracovní neschopnost a nárok na ni. Počátek pracovní neschopnosti o víkendu. 1 

Podepsání nového mzdového výměru během PN. 1 

Pracovní neschopnost a nárok na ni.  3 

Přerušení dovolené vzhledem k nutnosti doprovodu k lékaři. 1 

Výkon práce během OČR. 1 

Zkrácení dovolené kvůli PN. 1 

Další nároky na…:  

Nárok na čerpání sociálních dávek. 10 

Nárok na dovolenou. 13 

Nárok na nemocenskou během RD. 1 

Nárok na ošetřovné během pobírání RP. 1 

Nárok na ošetřovné během výpovědní doby. 1 
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Nárok na odstupné a jeho výpočet. 4 

Nárok na PPM. 21 

Nárok na RP. 3 

Nárok na příplatek. 4 

Nařízení, nucení k…:   

Nařízené neplacené volno. 2 

Nařízená práce o víkendu a její neproplacení. 1 

Nařízená práce během dovolené. 1 

Nařízené přesčasy. 3 

Nucení ke změně vzhledu kvůli zaměstnání. 1 

Podepsání plné moci při vstupním pohovoru. 1 

Podepsání zápočtového listu je rovno podepsání výpovědi? 1 

Prohlubování kvalifikace. Povinnost doplnit si vzdělání. 1 

Ukládání mzdy do smyšlené banky. 1 

Zaučování do nové práce bez pracovní smlouvy. 1 

Neproplacení:  

Neplacené přesčasy. 1 

Neproplacení odstupného. 1 

Neproplacení nemocenské. 1 

Neproplacení ošetřovného. 1 

Neproplacení mzdy.  5 

Pokračování v práci i po ukončení platnosti smlouvy na dobu určitou. 1 

Proplacení dovolené. 2 

Zaměstnavatel neplatí ani minimální mzdu. 1 

Výpověď:  

Okamžitá výpověď. 1 

Náležitosti výpovědi.  3 

Neplatná výpověď. 1 

Výpověď a výpovědní lhůta. 25 

Výpočty:  

Výpočet výše mateřské. 4 

Úprava pracovní doby:  

Jen částečný úvazek po návratu z MD / RD. 7 

Odmítnutí pracovní cesty z důvodu péče o dítě. 1 

Umožnění práce z domova pro osoby pečující o dítě. 1 

Pružná pracovní doba. 1 

Úprava pracovní doby pro osoby pečující o dítě. 37 

Změna pracovní doby. 2 

Žádost o změnu z polovičního úvazku na celý. 1 

Změny:  

Nemožnost výkonu práce vzhledem ke zdravotnímu stavu. 1 

Odhlášení zaměstnankyně během dovolené 1 

Prodlužování smlouvy na dobu určitou. 2 

Přechodné místo výkonu práce. 1 

Převedení zaměstnance na jinou pozici. 8 

Snížení mzdy. Obrana? 1 

Změna zaměstnavatele. Doplacení rozdílu ve mzdě a nárok na dovolenou. 1 

Změna pracovních podmínek. 9 

Další dotazy:  

Doporučení právníka. 1 

Hmotná odpovědnost. 1 

Konkurenční doložka. 2 

Mandátní smlouva. 1 

Minimální mzda. 1 

Možnosti pracovních smluv. 1 

Náležitosti životopisu. 1 

Nespecifikovaný dotaz. 2 

Nepřidělování práce podle pracovní smlouvy. 1 

Nespadá do oblasti RP. 17 

Nezajištění vhodných pracovních podmínek. 1 

Povinnost předložit platový výměr invalidního důchodu zaměstnavateli. 1 

Poděkování za zodpovězení dotazu, upřesnění odpovědi. 1 

Náležitosti pracovní smlouvy. 1 

Práva pracujících důchodců. 1 

Přivýdělek v důchodu. 1 

Přivýdělek jako OSVČ placení sociálního a zdravotního pojištění. 1 

Rozvržení pracovní doby. 3 
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Rozsah pracovní doby. 1 

Souběžné pobírání dávek. 2 

Kombinace studia a zaměstnání. Studijní volno. 1 

Výtka zaměstnanci a jak ji udělit. 2 

Celkem 505 

Zdroj: vlastní výzkum. 

V posledním sledovaném roce bylo z 505 položených dotazů 63 položeno muži. 

Muži se na poradnu obraceli s otázkami na diskriminaci z důvodu věku a jiné státní 

příslušnosti. Poukazovali také na rozdílné platové ohodnocení za stejnou práci či na trestný 

čin pomluvy. Setkávali se se šikanou a vyhrožováním na pracovišti. Dále se znovu zajímali 

o možnosti čerpání mateřské dovolené, o možnosti střídání osob na rodičovské dovolené, 

o možnosti přivýdělku během rodičovské a také o dřívější návrat do zaměstnání z rodičovské 

dovolené. Stranou nezůstala ani témata týkající se úpravy pracovní doby pro osoby pečující 

o dítě a návrat do zaměstnání po pracovní neschopnosti. Tázali se také na to, zda je možné 

se nějak bránit vůči snížení mzdy, nařízeným přesčasům či nařízené práci během dovolené. 

Nároky na dovolenou, na příplatky či na odstupné se objevovaly i v roce 2014. Dotaz padl 

i na téma možného přivýdělku během důchodu. Tímto končí výčet dotazů položených muži. 

Ženy se také obracely na poradnu s otázkami ohledně diskriminace. Pohlaví a péče 

o děti se opět projevily jako dominantní faktory vedoucí k diskriminaci, což jen potvrzuje 

argumenty Křížkové, které jsem zmiňovala v teoretické části, o tom, že mateřství je jednou 

z diskriminačních praktik, se kterou se ženy na pracovním trhu musí vypořádat. Pro ilustraci 

jsem vybrala dva případy. Za prvé detailně rozebrané diskriminační nařízení vlády, se 

kterým se na poradnu obrátila jedna z tazatelek a za druhé výpověď, která podle popisované 

situace byla s největší pravděpodobností dána za neplnění sexuálních služeb, které si ředitel 

s pozicí sekretářky stereotypně spojoval, nemluvě o tom, že i pracovní inzerát na tuto pozici 

byl sám o sobě diskriminační. 

Pracuji ve státní správě, kde je plat určován nařízením 564/2006 Sb. V kolektivní smlouvě 

má Úřad, kde pracuji uvedeno, že nepoužije pro určení platu § 6 tohoto nařízení, je tedy 

zaměstnanci určena platová třída a platový stupeň. Pro výpočet platového stupně je podle 

nař. vlády 564/2006 Sb. započítávána praxe. Za rodičovskou dovolenou je tato praxe určena 

max. 6 let. Já jsem byla na řádné rodičovské mnohem déle, protože mám více dětí. 

Zaměstnavatel mi zcela v souladu s nařízením vlády započítává pro určení platového stupně 

pouze 6 let... Domnívám se, že uvedené nařízení vlády je v ustanovení § 4 odst. 5 v rozporu 

s antidiskriminačním zákonem, neboť podle antidiskriminačního zákona jsou veškerá 

znevýhodnění kvůli mateřství považována za přímou diskriminaci. Nařízení vlády ale určuje, 

že za rodičovskou dovolenou bude pro výpočet platového stupně přiznáno pouze 6 let... 

Generální ředitel měl nad kancelářemi pokoj, kam si tahal svoje kurvy. Já jsem byla nucena 

pracovat u této firmy jako sekretářka, v inzerátu bylo, že chce ženu ve věku od 20 do 40 let. 

Místo zprostředkoval ÚP s nadávkami, že jsem příživnice a za minulého režimu by mne dávno 
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zavřeli... Před firmou na mne pořvávali... Nakonec mne vyhodili z organ. důvodů. Ústně mi 

bylo řečeno, že se ode mne čekalo víc a přitom mi generální ředitel čuměl na prsa. 

Také v tomto roce se nejen muži ale i ženy na poradnu obraceli s žádostí o radu, jak 

postupovat v případě šikany, vyhrožování, obtěžování či neoprávněného obviňování. 

Bohužel musím konstatovat, že se v průběhu sledovaného období zvyšoval počet osob, které 

se svěřovaly s takovými zkušenostmi. Vybrala jsem několik dotazů, které přibližují, jakých 

forem může šikana nabývat. Dále je na nich vidět, že tyto osoby nejen zažívají ve svém 

zaměstnání velice nepříjemné situace, ale zároveň mají mnohdy i strach si na tyto problémy 

stěžovat, jelikož se obávají o své pracovní místo, na němž jsou finančně závislí. Další žena 

upozorňuje na to, že je obtížné mobbing vůbec dokázat, o tomto problému jsem hovořila 

v teoretické části v souvislosti s diskriminací, jelikož zpravidla chybějí důkazy na takové 

chování a jednání. Poslední z vybraných dotazů na tuto tematiku jednak popisuje mzdovou 

diskriminaci a jednak odkazuje k tomu, že i když se povede vyřešit mobbing, tak 

s případným bossingem je to ještě mnohem složitější. V otázkách bossingu se velmi výrazně 

projevuje zneužívání mocenského postavení. 

…náš mistr má pod sebou dceru, je pracovitá, ale chová se hrozně, dělá jí výplatu, kde si ji 

může ohodnotit sám, koho nemá ráda, ten je přesunut na jiné pracoviště, teď jsme se zastali 

kolegyně všichni, ta zůstala a jde někdo jiný.... Vedení, jelikož mistr je kamarád, od toho dává 

ruce pryč. Odbory s tím nechtějí mít nic společného. On na nás několikrát křičel, že jenom 

ona potřebuje práci a peníze… 

Dobrý den, odbory začaly řešit naši stížnost (šikana) ohledně mistra a také navrhují 

inspektorát práce, ale my to touto cestou řešit nechceme, máme strach, abychom nepřišli 

o práci… 

Dobrý den, několik let zažívám mobbing ze strany kolegy, který mě po ukončení našeho 

vztahu napadá a odborně znevažuje před kolegy ostatními i na mezinárodním fóru, včetně 

snahy o mé propuštění z práce. Přečetla jsem si právě, že člověk se má bránit již od začátku, 

ale otázka je jak? Problémem jsou i jeho úzké vazby na vedení a obtížná doložitelnost jeho 

prohlášení. Přesto si začínám shromažďovat doklady, a věřím, že mi poradíte, jak v tomto 

postupovat, s odvoláním na platné zákony. 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má zaměstnavatel povinnost sdělit mi, jaká je mzda 

kolegy pracující na stejné pozici jako já. Jde mi o to, že jsem v r. 2004 nastoupila do 

společnosti, kde jsem měla stejnou pracovní náplň s kolegou, jenž měl mzdu asi o 50 % větší 

než já. V roce 2007 dostal kolega výpověď z organizačních důvodů (ve skutečnosti se tímto 

způsobem řešil jeho mobbing vůči mé osobě). Všechnu práci po něm jsem převzala bez 

zvýšení mzdy. V roce 2009 na dohodu odešla kolegyně a všechna její práce přešla na mě bez 

úpravy mé mzdy… V roce 2013 mi můj nový vedoucí zvedl mzdu o 2 000 Kč. Teprve ke konci 

minulého roku jsem se dozvěděla, že jsem po celou dobu byla mzdově znevýhodněna. Má 

zaměstnavatel povinnost mi mzdu upravit a doplatit rozdíl mzdy z minulých let? Mimo to jsem 

řediteli firmy hlásila v roce 2004 mobbing a bossing vůči mé osobě, mobbing byl řešen 

výpovědí kolegy, bossing se neřešil vůbec… 
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Počet dotazů týkajících se těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené a návratu do 

zaměstnání sice postupně stoupal i mezi dotazy položenými do poradny od mužů, ale i přes 

to stále výrazně převažovala tato tematika u žen. Znovu padaly dotazy zaměřené například 

na to, zda mají muži nárok na otcovskou dovolenou, jak je to s rodičovským příspěvkem 

a návštěvou školky, dále se ženy ptaly na povinnost uvedení mateřské a rodičovské 

v životopisu či započítávání této doby do odpracovaných let. Nově se v poradně objevilo 

také téma, zda je možné, aby rodičovskou dovolenou čerpal někdo jiný než rodič dítěte. 

Kromě možností přivýdělku během čerpání mateřské, rodičovské a rodičovského příspěvku 

se ženy také tázaly na možné využití tohoto období ke studiu. 

Dřívější návrat do zaměstnání z rodičovské dovolené stále zůstával tématem, o které 

měly osoby obracející se na poradnu velký zájem. V tomto roce se na poradnu obrátilo deset 

rodičů, jež se museli vypořádat se situací, že jejich děti nebyly vzaty do školky a z tohoto 

důvodu byl jejich návrat do pracovního života po skončení rodičovské dovolené nereálný. 

Jenže ani rodiče, kteří měli větší štěstí, co se zajištění péče o dítě týče, to s návratem do 

zaměstnání neměli snadné. Tito rodiče se setkávali například se zrušením své pracovní 

pozice během rodičovské, nabídnutím neadekvátní pozice a výdělku v porovnání s tím, jaké 

pozice vykonávali před svým nástupem na mateřskou či rodičovskou dovolenou, dále pak 

s přestěhováním zaměstnavatele či prodejem firmy, v níž pracovali. Pro ilustraci překážek, 

které znesnadňují či znemožňují návrat do zaměstnání po uplynutí mateřské nebo rodičovské 

dovolené jsem vybrala několik dotazů, se kterými se ženy v tomto roce na poradnu obracely.  

Před mateřskou jsem pracovala jako asistentka manažera environmentu. Nyní se mám vrátit 

do práce a nabídli mi místo recepční na vrátnici. Myslím si, že to není adekvátní náhrada za 

místo asistentky. Když to odmítnu, budu mít nárok na odstupné? Vedoucí mi tvrdí, že ne. 

Dobrý den, vracím se do zaměstnání po rodičovské dovolené. Zaměstnavatel mě přesunul na 

jiné pracoviště se stejnou funkcí. Dnes jsem dostala smlouvu, kde mám nižší platovou třídu, 

má na to právo? Když jsem na to upozornila, bylo mi řečeno, že se musím zaučit… 

Dobrý den, končí mi mateřská dovolená (syn 3roky). V práci mi řekli, že mě zpátky nevezmou, 

ačkoliv hledají na mou pozici nové pracovníky. Slíbili mi dohodu a odstupné, ale nyní mi 

chtějí dát odstupné jen 2 měsíce vyměřovací základ, jinak nic. Když se prý nedohodnu, mám 

nastoupit, ale na jinou pozici a nižší plat… Pokud bych nastoupila, mohou mě opravdu 

přeřadit a s jakým platem? Měla bych být po návratu chráněná, ale jak dlouho? Bojím se 

šikany a těžkých úkolů. Mohu odmítnout služební cesty z důvodu péče o syna? Nebude to 

překážka na straně zaměstnance a důvod k výpovědi? Mám prac. poměr na dobu neurčitou 

s přesným vyjádřením prac. pozice.  
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Nemožný návrat do svého původního zaměstnání samozřejmě zažívaly také osoby 

mající smlouvu na dobu určitou, které se musely vypořádat s tím, že jim během těhotenství 

či čerpání mateřské a rodičovské platnost smlouvy vypršela. 

Nárok na úpravu pracovní doby pro osoby pečující o dítě s četností 38 dotazů v tomto 

roce představoval jedno z témat s nejvyšší četností položených dotazů. Z toho 

v 19 případech představovaly vážné provozní důvody odůvodnění pro zamítnutí těchto 

žádostí, aniž by tyto byly nějak blíže specifikovány a skutečně by se tak u zaměstnavatelů 

při případném vyhovění těmto žádostem projevily. Naopak jiné osoby se po svém návratu 

z rodičovské dovolené setkaly s tím, že jim byl nabídnut pouze částečný úvazek, i když o něj 

neměly zájem. Jelikož, jak jsem již argumentovala v teoretické části práce, částečné úvazky 

s sebou nesou nižší příjmy, ne každý si může dovolit pracovat pouze na částečný úvazek. 

Také v tomto roce byly častým tématem otázky zaměřené na návštěvu lékaře během 

pracovní doby, doprovázení jiné osoby k lékaři, pracovní neschopnost a ošetřovné. Některé 

osoby se setkaly s tím, že byly nuceny pracovat během doby, kdy potřebovaly být 

s nemocnými dětmi doma. Dále jim byla nařizována práce o víkendech, anebo během 

čerpání řádné dovolené.  

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou. Nastupuji na řádnou, zaměstnavatelem schválenou 

dovolenou do zahraničí. Přes tento fakt, mne zaměstnavatel nutí, abych si vzal služební 

telefon a byl v kontaktu s firmou a zákazníky. Zaměstnavateli jsem navrhl po dobu své 

dovolené, přesměrovat telefon na zákaznický servis. Přesto si trvá na svém. Chci se Vás 

prosím zeptat, jestli má na toto zaměstnavatel z pohledu zákoníku práce právo? 

Zvláštní požadavky zaměstnavatelů však nekončily u nařizování práce v době, kdy 

by měli mít zaměstnanci volno. Po jedné ženě bylo například na pracovním pohovoru 

vyžadováno, aby potenciálnímu zaměstnavateli podepsala plnou moc. Opět se také 

opakovalo nařizování ke změně vzhledu v zaměstnání, tentokrát se jednalo o nucení k líčení 

se. 

Pracuji jako servírka v penzionu. Zaměstnavatel mě nutí se malovat (make up, rtěnka, 

řasenka atd...) Chci se zeptat, jestli na to má právo. Já se totiž takhle malovat odmítám. 

Více jak deset osob se i v tomto roce na poradnu obrátilo kvůli finančním potížím 

způsobeným tím, že zaměstnavatel nevyplácí mzdu, neproplácí přesčasy, nemocenskou atd. 

Znovu se objevily dotazy, zda je možné se nějak bránit vůči snížení mzdy nebo odebrání 

osobního ohodnocení. Výpověď a výpovědní lhůta opět představovala témata, na něž se 

osoby často tázaly. Ani tento rok se neobešel bez dotazů na různé nároky, a to například na 
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nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství či jiných dávek, nebo nárok na příplatek. Mezi 

dalšími dotazy se opět objevilo poukazování na nezajištění vhodných pracovních podmínek, 

dále například stížnost, že zaměstnavatel neplatí ani minimální mzdu, či vše co souvisí 

s určením otcovství a s přidělením dětí do péče po rozvodu. Padlo také několik dotazů na 

práva pracujících důchodců a obecně na téma možností přivýdělku k důchodu. 

Jsem od února 2013 ve starobním důchodu, ale stále jsem kmenovým zaměstnancem spol. 

XY… V podniku jsem již 8 let…Teď společnost ve velkém propouští a mně bylo řečeno, že 

i když jsem kmenová, tak musím jako důchodce. Nemám nárok na odstupné. Navíc si 

vymysleli, že si ve státní svátek musím vzít dovolenou, anebo si svátek nadpracovat… Jaké 

mám vlastně nároky jako pracující důchodce? 

Nejen v tomto roce, ale i v předchozích letech se tedy lidé na poradnu obraceli 

s mnoha zajímavými dotazy, v nichž většinou popisovali své negativní zkušenosti ze svého 

pracovního a osobního života. Na vybraných dotazech, které provázely celou tuto 

analytickou část, si můžeme například povšimnout, že někteří zaměstnavatelé porušují 

zákoník práce, antidiskriminační zákon a i samotné dobré mravy. Diskriminační praktiky se 

projevovaly většinou v přístupu k zaměstnání, například na základě pohlaví byli v přístupu 

k zaměstnání diskriminováni muži i ženy, i když trochu odlišným způsobem. Muži se 

většinou setkávali s nepřijetím do zaměstnání právě na základě toho, že jsou muži. Ženy byly 

často dotazovány na zakázané intimní otázky, čímž se u nich byť jen stereotypně 

předpokládané mateřství projevovalo negativně. Co se dále například mzdového 

znevýhodňování týče, byli v konkrétních jednotlivých případech znevýhodňováni jak muži, 

tak ženy. Bohužel se také každý rok objevovaly dotazy na téma obtěžování, šikany, 

vyhrožování, zastrašování atd. I když například na sexuální obtěžování se ptali většinou 

muži, obtěžovanými byly jejich partnerky. Se šikanou, vyhrožováním, donucováním 

k podepsání výpovědi dohodou se setkávali jak muži, tak ženy. 

Každý rok se v poradně objevilo mnoho dotazů na téma nutné návštěvy lékaře během 

pracovní doby, dále na doprovod osoby blízké k lékaři, ošetřování člena rodiny a celkově 

nároku na nemocenskou a dávky nemocenského pojištění. Z četnosti a znění dotazů vyplývá, 

že bohužel ne všichni zaměstnavatelé skutečně omlouvají dobu nezbytně nutnou na návštěvu 

lékaře, odmítají tento čas proplatit, případně odebírají prémie či osobní ohodnocení, pokud 

osoba marodí. Z toho bohužel vyvozuji, že některé zaměstnavatele nezajímá zdravotní stav 

zaměstnanců, ale pouze zisk.  
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Z analyzovaných dotazů dále vyplývá, že kombinace osobního, rodinného 

a pracovního života nebývá jednoduchá. I když zákon zaručuje určité ochranné lhůty pro 

těhotné zaměstnankyně a osoby na mateřské a rodičovské dovolené, v poradně se neustále 

objevovaly zkušenosti vypovídající o tom, že ne vždy to v praxi skutečně funguje tak 

ideálně, jak to zákoník práce rodičům zaručuje a zaměstnavatelům nařizuje. Každý rok se na 

poradnu obracely ženy, které dostaly výpověď během těhotenství, během mateřské 

a rodičovské dovolené či případně hned po svém návratu do zaměstnání. Na snahách 

o dřívější návrat do zaměstnání se ukázalo, že pro pracovní a profesní život není až tak 

důležitá délka rodičovské dovolené, jako to, že osoby vracející se z rodičovské dovolené 

mají malé dítě či malé děti. Dále se jako problematické ukázaly vážné provozní důvody 

sloužící jako důvod pro zamítnutí žádosti pečující osoby o vhodnou úpravu pracovní doby.  
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4. Závěr a doporučení  

V úvodu diplomové práce jsem si vytyčila cíl, jímž bylo zjistit, jaká konkrétní témata 

a jaké problémy byly pro osoby obracející se na webovou poradnu rovných příležitostí 

v kontextu pracovního trhu a neoddělitelně též stávajícího genderového řádu v mnou 

sledovaném období aktuální. V rámci analýzy jsem se chtěla zaměřit také na to, zda se dotazy 

tematicky liší v závislosti na pohlaví těch, kteří se ptají. Jinými slovy mne tedy zajímalo 

jednak to, na co se lidé v této webové poradně ptají a jednak to, zda a případně jak se dotazy 

položené muži liší od dotazů položených ženami. Věřím, že tyto obecné cíle se mi podařilo 

v rámci předkládané práce naplnit. 

Z pouhých četností mnou analyzovaných dat vyplývá, že ženy se na poradnu obracejí 

mnohem častěji než muži. Konkrétně se tedy z celkového počtu 3 632 položených dotazů na 

3 124 dotazovaly ženy. Pokud se však kromě četností podíváme i na pestrost a rozmanitost 

témat, zjistíme, že ty jsou u mužů i žen velmi podobné. Muži a ženy se tedy na poradnu 

obraceli s podobnými tématy. Všechna témata, která zajímala ženy, tedy kromě těch, kdy se 

vyskytl pouze jeden dva dotazy za celé sledované období, se objevila také u mužů, i když 

v rozdílné míře. Samozřejmě se objevily také jednotlivé dotazy i v otázkách položených 

pouze muži, sem se zařadilo například téma zákazu přesčasů pro osoby pečující o dítě do 

jednoho roku věku. Dotazy zaměřené na tematiku těhotenství, mateřské a rodičovské 

dovolené a následných snah o návrat do pracovního života se sice objevovaly také u mužů, 

kteří se někdy ptali za sebe a jindy za své partnerky, ale tato tematika velmi markantně 

převažovala právě u žen. Z hlediska stávajícího genderového řádu, dále ze současného počtu 

žen a mužů, kteří čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou a v neposlední řadě také 

z biologického hlediska, není toto zjištění jistě příliš překvapivé.  

Za velmi zajímavou však považuji skutečnost, že v posledních letech sledovaného 

období v poradně přibývalo dotazů na tematiku dřívějšího návratu do zaměstnání 

z rodičovské dovolené, možnosti prostřídání rodičů na rodičovské dovolené a také na možné 

úpravy pracovní doby pro osoby pečující o dítě do 15 let věku či případně o své rodiče. 

Z dotazů tohoto typu můžeme vyvozovat, že si osoby jednak začínají více uvědomovat rizika 

spojená s dlouhodobým výpadkem z pracovního života a jednak také roste zájem otců, kteří 

se aktivně snaží vyhledávat informace o svých možnostech slaďování osobního, rodinného 

a pracovního života. 
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Na základě analyzovaných dotazů jsem došla k závěru, že situace návratu do 

zaměstnání po mateřské či rodičovské dovolené bývá velmi obtížná, a to i přes to, že by 

rodičům mělo být ze zákona drženo jejich pracovní místo. V dotazech se daly vysledovat 

dva hlavní důvody, proč je návrat do původního zaměstnání po skončení rodičovské 

dovolené obtížný a mnohdy nereálný. Zaprvé je to omezený počet míst v zařízeních péče 

o děti. Tento problém by se určitě dal řešit úpravou zákona a otevřením nových školek. 

Mohla by například existovat povinnost přijetí dítěte do školky v místě bydliště, pokud o to 

rodiče zažádají. Druhým problémem, který je již obtížněji řešitelný, je jakási neochota znovu 

zaměstnávat lidi vracející se z rodičovské dovolené. Zaměstnavatelé a zaměstnavatelky se 

pravděpodobně obávají, že člověk, který byl několik měsíců či spíše let doma, jednak 

„vypadl“ ze svého oboru a jednak bude kvůli následné péči o dítě, která samozřejmě nekončí 

s ukončením rodičovské dovolené, v zaměstnání častěji chybět, a proto jej nechtějí nadále 

zaměstnávat. S prvním zmíněným předsudkem se dá těžko něco udělat a v mnoha oborech, 

kde jde technologický vývoj neustále dopředu, opravdu může být takový výpadek znát. 

Nicméně, by určitě šla zajistit nějaká vhodná školení pro rodiče vracející se z rodičovské 

dovolené, aby tak dohnali to, co jim během rodičovské dovolené takzvaně „uteklo“.  

Na tomto místě bych však ráda zdůraznila, že osoby na rodičovské dovolené svým 

výpadkem z pracovního procesu nejen něco ztrácí, ale také svojí rodičovskou rolí získávají 

nové kompetence, které se jim mohou v profesním životě hodit. Vedení a organizování 

chodu domácnosti a všech jejích členů je například možné považovat za schopnosti podobné 

manažerským schopnostem a dovednostem, které jsou potřeba například k vedení malého 

pracovního týmu. Pro vysvětlení uvedu několik kompetencí, které osoby na rodičovské 

dovolené získávají. Tyto osoby se musí dennodenně vyrovnávat se stresovými situacemi, 

musí být velice flexibilní, dále musí být kreativní, motivující a v neposlední řadě musí umět 

velmi dobře přesvědčovat, což jsou schopnosti a dovednosti, které v dnešní době vyžaduje 

téměř každé zaměstnání. 

Situaci nesnadného návratu do zaměstnání bohužel nezlehčovaly ani rostoucí snahy 

rodičů navrátit se do zaměstnání dříve, než ve třech letech věku dítěte. Z toho plyne smutné 

zjištění, že možnosti na pracovním trhu mnohdy až tak neovlivňuje to, na jak dlouho osoby 

ze zaměstnání kvůli rodině odejdou, jako to, že vůbec mají děti. Mít děti, neznevýhodňovalo 

pouze ženy, ale také muže. U žen se však toto znevýhodňování projevovalo v mnohem větší 

míře. Toto znevýhodňování na pracovním trhu plynoucí z mateřství se totiž objevovalo 
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i u těch žen, které žádné děti neměly. Tato skutečnost jednak znovu odkazuje na genderové 

stereotypy a sama o sobě je diskriminační. 

Co se dotazů na úpravu pracovní doby či na úpravu pracovního místa například 

v podobě práce z domova týče, v dotazech se projevila v teoretické části rozebíraná 

závažnost vážných provozních důvodů, plynoucí z toho, že nejsou zákonem blíže 

definovány. S tím jak rostl počet dotazů na toto téma, rostl také počet stížností na zamítnutí 

žádostí o úpravu pracovní doby s odkazem na vážné provozní důvody, a to i v případech, 

kdy by vyhovění těmto žádostem zaměstnavateli žádné vážné provozní důvody nezpůsobilo. 

Vážné provozní důvody se tedy ukázaly jako možnost, jak rychle a jednoduše zamítnout 

žádosti pečujících zaměstnanců, aniž by se jimi někdo skutečně zabýval. Nárok tedy podle 

zákona mají všichni zaměstnanci, ale možnost využití tohoto nároku bývá v praxi velmi 

nízká. Některým rodičům byly úpravy pracovní sice doby povoleny, ale vždy jen na určité 

období, takže možnost slaďování pracovního a osobního života byla pouze dočasná. 

Zajímavý je také opak těchto žádostí o úpravu pracovní doby, některé ženy vracející se 

z rodičovské dovolené nebyly přijaty na svůj původní celý úvazek, ale byl jim nabídnut 

pouze částečný úvazek, a tak se potýkaly s nedobrovolnými částečnými úvazky. 

Otázky na téma různých typů diskriminace, rovného odměňování za stejnou práci, 

šikany, obtěžování či vyhrožování nejen v pracovním, ale také v osobním životě se 

objevovaly ve všech mnou sledovaných letech. Překvapivě se na tato témata neptaly pouze 

ženy, ale tato tematika se poměrně často vyskytovala také u mužů. Například na základě 

pohlaví byli ženy i muži diskriminováni takřka ve stejné míře, to se projevovalo například 

v přístupu k zaměstnání či v platovém ohodnocení. Nejen ženy se svěřovaly s tím, že 

pobírají nižší plat než jejich mužští kolegové. Mezi dalšími diskriminačními důvody, se 

kterými se osoby na poradnu obracely, byl věk, dále již zmiňovaná péče o děti, zdravotní 

stav, či jiná státní příslušnost. Ráda bych tedy nastínila nějakou vizi, co si s diskriminací 

počít. Když víme, že diskriminace existuje, tak bychom měli zjistit, proč tomu tak je a co se 

s tím dá dělat, jak jí lze čelit. Jinými slovy řečeno: „Musíme se posunout za demonstrování 

toho, že diskriminace v zaměstnání existuje a zjistit proč v pracovních organizacích stále 

přetrvává“ (Reskin, 2000: 320 in Bobbitt-Zeher, 2011: 766). Odpověď na tuto otázku však 

není vůbec jednoduchá.  

Sexuální obtěžování, které sice z legislativního hlediska spadá pod diskriminaci, 

jsem v dotazech sledovala zvlášť. Co se sexuálního obtěžování týče, dotazovali se na něj 
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muži i ženy, ale v těchto případech byly obtěžovanými, ať již slovně či fyzicky, výhradně 

ženy. V popisovaných zkušenostech se objevovala tematika nelehkého postavení těchto žen 

a velmi obtížného dokazování těchto skutečností. Výrazně se zde projevoval také mocenský 

faktor. V případech, kdy byly ženy obtěžovány kolegou, se spíše dočkaly řešení 

spočívajícího  většinou ve výpovědi kolegy, než v případech, kdy byly obtěžovány přímo 

vedoucím. Zneužívání mocenského postavení bylo samozřejmě znatelné také v otázkách 

šikany, vyhrožování, pronásledování, anebo donucování k podepsání výpovědi. Poměrně 

velký počet osob se na poradnu obracel s tím, že v práci byly systematicky šikanovány za 

účelem „dobrovolného“ dání výpovědi. V případě, kdy totiž podá výpověď zaměstnanec, 

nevzniká nárok na odstupné a právě vidina zbavení se nepohodlného zaměstnance bez 

nutnosti vyplácení odstupného, vedla některé zaměstnavatele k zavrženíhodnému chování. 

Lidé se na poradnu často obraceli také ohledně nejasností na jiné překážky ve výkonu 

zaměstnání na straně zaměstnance. Velmi častý typ dotazu se týkal nutných návštěv lékaře 

během pracovní doby, případně nutného doprovodu jiné osoby k lékaři. Dále byly časté 

otázky ohledně pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny. Podle zákoníku práce se 

jedná o dobu, kterou je zaměstnavatel povinen omluvit. Z četnosti a znění dotazů však 

vyplývá, že ne všichni zaměstnavatelé toto skutečně činí. Lidé byli často nuceni si dobu své 

nepřítomnosti napracovávat jindy, aby jim nechyběly odpracované hodiny a pokud tak 

neučinili, přišli například i o své odměny. Objevil se také případ, kdy zaměstnavatel tuto 

dobu jednak neomlouval a jednak vyplácel bonusy těm zaměstnancům, kteří za určité období 

nepotřebovali k lékaři či vůbec nemarodili. Na odměny a osobní ohodnocení sice nemají 

zaměstnanci automatický nárok, ale odměňování tohoto druhu hraničí s diskriminací na 

základě zdravotního stavu. Dále zde zaznívaly případy, kdy byly osoby v pracovní 

neschopnosti a osoby ošetřující jiného člena rodiny nuceny po tuto dobu pracovat. 

V neposlední řadě se lidé tázali také na možnosti vycházek během pracovní neschopnosti 

a dále také například na platnost svatby, v případě, kdy den svatby připadne na den pracovní 

neschopnosti. 

Poměrně často se také vyskytovala tematika neproplacení mzdy, odstupného, 

neplacení přesčasů a svátků či právě neproplácení nemocenské. Lidé se též dotazovali na 

tematiku výpovědi a výpovědní lhůty. Objevily se zde mnohé případy dostání výpovědi 

v těhotenství, dále po dobu trvání rodičovské dovolené či po dobu pracovní neschopnosti, 

a to i přes to, že za těchto okolností se zaměstnanci nachází v tzv. ochranné lhůtě. 
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V každém sledovaném roce se také objevily dotazy, které byly nad rámec 

tematického zaměření poradny. Jak jsem avizovala v analytické části, tak zřejmě termín 

právní v názvu webové poradny vede některé lidi k tomu položit svůj dotaz na jakékoliv 

téma, ke kterému by rádi získali kvalifikovanou právní radu. Mezi těmito dotazy se často 

objevovala tematika rozvodů, svěření dětí do péče, určení otcovství, vymáhání pohledávek, 

daňové otázky atd. 

Hodně dotazů položených do webové poradny si je velmi podobných a bylo by tedy 

dobré na webových stránkách nějak více zvýraznit časté dotazy, aby se lidé neustále neptali 

na to samé. Dále by bylo třeba na webových stránkách znovu stručně a srozumitelně shrnout 

podstatné informace týkající se například mateřské a rodičovské dovolené, rodičovského 

příspěvku a rozdílů mezi výše zmíněnými, neboť toto podle dotazů není stále zcela jasné. 

Další informace by se mohly týkat návštěv lékařů během pracovní doby, pracovní 

neschopnosti, ošetřování člena rodiny, možností úprav pracovní doby pro osoby pečující 

o dítě a za jakých okolností mohou být zaměstnancům změněny pracovní podmínky či dána 

výpověď. Tyto tematické okruhy totiž představují nejčastěji pokládané dotazy za celé 

sledované období. Mimo to je třeba také neustále pracovat na „osvětě“ zaměstnavatelů 

a zaměstnavatelek a samozřejmě také zaměstnanců a zaměstnankyň, aby všichni znali svá 

práva a povinnosti. U spousty dotazů jsem se totiž podivila, jak obratně zaměstnavatelé 

a zaměstnavatelky obchází zákony a porušují tak především pracovní práva. Aby se lidé 

mohli proti těmto praktikám lépe bránit, musí vědět, na co mají ze zákona nárok. 
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Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
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Přílohy:  

Příloha č. 1: Tradiční a neoliberální organizace práce55 

Tabulka č. 16: Tradiční a neoliberální organizace práce 

Tradiční organizace práce Neoliberální organizace práce 

ohodnocuje loajalitu a senioritu ohodnocuje flexibilitu a adaptabilitu 

práce na plný úvazek s benefity časově omezené a podmíněné smlouvy 

celoživotní kariéra kariéra má své hranice 

specializované pracovní popisy požadavky založené na projektech 

hierarchicky organizovaná oddělení horizontálně interdisciplinární týmy 

kariérní žebříčky kariérní mapy nebo ,I-deals‘ 56 

 Zdroj: (Williams, 2013: 619) 

Příloha č. 2: Kódovací kniha 

Název výzkumu:  

Analýza dotazů webové poradny Gender Studies o.p.s. položených mezi roky 2006 - 2014. 

Metoda:  

Kvantitativní obsahová analýza 

Seznam proměnných: 

Scherer (2004) uvádí, že v obsahové analýze v zásadě rozlišujeme dva druhy proměnných, 

a sice tzv. identifikační a analytické proměnné. Seznam analytických proměnných 

představují v této práci jednotlivé dotazy položené do webové poradny v rozmezí 

sledovaných let 2006 – 2014. Kvůli velkému počtu dotazů (celkem se ve sledovaném období 

                                                 

55  Podle Christine L. Williams 

56 Pod označením „I-deals“ / idiosynkratické dohody / se skrývají dobrovolné a individuální dohody 

nestandardní povahy, které si jednotliví zaměstnanci vyjednávají se svým zaměstnavatelem, tak aby byly 

prospěšné pro obě strany. Tyto individualizované pracovní podmínky se odlišují od těch, které mají ostatní 

zaměstnanci (Rousseau et al., s.d.:  4). 
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jednalo o 3 632 dotazů) byly dotazy pro větší přehlednost rozděleny podle data položení 

dotazu do jednotlivých let a následně kódovány a analyzovány pro každý rok zvlášť. Dotazy 

byly kódovány slovně podle tematického zaměření dotazu. Slovní kódování jsem zvolila 

z důvodu zmiňovaného velkého množství dotazů a z toho plynoucího velkého množství 

kódů. Kódování pomocí přiřazených čísel každému jednotlivému tématu mi při tomto 

množství dotazů a z nich plynoucích kódů připadalo velmi nepřehledné. Snažila jsem se o to, 

aby zvolené kódy co nejvíce vystihovaly položené dotazy. Dlouhé seznamy kódů, které 

tímto kódováním vznikly, byly následně rozřazeny do větších tematických celků. Tyto větší 

tematické celky či kategorie byly vytvořeny podle vypozorovaných nejvíce se opakujících 

témat a dotazů v rámci celého sledovaného období. 

Identifikační proměnné: 

Dotazy rozdělené do devíti skupin odpovídajících devíti sledovaným rokům podle data 

jejich položení do webové poradny. 

Skupiny: 

1. skupina dotazy položené v roce 2006 

2. skupina dotazy položené v roce 2007 

3. skupina dotazy položené v roce 2008 

4. skupina dotazy položené v roce 2009 

5. skupina dotazy položené v roce 2010 

6. skupina dotazy položené v roce 2011 

7. skupina dotazy položené v roce 2012 

8. skupina dotazy položené v roce 2013 

9. skupina dotazy položené v roce 2014 

Analytické proměnné: 

Kódovací jednotka: dotaz. Dotazem v této práci myslím vždy celý příspěvek od jedné 

osoby tázající se ve webové poradně. Některé dotazy se totiž skládaly z více dílčích 

podotázek, a proto považuji za důležité upřesnit, co bylo v rámci analýzy vnímáno jako 

dotaz.  
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Příloha č. 3: Kódovací instrukce 

Jako jedna z vůbec prvních identifikačních proměnných bývá uváděno jméno kódovače 

(Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík 2004). Já jsem však oproti velkým projektům, 

na nichž pracují celé týmy kódovačů, kódovala všechny dotazy sama, a proto tuto 

identifikační proměnnou neuvádím. Kódy jsem vymýšlela sama, podle zaměření dotazu. 

Kódy jsem se snažila vymýšlet tak, aby jejich pojmenování vystihovalo podstatu daného 

dotazu a kódy tak hovořily samy za sebe. Vznikl tak skutečně dlouhý seznam použitých 

kódů. Některé z těchto kódů se sice objevily pouze jednou, dvakrát za celé sledované období, 

ale jelikož se jednalo o zajímavé dotazy, byl pro ně přes to vytvořen kód. 

Seznam použitých kódů v abecedním pořadí: 

Antidiskriminační zákon. Literatura k diskriminaci. 

Benefity jen pro některé zaměstnance. 

Částečný úvazek během RD, povinnost vrácení celého po RD. 

Částečný úvazek během těhotenství. 

Čerpání RP, i když rodiče nebudou na RD. 

Další těhotenství během MD / RD. 

Další těhotenství po MD / RD. 

Další těhotenství v průběhu neplaceného volna do 4 let věku dítěte. 

Délka MD a RD. 

Délka MD a výplata PPM pro ženu v rozvodovém řízení.  

Diskriminace (na pracovním úřadu) z důvodu vzdělání. 

Diskriminace na základě pohlaví. 

Diskriminace na základě sexuální orientace. 

Diskriminace na základě věku. 

Diskriminace na základě zdravotního stavu. 

Diskriminace v přístupu k zaměstnání. 

Diskriminace z důvodu jiné státní příslušnosti. 

Diskriminace z důvodu péče o děti. 

Diskriminační inzerát. 

Dodatky k pracovním smlouvám. 

Dohoda o pracovní činnosti na ÚP. 

Donucení k podepsání dohody o ukončení pracovního poměru. 

Donucení k podepsání výpovědi dohodou. 

Donucení k výpovědi. Vyhrožování policií. 

Doplacení rozdílu výše RP mezi státy EU. 

Doplacení schodku. 

Doporučení právníka. 

Doprovod k lékaři. 

Doručení neschopenky zaměstnavateli. 

Dotace pro zaměstnavatele.  

Dovolená během pracovní neschopnosti. 

Držení pracovního místa i v případě prodloužení RD z důvodu porodu dalšího dítěte. Řetězení RD. 

Držení pracovního místa během MD / RD. 

Dřívější návrat do zaměstnání z RD. 

Důvody pro výpověď 

Evidence na ÚP a možnost přivýdělku. 

Firma nechce potvrdit žádost na PPM. 
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Firma v konkurzu během MD / RD. 

Fotografování zaměstnanců bez jejich vědomí. 

Hledání zaměstnání. 

Hmotná odpovědnost. 

Hrozba výpovědí, pokud ihned po potratu žena nenastoupí do práce. 

Insolvenční řízení během čerpání RD. 

Intimní otázky (na stav, věk, děti…) během pohovoru. 

Intimní vztah s kolegou z práce. 

Jak dát výpověď ženě po RD, když se záskok za ni osvědčil lépe. 

Jak se odvolat vůči důtce od zaměstnavatele. 

Jak sladit práci a rodinu. 

Jak vypočítat výši RP a kdy o něj zažádat. 

Jen částečný úvazek po návratu z MD / RD. 

Jiná osoba než rodič dítěte na RD. 

Jiné zacházení s mojí osobou než s jinými zaměstnanými. 

Kdo vyplácí PPM a RP. 

Kdy funguje telefonická poradna. Kontakt. 

Kdy je možné měnit a volit délku RP. 

Kdy nahlásit návrat po MD/RD. 

Kdy nahlásit zaměstnavateli těhotenství. 

Kdy nastoupit do zaměstnání po RD. 

Kombinace studia a zaměstnání. Studijní volno. 

Konflikty na pracovišti. 

Konkurenční doložka. 

Krácení dovolené kvůli pracovní neschopnosti. 

Krácení dovolené při částečném úvazku. 

Krácení dovolené zaměstnavatelem. 

Lze pobírat rodičovský příspěvek a nemocenskou zároveň? 

Mandátní smlouva. 

Mateřská v případě více než jednoho úvazku. 

Matka na MD a zároveň otec na RD. 

Mobbing, Bossing, sexuální obtěžování na pracovišti. 

Možnost návštěvy školky při pobírání RP. 

Možnost návštěvy školky, když za matku hradí pojištění stát. 

Možnost práce z domova při čerpání MD u stálého zaměstnavatele. 

Možnosti čerpání RD. 

Možnosti pracovních smluv. 

Muž na mateřské? 

Muž na RD. Muž plánující čerpání RD. Nahlášení nástupu otce na RD. 

Mzda rozdělená na dvě složky-z čeho se počítá PPM, PN, Odstupné…? 

Nabídka pomoci. 

Nahlášení na ÚP. 

Nahlašování překážek v práci. 

Náležitosti pracovní smlouvy. 

Náležitosti výpovědi. 

Náležitosti životopisu. 

Napracovávání doby, po kterou bylo čerpáno OČR. 

Nárok na čerpání náhradního volna. 

Nárok na čerpání sociálních dávek. 

Nárok na další PPM pro OSVČ. 

Nárok na doplacení výdělku. 

Nárok na dorovnání nemocenské do výše platu? 

Nárok na dovolenou po MD/RD. 

Nárok na dovolenou. 

Nárok na invalidní důchod. 

Nárok na MD a RD, když končí platnost smlouvy. 

Nárok na mzdu ve svátek. 

Nárok na náhradu mzdy. 
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Nárok na nemocenskou během RD. 

Nárok na nemocenskou po skončení neplaceného volna z důvodu péče o dítě. 

Nárok na neplacené volno. 

Nárok na odměnu při zástupu za kolegu. 

Nárok na odstupné a jeho výpočet. 

Nárok na ošetřovné během pobírání RP. 

Nárok na ošetřovné. 

Nárok na placené volno. 

Nárok na PN a PPM po návratu z RD. 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti. 

Nárok na PPM pro nezaměstnanou. 

Nárok na PPM pro nezletilou. 

Nárok na PPM pro OSVČ. 

Nárok na PPM pro pracující v zahraničí. 

Nárok na PPM pro studentku. 

Nárok na PPM. 

Nárok na proplacení dovolené. 

Nárok na příplatek. 

Nárok na příspěvek. 

Nárok na RD a RP při adopci dítěte. 

Nárok na RP pro osoby, které občas žijí v zahraničí. 

Nárok na RP. 

Nárok na souběžné čerpání dávek. 

Nárok na stravenky jen pro některé zaměstnance. 

Nárok na školku. 

Nárok na volno na hledání nového místa, když končí pracovní smlouva. 

Nárok na volno pro otce dítěte. 

Nárok na výplatu prémií 

Nařízená dovolená na školení. 

Nařízená dovolená ve svátek. 

Nařízená dovolená. 

Nařízená práce během dovolené. 

Nařízená práce o víkendech a svátcích s nárokem na náhradní volno během týdne. 

Nařízená práce o víkendu a její neproplacení. 

Nařízené neplacené volno. 

Nařízené přesčasy / Nucené přesčasy 

Nařízení dlouhých pracovních směn bez nároku na volno. 

Nastoupení rodičovské dovolené během výpovědní lhůty. 

Nástup do invalidního důchodu, výpověď a odstupné. 

Nástup do služebního poměru během čerpání RP. 

Nástup do zaměstnání bez zaučení. 

Nástup do zaměstnání co nejdříve po porodu. 

Nástup k jinému zaměstnavateli po  RD. 

Nátlak kvůli plánovanému nástupu na MD. 

Návrat do zaměstnání po  MD, možnost pozdějšího odchodu na RD. 

Návrat do zaměstnání po MD / RD. 

Návrat do zaměstnání po MD, výplata RP. 

Návrat do zaměstnání po MD. Jiná pozice s nižším platem. 

Návrat do zaměstnání po neplaceném volnu navazujícím na RD. 

Návrat do zaměstnání po pracovní neschopnosti. 

Návrat do zaměstnání po RD a následná výpověď z důvodu nadbytečnosti. 

Návrat do zaměstnání po RD a následné zrušení pracovního místa. 

Návrat do zaměstnání po RD, jiná pozice s nižším platem. 

Návrat do zaměstnání po RD, jiné místo výkonu práce. 

Návrat do zaměstnání po RD. Bez osobního ohodnocení. 

Návrat do zaměstnání po RD. Zkušební doba. 

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené. Změna pracovní smlouvy. 

Návrat na rodičovskou dovolenou. 
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Návštěva lékaře během dovolené. 

Návštěva lékaře během pracovní doby. 

Navýšení výplaty po návratu z RD, dorovnání do platu ostatních. 

Navyšování platů ostatním zaměstnancům. 

Ne/diskriminační prohlášení 

Nedodržování sjednaných zaměstnaneckých benefitů. 

Nedržení pracovní pozice během RD. 

Nemoc z povolání. 

Nemožná změna pracovní náplně během těhotenství. 

Nemožnost výkonu současného zaměstnání vzhledem ke zdravotnímu stavu. 

Nemožnost změny částečného pracovního úvazku na plný. 

Nemožný návrat do zaměstnání po PN. 

Nemožný návrat do zaměstnání po RD. 

Nenastoupení do práce po dovršení tří let věku dítěte, výpověď. 

Neohlášení délky RD zaměstnavateli. 

Neoprávněná kritika, obvinění či napomenutí ze strany zaměstnavatele. 

Neplacené přesčasy.  

Neplacené volno během výpovědní lhůty. 

Neplacené volno po RD. 

Neplatná výpověď. 

Neplnění přestávek. 

Neposkytnutí rekvalifikace. 

Nepovolení plánované operace ze strany zaměstnavatele. 

Neproplacení dovolené v případě  ukončení pracovního poměru. 

Neproplacení jízdného. 

Neproplacení mzdy. V některých případech vůbec, ale většinou se jedná o to, že mzda je vyplácena se 

zpožděním. 

Neproplacení nemocenské. 

Neproplacení nočních směn, svátků… 

Neproplacení odstupného 

Neproplacení ošetřovného. 

Nepřidělování práce podle pracovní smlouvy. 

Nerespektování výpovědi dohodou. 

Nerovnocenný rozpis pracovních služeb. 

Nesdělování výše části mzdy. 

Nesouhlas s výpovědí. 

Nespadá do oblasti RP. 

Nespecifikovaný dotaz. 

Neumožněná úprava pracovní doby pro osobu pečující o dítě. 

Neumožnění čerpání dovolené. 

Neuznání pracovní neschopnosti. Výpověď a výpovědní lhůta. 

Neuznaný nárok na dovolenou kvůli pracovní neschopnosti. 

Neuznaný pracovní úraz. 

Nevpuštění matky s dítětem do obchodu. 

Nevydání zápočtového listu. 

Nevypisování služeb. 

Nevzetí dětí do školky po skončení RD, postup. 

Nevzetí dětí do školky. Neplacené volno až do 4 let věku dítěte. 

Nevzetí dětí do školky. Práce pro zaměstnavatele na dohodu z domova. 

Nevzetí dětí do školky. Zůstání doma s dětmi do 7 let věku. 

Nezajištění vhodných pracovních podmínek. 

Nezapočítání praxe před nástupem na RD. 

Nezdůvodněné srážky ze mzdy. 

Nezohledňování překážek v práci na straně zaměstnance. 

Noční směny v těhotenství. 

Nucené pracovní cesty. 

Nucené prodloužení RD do 4 let věku dítěte kvůli obsazené pracovní pozici. 

Nucení ke změně vzhledu vůli zaměstnání. 
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Nucený dlouhodobý záskok související se změnou výkonu práce. 

Nucený návrat do práce po MD, bez RD a následná výpověď. Diskriminace z důvodu péče o děti. 

Oba rodiče na RD, platba pojistného. Přivýdělek u druhého rodiče na RD. 

Obrana proti výpovědi. 

Obtěžování a šikana na pracovišti 

Obtěžování sousedem, pomlouvání, sexuální obtěžování vnučky. 

Obvinění ze sexuálního obtěžování a zneužívání syna. 

Odebrání invalidního důchodu. 

Odebrání osobního ohodnocení. 

Odebrání prémií z důvodu těhotenství. 

Odebrání prémií za neplnění práce, která není součástí pracovní smlouvy. 

Odebrání všech bonusů kvůli výtce. 

Odhlášení zaměstnankyně během dovolené 

Odchod do předčasného důchodu. 

Odmítání předložení evidenčního listu. 

Odmítání sdělení pracovních podmínek. 

Odmítnutí pracovní cesty z důvodu péče o dítě. 

Odmítnutí uchazečky o místo kvůli tomu, že v dané firmě, již pracuje její manžel. 

Odpočinek mezi pracovními dny. 

Odvolání z pozice. 

Ohlášení těhotenství na ÚP. Nárok na dávky. 

Ochranná lhůta. 

Okamžitá výpověď. 

Osobní spory na pracovišti. 

Osobní vyzvednutí zápočtového listu. 

Ošetřování člena rodiny / Paragraf na dítě 

Otcovská dovolená. 

Otěhotnění během výpovědní lhůty. 

Otisky prstů a vyfotografování při příchodu a odchodu do/ze zaměstnání. 

Oznámení délky RD personálnímu oddělení. 

Paragraf na svatbu. 

Partnerské vyhrožování. 

Placení záloh při ŽL. 

Plánované školení během MD. 

Plánování dalšího těhotenství tak, aby se PPM počítala stejně jako u prvního dítěte. 

Platba pojistného po rozvázání pracovního poměru dohodou. 

Platnost příručky Gender a trh práce. 

Platnost smlouvy uzavřené nezletilým. 

Platnost výpovědi podané během PN. 

Podání výpovědi během RD. 

Poděkování za zodpovězení dotazu. Upřesnění odpovědi. 

Podepsání nového mzdového výměru během PN. 

Podepsání plné moci při vstupním pohovoru. 

Podepsání zápočtového listu je rovno podepsání výpovědi? 

Podepsání žádosti o neplacené volno při přechodu na RD. 

Podmínky MD/RD pro ženy a pro muže. 

Podnikání během RD a započítávání této doby do důchodového pojištění. 

Podnikání během rodičovské a případný návrat do zaměstnání po RD. 

Podpora v nezaměstnanosti počítaná z RP. 

Podpora v nezaměstnanosti. 

Pohyblivý základ mzdy a prémií. 

Pokračování v práci i po ukončení platnosti smlouvy na dobu určitou. 

Pokuta za odchod z práce. 

Poloviční úvazek k HPP. 

Pomůcky pro leváky. „Diskriminace leváků.“ 

Porušení pracovní kázně. 

Porušování důstojnosti zaměstnanců. 

Postup po skončení vyplácení rodičovského příspěvku u hendikepovaného dítěte. 
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Postup po skončení vyplácení rodičovského příspěvku u nezaměstnané. 

Postup při pracovním úrazu 

Potvrzení o nemožnosti výkonu práce během těhotenství. 

Povinná lékařská prohlídka v zaměstnání. 

Povinnost nástupu na MD. 

Povinnost předložit platový výměr invalidního důchodu zaměstnavateli. 

Povinnosti na ÚP. 

Povolení k práci. 

Pozastavení živnosti během MD. 

Práce bez nároku na mzdu. 

Práce bez pracovní smlouvy (s příslibem jejího dodání). 

Práce ne/vhodná pro těhotné. 

Práce neodpovídající vzdělání. 

Práce v zahraničí, porod dítěte v zahraničí, možnosti dávek v ČR. 

Práce z domova během pracovní neschopnosti, její neproplacení. 

Pracovní neschopnost a nárok na ni.  

Práva pracujících důchodců. 

Právní úprava péče o děti do tří let. 

Právo na vyžádání pracovního posudku. 

Prodání podniku během čerpání PN. 

Prodej firmy během RD. Postup po skončení RD. 

Prodej firmy, neplacení mezd zaměstnancům, nekomunikování s nimi. 

Prodloužení doby s dítětem doma na dobu 4 let. 

Prodloužení RD. 

Prodloužení služebního poměru v případě odchodu na MD. 

Prodlužování pracovní smlouvy na dobu určitou. 

Prodlužování zkušební doby. 

Prohlubování kvalifikace. Povinnost doplnit si vzdělání. 

Pronásledování na pracovišti. 

Propustka na plánovanou operaci. 

Propuštění před důchodem. 

Propuštění před koncem platnosti smlouvy na dobu určitou. 

Pružná pracovní doba. 

Přechod z PPM na RP. 

Přechodné místo výkonu práce. 

Překvalifikovanost. 

Přeplácení mzdy. 

Přerušení dovolené vzhledem k nutnosti doprovodu k lékaři. 

Přeřazení na jiné pracoviště během těhotenství vzhledem k možným rizikům. 

Přesčasy při zkráceném úvazku. 

Přesčasy v těhotenství. 

Přestěhování firmy během RD. 

Přestěhování zaměstnavatele během RD. Nedání výpovědi a odstupného, ale pronajmutí kanceláře, které se 

bude odečítat z platu. 

Převedení zaměstnance na jinou pozici. 

Přidělování práce navíc, která není předmětem pracovní smlouvy. 

Příchod a odchod na/z pracoviště. 

Přijetí cizího člověka na pozici, na kterou se hlásil člověk pracující v dané firmě. 

Přikázání dlouhodobého zástupu. 

Příplatek za práci. Neproplacení výplaty. 

Připomínka / Upozornění na nezodpovězený dotaz. 

Příspěvky PPM A RP v ČR a v Německu. 

Přivýdělek během MD / RD či pobírání RP.  Co z toho plyne pro výpočet další PPM? 

Přivýdělek během pobírání dávek. 

Přivýdělek během pobírání odstupného. 

Přivýdělek jako OSVČ placení sociálního a zdravotního pojištění. 

Přivýdělek k důchodu. 

Přivýdělek v částečném invalidním důchodu. 
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Přivýdělek ženy v domácnosti. 

Přiznání invalidního důchodu. 

Přiznání podpory v nezaměstnanosti po RD. 

Rekvalifikace. 

Rizikové těhotenství a MD. 

Rizikové těhotenství, výplata nemocenské a vycházky. 

Rodičovský příspěvek v měsíci, kdy dítě dosáhne 3 let. 

Rozdíl mezi částečným a plným úvazkem co se týká nemocenské, paragrafu. 

Rozdíl mezi mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem. 

Rozdíl mezi návratem do zaměstnání po MD a RD. 

Rozdílné platové ohodnocení za stejnou práci. 

Rozhodnutí o vycházkách. 

Rozsah pracovní doby. 

Roztrhání podepsané dohody o ukončení pracovního poměru. 

Rozvržení pracovní doby.  

Samoživitelky.  

Sexuální obtěžování na pracovišti. 

Sexuální obtěžování. 

Skončení vyplácení RP během čerpání RD. 

Služební cesty během těhotenství. 

Služební cesty ve zkušební době. 

Smlouva na dobu určitou a otěhotnění během této doby. 

Smluvní pokuta. 

Smrt dítěte během MD, nárok na MD. 

Snímání otisků prstů v zaměstnání. 

Snížení mzdy. 

Snížení platu po návratu z RD - jako „adaptace“. 

Souběžné pobírání dávek. 

Souběžné pobírání PPM a RP. 

Střídání osob v čerpání MD/RD. 

Studium při RD. 

Svatba během pracovní neschopnosti. 

Šikanózní výkon práva. 

Školení ve volném čase. 

Špatně započítaná praxe. Dorovnání rozdílu. 

Těhotenství ve zkušební době. 

Trestný čin pomluvy. 

Účast na výběrovém řízení na stejnou pozici během zástupu za MD. 

Udělení důtky. 

Ukládání mzdy do smyšlené banky. 

Ukončení platnosti smlouvy během MD/ RD.  

Ukončení platnosti smlouvy během pracovní neschopnosti. 

Ukončení platnosti smlouvy během těhotenství.  

Ukončení pracovního poměru během čerpání RD, nárok na další PPM a volbu délky RP. 

Ukončení pracovní neschopnosti. 

Ukončení pracovního poměru 

Ukončení služebního poměru v době čerpání RD. 

Umělé zrušení a znovu vytvoření pracovního místa. 

Umožnění práce z domova pro osoby pečující o dítě či o své rodiče. 

Upozornění na zrušení pracovního místa krátce před důchodem. 

Úprava pracovní doby pro osoby pečující o dítě či o své rodiče. 

Urážení žen na pracovišti. 

Urážlivé články v časopisech. 

Uvádění zaměstnanců v omyl. 

Uvedení mateřské a rodičovské dovolené v životopisu. 

Více DPČ u jednoho zaměstnavatele. 

Více pracovních úvazků. 

Volba délky rodičovského příspěvku u druhého dítěte. 
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Volno mezi směnami. 

Volno pro otce během porodu. 

Vrácení přeplatku RP. 

Výběrové řízení při dřívějším návratu do zaměstnání z RD. 

Vydání zápočtového listu. 

Vyhrožování a nucení k práci během pracovní neschopnosti. 

Vyhrožování v práci. 

Vyhrožování výpovědí. Opožděné výplaty. 

Vyhrožování ze strany zaměstnavatele, křivé obviňování. 

Vyhrožování ze strany zaměstnavatele. Donucování k výpovědi. 

Výkon práce během OČR. 

Vykořisťování. 

Vymáhání pohledávky i po smrti. 

Vyobrazování polo/nahých ženských těl. 

Výplata PPM a RP. 

Výplatní pásky. 

Výpočet dovolené během dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

Výpočet odvodů na zdravotní a sociální pojištění. 

Výpočet podpory v nezaměstnanosti. 

Výpočet pravděpodobného výdělku. 

Výpočet výše mateřské. 

Výpočet výše výživného. Vyživovací povinnost. 

Výpověď a výpovědní lhůta. 

Výpověď během MD/RD. 

Výpověď během OČR. 

Výpověď během pracovní neschopnosti. 

Výpověď během těhotenství. 

Výpověď během zkušební doby. 

Výpověď kvůli odsouzení. 

Výpověď kvůli opakované nemoci dítěte. 

Výpověď kvůli přiznání invalidního důchodu. 

Výpověď kvůli žádosti otce dítěte na čerpání RD. 

Výpověď z důvodu péče o dítě u samoživitelky. 

Výpověď z pracovního poměru podepsána třetí osobou. 

Výpověď ze zdravotních důvodů. 

Vyřazení z evidence ÚP. 

Výše rodičovského příspěvku 

Výše výdělku během dovolené na zotavenou 

Výtka zaměstnanci a jak ji udělit. 

Vyžadování podpisu nevýhodného pracovního řádu. 

Vzetí výpovědi zpět. 

Zajištění vhodných pracovních podmínek. 

Zákaz přesčasů pro osoby pečující o dítě do 1 roku věku. 

Zákon o ženách. 

Zaměstnání v rámci organizace EU jen pro muže. 

Zaměstnavatel nemá místo pro osobu vracející se z RD. 

Zaměstnavatel neplatí ani minimální mzdu. 

Zaměstnavatel nutí zaměstnance k přestupku. 

Zaměstnavatel si nárokuje služby, které přímo nesouvisí s výkonem práce. 

Zaměstnavatel žádá v průběhu RD o sdělení, zda se po RD zaměstnankyně chce vrátit do zaměstnání. 

Zánik nároku na RP na první dítě, když další dítě je předáno do péče jiné osobě. 

Započítávání MD a RD do odpracovaných let. 

Započítávání praxe v oboru. 

Započtení pohledávek z pracovněprávního vztahu. 

Zařazení do platové třídy. 

Zástup za MD / RD.  

Zaučování do nové práce bez pracovní smlouvy. 

Zavedení práce z domova. 
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Zdravotní prohlídka a výpis z trestního rejstříku jako podmínky pro podepsání pracovní smlouvy. 

Zjištění těhotenství po skončení pracovního poměru. 

Zkoušky v zaměstnání jen pro někoho. 

Změna názvu zaměstnavatele během MD. 

Změna pracovní pozice po návratu do zaměstnání po pracovní neschopnosti. 

Změna pracovní smlouvy z doby určité na neurčitou. 

Změna pracovních podmínek. 

Změna sídla firmy a platnost pracovních smluv. 

Změna výše PPM. 

Změna zaměstnavatele během čerpání MD / RD. 

Změna zaměstnavatele. 

Změny ohledně mateřské dovolené i pro stávají osoby na MD? 

Zrušené odměny kvůli dostatečně vysokému příjmu. 

Zrušení dovolené v jejím průběhu. 

Zrušení firmy a přechod pod jinou. 

Zrušení osobního ohodnocení. 

Zrušení pracovní pozice během MD / RD. 

Zrušení pracovního místa během PN. 

Zrušení pracovního poměru dohodou v průběhu RD. 

Zrušení zaměstnaneckých benefitů kvůli nástupu na MD. 

Zrušení zaměstnavatele během těhotenství či MD / RD. Postup. Nárok na odstupné. 

Zřízení dětského koutku ve firmě 

Zvolení délky RP. 

Zvýšení platu. 

Žádný úvazek po návratu z RD. 

Žádost o invalidní důchod během RD. 

Žádost o odstoupení z funkce během PN. 

Žádost o pomoc s BP. 

Žádost o RD. 

Žádost o rodičovský příspěvek. 

Žádost o změnu z polovičního úvazku na celý. 

Ženy na noční směně. 

Příloha č. 4: Přiložený disk s excelovým souborem obsahujícím 

analyzované dotazy rozdělené dle pohlaví osob, které je položily. 

 

Vzhledem k celkovému rozsahu diplomové práce jsem se rozhodla tabulky zobrazující 

dotazy rozdělené dle pohlaví tazatelů nevkládat do samotného tištěného textu diplomové 

práce, ale vložila jsem je na samostatný disk, který se tak stal součástí příloh této diplomové 

práce a je k nalezení ve vlepené obálce v deskách předkládané práce. V tabulce jsou 

k nahlédnutí také okódované dotazy v rámci jednotlivých let.  
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