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Situace osob pečující o děti do 10 let v ČR a Německu 
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ÚVOD 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮZKUMU 

V období od 3. září do 30. září 2012 zrealizovala jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings online dotazníkové šetření 
mezi osobami pečujícími o děti do 10 let. Šetření je součástí mezinárodního projektu FIT FOR FLEXI, který je zaměřen na 
přenos inovací v oblasti flexibilního zaměstnávání a slaďování rodiny a práce. Šetření bylo obsahově navrženo dle výzkumu 
německého partnera projektu, kterým je Institut pro výzkum inovativních forem organizace práce a prevenci (Forschungsinstitut 
für innovative Arbeitsgestaltung und Prävention e.V., FIAP e.V).  

Výchozí data šetření v ČR  

Respondenti: osoby pečující o děti do 10 let věku 

Počet respondentů: 400 (po očištění základního vzorku 350) 

Metoda výběru respondentů: anketa 

Technika sběru dat: online strukturovaný dotazník 

Sebraná data získaná od českých respondentů byla konzultantkou z agentury pro výzkum trhu očištěna o data neúplná a data 
nevyhovující podmínkám šetření, která neprošla screeningovou částí. 

 

MEZINÁRODNÍ ROZMĚR DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Původní šetření bylo provedeno v Německu v období od 27. května do 7. června 2011. Zadavatelem byla Technická univerzita 
Dortmund, jejíž pracovníci působí v institutu FIAP e.V. Šetření bylo realizováno v rámci projektu „FlexiBalance: Work-Life-
Balance in flexiblen Arbeits- und Beschäftigungsformen“ a zpracovala jej společnost forsa (Gesellschaft für Sozialforschung 
und statistische Analysen mbH). Projekt vznikl ve spolupráci organizací: Technische Universität Dortmund, Trainingszentrum 
Zeitarbeit, Manpower a ElternService AWO. 

Výchozí data šetření v Německu  

Respondenti: osoby pečující o děti do 10 let věku 

Počet respondentů: 501 

Metoda výběru respondentů: vícestupňový náhodný výběr 

Technika sběru dat: CATI (telefonické dotazování na základě struktur. dotazníku) 

 

PŘEDMĚT A CÍL ŠETŘENÍ 

Předmětem obou šetření, jež byly provedeny v Německu i v ČR, bylo zmapování podmínek, které podporují či naopak 
znesnadňují pracovní uplatnění žen a mužů, kteří jsou zodpovědní za péči o děti do 10 let. Výsledky obou šetření byly 
porovnány v mezinárodním kontextu. 

Cílem šetření provedeného v Německu bylo na základě výsledků dotazníkového šetření navrhnout inovativní koncept 
personálních služeb podporujících sladění rodinného a pracovního života. Tato potřeba vyplynula z aktuální situace na 
německém trhu práce, která je charakteristická odlivem kvalifikovaných a odborně způsobilých pracovníků, často žen, a to v 
důsledku nedostatečného zázemí pro harmonizaci rodinných závazků a práce. 

Cílem šetření provedeného v ČR bylo na základě výsledků dotazování definovat klíčové oblasti a podmínky, které znesnadňují 
pracovní uplatnění rodičům pečujících o malé děti a dále se zaměřit na podporu jejich odstranění. Díky porovnání obdobných 
cílových skupin v ČR a Německu jsme získali důležité srovnání v mezinárodním měřítku. 



2 

 

KLÍČOVÉ VÝSTUPY ŠETŘENÍ 

 

1. Stále převládá tradiční rozdělení rolí v rodině 

Výsledky šetření potvrdily, že péče o děti a chod domácnosti je nerovnoměrně rozdělena mezi partnery a je téměř výlučně v 
rukou žen1. 85 % českých žen nese hlavní zodpovědnost a pouze 15 % z nich se dělí rovnocenným dílem se svým partnerem.  
Ženy s vyšším vzděláním se o chod domácnosti a péči o dítě dělí se svým partnerem častěji. V Německu je situace obdobná.  
 

2. České ženy přerušují výdělečnou činnost z rodinných důvodů vyjma mateřské či rodičovské dovolené mnohem 
méně, než je tomu u žen v Německu. Průměrný počet hodin, které odpracují české ženy pečující o malé děti, je 
výrazně vyšší ve srovnání se situací v Německu. 

Kromě mateřské či rodičovské dovolené přerušilo pouze 29 % českých žen výdělečnou činnost z rodinných důvodů v 
porovnání s 69% podílem žen německých. Častěji k přerušení došlo u žen s nižším vzděláním a také ve větších městech. 

Ačkoliv platí, že ženy pečující o malé děti pracují méně hodin než před narozením prvního dítěte, průměrný týdenní počet 
odpracovaných hodin u českých žen včetně hodin přesčasových je výrazně vyšší v porovnání se situací v Německu.  
 

3. České ženy pečující o malé děti jsou méně spokojené než ženy v Německu 

Současné řešení osobní situace českých žen pečujících o malé děti, které zároveň musí řešit slaďování rodinných závazků s 
pracovními povinnostmi, uspokojuje do jisté míry tři pětiny z nich. Z toho je však pouze 14 % žen spokojeno bez jakýchkoliv 
výhrad. Výrazně méně jsou spokojeny ženy s bydlištěm v malých městech a vesnicích ve srovnání s ženami z velkoměst. V 
Německu je situace příznivější, kdy celých 77 % žen je spokojeno. 
 

4. K nejčastějším důvodům, které nutí české ženy pracovat i při péči o malé děti, jsou důvody finanční. Pro většinu 
žen je však práce významným nástrojem seberealizace a péče pouze o děti a domácnost je neuspokojuje.  

Finance jsou nejčastějším důvodem, který motivuje české ženy k pokračování v práci i při péči o malé děti. Pro necelé čtyři 
pětiny dotázaných žen je však práce i místem jejich seberealizace a pouze péče o domácnost a děti by je neuspokojila. 

Pro německé ženy, které pečují o malé děti a zároveň pracují, je nejvýznamnější pohnutkou k práci jejich vlastní motivace. 
Finanční důvody jsou důležité pro tři čtvrtiny z nich. Významnější faktor je však dostatečné zajištění hlídání dětí, se kterým je 
spokojeno až 86 % z nich. 
 

5. Potřeba věnovat se pouze svému dítěti, je nejčastějším důvodem žen k přerušení pracovní činnosti. Nedostatečná 
flexibilita zaměstnavatele s ohledem na pracovní dobu a místo práce však odrazuje pracovat až tři čtvrtiny českých 
žen na mateřské či rodičovské dovolené. V Německu je situace příznivější. 

Až čtyři pětiny nepracujících českých žen souhlasí, že prioritním důvodem k přerušení výdělečné činnosti je jejich potřeba 
věnovat se péči o dítě. V Německu je situace obdobná. 

Významným důvodem, který snižuje motivaci českých žen k pokračování v práci i při péči o dítě, je v 71 % případů 
nedostatečná flexibilita ze strany zaměstnavatele. V Německu však s tímto souhlasí polovina žen, z toho pouze 35 % považuje 
nedostatečnou flexibilitu zaměstnavatele za výraznou překážku. 

6. Významným faktorem, který brání ženám v jejich profesním uplatnění při péči o malé děti, je nedostatečná 
nabídka zajištění hlídání dětí. České ženy vnímají situaci velmi negativně v porovnání s ženami v Německu, které 
hodnotí podmínky pro zajištění hlídání dětí výrazně lépe. 

                                                             

1 Vzhledem ke skutečnosti, že mezi respondenty  českého šetření byly v 99 % ženy (Německo: 92 % žen), jsou celkové výsledky vztaženy na tuto skupinu. 
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Pouze 11 % českých pracujících žen, které jsou zároveň zodpovědné za péči o malé děti, jsou zcela spokojené se způsobem 
zajištění péče o děti v době jejich pracovní činnosti. Necelá polovina respondentek je spokojena pouze do určité míry. Pro 
nepracující ženy v ČR, toho času na rodičovské dovolené, je nedostatečné zajištění hlídání dětí ve třech pětinách případů 
faktorem, který přispívá k tomu, že v současné době nepracují. 

Situace v Německu je z pohledu německých pracujících žen výrazně odlišná. 85 % z nich má dostatečně zajištěno hlídání dětí 
a celých 71 % všech žen vnímá situaci za zcela uspokojivou. Naopak nepracující ženy vnímají nedostatečné zajištění hlídání dětí 
jako brzdu pro jejich pracovní uplatnění i při péči o děti pouze v polovině případů, zcela významný faktor je to pro dvě pětiny z 
nich. 

Jak české, tak i německé ženy se shodují, že téměř všem z nich by výrazně usnadnilo pracovat, pokud by měly možnost využít 
zařízení péče o děti v místě bydliště. Toto a možnost sladit si pracovní dobu s otevírací dobou zařízení péče o děti by jak české, 
tak i německé ženy ocenily více než bezplatnou možnost hlídání dětí. Firemní školku by přivítalo 86 % českých a tři pětiny žen 
německých. V Čechách se s touto nabídkou ze strany zaměstnavatele setkaly však pouze 3 % žen, v Německu pak 12 % 
respondentek. 
 

7. Nabídka pracovních podmínek, které by pracujícím ženám, které zároveň pečují o malé děti, usnadnila jejich 
pracovní uplatnění, výrazně pokulhává za poptávkou. Více než tři pětiny českých žen neuspějí s požadavkem na 
flexibilní pracovní dobu. Více možností mají ženy ve větších městech a s vyšším vzděláním. Němečtí zaměstnavatelé 
nabízejí výrazně lepší podmínky pečujícím ženám, než je tomu na českém pracovním trhu. 

Téměř každá žena považuje flexibilní pracovní dobu za klíčový faktor, který by jí usnadnil skloubit péči o dítě a práci. To samé 
platí pro možnost sladit si pracovní dobu s otevírací dobou zařízení péče o děti. Naprostá většina všech českých i německých 
žen by ocenila možnost pracovat z domova. Za velmi významný faktor, který usnadňuje péči o malé děti, považují ženy i 
možnost pracovat na zkrácený úvazek.  

Nabídka českých zaměstnavatelů však z pohledu jejich pracovníků neodpovídá jejich potřebám. Pouze v necelých dvou 
pětinách případů se české ženy setkaly s možností využívat flexibilní pracovní dobu, což znamená, že zaměstnavatelé nejsou 
schopni uspokojit celé tři pětiny z nich. Výrazně lepší podmínky však mají ženy ve velkých městech, které mohou flexibilní 
pracovní dobu využívat až v polovině případů, zatímco ženy z malých měst a vesnic se s ní setkaly pouze ve čtvrtině případů. 
Německé ženy by flexibilní pracovní dobu ocenily v 93 % případů a celých 70 % z nich ji také může využívat.  

Pracovní dobu upravenou dle otevírací doby zařízení péče o děti nabízeli zaměstnavatelé ženám pouze ve 28 % případů, ačkoliv 
by toto významně pomohlo téměř každé ženě při slaďování rodinných závazků a jejich pracovních povinností. Výrazný propad je 
však mezi ženami s nižším vzděláním, které se s touto nabídkou nesetkávají na rozdíl od žen s úplným středoškolským a 
vysokoškolským vzděláním, jimž zaměstnavatel tuto možnost nabízí až v polovině případů. Výrazně více příležitostí mají ženy ve 
větších městech a častěji tuto možnost mají ženy starší 38 let. Co se týče situace žen v Německu, s nabídkou pracovní doby, 
která by byla sladěná s otevírací dobou zařízení péče o dítě, se setkala celá polovina německých žen. 
 

8. Nabídka zkrácených úvazků v České republice není dostačující.  Lepší podmínky nabízejí zaměstnavatelé ženám s 
vyšším vzděláním a ve větších městech. Situace německých žen je výrazně příznivější. 

V průměru pouze třetina českých žen měla možnost pracovat na zkrácený úvazek, ačkoliv až 87 % z nich by zkrácený úvazek 
umožnil lépe sladit rodinné povinnosti a práci. Výrazně méně se s touto nabídkou setkávají ženy z malých měst a vesnic a 
rovněž ženy s nižším vzděláním, kdy pouze každá desátá žena bez úplného středoškolského vzdělání měla možnost pracovat na 
zkrácený úvazek. Nejčastěji nabízejí zaměstnavatelé zkrácené úvazky v Praze a nejvíce by je ocenily ženy ve věku 18 – 33 let.  

Situace německých žen dle jejich vlastního mínění je velmi uspokojivá. Až 87 % žen se setkalo s možností pracovat na zkrácený 
úvazek, což činí nabídku a poptávku velmi vyrovnanou. 

9. Téměř každá česká žena by ocenila možnost pracovat z domova, pouze 16 % z nich se však s touto nabídkou u 
svého zaměstnavatele setkalo. Více šancí mají ženy s vyšším vzděláním a více zkušenostmi. O práci z domova mají 
zájem pouze dvě třetiny německých žen, nicméně zaměstnavatelé jsou schopni uspokojit celou polovinu z nich. 

Práce z domova není příliš rozšířena jak na českém, tak i německém pracovním trhu. České ženy se setkaly s touto nabídkou 
pouze v 16 % případů. Častěji mají možnost pracovat z domova ženy s vyšším vzděláním, které mají více pracovních 
zkušeností. Práci z domova využívají častěji ženy na území Čech ve větších městech. 
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Rozdíl v mezinárodním srovnání byl zaznamenán především v samotném zájmu žen o možnost pracovat z domova. Zatímco v 
ČR by téměř každá žena tuto možnost ocenila a 64 % považuje tuto možnost za velmi důležitou, v Německu se jedná pouze o 
necelé dvě třetiny ze všech dotázaných. 
  

10. S individualizovaným přístupem ke svým potřebám se české ženy s malými dětmi setkávají pouze výjimečně na 
rozdíl od žen žijících v Německu. Většina žen by však tuto možnost ocenila.  

S možností využít kontaktní osobu na pracovišti, která by podpořila ženy s malými dětmi při slaďování jejich rodinných závazků a 
pracovních povinností, se setkalo pouze 13 % všech dotazovaných žen v ČR. Nejvíce by tuto možnost ocenily ženy ve veku 18 
– 33 let a význam této nabídky klesá s růstem vzdělání žen. V Německu se s touto nabídkou setkala více než polovina 
dotázaných žen. Obdobná situace platí v případě možnosti využít kontaktní osobu na pracovišti, která by podporovala kariérní 
postup žen pečujících o malé děti či organizovala jejich další vzdělávání. S individualizovaným přístupem se ženy více setkávají u 
zaměstnavatelů v Čechách než na Moravě a také ve větších městech. 
 

11. Kariérní posun je velmi důležitý i pro ženy pracující na zkrácený úvazek, čeští zaměstnavatelé však tuto příležitost 
nabízejí pouze omezeně. V Německu je situace příznivější. 

Více než čtyři pětiny českých žen by ocenily možnost, pokud by se mohly profesně posunout i při práci na zkrácený úvazek. 
Pouze 13 % všech žen se s takovouto možností ze strany zaměstnavatele setkalo. V Německu by tuto nabídku ocenilo 69 % 
žen a více než polovina z nich ji může také využít. 
 

12. Kontakt se zaměstnavatelem udržuje během rodičovské dovolené výrazně více německých žen ve srovnání se 
ženami v Česku. Šest žen z deseti na rodičovské dovolené je motivováno k návratu do práce díky zájmu ze strany 
zaměstnavatele. To samé však platí i pro ženy v Německu. 

Až tři pětiny německých žen si zachovaly kontakt se zaměstnavatelem i po dobu rodičovské dovolené. S tímto souhlasí 45 % 
žen dotazovaných v Česku, nicméně pouze u necelé čtvrtiny všech českých žen se jednalo o kontakt aktivní. 

Dvěma pětinám českých žen na mateřské dovolené chybí jako motivace pro návrat do práce zájem ze strany zaměstnavatele, 
nicméně většina z nich s tímto nesouhlasí. Nedostatečný zájem ze strany zaměstnavatele pociťuje pouze třetina žen na 
rodičovské dovolené v Německu.  

Pracující ženy, které zároveň pečují o malé děti, jsou motivovány zaměstnavatelem k pokračování v práci ve 68 % případů, 
nicméně zcela souhlasí pouze 15 % z nich.  V Německu je situace obdobná, nicméně bez výhrad souhlasí až dvojnásobek žen 
v porovnání se situací v ČR. 
 

13. České ženy na rodičovské dovolené nezahálejí. Tři čtvrtiny z nich hodnotí rozvoj svých obecných dovedností 
během rodičovské dovolené velmi pozitivně. Německé ženy jsou zdrženlivější. Odborné dovednosti však stagnují. 

V průměru více než tři čtvrtiny českých žen považují rodičovskou dovolenou za dobu, která jim umožnila zlepšit jejich obecné 
dovednosti jako např. schopnost řešit více úkolů najednou, pracovat rychle a efektivně, zvládat stres, přejímat zodpovědnost či 
vcítit se do potřeb druhých lidí. Výjimku tvoří pouze odborné dovednosti, kde dochází k posunu výrazně méně u obou skupin. 
Nicméně většina všech žen souhlasí s tím, že zkušenosti získané péčí o dítě a nové kompetence osvojené během rodičovské 
dovolené, z nich dělají výkonnější zaměstnance. 
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SLOŽENÍ RESPONDENTŮ 

U obou šetřených skupin, tj. osob pečujících o děti do 10 let v ČR a Německu, byla uplatněna tato základní segmentační 
kritéria: 

 

Báze v absolutních hodnotách pro klíčová kritéria uvádíme níže: 

Celkem Pohlaví Věk Pracovní status Vzdělání  
  Ženy Muži 18-

33 
let 

34-
37 
let 

38-
40 
let 

41 
let a 
více 

Pracující Nepracující ZŠ SŠ/bez 
maturity 

SŠ 
/matur. 

VŠ 

ČR 350 346 4 97 102 91 60 161 189 51 106 138 55 
Německo 501 463 38 124 118 99 160 250 251 52 195 148 106 

 

Celkem Region Velikost bydliště 
ČR Praha STČ SZ JZ SV JV Stř. Morava Morav.Slez. 0-4.999 5 tis.-100 tis. 100 tis. a více 
350 41 43 38 41 47 58 46 36 135 141 74 

 

SHRNUTÍ VÝCHOZÍCH DAT A ROZDĚLENÍ RESPONDENTŮ DLE SEGMENTAČNÍCH KRITÉRIÍ 

ČR Německo 
Počet respondentů 

400 (350 po očištění vzorku) 501 
Společný znak 

Osoby pečující o děti do 10 let 
Pohlaví 

99 % žen 92 % žen 
Věk 

Rovnoměrně zastoupeny věkové kategorie 18-33 let, 34-37 
let, 38-40 let, nižší podíl 41 a více let 

Rovnoměrně zastoupeny věkové kategorie 18-33 let, 34-37 
let, 38-40 let, vyšší podíl 41 a více let 

Pracovní status 
46 % pracující / 54 % nepracující 50 % pracující / 50 % nepracující 

Rodinný stav 
61 % vdaná či ženatý žijící ve společné domácnosti 79 % vdaná či ženatý žijící ve společné domácnosti 

Vzdělání 
15 % ZŠ, 70 % SŠ, 16 % VŠ 10 % ZŠ, 69 % SŠ, 21 % VŠ 

Regionální složení 
12 % Praha, 12 % Střední Čechy, 76 % ostatní regiony 88 % Z Německo, 12 % V Německo 

Počet osob žijících v domácnosti 

Segmentační kritéria  

Demografická kritéria: pohlaví, věk, rodinný stav, počet osob žijících v domácnosti, počet dětí do 10 let 
žijících v domácnosti, počet dětí do 18 let žijících v domácnosti 

Socioekonomická: pracovní status, vzdělání, průměrný čistý příjem celé domácnosti 

Geografická: region 



6 

 

35 % domácností se 4 osobami 46 % domácností se 4 osobami 
Počet dětí do 18 let žijících v domácnosti 

39 % domácností se 2 dětmi, 39 % s 1 dítětem 51 % domácností se 2 dětmi, 31 % s 1 dítětem 
Počet dětí ve věku do 10 let 

62 % jedno dítě 54 % více dětí 
Současný průměrný čistý příjem celé domácnosti 

37 % respondentů 25.000 – 37.500 Kč,  
27 % respondentů 12.500 – 25.000 Kč 

62 % respondentů nad 62.500 Kč 

Průměrný čistý příjem celé domácnosti před narozením 1. dítěte 
36 % respondentů 25.000 – 37.500 Kč,  
22 % respondentů 37.500 – 50.000 Kč 
19 % respondentů 12.500 – 25.000 Kč 

60 % respondentů nad 62.500 Kč 

 

Obě zkoumané skupiny respondentů vykazovaly tyto základní charakteristiky: 

 Jednalo se o osoby pečující o děti do 10 let, z toho téměř výlučně o ženy.  

 V obou zkoumaných skupinách bylo poměrně rovnoměrné rozložení žen ve věkových kategoriích 18-33 let, 34-37 

let, 38-40 let. V české skupině byl nižší podíl žen ve věku 41 a více let na rozdíl od německé skupiny, kde byly tyto 

ženy zastoupeny s vyšším podílem.  

 V obou skupinách byli obdobně rovnoměrně zastoupeni respondenti jak pracující, tak i nepracující.  

 V obou skupinách převládali respondenti, jejichž rodinný stav byl vdaná či ženatý, žijící ve společné domácnosti s 

manželem či manželkou.  

 V obou skupinách byl zastoupen reprezentativní vzorek respondentů dle vzdělání. V průměru 70 % respondentů 

uvedlo jako nejvyšší dokončené vzdělání středoškolské. 

 V německé skupině převládali s 88% převahou obyvatelé západní části Německa. Vzorek českých respondentů byl 

reprezentativně rozložen do všech regionů ČR. Dvě pětiny českých respondentů bydlí ve středních a větších městech s 

5.000 – 99.999 obyvateli, stejný podíl uvedl bydliště v malých městech a vesnicích s 0 – 4.999 obyvateli. Pětina 

respondentů bydlí ve velkých městech nad 100.000 obyvatel. 

 U obou zkoumaných skupin převládalo zastoupení domácností, které čítají čtyři osoby včetně dětí. Ve vzorku českých 

respondentů byly výrazně zastoupeny i domácnosti s počtem tři osoby a pět a více osob. 29 % německých 

respondentů žije v domácnosti o 3 osobách.  

 Současný průměrný čistý příjem celé domácnosti se v porovnání obou skupin velmi výrazně lišil, což je způsobeno 

především odlišnou příjmovou hladinou ve sledovaných zemích. V tomto ohledu jsme zaznamenali zajímavý rozdíl, 

kdy průměrný čistý příjem české domácnosti se po narození 1. dítěte snížil, zatím v případě německých respondentů 

došlo v průměrném zhodnocení k mírnému nárůstu.
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ODPOVĚDI RESPONDENTŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V MEZINÁRODNÍM POROVNÁNÍ 

ČR Německo 

Hlavní osoba zodpovědná za péči o domácnost 

v 85 % případů péče o domácnost a děti leží na jedné osobě (ženy) v 86 % případů péče o domácnost a děti leží na jedné osobě (z toho 92 % žen) 

Průměrný týdenní počet odpracovaných hodin 

59 % respondentů pracuje 30 a více hodin (z toho 59 % respondentů pracuje více než 41 hod.), 
zbytek respondentů pracuje nižší počet hodin. 

Třetina respondentů zastoupena ve skupině pracujících 30 – 40 hod., 28 % pracuje 10 až 19 
hod., 27 % pracuje 20 – 29 hod. 

Průměrný týdenní počet odpracovaných hodin před narozením 1. dítěte 

87 % respondentů pracovalo 30 a více hod. 81 % respondentů pracovalo 30 až 40 hod. 

Přerušení výdělečné činnosti z rodinných důvodů kromě MD/RD 

29 % ano 69 % ano 

Průměrná měsíční útrata za hlídání dětí 

57 % respondentů utratí do 1.250 Kč, pětina zajišťuje vlastní péči bezúplatně, 13 % hradí poplatky 
do 2.500 Kč. 

U německých respondentů byl rozptyl vyšší, čtvrtina hradí poplatky do 5.000 Kč, necelá pětina 
do 2.500 Kč a nad 5.000 Kč, 28 % respondentů zajišťuje péči samo. 

Míra spokojenosti respondentů se současným řešením osobní situace 

46 % spíše spokojeno, 26 % spíše nespokojeno 41 % spíše spokojeno, 36 % velmi spokojeno 

Pracující: důvody pro pokračování v práci 

1. finanční důvody (91 %, z toho zcela platí pro 54 %) 
2. péče o domácnost mi nestačí (79 %, z toho zcela platí pro 31 %) 

3. vlastní motivace (68 %, z toho zcela platí pro 34 %) 
4. zájem ze strany zaměstnavatele (68 %, z toho zcela platí pro 15 %) 

5. nabídka flexibility zaměstnavatelem (60 %, z toho zcela platí pro 16 %) 
6. dostatečné zajištění hlídání dětí (59 %, zcela platí pro 11 %) 

1. vlastní motivace (92 %, z toho zcela platí pro 62 %) 
2. dostatečné zajištění hlídání dětí (86 %, z toho platí pro 71 %) 

3. finanční důvody (74 %, z toho zcela platí pro 54 %) 
4. péče o dítě a domácnost mi nestačí (73 %, z toho platí pro 48 %) 

5. nabídka flexibility zaměstnavatelem (72 %, z toho zcela platí pro 49 %) 
6. zájem ze strany zaměstnavatele (61 %, z toho zcela platí pro 32 %) 
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Nepracující: důvody pro nepokračování v práci 

1. Chci se věnovat pouze svému dítěti (80 %, z toho zcela platí pro 46 %) 
2. Můj zaměstnavatel není dostatečně flexibilní s ohledem na pracovní dobu a místo práce (71 %, 

z toho zcela platí pro 69 %) 
3. Nemám dostatečně zajištěno hlídání dětí (60 %, z toho zcela platí pro 32 %) 

4. Můj zaměstnavatel nemá zájem o mou práci (38 %, z toho zcela platí pro 31 %) 
5. Finančně se to nevyplatí (31 %, z toho zcela platí pro 26 %) 

6. Nemám dostatečnou motivaci pracovat (25 %, z toho zcela platí pro 3 %) 

1. Chci se věnovat pouze svému dítěti (75 %, z toho zcela platí pro 53 %) 
2. Nemám dostatečně zajištěno hlídání dětí (51 %, z toho zcela platí pro 39 %) 

3. Můj zaměstnavatel není dostatečně flexibilní s ohledem na pracovní dobu a místo práce (50 
%, z toho zcela platí pro 35 %) 

4. Můj zaměstnavatel nemá zájem o mou práci (33 %, z toho zcela platí pro 20 %) 
5. Finančně se to nevyplatí (32 %, z toho zcela platí pro 19 %) 

6. Nemám dostatečnou motivaci pracovat (13 %, z toho zcela platí pro 6 %) 

Význam podmínek zajištění péče o děti, které usnadňují práci 
1. Otevírací doba zařízení péče o děti, která by odpovídala pracovní době (97 %) 

2. Zařízení péče o děti v místě bydliště (93 %) 
3. Zařízení péče o děti v místě pracoviště (88 %) 

4. Bezplatná možnost hlídání dětí (72 %) 
 

1. Zařízení péče o děti v místě bydliště (93 %) 
2. Otevírací doba zařízení péče o děti, která by odpovídala pracovní době (92 %) 

3. Bezplatná možnost hlídání dětí (78 %) 
4. Zařízení péče o děti v místě pracoviště (69 %) 

 Význam podmínek zaměstnavatele pro usnadnění práce při péči o dítě 

1. Flexibilní pracovní doba (100 %) 
2. Sladění pracovní doby s otevírací dobou zařízení péče o děti (98 %) 

3. Práce z domova (97 %) 
4. Zkrácený úvazek (87 %) 

5. Firemní hlídání dětí (86 %) 
6. Kariérní postup při zkráceném úvazku (82 %) 

7. Zajištění nouzového hlídání dětí zaměstnavatelem (75 %) 
8. Kontaktní osoba pro sladění pracovní doby s péčí o dítě (69 %) 

9. Kontaktní osoba pro kariérní rozvoj (54 %) 
10. Kontaktní osoba pro další vzdělávání (53 %) 

1. Flexibilní pracovní doba (93 %) 
2. Zkrácený úvazek (92 %) 

3. Sladění pracovní doby s otevírací dobou zařízení péče o děti (92 %) 
4. Kontaktní osoba pro sladění práce a rodiny (86 %) 

5. Kontaktní osoba pro sladění pracovní doby s péčí o dítě (76 %) 
6. Zajištění nouzového hlídání dětí zaměstnavatelem (72 %) 

7. Kontaktní osoba pro kariérní rozvoj (71 %) 
8. Kariérní postup při zkráceném úvazku (69 %) 

9. Práce z domova (64 %) 
10. Firemní hlídání dětí (60 %) 
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Zhodnocení reálné nabídky podmínek zaměstnavatele 

1. Flexibilní pracovní doba (Poptávka: 100 % / Nabídka: 37 %) 
4. Sladění práce s otevírací dobou dětského zařízení (Poptávka: 98 % / Nabídka: 28 %) 

2. Práce z domova (Poptávka: 97 % / Nabídka: 16 %) 
3. Zkrácený úvazek (Poptávka: 87 % / Nabídka: 33 %) 

5. Firemní hlídání dětí (Poptávka: 86 % / Nabídka: 3 %) 
6. Kariérní postup při zkráceném úvazku (Poptávka: 82 % / Nabídka: 13 %) 

7. Zajištění nouzového hlídání dětí zaměstnavatelem (Poptávka: 75 % / Nabídka: 0 %) 
8. Kontaktní osoba pro sladění práce s péčí o dítě (Poptávka: 69 % / Nabídka: 13 %) 

9. Kontaktní osoba pro kariérní rozvoj (Poptávka: 54 % / Nabídka: 10 %) 
10. Kontaktní osoba pro další vzdělávání (Poptávka: 53 % / Nabídka: 12 %) 

1. Flexibilní pracovní doba (Poptávka: 93 % / Nabídka: 70 %) 
2. Práce z domova (Poptávka: 64 % / Nabídka: 33 %) 
3. Zkrácený úvazek (Poptávka: 92 % / Nabídka: 87 %) 

4. Sladění práce s otevírací dobou dětského zařízení (Poptávka: 92 % / Nabídka: 53 %) 
5. Firemní hlídání dětí (Poptávka: 60 % / Nabídka: 12 %) 

6. Kariérní postup při zkráceném úvazku (Poptávka: 69 % / Nabídka: 36 %) 
7. Zajištění nouzového hlídání dětí zaměstnavatelem (Poptávka: 72 % / Nabídka: 11 %) 
8. Kontaktní osoba pro sladění práce s péčí o dítě (Poptávka: 86 % / Nabídka: 55 % 

9. Kontaktní osoba pro kariérní rozvoj (Poptávka: 71 % / Nabídka: 45 %) 
10. Kontaktní osoba pro další vzdělávání (Poptávka: 76 % / Nabídka: 55 %) 

Zhodnocení změn vyplývajících z péče o dítě a rodičovské dovolené 

1. Zkušenosti získané péčí o dítě ze mě dělají lepšího pracovníka. (82 %, z toho naprosto 
souhlasilo 36 %) 

2. Během RD jsem si osvojil/a nové dovednosti. (72 %, z toho naprosto souhlasilo 31 %) 
3. Využil/a jsem RD pro další sebevzdělávání. (60 %, z toho naprosto souhlasilo 32 %) 

4. Během RD jsem si zachoval/a kontakt se zaměstnavatelem. (45 %, z toho naprosto souhlasilo 
23 %) 

5. I při flexibilní pracovní době by došlo k omezení mého výkonu. (39 %, z toho naprosto 
souhlasilo 10 %) 

1. Zkušenosti získané péčí o dítě ze mě dělají lepšího pracovníka. (75 %, z toho naprosto 
souhlasilo 45 %) 

2. Během RD jsem si osvojil/a nové dovednosti. (59 %, z toho naprosto souhlasilo 33 %) 
3. Během RD jsem si zachoval/a kontakt se zaměstnavatelem. (58 %, z toho naprosto souhlasilo 

41 %) 
4. I při flexibilní pracovní době by došlo k omezení mého výkonu. (40 %, z toho naprosto 

souhlasilo 15 %) 
5. Využil/a jsem RD pro další sebevzdělávání. (21 %, z toho naprosto souhlasilo 12 %) 

 
Zhodnocení změn v dovednostech během mateřské či rodičovské dovolené. 

1. Porozumění druhým lidem, vcítění se (84 %, z toho se velmi zlepšilo u 51 %) 
2. Přejímání zodpovědnosti (82 %, z toho se velmi zlepšilo u 62 %) 

3. Schopnost řešit více úkolů zároveň (79 %, z toho se velmi zlepšilo u 61 %) 
4. Schopnost pracovat rychle a efektivně (79 %, z toho se velmi zlepšilo u 58 %) 

5. Zvládání stresu (74 %, z toho se velmi zlepšilo u 34 %) 
6. Schopnost pracovat samostatně (71 %, z toho se velmi zlepšilo u 60 %) 

7. Odborné dovednosti (34 %, z toho se velmi zlepšilo u 14 %) 

1. Schopnost řešit více úkolů zároveň (63 %, z toho se velmi zlepšilo u 39%) 
2. Porozumění druhým lidem, vcítění se (62 %, z toho se velmi zlepšilo u 28 %) 

3. Přejímání zodpovědnosti (61 %, z toho se velmi zlepšilo u 36 %) 
4. Schopnost pracovat rychle a efektivně (56 %, z toho se velmi zlepšilo u 28 %) 

5. Zvládání stresu (64 %, z toho se velmi zlepšilo u 36 %) 
6. Schopnost pracovat samostatně (43 %, z toho se velmi zlepšilo u 24 %) 

7. Odborné dovednosti (20 %, z toho se velmi zlepšilo u 6 %) 
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Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

 


