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Abstrakt
Tato monografie je druhou ze tří publikací, zpracovaných v rámci projektu „Nové
formy denní péče o děti v České republice“. Projekt se zaměřuje na rozšíření
dostupnosti kvalitní a různorodé nerodinné denní péče o děti. Hlavním nástrojem je
ověřování možností přenosu dobré praxe z Francie. Tato publikace se zaměřuje na
oblast, která vyžaduje v tomto kontextu důkladný rozbor, protože podmiňuje
převoditelnost francouzských zkušeností do české společnosti - ekonomické podmínky.
Zejména se soustřeďuje na zaměstnanost s přednostním zájmem o zaměstnanost žen
a genderové nerovnosti. Předmětem zkoumání je závislost životních podmínek mladých
rodin na míře a formách zaměstnanosti v obou zemích. Pozornost je věnována též
strategiím slaďování rodiny a zaměstnání a tomu, jak se promítá větší (ve Francii) či
menší (v ČR) nabídka služeb denní péče o děti v míře zaměstnanosti matek malých
dětí a v pracovních kariérách žen.
Klíčová slova: zaměstnanost; nezaměstnanost; ekonomické podmínky; flexibilní
formy zaměstnání; životní úroveň domácností; genderové nerovnosti; slaďování rodiny
a zaměstnání

Abstract
This study is the second of three publications produced as part of the research project
"New forms of child day care in the Czech Republic". The project focuses on the ways
of improving the accessibility of good quality and diverse non-family child day care.
The main instrument is the examination of the possibilities of transferring good
practices from France. This publication deals with a sphere that is crucial in this
context as it determines the transferability of the French experience to the Czech
society - economic conditions. Namely, it focuses on employment, paying special
attention to women's employment and gender inequalities. The objective of our
examination is the dependence of young families' living conditions on the forms of
employment and employment rate in both countries. Attention is also paid to work-life
balance strategies and to the ways a higher (in France) or a lower (in C.R.) supply of
child day care services reflects in the employment rates of mothers of young children
and in women's professional careers.
Key words: Employment; unemployment; economic conditions; flexible working
patterns; households’ standard of living; gender inequalities; work-life balance
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Úvod

Úvod
Tato monografie je druhou ze tří publikací,1 zpracovaných v rámci projektu
„Nové formy denní péče o děti v České republice“ řešeného Výzkumným ústavem práce
a sociálních věcí, v.v.i. za finanční podpory z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.2 Projekt se zaměřuje na dostupnost kvalitní a různorodé nerodinné denní
péče o děti, která je jednou ze zásadních podmínek podpory zaměstnanosti žen a
rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím harmonizace rodiny a zaměstnání.
Cílem projektu je popsat možnosti rozvíjení jedné z podmínek úspěšné harmonizace, tj.
rozšíření stávající nabídky denní péče o malé děti (především ve věku 0-6 let) v ČR na
základě příkladů dobré praxe ve Francii. Mezi nástroji slaďování pracovního a soukromého života má systém denní péče o děti významnou úlohu, i když nikoliv nezávisle
na dalších, zejména v oblasti zaměstnanosti, jako jsou flexibilní pracovní režimy a
pracovně-právní opatření ve prospěch rodičů malých dětí.
Slaďování aktivit v osobním a veřejném životě3 je velkým tématem současnosti,
se kterým se lze setkat v nejrůznějších politických, odborných a každodenních kontextech. Z charakteru a propojenosti těchto oblastí je zřejmé, že harmonizace pracovního
a soukromého života patří mezi cíle řady veřejných politik, přičemž v obou zemích je
řešena především v rámci rodinné politiky s přesahy do politiky sociální. M.Mätzke a I.
Ostner podtrhují dva hlavní společné zájmy různých veřejných politik protínající se mj.
v rodinné politice - genderové otázky a nejlepší zájmy dítěte (Mätzke, Ostner 2010, s.
389; srv. též Kocourková, 2002). Konkrétně to mj. znamená právě podporu rané
nerodinné péče o děti či zaměstnanosti rodičů malých dětí. Podobně např. Lohmann
et. al (2009: 12) definují tři základní cíle rodinné politiky jako dobré zabezpečení dětí
(child wellbeing), genderovou rovnoprávnost (gender equality) a slaďování pracovního
a rodinného života (balancing work and family life).
V úvodní části projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“ jsme
se tedy zaměřili na deskriptivní analýzu shodných a rozdílných souvislostí existence a
fungování systému denní péče o děti v ČR a ve Francii, které tento systém na jedné
straně determinují, ale na druhé straně jsou jeho rozvinutostí a charakterem ovlivňovány. Zejména se zaměřujeme na demografický vývoj a rodinné chování a na proměny
rodinné a sociální politiky (v samostatné publikaci Paloncyová, J. et al.: Rodinné
chování a rodinná politika jako východiska pro analýzu systému denní péče o děti ve
Francii a v České republice) a na otázky vývoje a podmíněnosti ekonomické aktivity
rodičů, zejména matek, malých dětí a jejich dopady na životní úroveň rodin, okrajově
také na možnosti sledovaných států financovat systém denní péče o děti (v této
publikaci).

1

Další dvě jsou: Paloncyová, J. et al. 2013. Rodinné chování a rodinná politika jako východiska pro
analýzu systému denní péče o děti ve Francii a v České republice a Paloncyová, J. et al., 2013 Systém
denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice.

2

více na http://www.vupsv.cz/index.php?p=care_for_children&site=default

3

V odborném tisku lze stále nalézat diskuse o charakteru a vztahu veřejného a soukromého života, co tyto
koncepty reálně obsahují, a také jak nazvat onen proces hledání souladu mezi zájmy a aktivitami
jednotlivců v jejich osobním a rodinném životě na straně jedné a jejich zapojením do společenského
života, zejména v oblasti zaměstnání. Zde od těchto diskusí abstrahujeme a slaďování (harmonizaci,
kombinování) soukromého a pracovního života chápeme především jako proces hledání jakési rovnováhy
mezi tou částí soukromého života, který se odehrává zejména v rodinné sféře a zájmem nebo potřebou
zapojit se (realizovat se) v oblasti profese a zaměstnání, a to rovnoprávným způsobem z hlediska
genderu.
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V analýze významných souvislostí zavádění inovací do českého systému denní
péče o děti tedy vycházíme z faktu, že státní podpora kapacitně dostačujících a
funkčních služeb nerodinné péče je součástí podpory slaďování rodinného života a
zaměstnání. Základní otázkou při analýze kombinování soukromého života a zaměstnání i při hodnocení jednotlivých nástrojů podporujících slaďování obou sfér je, nakolik
je řešení vztahu mezi rodičovskými a profesními (příp. dalšími osobními) aspiracemi
záležitostí soukromou a nakolik záležitostí společnosti, vlády (Edlund, 2007; Gershuny,
2000). Řada autorů dokazuje, že tam, kde je chápána harmonizace rodiny a zaměstnání jako politická, celospolečenská záležitost, tam jsou kromě vyšší zaměstnanosti
žen jednak menší nerovnosti mezi muži a ženami a jednak je tam vyšší porodnost,
jako je tomu např. ve skandinávských zemích a také ve Francii (Gauthier, Philipov,
2008, Sirovátka, 2006, Kocourková, 2006). Tam jsou i podpora rodiny a péče o děti
chápány jako úkol společnosti a komunity, nejen samotné rodiny.
Tato publikace si klade za cíl popsat a analyzovat proměny jedné ze dvou
základních stran slaďování, a to podmínek a souvislostí zaměstnanosti se zaměřením
na zaměstnanost rodičů, a zejména matek, malých dětí. Sleduje jak objektivní
podmínky zaměstnanosti obecně, tak specifika zaměstnanosti matek malých dětí, a
také, jak se tyto podmínky „střetávají“ se zájmy a preferencemi lidí nacházejících se
v životní etapě mladé rodiny a majících různé ambice ohledně profesního života.
Rozbor se soustřeďuje na to, jak se toto střetávání reálně projevuje v míře a formách
zaměstnanosti, především žen, a jak se tato různá míra a formy, a také individuální
ambice, promítají do materiálních stránek života rodiny a do dělby výdělečných a
dalších činností mezi partnery - rodiči.
ČR a Francie se dlouhodobě liší v mírách porodnosti, takže v nich nestejnou
měrou probíhá proces demografického stárnutí. Přitom fakta za tyto země potvrzují
tezi o vztahu porodnosti a míry zaměstnanosti žen, zejména matek nejmenších dětí.
Vyšší porodnost a vyšší zaměstnanost francouzských matek oproti českým podporuje
jiné nastavení rodinné a sociální politiky, i politiky zaměstnanosti a v posledních
desetiletích i míra podpory rovných příležitostí žen a mužů. V rámci těchto politik pak
hraje velmi významnou roli rozvinutost systému služeb denní péče o děti a jeho
podpora ze strany státu, regionů a municipalit.
Chceme-li také v ČR zlepšit podmínky pro mladé lidi při naplňování jejich rodičovských plánů, a tím snižovat ohrožení české společnosti důsledky demografického
stárnutí, je třeba zvážit mj. možnosti převzetí pozitivních prvků francouzského systému
denní péče o děti. Toto téma má svou závažnost i z hlediska makroekonomického
rozvoje a požadavku hledat rezervy zvyšování zaměstnanosti, k nimž patří právě
ekonomický potenciál mladých žen v době vyšší reprodukční aktivity (srv. např.
Kalíšková, Münich, 2012).
Adaptace francouzského, dlouhodobě se tvořícího, komplexně koncipovaného a
v porovnání s mnoha jinými zeměmi velkoryse finančně podporovaného4 systému
denní péče o děti na české podmínky je složitou záležitostí, proto je třeba analyzovat
předpoklady úspěšné adaptace v různých sférách. Zásadní jsou sice příznivé ekonomické podmínky a politická vůle obdobně propracovaný systém prosazovat, ale nutné
je znát také externí podmínky zavedení takového systém (těch prvků, které v ČR
neexistují nebo existují v podobě ne dostatečně funkční) i subjektivní podmínky (tj.
požadavky a preference potenciálních uživatelů služeb denní péče o děti a jejich
determinovanost životními podmínkami a situacemi mladých rodičů). V této publikaci
se zaměřujeme na jedno z řady témat vyžadujících analýzu, protože podmiňuje

4

8

viz Paloncyová et. al., 2013b
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převoditelnost francouzských zkušeností do české společnosti - na ekonomické
podmínky a zejména zaměstnanost, se zvýšeným zájmem o zaměstnanost žen. Zajímá
nás, jak se míra a formy zaměstnanosti v obou zemích utvářejí pod vlivem
ekonomického vývoje a individuálního jednání a aspirací.5
Pozornost bude věnována také tomu, jak se promítá větší (ve Francii) či menší
(v ČR) nabídka služeb denní péče o děti v míře zaměstnanosti matek malých dětí a
v pracovních kariérách žen.6

5

Aspirace jako takové zde zkoumat nebudeme, jen je třeba mít na paměti jejich význam při sledování
chování mužů a žen na trhu práce a ukazatelů zaměstnanosti.

6

Zde opět neslibujeme rozbor kariérních drah, ale sledování ukazatelů zaměstnanosti podle věku a
rodinného uspořádání.
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1. Zaměstnanost (žen) a rodičovství
Jedním z hlavních impulzů soudobého politického, odborného, ale i praktického,
zájmu o slaďování rodiny a zaměstnání je fakt stále většího podílu žen na trhu práce
v evropských zemích jako výsledek jejich rostoucí vzdělanosti, nezávislosti a společenské emancipace. Tento společný prvek moderních společností má v různých zemích
odlišné tempo prosazování a odlišnou cestu rozvoje ekonomické aktivity žen. V ČR
v posledních dvaceti letech došlo, obdobně jako v dalších postsocialistických zemích7
(Cazes, Nešporová 2003, OECDStat) a v protikladu k západním evropským zemím,
k poklesu zaměstnanosti žen. S obnovou tržních vztahů v 90. letech se objevil problém
nezaměstnanosti, který od samého počátku postihoval více ženy než muže. Souvisí to
především s jejich přerušovanou pracovní kariérou z důvodu péče o děti, (příp. o jiného
člena rodiny), jejíž podpora systémem služeb denní péče o děti výrazně oslabila, ale
také např. s koncentrací žen do oborů, které byly zejména v počáteční době
transformace nejvíce postiženy útlumem (viz např. Kuchař, 2007, s. 83). Svou roli hrají
i subjektivní faktory, především odlišné nahlížení na ženskou a mužskou pracovní sílu
mnoha zaměstnavatelů (Haberlová, Kyzlinková, 2009), ale i dělba práce v rodině, kde
v ČR stále působí „konzervativní“ přístupy. Zaměstnanost žen je poznamenána jejich
stěžejní rolí v péči o děti, zatímco zaměstnanost mužů rodinnými rolemi poznamenána
nebývá (srv. Zaostřeno, 2011), s výjimkou zvýšení pracovní aktivity mnoha mužů
v době, kdy je partnerka na mateřské či rodičovské dovolené. Možnosti zaměstnanosti
žen svým dílem závisejí i na současném systému zařízení denní péče o děti, tj.
velikosti a struktuře jejich nabídky.
Nedostupnost zařízení denní péče o nejmladší děti v ČR se spolupodílí na snížení
zaměstnanosti žen v době zakládání a rozšiřování rodiny, což se odráží v jejich
ekonomické aktivitě v závislosti na věku (graf č. 1). Ve výběrovém šetření v roce 2010
uvedlo 11 % matek dětí do 2 let a 6 % matek s dětmi ve věku 3-5 let (celkem 58 tisíc
žen), že jim nedostupnost zařízení denní péče o děti brání v ekonomické aktivitě,
(Zaostřeno, 2011). Míra ekonomické aktivity matek malých dětí v posledních dvaceti
letech převážně klesala (v případě matek ve věku 20-44 let s dětmi do 4 let věku
klesla mezi roky 1993-2007 ze 48 % na 28 %, u stejně starých žen bez dětí v daném
věku došlo k podstatně mírnějšímu snížení z 88 % na 84 % (Zaostřeno na ženy a
muže, 2008). Současně rostla míra nezaměstnanosti těchto matek. Největší rozdíly
v míře nezaměstnanosti podle pohlaví jsou právě v období, kdy ženy pečují o nejmenší
děti (tamtéž).
V raných fázích rodinného cyklu8 se udržují genderové stereotypy, tj. rodinný
model ženy pečovatelky a muže živitele. V České republice dosahuje tzv. „mezera
zaměstnanosti v důsledku péče o dítě/děti“ („child employment gap“) nejvyšší míry
v Evropě. V roce 2009 dosahovala míra zaměstnanosti žen ve věku 25-64 let 74,1 %
(s dětmi ve věku 6-15 let 84,6 %), zatímco u matek dětí do tří let to bylo 18,9 %, což
znamená rozdíl proti celku o 55,2 procentních bodů. Míra zaměstnanosti žen ve věku
25-64 let je u bezdětných o skoro 30 % nižší, než jaké dosahují bezdětné ženy, v
případě Francie je rozdíl necelých 8 % (The costs of raising children 2009). Relativně

7

Ve většině zemí poklesla míra ekonomické aktivity a zaměstnanosti žen i mužů zejména v devadesátých
letech, po čemž následovala leta spíše stagnace nebo mírného opětného vzrůstu. ČR patří navíc k zemím,
kde byl v devadesátých letech pokles zaměstnanosti žen výraznější, než tomu bylo u mužů (Cazes,
Nešporová, 2003, s. 20)

8

Použit je tento termín, protože zde jde o vývojová stadia rodiny (viz mj. Olson et. al. 1989), ač dnes bývá
užíván spíše termín rodinné dráhy, především v kontextu životních drah jednotlivců.
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dlouhá doba přerušení kariéry z důvodu péče o malé dítě a pak návrat do zaměstnání
s výraznou převahou zaměstnání na plné úvazky jsou specifikem chování matek v ČR.
Pracovní kariéry českých žen se liší od jiných zemí, jak ukazuje příklad Francie. Přitom
celková míra zaměstnanosti českých žen je dnes v evropském porovnání průměrná,
nicméně v minulosti patřila k nadprůměrným.
Graf č. 1 Míra zaměstnanosti žen podle věku - ČR, Francie, průměr zemí OECD
ženy 2011
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Při srovnání více evropských zemí z hlediska zaměstnanosti žen podle věku
vidíme, že ČR je v tomto hodně specifická. Podobně jako v ČR mají přerušovanou
kariérní dráhu mladé ženy v Maďarsku a částečně ve Velké Británii. Naopak, podobnou
vysokou zaměstnanost ve vyšším věku jako v ČR mají ženy jen v severských zemích.
Ve většině zemí vykazuje křivka zaměstnanosti žen podle věku na rozdíl od ČR malý
nebo žádný pokles v nižším věku, ale také nijak nápadný nárůst ve vyšším věku,
přičemž se země liší celkovou úrovní pracovní angažovanosti žen. Přestože se české
ženy ve vyšším věku významně účastní na trhu práce (graf č. 1), jejich kariérní
vzestup je přerušením zaměstnání v mládí z důvodu péče o děti narušen, což se
projevuje zejména v tom, že do konce ekonomické aktivity zaostávají příjmově za
muži (mj. Gender Equality, 2012). Je však potřeba se podívat hlouběji, např. na rozdíly
mezi ČR a Francií v ocenění vzdělání žen v jejich mzdách. ČR patří mezi země, kde
jsou nejvyšší vzdělanostní odlišnosti v odměňování. Vzdělanější ženy v ČR mají proti
méně vzdělaným výrazněji vyšší příjmy, než je tomu v jiných zemích (viz např. OECD
Education at a Glance 2013, OECD Family Database). I tento faktor se projevuje ve
strategiích českých žen při řešení dilematu profesních a mateřských ambicí, konkrétně
využívání rodičovské dovolené a návratu na trh práce po přerušení profesní dráhy.
Prognózy míry zaměstnanosti v ČR na příštích 40 let jsou poměrně pesimistické.
Očekává se pokles podílu zaměstnaných mužů i žen, v prvním případě z 54,1 % v roce
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2011 na 43,9 % v roce 2050, v případě žen pak z 39,4 % na 31,7 %.9 Zdroje snížení
poklesu zaměstnanosti navzdory nepříznivému demografickému vývoji jsou přitom
hledány zejména v řadách studentů, matek s dětmi a osob ve vyšším věku. Společným
jmenovatelem omezeného využití potenciálu všech těchto tří skupin je malá nabídka
flexibilních forem zaměstnání, která znemožňuje kombinovat studium či rodičovství se
zaměstnáním i pozvolný odchod z aktivního života (Modely 2012). V případě matek je
dalším limitem nabídka služeb péče o děti.

9

12

viz Modely 2012. Autoři uvádějí jako zdroje pro své výpočty Aktualizovanou projekci ČSÚ 2009
(Štyglerová, Šimek, 2012) a Eurostat-LFS 2011
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2. Vývoj zaměstnanosti v ČR před rokem 1990
se zaměřením na ženy
V meziválečném období lze rozlišit tři základní období vývoje zaměstnanosti.
Zdokumentovat vývoj ovšem není snadné, protože dostupná data jsou odlišně definována. Za prvé zde bylo období pozitivního vývoje po první světové válce, kdy
nezaměstnanost dosahovala relativně nízkých hodnot10 (v roce 1929 bylo nezaměstnaných 2,3 % dělníků - Kučera, 1994, s. 15). Druhým bylo období krize, kdy
nezaměstnanost dosáhla vrcholu v roce 1933 s podílem 31,3 % nezaměstnaných mezi
dělníky (Kučera, tamtéž). Celková míra nezaměstnanosti tehdy byla podle dat nemocenského a penzijního pojištění 21,3 %. Třetím bylo předválečné období, kdy bylo opět
dosaženo vysoké zaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti však podle dat pojišťoven
dosahovala ještě v roce 1937 11,3 %, tedy byla vyšší než v roce 1921 s hodnotou 8,3
% (Historická statistická ročenka, s. 833).
Podíl žen mezi zaměstnanými přitom dosahoval v příznivějších obdobích na svou
dobu poměrně vysokých hodnot - podle sčítání v roce 1921 to bylo 34 % z úhrnu
aktivních osob. Míra ekonomické aktivity žen ve věku 15-54 let v tom roce dosahovala
58 % (Kučera, 1994, s. 16). Je přirozené, že se v té době lišila podle rodinného stavu
žen, takže v případě vdaných žen ve věku 25-44 let činila v roce 1921 jen 15 %,
většina vdaných žen s dětmi byla dlouhodobě v domácnosti11 (Kučera, tamtéž).
V poválečném období bylo navázáno na předválečnou tradici vysoké zaměstnanosti žen (v roce 1948 tvořily ženy 36,5 % všech pracujících - Historická statistická
ročenka 1985), která se vzhledem k ekonomickým zájmům centrálně řízeného státu
dále zvyšovala. Podíl žen mezi pracujícími vzrostl do roku 1983 na 46,1 %, počty
zaměstnaných žen se zvýšily v letech 1948-1983 o 63 %. Ekonomickou aktivitu žen
podporoval stát mj. opatřeními v sociálním zabezpečení, vč. jeslí a mateřských škol,
ale v prvé řadě pracovní povinností. K vysoké zaměstnanosti žen přispívala také
nutnost rodin s dětmi zabezpečit své solidní materiální životní podmínky, přičemž
jiných možností, než je dvojí příjem v rodině, mnoho nebylo.
Posilování pracovní angažovanosti žen se promítalo i do jejich denního rozvrhu.
V osmdesátých letech pracovaly průměrně více jak 8 hodin denně, přitom se musely
vyrovnat s tzv. dvojí směnou - v zaměstnání a v domácnosti.12 Na druhé straně v této
době státního paternalismu, vysoké míry ideologicky řízeného přerozdělování, silné
nivelizace mezd a formálně plné (umělé) zaměstnanosti, kdy vlastní iniciativa nebyla
zásadním faktorem mzdového ohodnocení práce a současně se praktikoval plně
nárokový systém tzv. sociálních jistot, se ženy ve své ekonomické aktivitě orientovaly
převážně tak, aby co nejsnáze zvládaly roli matky i zaměstnané ženy. Jejich chování
se vyznačovalo značnými stereotypy, stejně jako dělba práce v rodině, kde muži byli
10

O tomto období je málo dostupných dat o míře celkové zaměstnanosti a ekonomické aktivity, spíše jsou
k dispozici data o nezaměstnanosti, a to za jednotlivé socioprofesní (třídní) skupiny.

11

Zajímavý by však byl údaj, kolik by jich bylo možné začlenit jako „pomáhající rodinní příslušníci“. Tato
„tradiční“ forma harmonizace rodiny a zaměstnání byla zřejmě rozšířená a možná i dnes může
v modifikované podobě pro některé rodiny představovat vhodnou možnost kombinace rodiny a
zaměstnání.

12

V 60.-80. letech postupně narůstal čas věnovaný pracovní činnosti, a to měřeno v letech 1961, 1967 a
1980 v pracovní dny ze 431 minut, přes 495 na 506 minut denně. Čas věnovaný péči o děti se příliš
neměnil, snížil se z 29 (1961), resp. 32 (1967) minut denně na 24 minut v roce 1980 (Historická
statistická ročenka ČSSR, data za celé Československo, domácnosti zaměstnanců. V domácnostech
dělníků jsou údaje o rozsahu péče o něco nižší, údaje o pracovní činnosti obdobné.)
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hospodářskou a sociální politikou podporováni v roli živitele. Zaměstnání žen tak bylo
nahlíženo z principu jinak než zaměstnání muže. Projevem toho byla i vysoká míra
genderové segregace zaměstnání. Deformovaný trh práce a přezaměstnanost poskytovaly širokou nabídku pracovních míst s nižšími nároky na výkon, a tedy „nekonkurujícími“ příliš rodinným povinnostem žen. Specifika komunistického pojetí trhu práce a
zaměstnanosti se projevovala i v charakteru pracovních smluv, které byly ovlivněny
sociálními a politickými zájmy a nabízely zaměstnanecké jistoty, ale současně v jejich
pozadí byla společenská smlouva, podle níž omezené spotřební možnosti byly akceptovány výměnou za to, že zaměstnavatelé ne vždy vyžadovali plný pracovní výkon
(Večerník ed., 1998, s. 23, též Možný, 1994, s. 471). Potřebám slaďování rodiny a
zaměstnání vycházeli vstříc někteří zaměstnavatelé i nabídkou benefitů typu závodních
zařízení péče o děti i jinými, což také mělo příznivý efekt na zaměstnanost žen (možná
i v profesích, které by je jinak příliš nelákaly).
Vysoká míra mzdové nivelizace ve prospěch fyzické práce, tedy především
mužské práce, sice napomáhala udržení sociální soudržnosti a loajality různých vrstev
společnosti (srv. Večerník, 1998, s. 41), ale současně omezovala prostor pro volbu
strategií hospodaření rodin podle jejich představ a možností (vzdělání, pracovní angažovanosti aj.). Na druhé straně existovaly mechanismy odlišného ohodnocení práce.
Působil tzv. věkový mechanismus, tj. růst mezd s věkem bez velké závislosti na dalších
faktorech. V čase narůstala nerovnost mezd pracovníků ve výrobě a ve službách ve
prospěch prvních, zatímco klesala závislost mzdového ohodnocení na kvalifikaci
(Večerník, 1998, s. 44). Zohlednění délky zaměstnání a preferování výrobní sféry ve
svých důsledcích příjmově znevýhodňovalo ženy. Diferenciace individuálních příjmů se
přímo neodrážela v příjmových nerovnostech domácností, ty závisely více na struktuře
domácností podle počtu dětí a ekonomicky aktivních členů. Od poloviny šedesátých let
se do konce socialistické éry udržovala stabilní diferenciace příjmů domácností
přepočtených na hlavu (Večerník, 1998, s. 69).
Uvedená situace vedla k již zmíněné nutnosti dvojího pracovního příjmu v rodině
a také vytvářela prostor pro nerovnoprávné pracovní zapojení mužů a žen, které
převážně pracovaly za nižší mzdy. Muži, jejichž role živitele byla tímto systémem
posilována, pak často hledali dodatečné zdroje pracovních příjmů. Naproti tomu na
ženách ležela tíha tzv. "dvojí směny",13 včetně zabezpečení péče o děti za pomoci
systému kolektivních zařízení. Funkčnost takového systému ovšem mj. zajišťovala
finanční, obvykle i prostorová, dostupnost těchto zařízení.
Rodiny byly finančně podporovány komplikovaným systémem přerozdělování,
jak ukážeme na několika číslech z Historické statistické ročenky ČSSR (1985). Čisté
peněžní příjmy domácností přepočtené na jednoho člena domácnosti vzrostly v letech
1956-1980 z 6 000 Kčs na trojnásobek (data mikrocensů). Podíl pracovních příjmů činil
v 60. až 80. letech dvacátého století zhruba 70 %, zatímco podíl sociálních příjmů (z
nemocenského a sociálního zabezpečení) rostl a v roce 1980 dosahoval 25 % čistých
příjmů domácností (10 % hrubých příjmů). Proti roku 1960 to znamenalo vzrůst podílu
sociálních příjmů o 7 procentních bodů. Zatímco v roce 1953 byl poměr peněžních
příjmů a výdajů na jednoho člena domácností vyrovnaný, v roce 1983 příjmy převyšovaly výdaje o 4 %, v předchozích letech i více. Za služby vydaly v 80. letech české
domácnosti 14 % celkových příjmů (Historická ročenka 1985). V roce 1989 to bylo
v průměrných ukazatelích na osobu za rok 18 %, v roce 2003 ale 32 % (Retrospektivní
údaje… 2005). Poměrně nízký podíl výdajů domácností na služby před rokem 1989 byl

13

14

S ohledem na nedostupnost zboží a nevhodnou síť obchodů někteří autoři píší o třetí směně - nakupování
(Kozera, 1997).
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důsledkem společenské podpory rodin. Tzv. společenská spotřeba obyvatelstva jako
celek14 se zvýšila v letech 1965-1983 na více než trojnásobek, přičemž hodnota
výrobků poskytovaných obyvatelstvu bezplatně vzrostla obdobně a stejně tak hodnota
bezplatných sociálních a dalších služeb. Výrazněji vzrostly náklady na tzv. bezplatné
nevýrobní služby (tři a půlkrát). Navzdory takové pomoci životní úroveň většiny
domácností nebyla vysoká a příliš se neměnila. Např. necelých 90 % bytů bylo
vybaveno chladničkou, pračkou či televizorem, jen 22 % bytů mělo telefon a 41 %
domácností mělo auto (Historická ročenka 1985).
Tempo růstu příjmů domácností a různých forem společenské podpory rodin
bylo tedy obdobné a v souladu s dynamikou výdajů domácností na spotřebu. Jinými
slovy, životní podmínky rodin se nijak zásadně neměnily, tedy ani individuální
podmínky zaměstnanosti žen. Ta nacházela s výjimkou baby-boomu sedmdesátých let
relativně účinnou podporu v systému denní péče o děti (viz Paloncyová et al., 2013a.
Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice).

14

Tzn. vynaložené prostředky na dopravu a spoje, bydlení, školství, kulturu, zdravotnictví, dávky sociálního
zabezpečení, společenské organizace apod.
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Vývoj ekonomické situace po roce 1989 lze charakterizovat několika etapami.
Počátek 90. let byl obdobím nezbytného ekonomického poklesu charakterizovaným
především poklesem HDP (v letech 1990-1993 celkem o 13 %) a propadem zaměstnanosti (cca o 10 %), vysokým růstem inflace a poklesem reálných mezd (o jednu
pětinu; viz Soukup a kol., 2008). Polovinu 90. let lze již popsat jako krátkou etapu
obnovy ekonomického růstu. Úroveň HDP se s celkovým růstem o 13 % vrátila na
výchozí úroveň předtransformačního období roku 1989, byl obnoven růst zaměstnanosti, nezaměstnanost zůstávala jen na několika procentech, růst inflace se zmírnil,
došlo již k růstu reálných mezd.15 Toto období bylo vzápětí vystřídáno lety recese
ekonomiky (1997-1999) s řadou rozporuplných projevů. Celkově bývá toto období
charakterizováno v prvých letech poklesem, později stagnací HDP doprovázené dalším
poklesem zaměstnanosti a postupným růstem nezaměstnanosti. Prvá fáze následného
oživení ekonomického vývoje (zhruba roky 2000-2003) znamenala zrychlení růstu
produktivity a zmírnění poklesu zaměstnanosti, ale také příliš rychlý růst reálných
mezd (za čtyři roky o 20 %). Druhá fáze oživení ekonomického rozvoje probíhala již v
rámci členství České republiky v EU (zhruba roky 2004-2008) a vyznačovala se ještě
výraznějšími tempy ekonomického růstu než předchozí etapa (tamtéž).
Současné období (od roku 2009) je poznamenáno světovou bankovní a
hospodářskou krizí, což se v ČR projevuje trvalým snižováním přírůstku HDP od roku
2010 a také poklesem průmyslové produkce. Průměrné nominální mzdy doposud dále
mírně rostly, stejně jako spotřebitelské ceny, takže růst reálných mezd se výrazně
zpomaloval, téměř stagnoval. Nezaměstnanost vzrostla od roku 2007 do roku 2011 o
zhruba 1,4 procentního bodu (podobně jako ve Francii), ale od jejího vrcholu v roce
2009 následně klesala (Vývoj 2012).
Přechod k tržnímu hospodářství po roce 1989 zcela změnil podmínky zaměstnanosti. Začaly se prosazovat meritokratické principy, soutěživost a konkurence, vzrůstala role vzdělání a byla potlačena alokace pracovních sil podle politicko-ideologických
principů (kádrování, politický protekcionismus aj.). Negativně to dopadlo na některé
dříve preferované skupiny profesí, vč. některých oborů zpracovatelského průmyslu,
tradičně zaměstnávajícího vysoký podíl žen.
Především se ale objevily dva (relativně) nové fenomény - již zmiňovaná
nezaměstnanost a samostatné podnikání.
Pokud jde o nezaměstnanost, třebaže v počátečních letech nebyla vysoká
(zvlášť ve srovnání s dalšími transformujícími se zeměmi), vyvolávala změny chování
z obav před ztrátou zaměstnání a současně byla nerovnoměrně rozprostřena, mj. z regionálního hlediska. Zvyšování nezaměstnanosti také souviselo s postupující segmentací pracovního trhu a rozšířením podnikového sekundárního trhu práce. Některé
skupiny byly na pracovním trhu stále zřetelněji zranitelnější než ostatní. K nim od
počátku patřily i ženy, zejména nižších věkových kategorií (do 34 let), což poukazuje
na souvislost s mateřstvím a pojímáním vztahu mateřských a profesních rolí žen, kdy
ta první je chápána jako primární. Ženy samoživitelky jsou navíc některými autory
zařazovány mezi marginalizované skupiny na trhu práce na základě pohlaví (Večerník
15

16

Spolu s těmito vesměs pozitivními trendy se ale postupně začaly též prohlubovat některé vnější
nerovnovážné vztahy způsobené relativně rychlým růstem reálných mezd výrazně převyšujícím růst
produktivity, ale též dlouhodobě stabilním kurzem české měny vůči hlavním zahraničním měnám.
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1998, s. 40). Míra nezaměstnanosti mužů se dlouhodobě udržuje pod průměrem EU27, míra nezaměstnanosti žen osciluje okolo tohoto průměru, od roku 2006 bývá nižší
o 1-1,5 procentního bodu (data Eurostatu). Zpomalující se vývoj ekonomiky v roce
2011 a pokles v roce 2012 se zatím na trhu práce projevil rozporuplným způsobem rostla zaměstnanost i nezaměstnanost, byť ta zpočátku klesala (Analýza 2013).
V důsledku ekonomické krize se rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi muži a ženami
mírně zvětšoval (v červenci 2012 činila 10,1 % u žen a 6,9 % u mužů, zatímco až do
konce roku 2011 byl rozdíl okolo 2 procentních bodů), ale mezi evidovanými
nezaměstnanými na trhu práce dočasně mírně převládali muži (krize více postihla
maskulinizovaná odvětví; viz Integrovaný portál MPSV, Statistické ročenky trhu práce).
Zatímco počet ekonomicky aktivních mužů poklesl, mj. v souvislosti s vyššími odchody
do předčasného důchodu (o 5,3 tis.), počet žen vzrostl o 10,4 tis., mj. v důsledku
rychlejšího zvyšování důchodového věku (Analýza vývoje 2012, s. 8). Současně ale v
roce 2012 opětně mírně narostl proti předchozímu roku průměrný podíl žen na
celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných, a to na 49,2 % (tamtéž, s. 5).
Naproti tomu poklesl počet ekonomicky neaktivních žen.16 Vedle snížení počtu žen na
mateřské a rodičovské dovolené v souvislosti s poklesem plodnosti (srv. Paloncyová et
al., 2013a. Rodinné chování a rodinná politika jako východiska pro analýzu systému
denní péče o děti ve Francii a v České republice.) to může vypovídat o tom, že ztížené
ekonomické podmínky rodin vedou ženy k vyšší aktivitě na trhu práce, a to včetně
návratů žen po rodičovské dovolené. Otázkou je, jak se jim ve stávajících podmínkách
deficitu jeslí a mateřských škol a omezené dostupnosti alternativních forem péče daří
zajistit denní péči o děti. Nabízí se odpověď, že se buď více zapojují rodinní členové
(babičky) nebo se rodinám přece jen daří najít péči v alternativních formách, a to
zřejmě i za cenu vyšších nákladů na tuto službu.
Pokud jde o samostatné podnikání, zajímá nás z hlediska postavení žen a mužů
na trhu práce a jeho dopadů na rodinný život zejména drobné, příp. střední, podnikání.
Otevření podmínek pro samostatnou výdělečnou činnost (právně a také prostřednictvím restitucí i tzv. „malé privatizace“17) vyvolalo v 90. letech velkou vlnu pracovní
mobility. Do relativně pomalého vzrůstu nezaměstnanosti se promítly i starty soukromých živností. Zpočátku však řada živnostníků začínala své podnikání jako druhé
zaměstnání a dodnes tvoří soukromě podnikající významnou část druhých (dalších)
zaměstnání. Např. v roce 1997 měla polovina držitelů živnostenského listu příjem
z podnikání jako doplňkový (Večerník, 1998, s. 84). V roce 1993 48 % mužů majících
druhé zaměstnání jej vykonávalo jako tzv. pracující na vlastní účet,18 v roce 2010
takových bylo 52 % (Trh práce 2011). Také 25 % žen s druhým zaměstnáním v roce
1993 a 44 % v roce 2010 bylo takto zaměstnáno. Rozšíření soukromého podnikání,
zejména růst počtu malých a středních podniků, přispívá k růstu zaměstnanosti a
snižování nezaměstnanosti a je jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti státem
podporováno. Věnují se mu však stále spíše muži (v roce 2011 bylo 17 % zaměstnaných mužů podnikajících bez zaměstnanců a 5 % podnikateli se zaměstnanci, u žen to
bylo 10 % a 2 %; Situace 2011). Proto se v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
věnuje pozornost rekvalifikacím a jiným formám podpory pro podnikající a podnikat
zamýšlející ženy. Je to šance pro ty ženy a matky, které jinak obtížně hledají
zaměstnání, které by je uspokojovalo mj. z hlediska skloubení profesních a rodinných
aspirací, aby se věnovaly zaměstnání v rozsahu, který si samy určují podle rodinných
potřeb i s ohledem na charakter podnikání. Nutnost jejich dobré a mnohostranné

16

Počet neaktivních mužů o 6 tisíc vzrostl, počet žen se o 12 tisíc snížil (Analýza vývoje 2012, s. 9)

17

privatizace malých obchodů a dílen přímými prodeji, aukcemi a soutěžemi

18

tzn. jako soukromě podnikající bez zaměstnanců

17

3. Změny ekonomické situace a zaměstnanosti v ČR po roce 1989

připravenosti je zde nasnadě, ale neméně důležitou podmínkou je podpora jejich aktivit
z hlediska zajištění péče o děti.19
Otevření možnosti drobného podnikání mj. rozšířilo zdroje příjmů rodin, ale
současně znamenalo potenciálně vyšší pracovní vytížení lidí na úkor rodiny, vč. rodičů
malých dětí. Vzrostly totiž počty lidí, zejména mužů, s již zmíněným kombinovaným
ekonomickým statusem - závislého hlavního zaměstnání a drobného podnikání jako
druhého zaměstnání. Nicméně podíly těchto lidí mezi zaměstnanými dnes nejsou
vysoké - 2 % (mužů i žen) v roce 2010 oproti 5 % v roce 1993 (Trh práce 2011).
Protože po roce 1989 vznikala v popsaných podmínkách v ČR nová situace,
vyžádala si vytvoření a rozvíjení aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti, podřízené
v Evropě ve většině zemí v obecném základě unijní politice zaměstnanosti a celkovým
strategiím EU (viz např. Analýza vývoje 2012, s. 42). Základní cíle a nástroje jsou pro
všechny země v zásadě shodné, jejich uplatnění ale závisí v jednotlivých zemích na
daném stadiu ekonomického a demografického vývoje i na sociokulturních tradicích a
specifikách. V tomto smyslu se ČR a Francie liší právě demografickým vývojem (viz
Paloncyová et al., 2013. Rodinné chování a rodinná politika jako východiska pro
analýzu systému denní péče o děti ve Francii a v České republice), strukturou
národního hospodářství a vyspělostí jednotlivých jeho složek i tradičními zvyklostmi
vč. pojetí role muže a ženy v soukromém a veřejném životě (zvláště ve Francii se však
aktuálně proměňujícími díky zvýšené politické vůli při prosazování rovných příležitostí
žen a mužů).

19
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Řada projektů neziskových a jiných organizací pomáhajících ženám-matkám i např. projektů
podporovaných z Evropského sociálního fondu proto propojuje poskytování kurzů na získání odbornosti a
tzv. měkkých dovedností apod. se zabezpečením péče o děti.
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Pro porovnání se tedy stručně podívejme zpětně na vývoj zaměstnanosti ve
Francii od druhé poloviny minulého století. V nejbližších poválečných letech byla ve
Francii podobně jako v ČR téměř úplná zaměstnanost. Socialistické vlády i v dalších
letech podporovaly zaměstnanost, zejména vytváření pracovních míst. Podpora
zaměstnanosti žen se měnila podle diskurzu týkajícího se péče o malé děti (viz
Paloncyová et al., 2013a. Rodinné chování a rodinná politika jako východiska pro
analýzu systému denní péče o děti ve Francii a v České republice; též Hašková,
Dudová, 2011). Přibližně třicetileté poválečné období prosperity, nazývané „les Trente
glorieuses“, bylo ve znamení industrializace, urbanizace, zvyšování počtu pracovních
míst, růstu příjmů a zvyšování úrovně vzdělání a statusu žen. Ústava z roku 1946
zakotvila právo na práci pro všechny občany a právo stávkovat a sdružovat se
v odborech (Paloncyová 2009, Pizingerová, 2011, s. 28). V roce 1962 bylo ve věku
25-29 let ekonomicky aktivních 42 % žen (v roce 1994 pak 79 %, viz Toulemon, de
Guibert-Lantoine, 1996; cit. dle Paloncyová, 2009, s. 140). Po roce 1982 se rozšířily
zkrácené pracovní úvazky, využívané zejména ženami. Stále tak přibývalo i
ekonomicky aktivních žen-matek.
Větším problémům se zaměstnaností čelila Francie v sedmdesátých letech
v důsledku tzv. naftových krizí. Míra nezaměstnanosti tam neustále rostla až téměř do
konce 90. let, s výjimkou konce 80. let. V roce 1997 dosahovala na svém vrcholu více
než 12 % (OECD, Labour Force Statistics). Poté nezaměstnanost klesala a udržovala
se na nízké úrovni až do konce prvního desetiletí tohoto století, kdy se bankovní a
hospodářská krize začala projevovat jejím opětným zvýšením. K růstu nezaměstnanosti
mj. přispěly strukturální změny francouzského hospodářství, především nárůst
terciárního sektoru na úkor sekundárního a primárního. Tento proces měl ve Francii
vyšší dynamiku než v ČR. V obdobích vyšší nezaměstnanosti rostl také podíl
dlouhodobě nezaměstnaných (Paloncyová, 2009, s. 146).
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5. Současné makroekonomické
srovnání ČR a Francie

podmínky

-

Od devadesátých let jsou obecné podmínky ekonomického vývoje a zaměstnanosti v ČR a Francii v souhrnu obdobné, liší se nicméně řadou dílčích aspektů. Růst
české ekonomiky byl - s výjimkou měnové krize v 90. letech - relativně stabilní, bez
výrazných výkyvů vnější i vnitřní nerovnováhy (Tendence a faktory 2012).
Míra inflace byla v posledních letech většinou vyšší v ČR než ve Francii a dále
roste rychleji. V obou zemích se očekává v blízkém časovém horizontu pokračování
jejího růstu. Ve Francii je prognózován další nárůst nezaměstnanosti, v ČR v tomto
ohledu stagnace (OECD Economic Outlook 2012). Z hlediska vývoje HDP na obyvatele
si Francie udržuje lepší potenciál. ČR zaostává stále za průměrem EU-27 o 20 % (dříve
větší rozdíl se pomalu snižoval, ale jen do roku 2009), zatímco Francie tento průměr
dlouhodobě překračuje, od roku 2006 o necelých 10 %, ale její předstih před zeměmi
EU klesá (tabulka č. 1). Meziroční změny HDP jsou v posledních letech ve sledovaných
zemích poměrně vyrovnané, až na výjimky mírně lepší v ČR (tabulka č. 2). V letech
2012-2013 se očekává ve Francii růst zhruba o procento, v ČR je po poklesu očekáván
až v roce 2013 růst o 1,7 % (OECD Economic Outlook 2012).
Tabulka č. 1 HDP na 1 obyvatele ve standardech kupní síly (PPS), EU-27 = 100
země
Česká republika
Francie

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

71

79

80

83

81

82

80

80

115

110

108

108

107

108

108

107

Tabulka č. 2 Míra růstu HDP reálně (v procentech, v cenách předchozího roku)
země

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Česká republika

4,2

6,8

7,0

5,7

3,1

-4,7

2,7

1,7

Francie

3,7

1,8

2,5

2,3

-0,1

-4,3

2,0

1,5

EU-27

3,9

2,1

3,3

3,2

0,3

0,5

-4,3

1,8

Zdroj: Statistická ročenka ČR 2012

Produktivita práce v minulých dekádách rostla dynamičtěji v ČR, ale v posledních
letech se tempo vyrovnává. Aktuální hodnoty se stále liší ve prospěch Francie. Ta
překračuje v produktivitě práce na 1 zaměstnanou osobu (měřeno pomocí standardu
kupní síly) průměr EU-27 o šestinu, zatímco ČR za ním zaostává o více než čtvrtinu
(Statistická ročenka ČR 2012). I v tomto případě se obě země delší dobu pozvolna
sbližují (blíží se průměru EU), což znamená pozitivnější vývoj v ČR, jakkoliv není příliš
výrazný. Problémem ČR je zdražování práce. Podle jednotkových nákladů práce
patříme v kontextu EU-27 mezi země s jejich největším přírůstkem. V roce 2011 byl
proti roku 1995 přírůstek reálných jednotkových nákladů práce v ČR vůbec nejvyšší
v EU 27, když index činil 111,5. Přírůstku za uvedené období dosáhla i Francie, ale
podstatně menšího (101,2) (Tendence a faktory 2012).
Reálná spotřeba domácností se v 90. letech vyvíjela příznivěji ve Francii, což
platí opětně v posledních cca pěti letech, přestože nyní Francie zaznamenává nižší
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dynamiku tohoto vývoje. V ČR však došlo k jejímu poklesu (OECD Employment Outlook
database). Reálná veřejná spotřeba se celkově v žádné ze sledovaných zemí dramaticky nemění, v obou byl příznivější vývoj v polovině minulého desetiletí, aby pak
zasáhla krize, a to více v ČR (pokles v roce 2011 o 1,4 %, ve Francii růst o 0,9 %).
V období 2008-2011 mírně vzrostly výdaje na spotřebu francouzských domácností,
zatímco v českých mírně klesly (+ 1,7 %, resp. - 1,2 %). Zadluženost domácností (a
firem) v ČR v relaci k nominálnímu HDP byla v roce 2010 třetí nejnižší v EU-27 (71,6
% HDP) (Tendence a faktory 2012).
Dopady makroekonomického vývoje na domácnosti lze ilustrovat v ČR např.
růstem životních nákladů, plynulým od 90. let, byť dynamický růst z tohoto období se
v následujícím desetiletí zmírnil (z meziročního růstu např. o 21 % v roce 1993 a 10 %
v roce 1994 na růst okolo 2 % v polovině minulého desetiletí a přes 6 % v roce 2008 Vývoj 2009). Spotřebitelské ceny vzrostly od roku 2005 téměř o čtvrtinu, zatímco ve
Francii po poklesu v 90. letech nyní v zásadě stagnují. Komparativní cenové úrovně20
(tabulka č. 3) poukazují na vyšší ceny ve Francii, v obou zemích však dochází k růstu
(v ČR z hodnoty 48,1 v roce 2000 na 76,7 v roce 2011; ve Francii ve stejném období
ze 105,9 na 110,7).
Navzdory růstu není míra zadluženosti v ČR v mezinárodním srovnání nijak
dramatická, což platí obdobně pro Francii. Navíc "kromě dobré pozice v zadluženosti
vládního sektoru je v ČR velmi příznivý také soukromý dluh, tj. zadluženost domácností
a firem - v relaci k nominálnímu HDP byl v roce 2010 třetí nejnižší v EU-27 (71,6 %
HDP), když v roce 2003 činil 49,2 % nominálního HDP" (Tendence a faktory 2011).
Tabulka č. 3 Komparativní cenové úrovně, v procentech, EU-27 = 100
země
Česká republika
Francie

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

48,1

58,2

61,3

62,4

77,2

73,1

75,2

76,7

105,9

108,2

108,5

108,1

111,9

114,2

111,8

110,7

Zdroj: Statistická ročenka ČR 2012 (data Eurostatu)

Celkově ekonomické ukazatele ilustrují zatím lepší, ale nestabilní ekonomickou
situaci ve Francii proti ČR, což je velmi důležitou podmínkou vyšší podpory opatření
sociální a rodinné politiky, a to včetně státní finanční podpory systému denní péče o
děti. Koncem prvního desetiletí tohoto století vydávala ČR na sociální ochranu celkem
necelých 19 % HDP, ve Francii to bylo skoro 31 % (Informace 2011). Zatímco v roce
2008 tvořily sociální dávky na podporu rodin v ČR 1,5 % HDP, ve Francii to bylo 2,5 %
(průměr EU byl 2,1 %). V rámci výdajů na sociální ochranu však podpora rodin tvořila
v obou zemích zhruba 8 %, stejně jako v průměru EU. Nicméně Francie projevuje
především vyšší politickou vůli podporovat rodiny s dětmi. Otázkou je však udržitelnost
dosavadní francouzské fiskální, potažmo také sociální, politiky (Kohout, 2012, Subotič,
2012). Podle Kohouta „Francie vydává na „sociálno“ 28,4 procenta HDP proti průměru
zemí OECD, který činí 19,3 procenta HDP. Rozdíl zhruba devíti procent HDP představuje luxus svého druhu - luxus, na který země nemá“ (srv. OECD Social Expenditure
Database). S. Subotič připomíná, že ze situace Francie je dobré se poučit: "Lekce pro
českou politiku: stav našich veřejných financí zhruba odpovídá Francii během první
poloviny 90. let."

20

Komparativní cenové úrovně jsou poměry mezi paritami kupní síly a devizovými kurzy každé země.
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Také analýza OECD (OECD Economic Outlook 2012) poukazuje na adresu Francie
na nutnost snížení veřejných výdajů, což zahrnuje i návrh na přísnější kontrolu a
racionalizaci výdajů v regionální a místní samosprávě (local governments), které
přitom hrají velkou roli v realizaci rodinné politiky a konkrétně v podpoře systému
denní péče o děti. V ČR snižování veřejných výdajů již nějakou dobu probíhá, jakkoliv
bolestně a v peripetiích s řadou sociálních a politických problémů.21

21
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Zmíněná analýza tak kriticky poukazuje na adresu ČR kromě potřeby podpory investic a tvorby
pracovních míst hlavně na nutnost opatření proti poklesu soukromé spotřeby.
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Výše bylo uvedeno, že ČR a Francie patří v EU nejen z hlediska celkové ekonomické aktivity, ale i aktivity žen k průměru (mezi zeměmi OECD je mírně nadprůměrná). Míra zaměstnanosti českých mužů přesahuje průměr EU, zatímco francouzští
muži se nacházejí na průměru. V případě žen je to přesně naopak, byť méně nápadně
(viz graf č. 2). Od poloviny 90. let zaměstnanost žen v zemích EU rostla, přičemž
intenzita růstu kolísala a až v letech 2009-2010 jejich míra zaměstnanosti poklesla. U
mužů byl trend obdobný, ale méně intenzívní. V ČR naopak s výjimkou let 2007-2008
(a 2011 v případě žen) celková zaměstnanost v několika vlnách spíše klesala. Přitom
lze obecně říci, že relativní postavení žen na trhu práce se vždy v obdobích
hospodářské recese zhoršovalo výrazněji, než tomu bylo u mužů. Ve Francii lze
v tomto období odlišit dvě fáze jisté stagnace, oddělené zvýšením míry zaměstnanosti
na počátku minulého desetiletí, která pak jen mírně klesala.
Během současné finanční a ekonomické krize, v letech 2008-2011, klesla míra
zaměstnanosti v obou sledovaných zemích jen mírně, v ČR o 0,9 a ve Francii o 1,1
procentního bodu. Již však samo vyšší ohrožení rodin nezaměstnaností s jejími dopady
ovlivňuje v době krize chování lidí, mj. i vyšším zájmem o zaměstnání lidí jindy se
pohybujících mimo pracovní trh, jako jsou i matky malých dětí. K dopadům krize např.
T. Sirovátka (2010, s. 10) poznamenává: „U žen se v roce 2009 silněji projevil tzv.
„efekt dodatečného pracovníka“, který způsobuje, že v době ekonomické recese
narůstá počet disponibilních pracovních sil současně s počtem nezaměstnaných (ženy
častěji opouštěly pozici mimo pracovní trh, zejména s ohledem na nutnost pokrýt
ekonomické potřeby rodiny v době, kdy jsou muži častěji ohroženi nebo zasaženi
nezaměstnaností). Na druhé straně důsledkem je, jak ukazují data VŠPS, také vyšší
přítok do nezaměstnanosti z kategorie ekonomicky neaktivních (ženy z domácnosti, na
rodičovské a mateřské dovolené), neboť právě ‚dodateční pracovníci‘ se hůře udrželi
na trhu práce.“
Graf č. 2 Míra zaměstnanosti 20-64letých mužů a žen v roce 2012 (4. Q)
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Zdroj: Eurostat. Podle: Postavení českého trhu práce v rámci EU. 2013. Praha: ČSÚ.
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Ačkoliv tedy mají ČR a Francie v současnosti celkovou míru zaměstnanosti jen
mírně odlišnou, blízkou průměru dvaceti sedmi zemí EU (graf č. 3), v míře nezaměstnanosti se ČR drží dlouhodobě pod evropským průměrem, zatímco Francie na hladině
tohoto průměru, a to v případě mužů i žen. Snížení dynamiky růstu zaměstnanosti
v důsledku ekonomické krize bylo výraznější ve Francii, protože v ČR je dlouhodobější,
pokles trval od 90. let. Dnes se v obou zemích pohybuje její nárůst pod polovinou
procenta ročně (což představuje zlepšení proti jejímu poklesu v roce 200922, který činil
1,4 % v ČR a 1,0 % ve Francii; OECD Economic Outlook, prosinec 2012). Zásadní odlišnost těchto dvou zemí spočívá ve vyšší míře zaměstnanosti mužů v ČR oproti Francii
(80,0 %, resp. 73,4 %; viz Postavení 2012) a naopak vyšší míře zaměstnanosti žen ve
Francii proti ČR (64,6 %, resp. 62,0 %). Rozdíly mezi těmito zeměmi jsou ale spíš subtilnější povahy, např. v dalších specifických mírách zaměstnanosti a nezaměstnanosti.
Věková struktura zaměstnanosti se mezi ČR a Francií liší nejen u žen, jak už
bylo zmíněno, ale i u mužů. U obou pohlaví je ve Francii vyšší míra zaměstnanosti
v nejmladších (do 25 let) a v nejstarších věkových skupinách. Ve středním věku (tzv.
prime-age) vykazují čeští muži proti francouzským vyšší míry zaměstnanosti, zatímco
v případě žen je to i v tomto věku naopak. Důvodem je dosažení vyšší zaměstnanosti,
českých žen až ve vyšším středním věku (okolo čtyřicátého roku věku), kdy předčí
Francouzky, zatímco ty vykazují vysokou zaměstnanost od zhruba 25 let. Příčinné
spojení s pojetím mateřské role a jejího skloubení s profesními rolemi již bylo a ještě
bude zmíněno. Méně v literatuře reflektovanou souvislostí je vliv genderových nerovností v rodině a zaměstnání. Lze předpokládat, že vyšší zapojení otců do péče o nejmenší děti, především formou rodičovské dovolené, by zmírnilo pokles zaměstnanosti
českých žen v době, kdy v rodině jsou malé děti. Nicméně ani česká rodinná politika
(nabízející spíše rodinné dávky než systém denní péče o děti), ani francouzská rodinná
politika (snažící se poskytnout možnost výběru mezi dávkami a službami poskytováním
obojího) zatím příliš mnoho nezmohly v podpoře vyšší účasti otců na péči.
Graf č. 3 Míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti ve vybraných zemích Evropy
ve 4.Q 2012
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V obou zemích dosahovala míra zaměstnanosti v roce 2008 nejvyšších hodnot od roku 2000.
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Pokud odhlédneme od odlišností podle etap životní dráhy, tj. vlivu rodinné
situace, pak úspěšnost na trhu práce mužů i žen, kteří mají zájem o zaměstnání,
závisí dnes především na vzdělání. U českých mužů o málo větší měrou než u žen (viz
Trh práce 2011), v ČR daleko více než ve Francii (graf č. 4). Mít pouze základní
vzdělání znamená v obou sledovaných zemích handicap, v ČR obzvlášť významný, a to
zejména v obdobích nižší poptávky po pracovní síle.
Graf č. 4 Vývoj míry zaměstnanosti podle vzdělanostních skupin, věk 20-64
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Sledované země se liší strukturou zaměstnanosti podle sektorů hospodářství
vč. rozdílů mezi muži a ženami, což mj. souvisí s možnostmi ekonomické aktivity při
nutnosti skloubit ji s dalšími rolemi. V obou zemích je minimum lidí zaměstnaných
v zemědělství, ale v sekundárním sektoru pracuje 49 % českých mužů, zatímco jen 33
% francouzských mužů, a v terciárním sektoru jsou pak podíly „převrácené“ - 47 %,
resp. 63 %. V případě žen je rozdíl ještě markantnější. 23 % Češek a jen 10 %
Francouzek pracuje v sekundárním sektoru a současně 75 % Češek a 88 %
Francouzek pracuje v terciéru (Labour market statistics 2011, s. 32). Terciérní sektor
přitom dává obecně lepší možnosti flexibility, a tedy i slaďování rodiny a zaměstnání,
takže v tomto pohledu je ve Francii situace příznivější. Jde ovšem o obecnou
podmínku. Segmentace pracovního trhu, vyšší ve Francii, s sebou nese i méně příznivé
podmínky pro rovné příležitosti žen a mužů.
Celkový obraz zaměstnanosti ilustruje i zastoupení různých vlastnických
sektorů. Vzhledem k odlišnému historickému vývoji je třeba se podívat na podíl
soukromě podnikajících, což byl v ČR ještě relativně nedávno nový fenomen. Podle dat
Eurostatu je přitom v ČR více podnikatelů a pracujících na vlastní účet (v souhrnu), než
je tomu ve Francii. V ČR jejich podíl ze všech zaměstnaných v roce 2010 dosahoval
21,2 % u mužů a 10,9 % u žen,23 zatímco ve Francii to bylo 14,5 % a 6,6 % (Labour
market statistics 2011). Sebezaměstnaných je mezi samostatně výdělečně činnými
23

Podle ČSÚ je to 12,3 % žen a 22,2 % mužů (vč. členů produkčních družstev a pomáhajících rodinných
příslušníků) - Zaostřeno 2011.
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ženami v ČR 84 %, u mužů je to 77 %, takže ženy daleko více než muži podnikají „v
drobném“. Pro ženy v ČR je navíc častou alternativou zaměstnaneckého statusu podílet
se na (malém) podnikání partnerů či jiných členů širší rodiny. Data neumožňují zjistit,
nakolik se to týká matek malých dětí, pro které by to mohla být účinná forma řešení
skloubení péče a výdělečné činnosti.
Samostatné podnikání, ačkoliv je mezi ženami méně časté než mezi muži, je
pro řadu žen s dětmi možnou formou harmonizace rodiny a zaměstnání s kladnými i
zápornými konsekvencemi, což se promítá i ve statistických ukazatelích. V obou
sledovaných zemích matky i nejmenších dětí o něco častěji podnikají, zejména jako
pracující na vlastní účet, než ženy bezdětné. V ČR v roce 2011 podnikalo 12,5 % ženmatek žijících s partnerem oproti 10,9 % bezdětných žen žijících s partnerem. Ve
Francii jsou tyto podíly analogicky 7,2 % a 6,8 % (Eurostat, Data Explorer). Jak ukazuje graf č. 5, podíly podnikajících matek v posledních letech dokonce vzrůstají, zejména
v ČR (lze to možná spojovat i s vlivem hospodářské krize na snižování šancí na závislé
zaměstnání obecně a matek malých dětí zvláště). Soukromé podnikání matek i uvedený trend jsou výraznější v ČR proti Francii, která se více vzdaluje od průměru EU.
Míra zaměstnanosti je výsledkem synergického působení komplexu objektivních
(strukturálních a institucionálních) a subjektivních či individuálních podmínek. Do druhé
skupiny patří zejména vzdělanostně kvalifikační úroveň a struktura a dále připravenost
k ekonomické aktivitě v závislosti na dalších sférách života, především rodičovství.
Podívejme se tedy blíže na tyto determinanty.
Graf č. 5 Podíly samostatně podnikajících žen ve věku 15-64 let, matek
s nejmladším dítětem do 6 let - podle rodinného stavu a počtu dětí
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Zdroj: Eurostat, Data Explorer. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/
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6.1 Vzdělanostní předpoklady zaměstnanosti
Již z rozdílného přístupu mladých lidí ke vzdělání ve sledovaných zemích plynou
zdroje genderových rozdílů v zaměstnanosti a v odměňování. V současnosti jsou
rozdíly v podílu studentů podle pohlaví v obou zemích minimální, nicméně v ČR nadále
zůstávají znatelnější ve prospěch mužů. V ČR trvalo oproti Francii poněkud déle
zaostávání žen v dosahování alespoň vyššího středního vzdělání (např. v ČR byl v roce
2009 v generaci 45-54letých zhruba desetinový rozdíl mezi podíly žen a mužů, kteří
dosáhli takového vzdělání, v generaci 25-34letých byly podíly vyrovnané, zatímco ve
Francii byly téměř shodné v obou generačních skupinách; Gender Equality 2012, s.
38). Mezi studujícími vysokých škol (v terciárním vzdělávání) převažovaly v roce 2010
v obou zemích ženy, a to podílem 56,8 % v ČR a 55,0 % ve Francii (průměr EU-27 je
55,4 %; Eurostat, Statistics by theme). Až do roku 2007 byl podíl studujících žen větší
ve Francii a teprve v roce 2008 se sledované země v tomto vyrovnaly. Mezi zeměmi se
nadále liší mediánový věk studentů terciárního vzdělávání, který je v ČR vyšší - 22,4
let proti 20,6 let ve Francii. V průměru však Češi nestudují déle než Francouzi, jak
ukazuje vyšší počet odhadovaných let studia ve Francii - 15,4 let proti 13,5 letům v
ČR24 (http://www.nationmaster.com/graph/edu_sch_lif_exp_tot-education-school-lifeexpectancy-total).
Odlišné životní dráhy mladých lidí v ČR a Francii ilustrují i další data. V roce
2011 bylo v ČR celkově více mladých lidí, kteří ve věku 15-24 let studovali nebo se
připravovali na povolání nebo už byli zaměstnáni, zatímco mezi mladými Francouzi bylo
více lidí mimo vzdělávání i mimo zaměstnání, tedy mohli mít potíže s přechodem ze
vzdělávání na trh práce (Gender Equality 2012, s. 51).25 Na rozdíl od ČR však v této
skupině nenacházíme genderové rozdíly, což naznačuje, že v ČR, kde tyto rozdíly jsou,
je zde i větší podíl matek na mateřské/rodičovské dovolené. Mladí lidé v ČR absolvují
podstatně častěji než ve Francii nějakou formu vzdělávání i po dosažení věku 25 let, a
to díky jejich větší účasti ve formálním i neformálním vzdělávání, v němž je v ČR větší
účast i proti průměru EU (viz graf č. 6). Bylo by možné to vnímat jako celkově pozitivní
předpoklad vyšší flexibility zaměstnání žen (a mužů), a tím také jako ukazatel lepších
podmínek pro návrat žen na trh práce po přerušení zaměstnání z důvodu péče o malé
děti, ale reálný vliv tohoto předpokladu je nevelký. Tyto ženy netvoří významnou část
lidí vzdělávajících se při zaměstnání. Ve Francii je další vzdělávání i důsledkem nižších
úrovní dosaženého prvotního vzdělání, přesněji řečeno, vyššího podílu lidí, kteří
ukončili prvotní vzdělání na nižších stupních. Lidé se základním až středním úplným
vzděláním ve Francii zhruba v pětině případů uvádějí, že jim v celoživotním vzdělání
brání nějaké vnější podmínky, malá část spatřuje bariéry u sebe (Eurostat, Data
Explorer). Češi naopak převážně (až 90 % mezi lidmi se základním vzděláním26) vysvětlují neúčast v celoživotním vzdělávání nezájmem se vzdělávat. V obou zemích zde
nejsou velké rozdíly podle pohlaví. Nemáme k dispozici výzkumy pronikající hlouběji
do těchto souvislostí, ale tento nezájem Čechů s nízkým vzděláním zbavit se tohoto
jejich handicapu na trhu práce vzbuzuje v jejich případě obavy o efektivitu dalších
opatření ke zvýšení jejich zaměstnanosti, protože zejména u nich je komplexní přístup
nezbytností. Komplexní přístup je uplatňován ve Francii i v systému denní péče o děti,
24

Očekávaný počet let studia (school expectancy) je odhadovaný počet let studia za celý život (od započetí
vzdělávání, tj. od pěti let) a je vypočítaný podle zapsaných studentů v daném roce za každou věkovou
kohortu - jako součet podílů zapsaných studentů za všechny věkové kategorie (viz Education at a Glance,
OECD, Paris, 2002, Glossary. http://stats.oecd.org/glossary/search.asp).

25

Ve věku 18 let bylo v roce 2010 v ČR ještě 89 % studujících, zatímco ve Francii to bylo 77 % (Eurostat,
Statistics by theme).

26

Podle mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED s maximálně nižším sekundárním vzděláním.
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který zahrnuje i zařízení a opatření, kde jsou sociálně (mj. vzdělanostně) znevýhodněné rodiny podporovány paralelně jak zpřístupněním dětských zařízení, tak otevíráním
vzdělávacích a pracovních aktivit pro rodiče.
Graf č. 6 Účast na dalším vzdělávání a jeho formách osob ve věku 25-34 let
v roce 2011 (v %)
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Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. Výpovědi respondentů ve výběrovém šetření pracovních sil (Labour Fource Survey).

V obou zemích se udržuje jedna z důležitých sociokulturních determinant nerovného postavení žen a mužů na trhu práce, kterou je odlišná oborová orientace při
výběru profese a oboru počátečního vzdělávání. Příkladem může být podíl absolventů
vysokoškolského studia v technických oborech podle genderu. V ČR je mezi nimi 26 %
žen, ve Francii 29 % (průměr OECD je 27 %; OECD Gender Initiative), zatímco celkově
v terciárním vzdělávání převládají v obou zemích počty studujících žen nad muži. V ČR
to platí s menším rozdílem také v sekundárním vzdělávání.
V současnosti se sledované země liší ve vzdělanostní struktuře zaměstnaných,
kdy ve Francii je mezi nimi v případě mužů 30 % s terciárním vzděláním, v případě
žen dokonce 33 % (v roce 2010, populace 15-65letých). V ČR je to pouze 18 % mužů
a 19 % žen. V ČR je to dáno zejména malým počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí
celkově a zejména pak v nejstarších věkových kategoriích (srv. Holý, 2013). Naproti
tomu je v ČR mezi zaměstnanými méně lidí s maximálně základním vzděláním (v
terminologii OECD „lower secondary“), a to 4 % mužů a 7 % žen, zatímco ve Francii je
to 23 a 22 %27 (Labour market statistics 2011, s. 33). Tento výrazný rozdíl
v neprospěch Francie je důsledkem nízkého zájmu nebo málo realizovaného zájmu o
alespoň středoškolské vzdělání, zejména mezi sociálně slabšími vrstvami francouzských
obyvatel.
V obou zemích je vzdělanostní struktura nejmladších generací charakterizována
vyšší vzdělanostní úrovní žen, tedy jejich předpoklady uplatnění na trhu práce jsou
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Čísla jsou ovlivněna rozdílnostmi ve vzdělávací soustavě daných zemí.
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v tomto smyslu s muži přinejmenším vyrovnané. Přesto ČR proti Francii zaostává právě
v míře zaměstnanosti mladších žen (kategorie 25-34 let). Malý vliv výše vzdělání na
vyrovnání genderových rozdílů v zaměstnanosti lze sice vysvětlovat i tím, že zde
existují rozdíly v horizontální kvalifikační struktuře mužů a žen podle oborů (mohou u
žen méně korespondovat s poptávkou na trhu), ale to vysvětluje jen část těchto
rozdílů. Rozhodující roli hrají další podmínky, zejména odlišná úroveň rozvinutosti
systému služeb denní péče o děti a přístup zaměstnavatelů, v ČR mírně řečeno
opatrnický, vůči matkám malých dětí.

6.2 Rodičovství (mateřství) a zaměstnanost
V ČR je tedy na rozdíl od Francie zaměstnanost žen silně závislá i na mateřství
(jak bylo vícekrát zmíněno) a na rodinném stavu. Projevuje se to nejen v různé
intenzitě zaměstnání matek a bezdětných žen, ale i v její závislosti na tom, v jaké
rodině ženy žijí. Míra zaměstnanosti matek s dětmi do 15 let je v ČR o 15,3
procentních bodů nižší, než je tomu u žen bez rodičovských povinností (58,8 %, resp.
74,1 %). Ve Francii činí tento rozdíl jen 3 procentní body (73,6 %, resp. 76,6 %).
Míra zaměstnanosti osamělých matek je vyšší než matek žijících s partnerem, a to
v roce 2007 v ČR 62 % u prvně jmenovaných a 58 % u druhých, ve Francii je v obou
případech vyšší a přitom vyrovnanější - 70 % a 71 % (OECD Family Database).
Zvlášť významnou roli ovšem hraje v ČR věk nemladšího dítěte, ale také počet
dětí, jak ukazuje tabulka č. 4. Ve Francii je zaměstnanost žen snižována až při péči o
více než dvě děti. Mezi matkami dětí do šesti let je nejvyšší, když mají jedno dítě (což
platí pro většinu zemí EU, výjimkou je např. Švédsko). V ČR je naproti tomu mezi
matkami s takto malými dětmi nejvyšší míra zaměstnanosti, když mají dvě děti.
Souvisí to mj. s kratší dobou skutečně využívané rodičovské dovolené u druhého dítěte
v ČR a nastavením systému rodinných dávek ve Francii (viz Paloncyová et al., 2013a a
Paloncyová et al., 2013b). Matky dětí školního věku jsou ovšem v ČR zaměstnány více,
než je tomu ve Francii a než činí průměr zemí OECD. Tabulka č. 4 ukazuje i změnu za
léta ekonomické krize, která mj. podněcuje ženy k dřívějšímu návratu na trh práce.
Tabulka č. 4 Míra zaměstnanosti žen podle věku nejmladšího dítěte a počtu
dětí do 15 let věku v roce 2009
věk nejmladšího dítěte
méně než 3

3-5

počet dětí

6-14

1

2

3+

ČR

18,9

57,3

84,6

61,6

53,4

35,1

Francie

59,3

73,7

79,7

75,8

73,6

52,3

OECD

51,4

64,3

72,7

ČR - 2009

69,2
ženy ve věku 20-49
do 6
32,1

65,7
50,9
let, nejmladší dítě
let
39,7
33,7

Francie - 2009

72,3

69,2

48,3

ČR - 2012

37,4

42,5

36,1

Francie - 2012

71,9

69,4

48,6

Zdroje: OECD Family Database; Zaostřeno 2011, Zaostřeno 2013
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Podmíněnost zaměstnanosti žen (ne)existencí pečovatelských povinností vůči
nezletilému dítěti se např. projevila v propadu zaměstnanosti mladých žen zhruba od
roku 2000 do roku 2008, tedy v souvislosti s rostoucí porodností (blíže viz Paloncyová
et al., 2013a). Rodinné chování a rodinná politika jako východiska pro analýzu systému
denní péče o děti ve Francii a v České republice), ale i s delším studiem, příp. rostoucí
mírou nezaměstnanosti mladých, protože prohlubování se v posledních letech dále
stupňuje ve dvou věkových kategoriích - 20-24 let (studující) a 30-34 let (pečující
matky) (graf č. 7, graf č. 1). Naproti tomu se udržuje vysoká míra zaměstnanosti žen
ve věku 35-54 let (v rámci této kategorie klesá v posledních letech zaměstnanost
nejmladších žen, zřejmě v souvislosti se zvyšováním věku žen při porodu). Zvyšování
důchodového věku se promítá do křivky zaměstnanosti žen po padesátém, a zejména
padesátém pátém roku věku žen.
Graf č. 7 Míra ekonomické aktivity žen v ČR podle věku (vybrané kategorie) vývoj v letech 1993-2013
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Zdroj: Trh práce v ČR 1993-2010, ČSÚ; Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového
šetření pracovních sil 1. čtvrtletí 2012

Mezinárodní srovnání ukazují, že v ČR rozdíl mezi zaměstnaností žen s dětmi ve
věku do 6 let a ostatními je svou hodnotou 41 % jedním z nejvýraznějších v zemích
EU. Největší propad míry zaměstnanosti dosahují ženy ve věku 27-33 let, a to z 66 %
na 55 % (Kalíšková, Münich, 2012). Ženy dnes z důvodu péče o dítě tedy nejčastěji
přerušují zaměstnání ve věku okolo třicítky (srv. s růstem věku matek při porodu), kdy
sice mají již alespoň částečně stabilizované pracovní pozice, ale přesto vzhledem
k obvyklé délce rodičovské dovolené bývá pro ně návrat obtížný.28 Problémem je
28

30

Za zmínku stojí fakt, že např. v roce 2012 byly pouze v 7 % kolektivních smluv v podnikatelské sféře
sjednány speciální podmínky pro návrat do zaměstnání po RD. Ve sféře veřejné správy a služeb to bylo 5
%. (Informační systém o pracovních podmínkách, MPSV-ISPP, 2012)
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zachování kvalifikace (vzhledem k měnícím se požadavkům v některých, zejména
kvalifikovanějších, povoláních) a dostupnosti služeb denní péče o děti jako zásadní
podmínka zaměstnání matky malých dětí (jejich vyšší nabídka však může pomoci i
ženám, které si chtějí během nebo po rodičovské dovolené obnovit či oživit kvalifikaci).
Míra zaměstnanosti českých bezdětných žen a žen s dětmi nad 6 let, a především pak s dětmi staršího školního věku, nicméně převyšuje úroveň řady evropských
zemí. Za tímto ukazatelem se však skrývají některé nepříznivé důsledky přerušené
kariéry, z nichž nejčastěji jsou zmiňovány odlišnosti v odměňování proti těm, kdo
kariéru nepřerušili (tj. mužům, ale i bezdětným ženám), možnosti kariérního postupu
či diskrepance mezi žádoucím a reálným zaměstnáním.
Ve Francii a většině dalších zemí nenastává v podstatě žádný nebo daleko menší
propad zaměstnanosti v době vyšší reprodukční aktivity. Ve Francii ale také nedochází
ke zvýšení zaměstnanosti po odeznění tohoto období. Míra zaměstnanosti je tam
v podstatě stabilní u žen ve věku 25-55 let, podobně jako u mužů, pak klesá jen o něco
mírněji než v ČR (při shodném průměrném věku odchodu do důchodu v obou zemích,
mírně nižším proti evropskému průměru). Zaměstnanost francouzských žen je příznivě
podpořena strukturálními a institucionálními podmínkami, konkrétně podporou rodin
s dětmi, což zvyšuje možnost svobodné volby pracovní kariéry. Naproti tomu ženy v ČR
jsou nastavením rodinné politiky, konkrétně mateřské a rodičovské dovolené, spíše
motivovány k delší době vlastní péče o děti. V obou zemích je zapojení otců do rané
celodenní péče zanedbatelné, nelišící se od převážné většiny evropských zemí, byť ve
Francii je zapojení otců proti ČR o něco vyšší (tabulka č. 5, ukazující podíly otců dětí
do jednoho roku). Zdroj dat v této tabulce uvádí nulový podíl českých otců (na úrovni
jednoho desetinného místa), což plně nekoresponduje s údaji české statistiky, ač ta
přímo podíly otců podle věku jejich dětí nezjišťuje. Statistiky MPSV uvádějí, že mezi
příjemci rodičovského příspěvku tvořili muži 0,8 % (rok 2001) až 1,8 % v roce 2012
(http://www.mpsv.cz/cs/10543).
Tabulka č. 5 Podíl matek/otců dětí do jednoho roku, které jsou na mateřské/
rodičovské dovolené podle pořadí nejmladšího dítěte ve vybraných evropských zemích

ČR

podíl matek na mateřské nebo rodičovské dovolené
druhé nebo další
celkem
první dítě
dítě
82,3
88,5
76,0

podíl otců
na rodičovské
dovolené
0,0

Rakousko

79,6

85,9

72,2

0,3

Slovensko

78,2

85,7

73,5

0,2

Finsko

75,9

72,6

78,3

4,2

Maďarsko

72,1

84,0

65,2

0,0

Německo

64,7

67,7

61,1

0,8

Polsko

41,4

41,1

41,7

0,1

Francie

35,5

31,5

39,4

1,1

Španělsko

27,5

23,4

31,2

0,1

Nizozemí

24,0

23,3

24,6

0,0

0,6

1,1

Spojené království

0,7

Zdroj: OECD Family Database. Z dat European Labour Force Survey.
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6.3 Genderové rozdíly v zaměstnání a na trhu práce
Předchozím textem se viditelně táhnou jako červená nit genderové rozdíly
v různých aspektech zaměstnanosti. Nelze se tomu vyhnout vzhledem k významu, jaký
reálně v dané oblasti mají, a to mj. v důsledku nastavení politik týkajících se sféry
rodiny a sféry zaměstnání. Počátkem 90. let minulého století vedly v ČR obavy
z očekávané vysoké nezaměstnanosti jako důsledku přechodu na tržní ekonomiku
k záměrnému „vytlačování“ některých sociodemografických skupin z trhu práce. Byly
mezi nimi vedle pracujících důchodců také ženy. Jedním z nástrojů formálního snížení
participace žen na pracovním trhu bylo zavedení rodičovské dovolené a rodičovského
příspěvku jako náhrady ušlé mzdy, což mělo ženy přimět k delšímu setrvání v domácnosti za účelem péče o malé děti. Tyto tlaky na snížení zaměstnanosti žen byly
komplementárním prvkem k prosazování významu rodiny v konzervativním pojetí, mj.
jako reakce na do té doby vládnoucí socialistickou ideologii de facto význam rodiny
snižující. Dělo se tak v prostředí restrukturalizace ekonomiky vč. zanikání některých
provozů i potlačování některých oborů a odvětví v české ekonomice.
Základní charakteristikou ilustrující synergický efekt poptávky mužů a žen po
zaměstnání na straně jedné a zaměstnanecké a genderové politiky státu na straně
druhé je tzv. gender employment gap, tedy odlišnost v celkové míře zaměstnanosti žen
a mužů. Ty jsou v ČR podstatně výraznější s rozdílem 17 procentních bodů, než ve
Francii s 9 procentními body rozdílu (European Labour Fource Survey a OECD
Education at a Glance 2012). Vzhledem k odlišnému podílu kratších úvazků ve Francii
se však rozdíl markantně sníží po přepočtu na ekvivalent plného zaměstnání (full-time
equivalent rate) a ukáže se, že situace není až tak odlišná, ale spíše vyrovnaná
(tabulka č. 6). V ČR jsou však nejvyšší genderové rozdíly na středních úrovních
vzdělání, zatímco ve Francii na nejnižších, přičemž v této zemi hraje vzdělání v tomto
ohledu větší roli.
Tabulka č. 6 Genderové rozdíly v zaměstnanosti v roce 2011 (2010)
míra
zaměstnanosti

univerzitní

muži

střední

ženy

rozdíl v míře
zaměstnanosti
po přepočtu
na plné úvazky
(muži-ženy)

základní

muži

rozdíl v míře
zaměstnanosti
(muži-ženy)

genderové rozdíly v zaměstnanosti
podle vzdělání v roce 2010*

celkem

ženy

míra
zaměstnanosti
v přepočtu
na plné úvazky

ČR

58,1

75,2

54,3

73,8

17,1

19,6

19,3

15,4

17,9

16,0

Francie

60,1

68,7

46,8

64,7

8,7

17,9

9,6

13,1

8,8

6,3

Zdroj: OECD Employment Outlook 2012; ELFS and OECD Education at a Glance, 2012; převzato: OECD
Family Database 2012
* lidé ve věku 25-64 let; míra zaměstnanosti mužů mínus míra zaměstnanosti žen

Další rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů jsou spjaty s genderovou segmentací
pracovního trhu. Ženy jednak pracují v užším spektru povolání a zaměstnání a jednak
jsou soustředěny do určitého segmentu trhu práce z hlediska oborů a odvětví.
Horší postavení žen na trhu práce v důsledku segmentace pracovního trhu (srv.
např. Křížková, 2009) se měří např. vyšším nebo naopak nižším zastoupením žen
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v některých oborech a profesních skupinách oproti zastoupení žen mezi všemi zaměstnanými. V ČR jsou ženy nadreprezentovány29 ve 3 kategoriích klasifikace zaměstnání
KZAM9 (CZ-ISCO), představujících různé vzdělanostně-kvalifikační úrovně (ale nikoliv
nejvyšší a nejnižší), zatímco ve Francii pouze ve dvou kategoriích, kdy obě představují
střední vzdělanostně kvalifikační pozice (tabulka č. 7). Podreprezentovány30 jsou ženy
v ČR v kategorii kvalifikovaných manuálně pracujících (převážně vyučených) pracovníků, zatímco ve Francii ve dvou nejvyšších kategoriích KZAM. To dost dobře nekoresponduje se vzdělanostní strukturou mužů a žen v uvedených zemích. Zdá se, že
francouzské ženy méně využívají v zaměstnání svou dosaženou kvalifikaci, protože
mají častěji vysokoškolské vzdělání než ženy české, ale jejich podíl v příslušných
povoláních je zřejmě nižší). Je otázkou, zda vyšší zaměstnanost Francouzek v době
raného rodičovství není na úkor využívání jejich kvalifikace.
Tabulka č. 7 Relativní zastoupení mužů a žen v 8 kategoriích ISCO*
ČR
+

Francie
-

+

zákonodárci a řídící pracovníci
specialisté

XX

XX

XX

techničtí a odborní pracovníci

XX

úředníci

XX

pracovníci ve službách a prodeji

XX

řemeslníci a opraváři

XX
XX

obsluha strojů a zařízení, montéři
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

XX

* Devátá kategorie „Kvalif. pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství“ byla v obou zemích nepočetná
+ = ženy nadreprezentovány; - = ženy podreprezentovány; sloučené buňky = podíl žen se neliší o více než
4 % od jejich průměrného podílu na celkové zaměstnanosti; šedá buňka = malá absolutní četnost
Zdroj: Working conditions 2007

Podle předchozí tabulky to vypadá, že je ve Francii vyšší genderová rovnost
v zaměstnání. Odborníci však poukazují na to, že míra genderové segregace v povolání
je silněji navázána na horizontální segregaci ve vzdělání než na vertikální, tedy spíše
na strukturu oborů povolání než na výši vzdělání, s níž jsou obory spojeny. Současně
mezinárodní data Labour Force Survey ukazují, že ČR a Francie se liší v míře
genderové segregace podle povolání (18,9 %, resp. 26,6 %), zatímco jsou na tom
obdobně z hlediska segregace podle sektorů (19,1 %, resp. 18,1 %) (The costs of
raising children 2009, s. 10431). Podle dat OECD patří ČR mezi státy, kde genderová
segregace podle povolání a vzdělání není vysoká (je „podprůměrná“ v evropském
srovnání). Situace v ČR se ale v posledních letech změnila směrem k vyšší nerovnosti.

29

Tzn. že jejich podíl je v příslušných povoláních minimálně o 5 % vyšší, než je průměrný podíl žen na
celkové zaměstnanosti.

30

Tzn. že jejich podíl je v příslušných povoláních minimálně o 5 % nižší, než je průměrný podíl žen na
celkové zaměstnanosti.
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Genderová segregace v povolání se vypočítává jako průměrný podíl žen a mužů na zaměstnanosti
v jednotlivých povoláních. Součtem rozdílů se získává celková míra nerovnosti na základě pohlaví, která je
vyjádřena jako podíl na celkové zaměstnanosti (klasifikace ISCO). Genderová segregace v sektorech se
vypočítává jako podíl žen a mužů na zaměstnanosti v jednotlivých sektorech. Součtem rozdílů se získává
celková míra nerovnosti na základě pohlaví, která je vyjádřena jako podíl na celkové zaměstnanosti
(klasifikace NACE).
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Francie patří v tomto ohledu spíše k zemím s vyšší genderovou segregací pracovního
trhu. Polovina zaměstnaných žen je koncentrována v pouze 8 skupinách povolání a
polovina zaměstnaných mužů v 15 skupinách oproti 20, resp. 34, skupinám povolání
v ČR (graf č. 8). Tyto rozdíly lze alespoň částečně vysvětlit (srv. Valentová, Šmídová,
Katrňák, 2007) dvěma odlišnostmi těchto dvou zemí. Jednou je vyšší podíl částečných
úvazků ve Francii. Ty se více vyskytují v těch zaměstnáních, kde pracují spíše ženy.
Druhou je vyšší rozvinutost veřejného, tedy hlavně terciárního sektoru ve Francii, také
v sobě koncentrujícího ženskou zaměstnanost. ČR dobře obstojí v mezinárodním
srovnání i z hlediska vertikální segregace vzdělání. Nicméně i v ČR existující, byť nižší,
genderové odlišnosti ve struktuře povolání a zaměstnání ukazují na nerovné postavení
na trhu práce podle pohlaví, což se nemůže nepromítnout do šancí žen při návratu
z rodičovské dovolené, zvláště v regionech a lokalitách, kde není nabídka pracovních
příležitostí příliš pestrá a vracejícím se matkám dává omezenou možnost volby
zaměstnání.
Graf č. 8 Počet povolání, ve kterých byla v roce 2007 zaměstnána polovina
nebo více všech zaměstnaných žen/mužů
Španělsko

13

7

Francie

15

8

Norsko

muži
23

9

Německo

17

10

Rakousko

28

10

Švédsko

31

11

Polsko

24

11

Itálie

15

11

OECD22

23

12

Spojené království

32

13

Nizozemsko

31

14

Maďarsko

31

15

Finsko

33

15

ČR

Zdroj: OECD Family Database
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Navzdory vyšším nerovnostem v zastoupení mužů a žen v povoláních vyžadujících převážně terciární vzdělání je ve Francii proti ČR postavení žen z hlediska jejich
podílu na manažerských pozicích lepší. Ve Francii dosáhl v roce 2007 38 %,
zatímco v ČR to bylo 29 % (OECD Family Database). Francie v tomto směru zavádí
opatření na vyrovnání šancí žen a mužů. V letech 2011 a 2012 byly schváleny zákony
stanovující kvóty pro ženy ve správních a dozorčích radách společností kótovaných na
burze a na vysokých úřednických postech. Jejich cílem je dosáhnout do pěti let 40%
podílu žen (Francouzské ženy). Údaje o francouzských ženách ve vedoucích pozicích a
údaje o podreprezentaci žen v nejvyšších vzdělanostních kategoriích v tabulce č. 7 se
zdají být v rozporu. Lze ho alespoň částečně vysvětlit zmíněnou genderovou segregací
povolání, byl by ovšem třeba podrobnější rozbor manažerských pozic podle sektorů a
oborů (jsou tu i metodologické aspekty - jak jsou v jednotlivých zemích definovány
manažerské pozice32).
Genderové nerovnosti se projevují také v tom, že u mužů se snižuje s výší
vzdělání intenzita zaměstnanosti měřená odpracovanou dobou za měsíc (Holý, Erhartová 2012) či celkovou za rok33 (zřejmě u nich méně honorovaná nízkokvalifikovaná
práce implikuje nutnost delší pracovní doby34), zatímco u žen roste. Lze to zdůvodnit
právě tím, že u nich pokles zaměstnanosti v období reprodukční aktivity (dnes
v mladším středním věku), kdy se české ženy potýkají s nutností volby mezi
mateřstvím a profesí, rezultuje v tom, že ženy s vyšším vzděláním se spíše věnují
zaměstnání i při paralelních rodinných povinnostech, zatímco ženy méně kvalifikované
věnují relativně více času rodině, včetně delšího přerušení zaměstnání. Stručně řečeno,
kvalifikovanější ženy jsou více motivovány k výdělečné aktivitě navzdory mateřství. To
zřejmě platí i ve Francii, ale podporovaná dostupnost zařízení denní péče s dopady na
vyšší zaměstnanost žen-matek tyto rozdíly zmírňuje.
Genderově se liší také vývoj zaměstnanosti jak v závislosti na národních
makroekonomických podmínkách, tak na nastavení národních politik zaměstnanosti.
Postavení žen na trhu práce je vůči změnám těchto podmínek většinou v evropských
zemích citlivější než postavení mužů, ale zatímco ve Francii na to reagují zvýšenou
podporou participace žen, v ČR tomu tak není, jak ukazuje následující graf (graf č. 9).
Je z nich zřejmý trend vzrůstu zaměstnanosti žen ve Francii, který zde byl podporovaný státní politikou zaměstnanosti i rodinnou politikou a podpořen byl i celkovým
ekonomickým rozvojem, jak ilustruje paralelní růst zaměstnanosti mužů (srv. Paloncyová, 2009). Zřetelná je odlišnost situace v ČR, kde se zaměstnanost žen i mužů
snižovala, ale až na výjimku roku 1999 se tak dělo viditelněji u žen nebo rozdíly podle
pohlaví nebyly významné. Tento rok byl kritickým, protože vývoj zaměstnanosti
odrážel problémy restrukturalizace české ekonomiky z předchozích let. V celoevropském (a světovém) měřítku pak byl kritický rok 2010, kdy se ČR vymykala
z evropského kontextu vyšším negativním dopadem na zaměstnanost žen než mužů.
Diskrepance vývoje v roce 2011 byly výše zmíněny, nicméně data by mohla i naznačovat obrat v uvedených trendech. Jak již bylo také zmíněno, navzdory uvedeným
skutečnostem byl dopad finanční a hospodářské krize na zaměstnanost menší, než
bylo možno očekávat, a to dokonce nenápadněji u žen.

32

viz: komentář k tabulce LMF1.6: Gender differences in employment outcomes v OECD Family database

33

Průměrný počet odpracovaných hodin za rok je počítán jako suma odpracovaných hodin osobami v dané
věkové kategorii dělená počtem všech (nejen pracujících) osob v dané věkové kategorii.

34

Např. využíváním příplatků za přesčasy, kombinací více zaměstnání aj.
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Graf č. 9 Růst (pokles) míry zaměstnanosti podle pohlaví v letech 1992-2011
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Pozn.: data za ČR podle pohlaví jsou k dispozici až od roku 1999, v roce 1996 vzrostla celková
zaměstnanost v ČR o 0,5 %
Zdroj: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

6.4 Přístupy zaměstnavatelů jako předpoklad vyšší
zaměstnanosti žen
Intenzita zaměstnání žen do značné míry odvisí od vstřícnosti zaměstnavatelů
k zaměstnancům-rodičům malých dětí a od jejich celkové personální politiky. Stěžejní
otázkou je rovnoprávný přístup k zaměstnávání mužů a žen, a konkrétně pak míra
zohledňování jejich rodinného zázemí a povinností z něj plynoucích. Základní mantinely
dává v ČR od roku 2009 tzv. antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.), jeho uplatnění
v praxi není příliš zažité. V tom má větší sílu zákoník práce, který stanovuje povinnost
zaměstnavatele dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde
o pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a
plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo
jiného postupu v zaměstnání.
Ve Francii je v současnosti věnována obecně velká pozornost rovným příležitostem navzdory tomu, že téma genderové rovnoprávnosti se v minulosti prosazovalo
pomaleji (např. až do roku 1965 nesměly ženy disponovat penězi v bance bez souhlasu
manžela, stejně jako vykonávat placené zaměstnání35). Francie však dnes patří
k zemím, které ustanovily zvláštní orgán pro problematiku diskriminace všeho druhu
(Vysoký úřad pro boj s diskriminací a za rovnoprávnost36). Francouzský zákon o rovném odměňování žen a mužů z roku 2006 stanoví povinné kolektivní vyjednávání na
35

Blíže viz Paloncyová 2009, s. 198: „…až od roku 1966 si ženy mohly samy otevřít bankovní konto a
vykonávat profesi bez souhlasu svého manžela, v roce 1970 byla výlučná autorita muže v rodině
nahrazena rodičovskou autoritou zakládající oběma rodičům právo a povinnost morálně i materiálně
zabezpečovat rodinu…“.

36

viz: http://www.halde.fr/spip.php?page=article_domaine&id_article=11843&id_mot=1
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téma genderové rovnosti a ukládá podnikům, aby o platech a plánech na odstranění
genderových rozdílů v odměňování podávaly zprávu.
Obecnou normou pro obě země jsou směrnice EU, např. č. 2000/78/ES, kterou
se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, či 2006/54/ES
o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti
zaměstnání a povolání (blíže http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_Union_ directives).
Přes četnost existujících relevantních právních norem i jejich dostatečnost
z hlediska prosazování genderové rovnoprávnosti je v ČR často poukazováno na
existující nerovnoprávný přístup k zaměstnání z celé řady aspektů. Nespokojenost
populace s tímto stavem ilustruje tabulka č. 8. Pokud jde o chování zaměstnavatelů,
nebývá plně v souladu se zákony ve více oblastech, mezi nimiž je na předním místě
dodržování zákoníku práce při návratu na trh práce po rodičovské dovolené (srv. např.
Maříková, 2008), při používání dotazů na rodinné zázemí při přijímacích pohovorech
(Křížková, 2007; Maříková, 2008) a nerovnost v odměňování mužů a žen (srv. např.
Jurajda, 2006; Křížková et. al., 2008; Mysíková, 2007).
Tabulka č. 8 Názory na diskriminaci na trhu práce v ČR z vybraných důvodů
(odpovědi v %)
důvod diskriminace
těhotenství/mateřství
rodinný stav /
povinnosti k rodině
pohlaví

velmi často

poměrně často

poměrně zřídka

zcela výjimečně

25

44

23

8

12

37

34

17

14

39

37

10

Zdroj: STEM, Trendy 4/2011 (otázka zněla: „Jak často jsou lidé u nás diskriminováni na trhu práce z
následujících důvodů?")

V ČR je závažnou brzdou vytváření lepších podmínek slaďování rodiny a zaměstnání nepříliš vstřícný přístup zaměstnavatelů k aplikování různých forem flexibilního
zaměstnávání. I vůči těm nejčastěji využívaným mají řadu výhrad a uvádějí, v čem
jsou pro ně nevýhodné a jaké jim přinášejí komplikace. U řady forem vidí výhody
pouze nebo převážně na straně zaměstnanců. Blíže k tomuto tématu se vyjádříme u
jednotlivých druhů flexibilního zaměstnávání v dalším textu.
Rozsahem dílčí, ale významem důležitou a již delší čas diskutovanou problematikou je zavádění tzv. „firemních školek“37 nebo též jiných forem denní péče
zřizovaných zaměstnavateli pro vlastní (příp. další) zaměstnance. Stávající legislativa
nedává zaměstnavatelům velký prostor pro jejich zakládání a dosavadní snahy tyto
podmínky změnit nebyly úspěšné. Pro firmy znamená jejich zřízení při dodržení všech
relevantních předpisů vysokou investici, ale finanční podpora státu (od MŠMT) je
možná právě jen na základě naplnění těchto předpisů, tedy při zřízení školky podle
školského zákona. Jiné formy denní péče o děti zřizované zaměstnavatelem jsou sice
méně nákladné, ale financovány jsou až na výjimky jen ze strany zřizovatele (firmy) a
klientů (zaměstnanců). V současnosti je v ČR odhadem zhruba 30-40 tzv. firemních
školek, ale jen minimum je zřízených podle školského zákona a vyskytují se hlavně ve
větších firmách a také např. na univerzitách.

37

Správný název je podle novely školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) „mateřská škola určená ke
vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů“.
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Formy přímého ovlivňování firem v jejich chování vůči zaměstnancům a jejich
podpory harmonizace rodiny a zaměstnání jsou v demokratických státech omezené.
Snaha daňově zvýhodnit zaměstnavatele poskytující nebo zajišťující svým zaměstnancům péči o děti v roce 2008 v rámci tzv. Prorodinného balíčku neuspěla z formálních
důvodů. Dalším pokusem o daňovou podporu zaměstnavatelů vstřícných rodině je
návrh zavedení daňové uznatelnosti nákladů pro zaměstnavatele poskytující služby
péče o děti svých zaměstnanců. Tento návrh na doplnění zákona o dani z příjmů je
podáván v souvislosti s vládě předkládaným návrhem zákona o dětské skupině38
(podrobnosti viz Paloncyová et al., 2013b). Prozatím lze říci, že větší úsilí na
zainteresování zaměstnavatelů je věnováno v rámci projektů řešených za přispění ESF
a projektů neziskových organizací na podporu rodičů- (potenciálních) zaměstnanců při
prosazování svých zájmů u zaměstnavatelů individuálně. Projekty především rozšiřují
znalosti, dobrou praxi a pochopení přínosu opatření ve prospěch zaměstnanců s
rodinnými povinnostmi. V ČR se také postupně rozvíjejí opatření na podporu firem
přátelských rodině nebo podporujících rovné příležitosti mužů a žen, nicméně stále
nenacházejí potřebnou podporu decizních orgánů a pochopení mnohých zaměstnavatelů. Jmenovat lze především Audit rodina a zaměstnání (http://www.auditrodina.eu)39
a také soutěž Firma roku: Rovné příležitosti40 (http://rovneprilezitosti.ecn.cz/rocnik.s
html?als [ROK]=2012&als[PHL]=2749) nebo „Společnost přátelská rodině“ (Společnost
2013).
V ČR jsou doposud málo užívanou formou vstřícného přístupu zaměstnavatelů
kolektivní smlouvy (srv. např. Nekolová, 2010, s. 23-24), zatímco ve Francii je od
přelomu století toto téma v popředí zájmu (Reconciliation 2006). Např. v roce 2006,
kdy bylo provedeno šetření existence opatření vstřícného přístupu firem k zaměstnancům s rodinnými povinnostmi, existovalo z 11 sledovaných opatření v ČR pouze volno
na péči o nemocné dítě, dané zákonem. Ve Francii v té době ve firmách existovala 4
opatření ze zákona (konta pracovní doby, flexibilní pracovní doba, delší dovolená a
úprava pracovní doby) a 5 opatření na základě kolektivního vyjednávání (otcovská
dovolená, volno na péči o nemocné dítě, zařízení denní péče o děti, další peněžní
benefity na děti a úprava pracovní doby).
V ČR je sice větší podíl zaměstnanců členy odborů než ve Francii, 17 %, resp. 8
% (viz OECDStatExtracts), ale ve Francii mají odbory větší potenciál mobilizovat
zaměstnance a prosazovat jejich zájmy (Worker-participation.eu:http://www.workerparticipation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Trade-Unions2).
Členství v odborech v ČR v letech 1960-2011 pokleslo, v posledních letech velmi
prudce, celkově o 42,2 % (12,6 % mezi roky 2001 a 2011) a k poklesu, ovšem
podstatně mírnějšímu, došlo i ve Francii (o 8,2 %, resp. 0,7 %) - OECD Database on
Trade Unions. Ve Francii je 98 % zaměstnanců pokryto kolektivními smlouvami, a to
na úrovni odvětví nebo organizací, zatímco v ČR je to jen 38 % a pouze na úrovni
organizací (oproti průměru EU 66 % - Hála, 2013). Zaměstnance mohou zastupovat
nejen odbory, ale i jiné orgány volené zaměstnanci (jejich zmocněnci nebo rady).
Výrazná smluvní volnost je limitována jak minimálními standardy stanovenými

38

Navrhuje se pro zaměstnavatele daňově uznat výdaje na provoz vlastního zařízení péče o děti
předškolního věku nebo příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými
subjekty pro děti vlastních zaměstnanců, bez stanovení horního limitu těchto výdajů.

39

Hlavní aktivity oceněných firem shrnuje Publikace Audit rodina a zaměstnání dostupná v elektronické
podobě na adrese http://www.auditrodina.eu/index.php/publikace.

40

Jde o prestižní ocenění pro společnosti, které myšlenku rovných příležitostí pro ženy a muže uvádějí do
praxe svých firem.
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zákoníkem práce, tak také zásadou rovnosti zaměstnanců, která má v případě rozporu
se smluvní volností přednost (Hála, 2013).
Velká role odborů ve Francii se promítá i do rodinné politiky. V rámci rady stojící
v čele Národní pokladny rodinných dávek („la Caisse Nationale des Allocations
Familiales“ - CNAF) je mezi jejími 35 členy 13 zástupců odborů (blíže o CNAF viz
Paloncyová et. al., 2013a a Paloncyová et. al., 2013b). Zástupci odborů jsou vždy také
členy departementální komise pro nerodinnou péči o děti, která má v každém
departementu roli subjektu s poradním hlasem při tvorbě koncepce a organizaci
systému denní péče o děti a také iniciuje výzkum potřeb rodin či poskytuje informace
rodinám.
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7. Nezaměstnanost
Data o nezaměstnanosti jsou v ČR proti Francii v celkových ukazatelích
příznivější (graf č. 10, tabulka č. 9), v dílčích ukazatelích se projevují odlišnosti ve
prospěch každé z těchto zemí, spíše však ve prospěch ČR, zejména u míry
nezaměstnanosti mužů a mladých do 25 let.
Graf č. 10 Vývoj nezaměstnanosti mužů a žen ve věku 15-65 let (%)
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Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

V posledních deseti letech se nezaměstnanost v ČR vyvíjela dost dramaticky,
nicméně rozdíly mezi obecnou mírou nezaměstnanosti žen a mužů v procentních
bodech se příliš neměnily (graf č. 3 výše). Zdá se tedy, že obě genderové kategorie
reagovaly na změny trhu práce obdobně, evidentní je vliv současné ekonomické krize.
Přitom analytici OECD předpovídají zhoršování trhu práce nejméně do konce roku 2013
(OECD sees high jobless rates 2012). Podle těchto dat nezaměstnanost od roku 2010
do 1. Q 2012 stoupala v celé Evropě, v ČR se však udržovala (s dočasným navýšením
v roce 2010) na úrovni 6,7-6,8 %, ve Francii na úrovni 9,5-9,8 % s navýšením
v počátku roku 2012 na 10,0 %. Vzniká tedy otázka, jestli se při rostoucí nezaměstnanosti nezhorší situace více pro ženy a křivky vývoje nezaměstnanosti mužů a žen se
od sebe nebudou vzdalovat. Podle vývoje v roce 2012 to v ČR nehrozí, ve Francii se
udržují jen nepatrné genderové rozdíly v míře nezaměstnanosti. Dopady ekonomické
krize na zaměstnanost žen a mužů se tedy obecně neliší (tabulka č. 9) a v detailech
jsou ambivalentní v závislosti na konkrétní situaci v regionech, socioprofesních
skupinách atd. V obou zemích současně napomáhá snížení negativních dopadů aktivní
politika zaměstnanosti a další opatření na její podporu (srv. např. Hora, Sirovátka,
2012; Stašová, 2012). Na skupiny obyvatelstva obecně více ohrožených nezaměstnaností, tj. i na některé skupiny žen, dopadá krize výrazněji. V ČR její vliv zmírňovaly
programy zaměřené právě na ohrožené skupiny, ale také jistá míra absorpčního
potenciálu trhu práce a již přece jen vyšší flexibilita trhu práce oproti předchozím
letům (Hora, Sirovátka, 2012, s. 10).
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Tabulka č. 9 Vybrané specifické míry nezaměstnanosti
ČR
muži

ženy

2006

5,8

8,9

2011

5,8

7,9

Francie
≤ 25 let

25-75

-

-

18,0

5,9

muži

ženy

8,5

10,1

9,2

10,2

≤ 25 let

25-75

-

-

22,9

8,2

Zdroj: Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics

K lepšímu vyhodnocení dlouhodobého vývoje je třeba se podívat na specifické
míry nezaměstnanosti, zejména podle vzdělání (graf č. 11). Na zhoršené podmínky na
trhu práce nejcitlivěji reagují zvýšením nezaměstnanosti bez ohledu na gender lidé bez
odborné kvalifikace, a to výrazněji v ČR, dále pak ženy i muži se středním vzděláním
bez maturity, zde více ve Francii. Vysokoškolsky vzdělané ženy i muži jsou výkyvy trhu
práce postiženi nejméně. Nejhorší je situace českých mužů bez odborné kvalifikace.
Vzdělání celkově ovlivňuje úspěšnost na proměňujícím se trhu práce tedy více než
gender, jehož vliv je relativně stabilní.
Graf č. 11 Vývoj obecné míry nezaměstnanosti podle pohlaví a vzdělání
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Zdroj: Eurostat Data Explorer. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do
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Specifické míry nezaměstnanosti podle pohlaví a věku opět ukazují na souvislost
s přerušovanou profesní kariérou žen, konkrétně s obtížemi při návratu matek po
rodičovské dovolené na trh práce, a s horšími šancemi matek malých dětí na získání
zaměstnání. Míra nezaměstnanosti žen vykazuje vyšší variabilitu podle věkových
skupin, než je tomu u mužů, zejména jejím nárůstem u žen ve věku vyšší porodnosti.
Výjimkou je míra nezaměstnanosti nejmladších věkových kohort, která je vysoká
zejména u mužů. U žen je zřejmě v nejmladších věkových kohortách snižována
nezaměstnanost raným rodičovstvím i přes pokles jeho incidence v těchto věkových
skupinách (srv. Paloncyová et al., 2013a). Nejvyšší míra nezaměstnanosti je nicméně
ženami dosahována ve věkových kategoriích do 24 let41 a 30-34 let.
Pokud jde o dlouhodobou nezaměstnanost, byla ve Francii situace proti ČR řadu
let příznivější, ale v posledních letech se situace obrací.42 Incidence nezaměstnanosti
nad 6 měsíců byla ve Francii v roce 2006 (OECD Employment Outlook 2007) na úrovni
průměru EU, zatímco v ČR přesahovala tento průměr zhruba o 10 procentních bodů
podílem 73 % mezi nezaměstnanými muži a 77 % mezi takovými ženami. Ve Francii
nenašlo práci více než 6 měsíců přes 60 % nezaměstnaných mužů i žen. U žen jsou
rozdíly mezi těmito zeměmi jen nepatrně zřetelnější než u mužů, což souvisí s relativně
většími genderovými rozdíly v ČR. Jinak dopadá srovnání sledovaných zemí, sledujeme-li podíl dlouhodobě nezaměstnaných nad jeden rok mezi všemi nezaměstnanými.
V letech 1994-2006 tento ukazatel v ČR vzrostl, zatímco ve Francii se zvýšil nevýrazně,
ovšem z podstatně vyššího původního stavu (EUROSTAT Database). Mezi nezaměstnanými vzrostl podíl nenacházejících práci po dobu nad 12 měsíců v ČR u mužů z 22 %
na 54 % (ve Francii z 37 na 45 %), u žen z 23 % na 56 % (ve Francii ze 40 na 43 %).
Situace se tedy v ČR proti Francii zhoršila, v obou zemích přitom v tomto aspektu
zůstala zachována relativní genderová rovnováha. U obou pohlaví tedy nezaměstnanost
podmiňují v obou zemích obdobě především individuální faktory (např. nízká
kvalifikace), ale v ČR přispěly k tomuto vývoji i změny ekonomických podmínek.
Nezaměstnaností jsou relativně více ohroženy matky nezletilých dětí, zejména
samoživitelky. Statistická data zachycují toto ohrožení jen částečně, protože ne
všechny matky se hlásí na úřadech práce o zaměstnání. Mezi nezaměstnanými v ČR
sice např. v letech 2010-2011 meziročně poklesl počet uchazečů o zaměstnání pečujících o dítě do 15 let, a to z 66,6 tis. na 61,9 tis. (z čehož bylo 94,4 % žen), jejich
podíl na celkové nezaměstnanosti se však téměř nezměnil (stoupl z 11,9 % na 12,2
%). Zatímco v ČR se výrazně zvyšuje ohrožení nezaměstnaností u matek i otců se
třemi a více dětmi, ve Francii je tato závislost menší (tabulka č. 10). Lze dovozovat
souvislost s "obvyklým" počtem dětí v každé zemi, kdy v ČR se na rozdíl od Francie
větší počet dětí často vyskytuje spíše v sociálně slabších rodinách. Roli může hrát i
větší sociální podpora (početnějším) rodinám s dětmi ve Francii (systém dávek, služby
pro rodiny, viz Paloncyová et al., 2013b). Nezaměstnané matky s nezletilými dětmi
mají tendenci volit zaměstnání, které jim umožňuje kombinovat zaměstnání a rodinu
(zkrácené úvazky, úprava pracovní doby, minimální dojíždění apod.) i za cenu nevyužití
vzdělání a kvalifikace (výše jsme zmínili domněnku, že ve Francii tomu může být
podobně). Matky po rodičovské dovolené se v ČR často navracejí na trh práce se
zeslabeným sebevědomím a sníženými pracovními aspiracemi, mj. v důsledku délky
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V úvahu je ale možná třeba brát jako dílčí faktor i to, že pokud se takto mladé ženy stanou matkami, pak
mají díky malé nebo žádné praxi před jejich (prvním) mateřstvím ztížené šance na návrat na trh práce
proti těm ženám, které si před rodičovskou dovolenou vytvořily nějaké profesní „zázemí“.
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viz data Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&p
code=tsdsc330&language=en
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rodičovské dovolené. To má mj. za následek častější opětovnou ztrátu zaměstnání
(Kotíková, 2003).
Tabulka č. 10 Míry nezaměstnanosti v závislosti na počtu dětí mladších 14 let,
2005
ženy 20-49 let
počet dětí

jedno

dvě děti

muži 20-49 let
tři nebo více

jedno

dvě děti

tři nebo více

ČR

12,0

11,4

26,4

3,4

3,6

10,1

Francie

12,1

9,9

14,9

6,5

5,1

7,4

Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže 2006
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8. Genderové rozdíly v odměňování
ČR patří k zemím, kde je celkově velký rozdíl v odměňování žen a mužů a podílí
se na tom i přerušovaná pracovní kariéra žen, která je handicapuje zejména tam, kde
odměňování zohledňuje pracovní zkušenosti a sociální kapitál, tedy v lépe odměňovaných profesích. Vliv má také fakt odlišné struktury zaměstnání, kdy ženy často volí
takové, které je slučitelnější se zabezpečováním rodiny (není náročné časově,
výkonově, ale také na dojíždění do zaměstnání a do zařízení denní péče o děti, dokud
jsou malé). Taková zaměstnání bývají v nemalé míře méně kvalifikovaná a hůře
placená.
Podle ČSÚ byla v roce 2011 v ČR nejčastější hrubá mzda ženy 16 tisíc, zatímco
mzda muže byla 21 tisíc korun (Holý, Erhartová, 2012), což představuje čtvrtinový
rozdíl. V ČR se ve střednědobém i v dlouhodobějším pohledu genderové nerovnosti
v odměňování mírně snižují (viz graf č. 12, srv. Zaostřeno 2011, Report 2011). Francie
patří k zemím, kde se tyto rozdíly v posledních asi 15 letech ustálily, v dlouhodobějším
pohledu mírně klesají. V 80. letech minulého století byl ve Francii rozdíl ve mzdách
mužů a žen obdobný, jako je nyní v ČR, ale postupně se snižoval a poté udržoval
zhruba od poloviny 90. let na úrovni okolo 10 % v mediánových příjmech (tabulka č.
11). V roce 2009 se však mediánové příjmy žen a mužů lišily o 14 %, nicméně v ČR to
bylo 18 % (zde to znamenalo pokles od roku 2000 o 4 procentní body; OECD
Employment Outlook 2012).43
Graf č. 12 Genderové rozdíly v mediánových hrubých hodinových příjmech (v
%, neadjustované)
ČR

Francie

30
25
20
15
10
5
0
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Zdroj: EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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Genderové rozdíly v průměrných hrubých příjmech jsou větší než v mediánových, ale v obou zemích
klesají. V ČR jsou výraznější, ale je zde mírně výraznější také celková diferenciace příjmů.
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Rozdíly mezi sledovanými zeměmi mohou souviset i s tím, že ČR je zemí se
stále relativně nízkou úrovní mezd. Koncem roku 2011 byl průměrný hrubý hodinový
výdělek v ČR 4,4 EUR, zatímco ve Francii 13,7 EUR. K tomuto více než trojnásobnému
průměrnému hodinovému výdělku přispívalo i to, že Francie měla proti ČR poloviční
podíl nízkovýdělkových zaměstnanců (viz kapitola 10.3). V ČR se na jejich větším
zastoupení podílí vysoká zaměstnanost žen s nízkou kvalifikací (Jurajda, 2006). Data
Eurostatu ukazují velké rozdíly podle pohlaví (Bezzina, 2012). V roce 2010, kdy
Eurostatem definovaná hranice nízkého příjmu (tj. 2/3 mediánového příjmu dané
země) činila v ČR 3,0 € a ve Francii 9,2 €, měla v ČR nízké příjmy čtvrtina žen a
osmina mužů, zatímco ve Francii to byla každá dvanáctá žena a dvacátý muž. Lze
předpokládat, že tyto rozdíly mohou ovlivňovat i to, že náklady na služby denní péče o
děti je třeba v českých rodinách oproti francouzským zvažovat v rodinném rozpočtu
obezřetněji ve vztahu k výdělkovým možnostem, bereme-li navíc v úvahu to, že
finanční podpora péče o děti ze strany státu je v ČR podstatně menší než ve Francii.
Na druhou stranu nižší pracovní ohodnocení může působit i jako bariéra většího zájmu
o zaměstnání matek malých dětí, u nichž lze, např. vzhledem k jejich nízké kvalifikaci,
těžko předpokládat uspokojivé výdělky.
Tabulka č. 11 Genderový rozdíl ve výdělcích pracovníků na plný úvazek (roky
2009 a 2010)
rozdíly v %:

Francie

rozdíl
mediánových
výdělků
14,3

9

17

rozdíl
průměrných
výdělků
19,9

2. decil
(2009)

8. decil
(2009)

poměr průměrných
ročních výdělků
mladší střední
generace*
79

ČR

18,1

24

23

25,2

67

OECD průměr

15,3

15

17

17,3

77

Zdroj: OECD Employment Outlook 2011; OECD Employment Database, 2012; Education at a Glance, 2010
(www.oecd.org/edu/eag2010 )
* Podíl výdělků žen na výdělcích mužů v procentech, lidé ve věku 35-44 let. Rok 2009.

Ve Francii nejsou tak velké rozdíly v odměňování mužů a žen jako v ČR, a to i v
důsledku vyšší zaměstnanosti francouzských žen v průběhu celé pracovní kariéry. Jiný
typ odlišností pracovní kariéry žen a mužů ve Francii ilustrují nestejné mzdové
diference podle pohlaví na spodních pozicích a nejvyšších pozicích příjmové distribuce.
Muži na nejlépe placených pracovních pozicích vydělávají výrazně více než ženy na
takovýchto postech, zatímco na nejnižších úrovních jsou genderové rozdíly proti celku
menší. Naproti tomu v ČR jsou v obou zmíněných krajních výdělkových skupinách
genderové rozdíly obdobné a současně vyšší než „průměr“ (OECD Employment
Database, December 2012; cit. podle OECD Family Database).
Výše jsme zmínili dopady přerušované kariéry českých žen na jejich odměňování po zbytek profesní kariéry, navzdory jejich návratu na trh práce po rodičovské
dovolené (s naprostou převahou na plný úvazek) a také vyšší zaměstnanosti ve vyšším
věku proti Francii i dalším zemím. Míru propadu ilustruje následující graf (graf č. 13),
z něhož je zřejmých několik skutečností: hloubka propadu mezd žen proti mužům po
období přerušení zaměstnání, sbližování mezd mužů a žen až po padesátém roku věku
žen, ale tak mírné, že se zdaleka neblíží rozdílům existujícím v nejmladších věkových
kohortách, a minimum rozdílů až po šedesátém roku věku. Velké rozdíly v poslední
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věkové kategorii jsou těsněji spjaty s mírou zaměstnanosti lidí v důchodovém věku a
jejich kvalifikační strukturou.
Graf č. 13 Mediány hrubých měsíčních mezd podle věku a pohlaví zaměstnanců
v ČR v roce 2011
35 000
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Zdroj: Časové řady základních ukazatelů statistiky práce 2. pololetí 2012, ČSÚ
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9. Flexibilní formy zaměstnání - čas strávený v
zaměstnání
Česká republika patří k zemím s delší skutečně odpracovanou pracovní dobou,
konkrétně k těm, kde více než 20 % zaměstnanců, hlavně mužů, pracuje tzv. „long
hours“ (definice dle direktivy EU, viz Working 2012). Zákonem stanovená týdenní
pracovní doba je 40 hodin v ČR a 35 hodin ve Francii, kde je také více využíváno
kolektivních smluv ke stanovení pracovní doby. Český zákoník práce dále formuluje
nárok na čtyřtýdenní placenou dovolenou,44 obvykle je v rámci kolektivních vyjednávání prodloužena na 5 týdnů. Podle dat Eurofondu z roku 2010 pracovalo v ČR 90 %
zaměstnanců 20-60 hodin týdně a lidé odpracovali týdně průměrně cca 43 hodin. Ve
Francii to bylo méně, 90 % zaměstnanců tam pracovalo 15-50 hodin týdně a průměr
činil 36 hodin týdně (Working 2012). Ve Francii je nižší zákonná pracovní doba méně
často překračována. V ČR pracuje nejvíce mužů a žen 40 hodin týdně (62 %), ve
Francii pracuje nejvíce mužů a žen 31-35 hodin týdně - 37 % (Plantenga, Remery,
2010). Je tam tedy větší variabilita skutečně odpracované pracovní doby. Podobně
krátkou pracovní dobu vykazují severské země a Nizozemsko, na opačném pólu jsou
země střední a východní Evropy, ale např. také Velká Británie. Evropský trend směřuje
k jejímu celkovému zkracování, mj. zvyšováním podílu částečných úvazků. K této
tendenci se ČR připojuje jen velmi váhavě.
Ani ČR, ani Francie nepatří mezi země, ve kterých je ve velké míře využíváno
flexibilních forem pracovní doby, v evropském srovnání vykazují průměrnou intenzitu
nabídky flexibilního pracovního času. O ČR je známo, že zde dlouhodobě nejsou
vytvořeny vhodné podmínky pro flexibilní formy zaměstnání a netradiční formy
organizace práce. Důvody nespočívají ani tak v legislativním základě, jako spíš v přístupech zaměstnavatelů (Haberlová, Kyzlinková, 2009) a částečně také zaměstnanců.45
Atypické formy zaměstnávání jsou často spojovány s jejich větší zranitelností a s
různými druhy jejich znevýhodnění. Týká se to hlavně možnosti pracovního postupu.
Flexibilní formy práce využívá v ČR 24,3 % zaměstnaných mužů a 18,4 % zaměstnaných žen (Flexible 2010). Ve Francii je to 29,8 % a 28,5 %. Je tam tedy nejen vyšší
míra zaměstnanosti ve flexibilních pracovních režimech, ale také větší genderová
rovnost, lze tedy usuzovat na vyšší respektování potřeb zaměstnanců než v ČR, kde
většina flexibilních forem bývá ženami (matkami) poptávána, avšak velmi často
neúspěšně.
Podle dat Eurofondu zaměstnavatelé v evropských zemích uvádějí jako nejčastější důvod zavádění flexibilních pracovních režimů užitek pro zaměstnance harmonizaci rodinného a pracovního života, ale také možnost přizpůsobovat pracovní
dobu rozsahu zaměstnavatelem požadované práce. Méně často zmiňují přínos pro
zaměstnavatele (Working time 2012).

44

Existují odlišné úpravy pro některá povolání nebo sektory národního hospodářství. Např. dovolená u
zaměstnavatelů v rozpočtovém sektoru, resp. ve veřejné a státní správě a službách specifikovaných v
zákoníku práce činí 5 týdnů v kalendářním roce, dovolená pedagogických pracovníků a akademických
pracovníků vysokých škol činí 8 týdnů v kalendářním roce.

45

Např. ve výzkumu rodičů s dětmi do šesti let (Rodina, zaměstnání a vzdělání, sonda VI., rok 2006) 45 %
mužů a 24 % žen nemělo zájem o zkrácený úvazek, pro 43 % mužů a 16 % žen byla práce na kratší
úvazek finančně nepřijatelná a 10 % mužů a 33 % žen naráželo na překážky navzdory zájmu o takovou
formu zaměstnání. 1 % mužů a 12 % žen na kratší úvazek pracovalo a zbytek do 100 % (1 % mužů a 15
% žen) v době šetření neměl zájem být zaměstnán/a.
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9.1 Zkrácená pracovní doba
Zaměstnávání na kratší pracovní dobu46 je v ČR již tradičně využívanou
formou časové flexibility. Přesto se řada zaměstnavatelů stále vyjadřuje, že firmě přináší hlavně nevýhody (zejména náročnější administraci, vyšší fixní náklady a složitější
organizaci práce) a výhody z ní mají spíše zaměstnanci (Haberlová, Kyzlinková, 2009).
V praxi ovšem bývají kratší úvazky zaváděny častěji podle potřeb firem/organizací než
podle potřeb zaměstnanců. To vysvětluje jejich nízký výskyt a také naznačuje, že k
rozšíření kratších úvazků bude třeba jednak většího tlaku zaměstnanců a jednak
pobídek pro zaměstnavatele ze strany státu. Zaměstnanci mají v ČR na kratší pracovní
dobu právní nárok, jen pokud pečují o dítě mladší než 15 let či splňují další podmínky
jako osoby zavázané péčí o členy rodiny.47 Doslovně se v zákoníku stanoví, že uvedené
skupiny mají právní nárok na to, aby jim na jejich žádost byla umožněna kratší
pracovní doba nebo jinak vhodně upravena stanovená týdenní pracovní doba, pokud
tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Český zákoník práce
sice dává zaměstnavatelům povinnost vyhovět požadavku na kratší dobu osobám
pečujícím o děti do 15 let a těhotným ženám48, jinak však tuto formu flexibility
nepodporuje, ani ovšem neomezuje. Pokus z roku 2008 o vyšší podporu zaměstnavatelů umožňujících práci na zkrácený úvazek vybraným skupinám pracovníků, mj.
rodičům pečujícím o dítě do 10 let věku (návrh zákona o podpoře rodin s dětmi, tzv.
prorodinný balíček) ztroskotal mj. vzhledem ke zvýšenému riziku dopadu balíčku na
veřejné výdaje (Zpráva 2009). Zkráceným úvazkům však nepřeje ani nastavení
sociálního systému. Z překážek lze jmenovat např. ztrátu nároku na podporu
v nezaměstnanosti i v případě přijetí práce jen na část dne, nízké kapacity zařízení
denní péče o děti, ztrátu rodičovského příspěvku, je-li dítěti méně než 2 roky a
navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v
rozsahu převyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Ve Francii mají zaměstnanci
nárok žádat o zkrácenou pracovní dobu na základě stanovených okolností na straně
zaměstnance a zaměstnavatel může žádost odmítnout také za zákonem stanovených
podmínek (Plantenga, Remery, 2010, s. 32, OECD Employment Outlook 2010 Detailed
description). Důvodem k žádosti může být např. rodičovská dovolená pobíraná formou
„part-time“ kterýmkoliv z rodičů až do tří let věku dítěte, přičemž v tomto případě
zaměstnavatel musí žádosti vyhovět, ale může si stanovit rozsah pracovní doby (1632 hodin týdně). Další podmínky oprávněných žádostí mohou být ve firmách s počtem
zaměstnanců nad 20 stanoveny v kolektivních smlouvách. Zaměstnavatel má žádosti
vyhovět, pokud tomu nebrání provozní situace. Dalším možným důvodem je vzdělávání
a (re)kvalifikační kurzy pro zaměstnance pracující u zaměstnavatele minimálně jeden
rok. Délka období zkráceného úvazku je vymezena a zaměstnavatel si může určit její
načasování. Poslední oprávněnou skupinou jsou lidé nad 60 let pobírající částečný

46

Český zákoník práce rozlišuje tzv. kratší pracovní dobu (§ 80), v praxi označovanou jako "zkrácený
pracovní úvazek".

47

Dále nárok platí pro těhotnou zaměstnankyni nebo pro zaměstnance, 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).

48

Zákon však potenciálně umožňuje tuto povinnost obejít díky formulaci, že zaměstnavatel je povinen
vyhovět žádosti o zkrácení pracovní doby, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Tyto důvody
nejsou specifikovány, ale uvádí se, že zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro to, aby takovým
žádostem mohlo být vyhověno. Upraven není ani nárok na opětovné zvýšení úvazku, když pominuly
důvody zkrácení na straně zaměstnance (Nekolová, 2010).
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důchod. Ve všech případech existuje zákonný nárok na návrat k plné pracovní době,
což v ČR neexistuje.
Využívání zkrácené pracovní doby se v ČR, na rozdíl od jiných zemí, dlouhodobě
nemění. Její podíl mezi všemi zaměstnanci byl podle Labour Force Survey (částečný
úvazek zjišťován podle deklarace respondentů) v roce 2011 jen 5,5 %, v případě žen
9,4 % (srv. graf č. 14). Nízké je její využití i u žen-matek, jak ukazuje porovnání
v rámci EU. Podle údajů Eurostatu za rok 2011 např. využívalo částečných úvazků 32
% zaměstnaných žen ve věku 25-54 let pečujících o jedno dítě, v ČR jen 11 % žen (u
žen bez dětí byl tento poměr 22 % ku 4 %) - Analýza 2013. Ve Francii v posledních
letech podíl kratších úvazků u žen mírně poklesl, zatímco u mužů se zvýšil. V roce
2011 byl celkový podíl 17,9 %, mezi ženami 30,1 %. Stále jsou tam oproti ČR
zkrácené úvazky významně frekventované, a to i v zájmu podpory slaďování rodiny a
zaměstnání, i když zde zřejmě nejsou rozhodujícím faktorem. Zatímco v ČR jsou daleko
častěji tyto úvazky využívány matkami dětí do 6 let, ve Francii jsou v podobné míře
uplatňovány i u matek starších závislých dětí a jen o něco méně u žen bez závislých
dětí. Kromě jiných zvyklostí a možností zde může hrát svou roli i fakt, že francouzské
děti nemají ve středu na základních školách vyučování. Ve všech zemích EU se
frekvence práce žen na částečný úvazek zvyšuje, pokud mají 3 nebo více dětí, v ČR
však nejméně zřetelně.
Graf č. 14 Podíl zaměstnaných na kratší úvazek v % ze všech zaměstnaných srovnání ČR, Francie a země EU-27
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Trochu překvapivé vzhledem k uvedenému je zjištění Labour Force Survey
2007, že v ČR pracují spíše ženy než muži na kratší úvazek nedobrovolně, přičemž ale
podíl nedobrovolně pracujících je daleko vyšší ve Francii (Plantenga, Remery, 2010,
více viz níže). Data nicméně nezachycují, kolik žen a mužů pracuje nedobrovolně na
plný úvazek. Vztah mezi poptávkou a nabídkou kratší pracovní doby je v ČR totiž
komplikovaný - v současných podmínkách řada žen v praxi nepožaduje, navzdory
svému zájmu, zkrácený úvazek (hlavně matky malých dětí a osamělé matky), zatímco
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na druhé straně řada žen nenachází práci, která je na plný úvazek a současně umožňuje plnit i rodinné povinnosti, a proto přijímají nechtěně práci na úvazek zkrácený.
V obou zemích se zkrácená pracovní doba vyskytuje častěji u nízkokvalifikovaných zaměstnanců a s výší vzdělání její relativní výskyt klesá, zvláště ve Francii. Tam
takto pracuje 38 % zaměstnankyň s maximálně nižším sekundárním vzděláním49 (8 %
zaměstnanců mužů), 31 % zaměstnankyň se středním a pomaturitním vzděláním (6
%) mužů) a 24 % žen s terciárním vzděláním (6 % mužů). V ČR tyto podíly reflektují
celkově nižší využívání kratších úvazků a dosahují 12 % u žen v nejnižší vzdělanostní
kategorii (5 % u mužů) po 8 procentech ve střední a nejvyšší kategorii (u mužů je to
okolo 2 %) - viz Zaostřeno 2013. Tato forma flexibility se tedy v obou zemích
soustřeďuje do určitých segmentů trhu práce, což částečně vysvětluje rozdíly v jejím
využívání podle pohlaví a dalších faktorů nebo také, pro které skupiny žen (či mužů)
jsou kratší úvazky atraktivním způsobem řešení zaměstnanosti.
Mezi pracujícími na částečný úvazek jsou ve všech zemích EU vysoké podíly
žen, což souvisí s jejich větší potřebou a zájmem o takto upravenou pracovní dobu,
ale také s genderovou segregací pracovního trhu (Working, 2012; Hora, 2009). Ženy
představují mezi zaměstnanci se zkrácenou pracovní dobou v Evropě (v roce 2011) od
58 % ve Slovinsku po 82 % v Lucembursku. ČR se 73 % a Francie se 77 % patří
k zemím s vysokým podílem žen mezi těmito zaměstnanci a navíc se v těchto zemích
situace na trhu práce z tohoto hlediska dlouhodobě nemění (OECD Employment 2012).
Navzdory genderovým nerovnostem v této oblasti nelze popřít, že částečné úvazky
podporují zaměstnanost, a tím v důsledku životní úroveň. Právě „zásluhou“ kratších
úvazků žen, které by jinak nepracovaly, se tento pozitivní vliv odráží v životních podmínkách rodin s dětmi. Je potvrzeno, že tam, kde je častější práce žen, a konkrétně
matek, na kratší úvazek, tam se zvyšuje jejich míra zaměstnanosti, a tím se mj.
zlepšuje životní úroveň rodin a postavení žen. V takových zemích je např. menší podíl
rodin bez pracovního příjmu, zejména v případě neúplných rodin (OECD Family
database).
Má to však i svou druhou stránku. Pro zaměstnance může zkrácení pracovní
doby znamenat i ekonomické či sociální znevýhodnění. Výhody, které kratší pracovní
doba přináší rodičům v zájmu harmonizace rodiny a zaměstnání či uchovávání kontaktu
s profesí, příp. zaměstnavatelskou organizací, jsou do jisté míry zneváženy nevýhodami, jako je snížená perspektiva kariérního postupu, nižší hodinová mzda a nižší růst
mezd, časté úkolování pracovníka nad rámec sníženého úvazku i nižší sociální ochrana,
včetně dopadů na výši důchodu. Efekt pro zaměstnance závisí i na formě rozložení
zkrácené pracovní doby, přičemž převažuje nižší počet hodin odpracovaných denně při
pětidenním pracovním týdnu. Méně časté, a platí to právě pro ČR, ale i Francii, je práce
na tzv. stlačený pracovní týden. Přitom v ČR na stlačený pracovní týden mají právní
nárok zaměstnanci či zaměstnankyně, kteří pečují o dítě do 15 let, a těhotné
zaměstnankyně. Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, nebrání-li mu vážné
provozní důvody.
Forma uspořádání pracovní doby, pokud je podřízena požadavkům zaměstnavatele, nemusí vytvářet dobré podmínky pro zaměstnance-rodiče a jeho způsob
využívání služeb denní péče o děti. Sladění zájmů obou stran závisí na řadě okolností.
Na straně zaměstnanců převažují mezi důvody práce na kratší úvazek ty
osobní, u žen zejména péče o děti. V ČR mají zájem o kratší pracovní dobu převážně
matky nejmenších dětí. Přesto je reálně v ČR péče o děti méně zastoupeným důvodem
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krácené pracovní doby než ve Franci, ale také třeba ve Velké Británii a Rakousku,
protože matkami malých dětí požadované zaměstnání se zkrácenou pracovní dobou je
pro ně často nedostupné (viz výše, též mj. Hora, 2009). Iniciace částečných úvazků a
jejich uplatnění stále vycházejí spíše od zaměstnavatelů, z nichž však o ně mnozí příliš
nestojí, jak bylo zmíněno, jiní tyto úvazky využívají za podmínek pro matky ne příliš
výhodných. Graf č. 15 dále ukazuje, že zastoupení péče o děti jako důvodu kratšího
úvazku alespoň částečně souvisí s celkovou nabídkou částečných úvazků. Čím je vyšší
nabídka, tím je zřejmě větší škála důvodů jejich využití. Vyšší nabídka bývá přitom
v zemích, které mají nebo v poslední době rozšiřují systém denní péče o děti, což se v
negativním smyslu potvrzuje v ČR a v pozitivním smyslu (do jisté míry) ve Francii.
Tam příznivě zapůsobila podpora kratších úvazků zavedená státem v osmdesátých
letech dvacátého století.
Graf č. 15 Zastoupení péče o děti nebo nesoběstačného člena rodiny mezi
důvody práce na částečný úvazek (v %) ve vybraných zemích - ženy 25-59 let
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Možnost pracovat na zkrácenou pracovní dobu, a tím mít i při pracovním
zapojení dost času na rodinu, zvyšuje (spolu s dalšími opatřeními) zájem matek o
zaměstnání, resp. usnadňuje jim volbu, jak propojit rodinné a profesní nebo výdělkové
zájmy. Potřebují však současně podporu v dostupnosti zařízení denní péče o děti.
Vztah mezi využíváním částečných úvazků nebo flexibilních plných úvazků a mírou
zaměstnanosti žen matek malých dětí je nicméně velmi těsný, pokud je uveden do
souvislosti s nabídkou těchto zařízení, jak ukazují srovnání evropských zemí podle
těchto ukazatelů. Zatímco Francie patří k zemím, kde jsou politika podpory flexibility
zaměstnání a politika podpory služeb denní péče o děti alespoň částečně vzájemně
propojeny, v ČR jsou zatím snahy o větší státní intervenci v těchto oblastech
propojené nedostatečně a hlavně působí v obou oblastech řada bariér a slabá
skutečná vůle ke společenské podpoře.
Odpověď na otázku, jak omezená dostupnost služeb denní péče o děti snižuje
ekonomickou aktivitu, je nicméně obtížná. Podle EU Labour Force Survey (Reconcilia-
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tion 2011) bylo v roce 2009 mezi ženami, majícími pečovatelské povinnosti, v ČR 16,7
% a ve Francii 15,1 % takových, které nepracovaly vůbec nebo jen na částečný úvazek
kvůli nedostatečné nabídce zařízení denní péče o děti a služeb poskytujících péči
nesoběstačným osobám.50 Je zde sice dosaženo srovnatelných podílů, ale v ČR půjde
spíše o úplné opuštění zaměstnání, ve Francii o obě možnosti. Mezi muži s pečovatelskými povinnostmi, kterých je však velmi málo,51 je takových dokonce více - 44,8 %
v ČR a 18,8 % ve Francii. Nicméně i v řídkých případech pečujících mužů se jim zřejmě
v ČR méně než ženám daří kombinovat práci a rodinu i za formálně shodných externích
podmínek. Nebo to ukazuje, že tyto podmínky jsou jen zdánlivě shodné a muži hůře
nacházejí pochopení u zaměstnavatelů. Ze všech žen ve věku 15-64 let bylo v ČR 10,4
% a ve Francii 6,6 % neaktivních či jen částečně zaměstnaných z důvodu pečovatelských povinností, ale mezi muži je takových v obou zemích zanedbatelný podíl.
Nacházíme zde přímý důkaz, jak je celková míra zaměstnanosti žen nedostatkem
služeb denní péče o děti výrazně poznamenána, zejména v ČR.
Opačným problémem je už výše zmíněná nedobrovolná práce na zkrácený
úvazek, zvaná podzaměstnanost. Ta není v ČR vzhledem k relativně malému počtu
kratších úvazků tak závažným problémem jako v jiných zemích včetně Francie
(Dlouhodobý vývoj 2005; Nová, 2012). Podíl osob ve věku 15 až 74 let pracujících na
částečný úvazek, kteří si přejí pracovat více hodin, dosahuje v ČR 9,6 % ze všech
osob pracujících na částečný úvazek, zatímco ve Francii je to 24,7 % (Postavení
českého trhu práce 2013). U nás se sleduje od roku 2001 a od té doby se podíl
podzaměstnaných pohyboval okolo pětiny z celkového počtu pracujících na částečný
úvazek. Mezi podzaměstnanými převažují ženy podílem až 80 %. Také v roce 2012
bylo 21 % z pracujících na kratší úvazek podzaměstnaných, a to shodně mezi muži i
ženami, takže opět byly jejich počty proti mužům vyšší (vyšší jsou počty žen mezi
kratšími úvazky). Mezinárodní data ukazují trochu odlišnou úroveň za ČR, ale ilustrují,
že ve Francii je problém podzaměstnanosti daleko závažnější. Dokumentují též
genderové odlišnosti. V roce 2011 bylo mezi pracujícími na zkrácený úvazek v ČR
v případě žen 17,6 % pracujících takto nedobrovolně, ve Francii to bylo 28,4 %. Mezi
muži bylo takových 12,4 % v ČR a 26,6 % ve Francii (OECD StatExstracts).
Obecně sice platí, že lidé pracující na zkrácenou pracovní dobu jsou
spokojenější s dosaženou mírou harmonizace rodinného a pracovního života (srv.
Gender Equality 2012), někdy však je třeba slevit z jiných požadavků na zaměstnání.
Např. ve Francii jsou mezi takto pracujícími zaměstnanci časté případy těch, kdo
pracují na termínovanou pracovní smlouvu, a také pracujících v nočních hodinách
(Plantenga, Remery, 2010). V ČR také platí souvislost s termínovanými smlouvami,
ale nikoliv s prací v pozdních hodinách, naopak jsou kratší úvazky více spojeny s prací
z domova.
Tzv. konta pracovní doby (working time accounts) jsou považována za formu
flexibility přínosnou pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnancům má mj.
umožnit lepší slaďování rodinného a pracovního života. Nicméně v zemích EU jsou
využívána jen 6 % zaměstnavatelů, v ČR i dalších zemích ještě méně (Working 2012).
V ČR smí být konto pracovní doby zavedeno jen na základě kolektivní smlouvy nebo
vnitřního předpisu v případě zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace.
Při uplatnění konta pracovní doby se předpokládá, že zaměstnavatel bude zaměstnanci
přidělovat práci v takovém rozsahu, v jakém to bude odpovídat jeho potřebě, a délka
pracovní doby se tak bude v jednotlivých týdnech lišit (Příručka, on-line
50
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www.mpsv.cz). Pro zaměstnance může být takováto forma pracovní doby přínosná na
krátkou dobu v určitých životních situacích, vč. období rané péče o děti, ale při
dlouhodobější existenci přináší nemalá rizika, zejména ohledně jistoty zaměstnání. Pro
zaměstnavatele jsou konta pracovní doby ekonomicky riziková (vzhledem k délce tzv.
vyrovnávacího období 26 nebo 52 týdnů - viz Příručka) a administrativně náročná (viz
Výsledky). Na druhou stranu ale snižují cenu práce a umožňují pružně reagovat na
měnící se potřeby pracovního trhu.

9.2 Pružná pracovní doba
Pružná pracovní doba je v ČR druhou nejčastěji využívanou formou flexibility
pracovního času. Přesto není tak frekventovaná jako v jiných zemích, ačkoliv podle
řady sociologických studií se jeví jako velmi účinný nástroj pro lepší harmonizaci
rodinných a pracovních povinností. Zaměstnanci ji podle možností využívají a vyhledávají, mezi nimi obzvlášť matky malých dětí. Představiteli firem je také považována za
výhodnou spíše pro zaměstnance. Přesto je stejně jako kratší úvazky zaváděna spíše
podle zájmů zaměstnavatelů než žádostí zaměstnanců. To se potvrzuje tím, že je v ČR
využívána spíše muži, u nichž motivace slaďováním rodiny a zaměstnání nebývá tak
častou. V ČR i ve Francii jen 40 % zaměstnavatelů umožňuje zaměstnancům určovat
si charakter pracovní doby podle jejich potřeb. Ve Francii a ČR jsou šance zaměstnanců
na vlastní rozhodování o své pracovní době obdobné jako ve většině zemí, jen
v některých středoevropských a jižních státech je celková úroveň využívání pružné
pracovní doby velmi nízká (viz tabulka č. 12). V ČR i ve Francii o pracovní době
nejčastěji plně rozhodují zaměstnavatelé, příp. stanovují rámec pro rozhodování
zaměstnanců.
Velmi zřídkavou formou časové flexibility je sdílené pracovní místo. To se
nachází relativně častěji ve velkých podnicích a v soukromých firmách. Zaměstnavatelé
se většinou domnívají, že sdílení pracovního místa je nevýhodné pro ně i pro
zaměstnance. V ČR brání většímu rozšíření této formy mj. fakt, že zákoník práce tuto
formu pracovního úvazku výslovně neupravuje, což způsobuje výkladové problémy
(Jaké jsou flexibilní formy zaměstnávání 2008). Právně se tato forma neliší od práce
na částečný úvazek a v praxi se vychází z toho, že sdílení práce je postaveno na
částečných pracovních úvazcích (§ 78, 79 a 80 zákoníku práce).
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Tabulka č. 12 Podíl zaměstnanců, kteří si mohou volit nebo přizpůsobit
pracovní dobu, podle pohlaví, rok 2009, podíly v % ze všech zaměstnaných
podíl těch, kdo mohou
pracovní dobu volit
anebo přizpůsobit

způsob stanovení pracovní doby z těch,
kdo mají stanovenou pracovní dobu

ČR

22,3

13,0

60,0

možnost
volby
z několika
typů
7,0

Francie

26,8

29,7

61,3

8,8

Nizozemsko

50,7

44,7

Norsko

38,2

34,9

Švédsko

58,4

56,2

muži

plně
zaměstnavatelem

ženy

Španělsko

10,6

9,7

Polsko

13,2

12,3

Itálie

22,2

21,7

Německo
Spojené
Království

25,9

25,5

27,3

27,7

možnost
volby v rámci
limitů

plně
zaměstnancem

13,8

19,3

14,0

15,9

Zdroj: OECD Family Database

Z hlediska hodnocení návazných požadavků na využívání služby denní péče o
děti je důležitá nejen celková míra aplikace pružných pracovních schémat, ale i
konkrétní formy pružné pracovní doby. Ty jsou pestřejší a genderově vyrovnanější ve
Francii než v ČR (Plantenga, Remery, 2010, s. 53). Ve Francii je podstatně více než
v ČR využívána pohyblivá pracovní doba, což jistě přispívá i k individuálnímu
přizpůsobování denního časového režimu potřebám rodičů malých dětí. Ve Francii má
pevnou pracovní dobu zhruba 70 % zaměstnanců, obdobně žen i mužů, zatímco v ČR
ji má 82 % žen a 75 % mužů. Pokud jde o podíl zaměstnavatelů (OECD Family
Database) nabízejících flexibilní pracovní dobu, je jich v ČR více (70 % proti 51 % ve
Francii). České firmy tak častěji než francouzské nabízejí všechny alternativy flexibilního času: umožňují napracovat celé dny (33 % proti 28 %), mají častěji než Francouzi
možnost napracovat si hodiny práce (13 % proti 8 %) a zejména více umožňují
pohyblivý začátek a konec pracovního dne (24 % proti 15 %). Zřejmě to souvisí i
s nižším výskytem částečných úvazků v ČR, jehož negativa pro zaměstnance se tímto
poněkud kompenzují. Ne však významně v situaci, kdy o formě flexibility rozhodují
hlavně zaměstnavatelé.

9.3 Práce z domova
Práce z domova je také poptávána zejména ze strany zaměstnanců či
uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatelé reagují na tyto požadavky velmi zdrženlivě,
takže jde spíše o výjimečnou formu prostorové flexibility, využívanou spíše v menších
podnicích (Hora, 2009b; Formanová et al., 2011; Nekolová, 2010). Rozdílný je zájem
a využití u zaměstnavatelů u dvou základních forem práce z domova - jednak práce
převážně manuální povahy a jednak práce z domova prostřednictvím informačních
technologií, tj. práce na dálku či teleworking. Práce z domova je dnes v českém
prostředí typická především pro profesionály a odborníky ve formě práce na dálku,
zatímco relativně méně pracujících z domova je mezi druhou skupinou, pro niž byla
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původně hlavně určena, tj. nízkokvalifikovanými manuálními pracovníky. V jejich
případě je výrazně vyšší zastoupení žen, ale nejen těch, které pečují o děti a využívají
tuto formu pro sladění práce a rodiny, ale i žen ve vyšším věku (mj. i „aktivních
babiček“). Zdrženlivý přístup zaměstnavatelů plyne z jejich častého přesvědčení, že
umožnit zaměstnancům pracovat z domova je pro firmu nevýhodné, zejména z důvodů
nižší možnosti kontroly. Zákoník práce na druhé straně vyvazuje zaměstnavatele vůči
těmto zaměstnancům z některých povinností (např. pracujícím z domova nenáleží při
důležitých osobních překážkách v práci od zaměstnavatele náhrada mzdy, nenáleží jim
mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada
mzdy anebo příplatek za práci ve svátek). Také pro zaměstnance tedy přináší tato
forma práce výhody i nevýhody (Plasová, 2008), což platí i pro rodiče, kteří takto
chtějí slaďovat rodinné a profesní funkce. Z domova pracují častěji osoby samostatně
výdělečné činné, u nichž se důvody volby této formy od zaměstnanců částečně liší, ale
snaha takto řešit vztah rodinných povinností a výdělečné aktivity je obecná.
Dostupné údaje o podílech lidí pracujících z domova se výrazně liší podle
použitých definic a sledované věkové skupiny. Podle mezinárodního srovnání z roku
2004 pracovalo v ČR v populaci patnáctiletých a starších zaměstnanců obvykle
z domova 0,5 % mužů a 1,6 % žen, zatímco ve Francii to bylo podstatně více - 4,8 %
a 10,5 % (Plantenga, Remery, 2010, s. 26). Pro věkovou skupinu 25-49 let byly
v Labour Force Survey v roce 2006 zjištěny vyšší podíly (tabulka č. 13)52 a navíc OECD
databáze ukazuje větší využívání práce z domova v ČR než ve Francii a opačný rozdíl v
případě teleworkingu53 (viz Second 2009, s. 41). V obou sledovaných zemích takto
pracují více ženy než muži. Mezi ženami pracujícími z domova jsou v ČR hlavně matky
malých dětí (Kyzlinková, Svobodová, 2007; Hora, 2009a). Podle dat VŠPS pracuje
z domova necelých 7 % zaměstnaných osob (Hora, 2009b), mezi matkami dětí do 7
let věku jich je téměř 10 %. Lze dedukovat, že jsou to většinou ty, které mohou takto
pracovat, aniž by nutně využívaly nějaké formy služeb denní péče o děti (tedy reagují
na jejich nedostatečnou nabídku), protože se např. potvrzuje přesouvání výkonu
pracovních úkolů konaných doma do večerních a nočních hodin. Přitom zájem o tuto
formu zaměstnání je podle výběrových šetření vyšší, než ukazuje relativní počet žen
takto pracujících. Tuto formu zaměstnání lze považovat za nápomocnou harmonizaci
rodiny a zaměstnání a je zjevně třeba hledat opatření na její větší rozšíření, zejména
mezi matkami, a to jak v oblasti politiky zaměstnanosti, tak v oblasti pracovního práva,
kde je zatím ošetřena nedostatečně a nedává zaměstnavatelům dostatek jistot, aby o
ni měli větší zájem (srv. Nekolová, 2010; Formanová et al., 2011). Ani pro zaměstnance není práce na dálku bezproblémová. Sice jim umožňuje větší vliv na rozvržení
doby na zaměstnání a pro rodinu,54 ale musejí překonávat některé doprovodné jevy, z
hlediska kombinace rodinných a pracovních povinností jde zejména o nezřetelnost
oddělení pracovní a mimopracovní doby s možností nadměrného zatížení pracovními
povinnostmi nebo o narušení soukromí trvalým kontaktem se zaměstnavatelem, klienty
apod. (srv. Plantenga, Remery, 2009, s. 59).
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Vyšší údaje také uvádějí, na základě reprezentativního výběrového šetření, Kyzlinková a Svobodová
(2007) - alespoň část týdne pracovalo v ČR z domova podle jejich dat 6,5 % žen a 7,1 % mužů.
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Protichůdné údaje zjistil Fourth European Working Conditions Survey, 2007 (viz Second 2009, s. 41),
podle jehož dat pracovalo v roce 2007 formou teleworking skoro 19 % českých zaměstnanců (nejvíce ze
sledovaných zemí) oproti cca 7 % francouzských.
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Rozdíl proti lidem pracujícím na pracovišti mimo domov není ale markantní, jak bylo zjištěno
v mezinárodním srovnání - viz Plantenga, Remery, 2009.
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Tabulka č. 13 Práce z domova a teleworking podle rozsahu (v %)

ČR

práce z domova mužů a žen ve věku 25-49
let (2006)
muži
ženy
více než
více než
1/4 až
1/4 až 3/4
3/4
3/4
3/4
pracovní
pracovní
pracovní
pracovní
doby
doby
doby
doby
10,0
6,7
11,2
3,4

Francie

4,3

5,6

5,1

2,1

Dánsko

2,8

12,9

4,4

10,4

Nizozemsko

2,3

12,8

3,0

6,8

Finsko

3,8

11,2

3,6

6,0

Švédsko

1,4

10,6

1,3

6,8

Spojené království

4,1

7,7

2,4

3,1

Norsko

2,9

8,8

1,9

7,5

Rakousko

5,9

5,1

2,9

5,6

Polsko

4,2

5,9

6,6

6,8

teleworking (2009)
muži

ženy

obvykle

někdy

obvykle

někdy

2,5

6,3

4,2

5,0

8,6

9,7

11,6

6,5

Zdroje: OECD Family Database (levá část tabulky), Reconciliation of work, private and family life in the
European Union. 2011, Eurofon, EWCO (pravá část tabulky)

9.4 Negativní flexibilita
Práce přesčas a práce na směny patří mezi formy tzv. negativní flexibility.
Přesto v ČR značná část zaměstnanců práci přesčas vyhledává za účelem navýšení
svého příjmu. Zaměstnavatelé proto, obzvláště v průmyslu, kde jsou přesčasy
zpravidla propláceny, nemají problémy s obsazováním práce nad rámec stanovené
pracovní doby. Také výskyt práce na směny vzrůstá, přestože je často označována za
významnou překážku dosažení rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem.
V zemích EU využívají práci přesčas více než dvě třetiny firem, takže se týká
asi poloviny pracovních sil. Publikace Working 2012 přímo zmiňuje Francii mezi
zeměmi, kde je hojně využívána (možná v souvislosti s celkově kratší zákonnou pracovní dobou), zatímco ČR patří k zemím s pouze mírně nadprůměrně frekventovanou
prací přesčas, hlavně v případě mužů. České genderové rozdíly v tomto aspektu patří
mezi největší v Evropě (Plantenga, Remery, 2010), což lze alespoň částečně vysvětlit
vysokým podílem plných úvazků mezi zaměstnanými ženami, včetně matek malých
dětí, pro něž jsou naopak přesčasy těžko přijatelné. Z údajů o závislosti na věku by
bylo možno se domnívat, že muži pracují přesčas hlavně v době, kdy je ekonomická
aktivita žen z důvodu péče snížená (největší genderové rozdíly mezi frekvencí práce
přesčas jsou ve věkové kategorii 25-54 -Plantenga, Remery, 2010, s. 47-48, užší
věkové kategorie nejsou uvedeny). Spíše tu však působí vlivy strukturální. Genderové
rozdíly spočívají především v podílu placených přesčasů, které v ČR mají muži daleko
častěji než ženy, což souvisí s odvětvovou genderovou segregací, kdy placené přesčasy
jsou nejfrekventovanější v sekundárním sektoru (Organizace práce 200555).
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„Zatímco téměř dvě třetiny mužů (64,5 %) dostaly své přesčasy plně nebo částečně zaplaceny, u žen to
byla pouze o něco více než polovina (51,8 %) zaměstnankyň a členek produkčních družstev, které
obdržely za své přesčasy nějakou finanční úhradu.“ - kapitola „3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů
produkčních družstev“.
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Kdyby byla práce přesčas mezi ženami více rozšířena (celkově její objem v ČR
vzrůstá), znamenalo by to vyšší nároky na služby denní péče o děti - na jejich delší
otvírací doby a jejich větší diferencovanost, příp. větší časovou flexibilitu (mj. díky
nárazovosti prací přesčas).
Matky malých dětí do 7 let věku pracují v ČR méně často než jiné skupiny
zaměstnaných v tzv. asociálních časech, tj. večer, v noci či o sobotách a nedělích. Data
výběrových šetření však ukazují, že nezanedbatelná část matek malých dětí v nestandardních pracovních režimech pracuje. Např. večer pracuje 28 % takových matek
oproti 35 % všech zaměstnaných, v sobotu pracuje 31 % matek, ale 42 % všech
zaměstnaných (Hora, 2009b). Lze dedukovat, že některé se tímto způsobem snaží řešit
slaďování rodinného a profesního života, protože zde spatřují výhodnější organizaci
pracovní a mimopracovní doby partnerů s ohledem na zabezpečení dětí. Možná tím
tedy řeší i potíže s nedostupností služeb denní péče o děti (nedokážeme ovšem rozlišit,
kolik z nich tak pracuje na základě takovéto vynucené volby a kolik proto, že to
koresponduje s charakterem jejich profese či postavením v zaměstnání). Efektivnost
takové strategie ukazují zahraniční výzkumy - Plantenga a Remery (2010, s. 61) citují
zjištění, že v úplných rodinách, kde jeden z partnerů pracuje na směny nebo s nepravidelnou pracovní dobou, se lépe dosahuje vyrovnanějšího podílu obou partnerů na
domácích pracích a péči o děti. Oproti současným českým poměrům by to nejspíš
vyžadovalo větší výskyt flexibilní pracovní doby mezi ženami - matkami malých dětí.
Statistiky EU sledují také podíly zaměstnaných pracujících na tzv. long hours,
tedy podle definice příslušné směrnice Rady Evropy (Directive 2003/88/EC) s týdenní
pracovní dobou 48 a více hodin denně. V obou sledovaných zemích jsou tyto podíly
nevelké a velmi podobné56 (v evropském srovnání nicméně na střední úrovni) - málo
přes 10 % u mužů a necelých 10 % u žen v obou zemích a tento podíl se dlouhodobě
nemění (Plantenga, Remery, 2010). Dopady na poptávku po službách denní péče o děti
z tohoto hlediska nejsou významné, celkově však taková práce zhoršuje harmonizaci
rodiny a zaměstnání a rodinný život jako takový. Existuje nicméně skupina zaměstnaných, pro které je dlouhá pracovní doba často nevyhnutelnou součástí zaměstnání jsou jimi živnostníci. Zejména v době zhoršení situace na trhu práce je zakládání
živností, i právě ženami a matkami, mnohostranně podporováno. Požadavky na
rozšíření a flexibilitu služeb denní péče o děti tak mohou z tohoto podnětu, alespoň
v blízké budoucnosti, spíše vzrůstat.
Jako nástroj flexibilního zaměstnávání, zejména z pohledu zaměstnavatelů, je
také chápána práce na dobu určitou. Pro zaměstnavatele tato forma umožňuje
reagovat na měnící se potřeby, ale také zajišťovat náhrady za ženy na mateřské/
rodičovské dovolené apod., tedy obecně je tato forma využívána tam, kde z nějakého
důvodu není jisté dlouhodobější trvání stávající situace (z hlediska zájmů zaměstnavatele nebo postavení jedince). Proto na dobu určitou pracují častěji lidé s nestabilním
postavením na trhu práce, tzn. ženy (zvláště matky malých dětí) nebo mladí lidé či
lidé s nižší kvalifikací. Matky malých dětí patří k těm, kteří tak pracují častěji, než je
průměr za všechny zaměstnané, ale méně často než mladí a nekvalifikovaní. Práce na
dobu určitou jsou spojené s nevýhodným postavením na trhu práce, nicméně jako
krátkodobé řešení dostupnosti zaměstnání je i pro uvedené skupiny přínosem. Jejich
relativně omezené aplikování v ČR částečně přispívá k míře nezaměstnanosti. Na
druhou stranu obtížný návrat žen na trh práce po rodičovské dovolené je celkově vede
také k častějšímu nástupu na smlouvy na dobu určitou, ač mnohdy nedobrovolně, což
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Vzhledem k uzákoněné maximální týdenní pracovní době 40 hodin lze takto pracovat v ČR jen na základě
kolektivní smlouvy, příp. jiné dohody.
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lze považovat za projev často předpojatého přístupu zaměstnavatelů k zaměstnávání
matek (takto pracuje až 20 % matek s dětmi ve věku 1-3 roky; Hora, 2009b).
V ČR se dlouhodobě udržuje v evropském srovnání nízký podíl pracujících na
termínované smlouvy i jiné formy krátkodobých pracovních kontraktů. V roce 2011
mělo v ČR 8,8 % žen a 5,6 % mužů smlouvu na dobu určitou (Situace 2011). Podle dat
Eurostat Database, shrnujících všechny formy termínovaných pracovních kontraktů,
takto pracovalo v roce 2011 v ČR 6,7 % zaměstnaných mužů ve věku 15-64 let a 9,5
% takových žen. Ve Francii to bylo 14,6 % a 15,8 %, tedy jednak více a jednak se
zanedbatelnými rozdíly podle pohlaví (ty se za posledních deset let postupně
snižovaly57). Ve všech zemích se podíly zaměstnaných na dobu určitou zvyšují (graf č.
16), přičemž tempo zvyšování v ČR patří k nejpomalejším. Bez ohledu na negativní
konsekvence tak přicházíme o jednu z možných forem zvyšování zaměstnanosti, z
individuálního pohledu zaměstnanců je však stávající situaci třeba považovat za
příznivou. Tento fakt sice formálně dopadá na muže i ženy obdobně, ale vzhledem
k postavení žen a matek na pracovním trhu snižuje jejich šance na získání zaměstnání
relativně více. Ony samy tuto formu ovšem nepreferují, nicméně ji přijímají, není-li jim
dán dostatečný výběr. Smiřují se tak často i s nižším výdělkem, který je u termínovaných smluv v celé Evropě častější než u netermínovaných, a to v ČR a Francii
v podobné míře (srv. Bezzina, 2012, s. 6).
Graf č. 16 Podíl zaměstnaných na smlouvy na dobu určitou 1999 a 2011 (%)
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Zdroj: EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Hlavním důvodem práce na dobu určitou (Eurostat Database) je v případě žen
v obou sledovaných zemích fakt, že nesehnaly práci na dobu neurčitou (v roce 2011
byl takový důvod zjištěn u 78 % takto pracujících českých žen a 61 % žen francouzských; v roce 2002 to bylo v ČR „jen“ 66 % žen). Ve Francii je zastoupení tohoto
důvodu v podstatě stabilní od roku 2005, zatímco v ČR byl dříve častějším důvodem
57
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Naproti tomu jsou ve Francii podstatně větší rozdíly podle věku.
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nezájem o trvalé zaměstnání, faktor dobrovolnosti hrál tedy větší roli. V době recese
však podíl tohoto důvodu u mužů i žen v ČR mírně klesal, u žen z 29 % v roce 2002
na 22 % v roce 2011, což je obdobný podíl jako ve Francii. Stále častěji tak jde
pravděpodobně o jakousi nouzovou volbu. Ve Franci vždy bylo mezi důvody zastoupeno
ještě studium a zkušební doba, které byly v ČR většinou okrajové. Velká ochota žen
v obou zemích k této formě zaměstnání jistě pomáhá zlepšovat jejich šance na
zaměstnání, těžko plně eliminovatelné negativní konsekvence termínovaných úvazků58
by proto měly být udržovány alespoň na přijatelné úrovni.
Omezení pro vznik pracovního poměru na dobu určitou bývají dána i
legislativně, a to trojím způsobem - stanovením důvodů pro jejich uzavření, maximální
povolenou délkou trvání termínované pracovní smlouvy a omezením možnosti opětovného a navazujícího uzavření smlouvy na dobu určitou (viz Nekolová, 2010, s. 8).
Francie a další země považují uzavření smlouvy na dobu určitou za výjimku z běžné
formy uzavírání pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Jiné země vč. ČR zaměstnávání
na dobu určitou nespojují s potřebou jakéhokoliv logického zdůvodnění. Maximální
délka je ve Francii dva roky, v ČR tři. Francie i ČR mají omezení na opětovné uzavření
této smlouvy. Ve Francii opětovně takovou smlouvu uzavřít nelze, v ČR pouze
dvakrát.59
Celkově lze k rozmanitosti pracovních režimů shrnout, že na jedné straně
pomáhají skloubení rodiny a zaměstnání, takže jejich nabídku lze chápat jako
příspěvek zaměstnavatelů k řešení tohoto problému. Současně se však nesmí opomíjet
fakt, že např. práce na kratší úvazek nebo termínovaná pracovní smlouva jsou
užitečným řešením z krátkodobého hlediska, ale z hlediska celé pracovní dráhy jedince
mohou vyvolat následné znevýhodnění. Již byly zmíněny dopady na celoživotní výdělky
a připojit lze tím pádem dopady na úspory, důchodové nároky nebo jistotu zaměstnání.
Přitom hlavně ženy využívají možnosti nestandardních režimů z důvodu toho, že svou
hlavní roli spatřují v péči o děti (srv. Gender Equality in Education 2012). Volbu
pracovní angažovanosti jim musí usnadnit také flexibilní a rozmanitá nabídka služeb
denní péče o děti. I v tom mohou hrát zaměstnavatelé významnou roli (nejen zřizováním firemních školek, ale i dalšími formami, jako jsou příspěvky rodičům nebo
příspěvky provozovatelům zařízení denní péče o děti a jinou materiální i nemateriální
podporou). To je více zdůrazňováno a prosazováno ve Francii než v ČR (viz Paloncyová
et al., 2013b), kde tomu stále brání mj. řada formálních bariér.
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Jistou potenciální ochranu před nadužíváním termínovaných pracovních smluv zaměstnavateli představuje
poslední legislativní úprava. Od 1. ledna 2012 je možné v našich podmínkách uzavřít pracovní poměr na
dobu určitou u jednoho zaměstnavatele maximálně 3krát za sebou, a to vždy na dobu nejdéle 3 let.
V součtu nesmí tento typ zaměstnání u jednoho zaměstnavatele tedy překročit délku 9 let. Vzhledem
k dalším podmínkám však tato právní úprava může být nevýhodná i pro zaměstnance, např. matky,
kterým by vyhovovala sezónní práce třeba v ročních intervalech. (srv. www.jobs.cz)
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Počátkem roku 2013 byl vládě předložen návrh na úpravu zaměstnávání na dobu určitou. Podle senátního
návrhu novely zákoníku práce (sněmovní tisk č. 876) by se mohla do ustanovení § 39 vrátit možnost
uzavírat pracovní poměr opakovaně, pokud jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo
důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě
požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu
neurčitou. Podmínkou je, že zaměstnavatel stanoví v písemné dohodě s odborovou organizací bližší
vymezení těchto důvodů, pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního
poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců, kterých se tento postup bude týkat, a dobu, na kterou se
tato dohoda uzavírá. (http://www.personalista.info/clanek/z-programu-schuze-vlady-cr-9-ledna-2013)
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9.5 Ochrana zaměstnání a zaměstnanecké benefity
Důležitým atributem postavení na trhu práce, a specificky žen, je rozsah a
obsah ochrany práce, tedy v prostředí jakých povinností a práv zaměstnavatelů a
zaměstnanců se lidé ucházejí o zaměstnání, vykonávají jej či o něj přicházejí. Jedním
z potenciálních negativ flexibility zaměstnání je to, že některé její formy přinášejí nižší
stabilitu zaměstnání a nižší ochranu zaměstnanců.
Podle analýzy provedené v roce 2008 (viz Soukup et al., 2008) lze ochranu
pracovních míst v České republice považovat za nevyváženou. Zatímco v případě práce
na dobu neurčitou je její ochrana jedna z nejvyšších v zemích OECD, ochrana
pracovních míst na dobu určitou a dalších forem práce je minimální. Jak se dále píše,
disproporce přispěla k nárůstu počtu úvazků na dobu určitou (především v době vysoké
nezaměstnanosti), k nárůstu sebezaměstnávání a k nárůstu agenturního zaměstnávání.
Vysoká ochrana pracovních míst na dobu neurčitou může mít další, nezamýšlené
negativní dopady pro zaměstnavatele i pro rizikové skupiny na trhu práce. Zaměstnavatelé tyto skupiny méně často zaměstnávají i proto, že poskytují menší „jistotu
výkonu“ a při omezené možnosti je propustit se stávají pro zaměstnavatele rizikem.
Rizikoví uchazeči, vč. matek s malými dětmi, jsou pak častěji přijímáni na jiné formy
úvazků jako např. agenturní zaměstnávání či zaměstnání na dobu určitou. Přitom
obavy ze ztráty zaměstnání a dlouhého hledání nového nutí pracovníky přistoupit na
podmínky, na které by v případě možnosti volby z alternativních možností nepřistoupili.
Nevýhody byly zmíněny výše, stejně jako fakt, že termínované úvazky sice nejsou v ČR
příliš frekventované, ale jejich počty a podíly vzrůstají.
Svým způsobem stěžejní součástí ochrany práce je zajištění rovného zacházení,
a to nejen z hlediska genderu. Právě na rodiče malých dětí, nesrovnatelně mnohem
více na ženy než muže, je často pohlíženo jako na „méně spolehlivou“, příp. méně
flexibilní pracovní sílu. Proto jsou známy tendence uzavírat s nimi pro ně méně
výhodné pracovní kontrakty. Ženy a matky malých dětí častěji cítí nejistoty ohledně
udržení stávajícího zaměstnání nebo nalezení nového v případě ztráty předchozího.
Zvláštním případem jsou známé problémy s návratem do zaměstnání po mateřské a
rodičovské dovolené, kdy zaměstnavatelé např. sami určují termín návratu (Slaďování
2012) nebo i zneužívají argumentu o „zásadní změně organizace práce“.
Podle výzkumu z roku 2005 se ke svému zaměstnavateli vrátila po rodičovské
dovolené pouze pětina oslovených matek malých dětí (Kuchařová, Ettlerová,
Nešporová, Svobodová, 2006, s. 32).
Jednou ze stěžejních oblastí, v nichž mohou zaměstnavatelé přispět k lepšímu
skloubení rodinných a pracovních zaměstnanců, je nabídka zaměstnaneckých benefitů
a služeb. Zaměstnavatelé v ČR podle našich zjištění většinou necílí zaměstnanecké
výhody specificky na skupinu rodičů s dětmi a jejich potřeby. Řada podniků si však již
dnes uvědomuje nutnost udržet si kvalifikovanou a loajální pracovní sílu. Specifický je
přístup zaměstnavatelů k zaměstnancům po rodičovské dovolené, u nichž je nutné
(vzhledem k její obvyklé délce v ČR) obnovit jejich pracovní návyky a seznámit je s
případným změněným prostředím organizace (srv. např. Kuchařová, Ettlerová,
Nešporová, Svobodová, 2006, Slaďování 2012). Rekvalifikační kurzy či jiné zaškolovací
programy tedy nabízí podle dat jednoho z výběrových šetření svým zaměstnancům po
jejich návratu z rodičovské dovolené zhruba každý čtvrtý podnik (Haberlová,
Kyzlinková, 2009).
Aktuálně diskutovaným podnikovým opatřením ve prospěch zaměstnanců z
rodin s (malými) dětmi je již zmíněné zavádění podnikových školek či jeslí, ještě

60

9. Flexibilní formy zaměstnání - čas strávený v zaměstnání

aktuálněji pak tzv. dětských skupin (Návrh věcného záměru schválen vládou v srpnu
2012, návrh zákona předán k projednání do vlády ČR v březnu 2013, Paloncyová et al.,
2013b). Tyto formy denní péče o děti, v ČR stále chápané jako alternativní k tradičním
institucím, jsou však současně z řady pohledů zpochybňovány (náklady pro podnik,
organizační náročnost, kvalita dětem poskytované péče, zajištění hygienických podmínek a vzdělávacích cílů aj.). Forma dětské skupiny však slibuje poměrně velkou
flexibilitu uspořádání pro zřizovatele a lze předpokládat její rozšíření, až bude přijat
příslušný zákon, pokud se podaří efektivně dopracovat některé zatím nedotažené
aspekty. Doposud jsou však podniková zařízení péče o malé děti v českém prostředí
velmi okrajovou záležitostí, a to zejména v soukromé sféře. Stejně málo nabízenou
formou pomoci zaměstnavatelů v oblasti péče o malé děti jsou finančních příspěvky na
úhradu těchto služeb. Zde je důvodem i neznalost této možnosti (Slaďování 2012).
Potvrdily se často zmiňované zkušenosti firem, že podniková zařízení péče o děti jsou
v porovnání s finančními příspěvky velmi nákladnou a složitou záležitostí. Pokud lze
někde očekávat iniciativu podniku ve smyslu zavádění podnikových školek či jeslí, pak
je to většinou ve veřejné sféře a v organizacích s jednoznačnou převahou
zaměstnankyň-žen a vysokokvalifikovaných zaměstnanců. Situaci by měla změnit nová
opatření, především legislativní (a také finanční vzhledem k možnosti využívat zdroje
z Evropského sociálního fondu) zajištění podmínek pro zakládání dětských skupin,
pokud bude nový zákon přijat.
Shrneme-li uvedená fakta a poznatky k problematice flexibilního zaměstnávání,
lze celkově konstatovat tendenci k jeho častějšímu využívání, jen částečně však
z podnětů a na základě potřeb zaměstnanců, konkrétně pečujících rodičů malých dětí.
Většina flexibilních forem zaměstnání přináší oběma stranám výhody a nevýhody,
každá ale znamená nějaký přínos pro slaďování rodiny a zaměstnání. Obě sledované
země mají ve srovnání se zeměmi nejvíce uplatňujícími flexibilní zaměstnávání prostor
pro jejich rozšiřování. V obou bude ovšem třeba „ohlídat“ negativní konsekvence
jednotlivých typů časové a prostorové flexibility, aby jejich využívání nebylo kontraproduktivní. Protože lze předpokládat rozšíření uplatňování těchto forem zaměstnání
zejména v ČR, ale i ve Francii, a právě také v souvislosti s potřebami pečujících rodičů,
můžeme z toho odvodit, že požadavky těchto rodičů na služby denní péče o děti se
budou dále vyvíjet ve směru jejich diverzifikace a individualizace. Vyžadována bude
větší flexibilita v otevírací době, v nabídce forem služeb denní péče o děti
v „nestandardních časech“, v možnosti dávat děti do zařízení zajišťujících péči na
různou dobu v různé periodicitě, na různě dlouhou dobu. Zájem tedy poroste nejen o
služby tradiční, ale také o služby dnes nazývané jako alternativní.
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10. Souvislosti zaměstnání a rodinného života
10.1 Vzorce ekonomické aktivity partnerů
Tzv. tvrdá data o zaměstnanosti mužů a žen, byť analyzovaná z různých
hledisek upřesňujících pracovní vytížení a zavázanost vůči zaměstnavateli či profesi,
nevypovídají dostatečně o způsobech (strategiích) řešení kombinace rodinných a
profesních ambicí. K jejich poznání je třeba se podívat na zaměstnanost ze strany
rodiny, tedy dělbu práce a dělbu výdělečné a nevýdělečné činnosti mezi partnery. To
např. znamená, kolik času partneři věnují domácím pracím, kolik zaměstnání, který a
na jak dlouho přerušuje pracovní kariéru kvůli péči o děti, příp. jiné členy rodiny atp.
Z toho lze odvozovat potenciální potřebu vnější asistence, ať už poskytované
soukromými osobami, většinou členy širší rodiny, nebo institucemi různého typu.
Výše uvedené ukazatele zaměstnanosti a využívání zkrácených úvazků naznačily
rozdíl mezi ČR a Francií v celkově nižším pracovním zatížení Francouzů a zejména žen.
Podle Second European Quality of Life Survey z roku 2007 pracují francouzští muži
týdně v průměru 41 hodin a ženy 34 hodin, zatímco v ČR muži průměrně odpracují 43
hodin a ženy 39 hodin (započítány i přesčasy). Promítá se zde vliv zákonné pracovní
doby a podílu částečných úvazků (Second 2009). Češky s dětmi ve věku 0-14 let
pracují nejčastěji 40-44 hodin týdně (67 %), ale Francouzky pracují nejčastěji 30-39
hodin (58 % mají-li jedno dítě, 51 % když mají dvě a více dětí), přičemž 29 a méně
hodin pracuje 24 % všech Francouzek, 20 % matek s jedním dítětem, 27 % při dvou a
více dětech (oproti pouze 8 % českých žen bez ohledu na počet dětí) (The Future
2012, s. 177). Z dat je zřejmé, že při známé vyšší míře zaměstnanosti francouzských
žen-matek malých dětí je jejich pracovní vytížení celkově nižší než u českých žen, a
navíc klesá při vyšším počtu dětí. Francie se ovšem v tomto ohledu vyznačuje větší
diferenciací než ČR, protože jsou tam také vyšší podíly žen s nejdelší pracovní dobou
(45 a více hodin týdně), a to cca 10 % (při určitém vlivu počtu dětí), zatímco v ČR je
to 7 %. Obě země se tedy liší od průměru zemí EU také tak, že ČR má podprůměrné
zastoupení nejkratší odpracované doby, Francie naopak mírně nadprůměrný podíl
nejdelší doby.
V řadě zemí (nejvíce v Nizozemsku, pak v Německu, Rakousku a Velké Británii)
je v porovnání s Francií podíl matek dětí do 14 let pracujících méně než 30 hodin týdně
podstatně vyšší. Nejnižší jsou podíly těchto matek prakticky ve všech postkomunistických zemích.60 Muže charakterizuje podobná distribuce odpracovaných hodin jako u
žen, tj. koncentrace do kategorie 30-39 hodin ve Francii (49 %) a 40-44 hodin v ČR
(54 %). V obou zemích muži pracují déle než ženy, nad 44 hodin týdně je to 30 %
Francouzů a 34 % Čechů.
Za Francii jsou k dispozici údaje o struktuře zaměstnanosti mezi páry s dětmi
do šesti let a jejích změnách mezi lety 1984 a 2007 (OECD 2012, s. 178). Data
ukazují, že poměrně výrazně zvýšená zaměstnanost žen za dané období se v rodinách
projevuje jen nepatrně zvýšeným podílem párů, kde oba partneři pracují na plný
úvazek (z 36 na 38 %), ale značně klesajícím podílem párů, kde muž pracuje na plný
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Že zde působí sounáležitost k odlišnému typu welfare state ukazuje také tato srovnání: oproti jiným
zemím je velký podíl matek pracujících nad 44 hodin týdně (kromě extrémních 36 % v Turecku) v
několika jižních státech a Polsku (OECD 2012, s. 177).
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úvazek a žena není zaměstnána (ze 44 na 30 %), a to díky nárůstu párů s mužem
zaměstnaným na plný úvazek a ženou na částečný (z 12 % na 22 %).
Výsledná situace se liší od české tam, kde se projevuje nižší ekonomická
aktivita českých žen v mladším středním věku a vyšší zastoupení částečných úvazků
ve Francii. Obě země k sobě mají blízko z hlediska zanedbatelného podílu domácností
bez výdělečně činné osoby v úplných rodinách, ale naopak jejich velikého podílu
v rodinách neúplných, zvláště vysokého v ČR. Popsanou situaci z pohledu dětí a jejich
rodinného zázemí ukazuje tabulka č. 14.
Tabulka č. 14 Děti ve věku do 14 let podle zaměstnaneckého statusu rodičů,
2008
úplné rodiny
jeden rodič
pracuje na
plný
úvazek,
druhý na
krácený

neúplné rodiny

46,6

41,6

7,6

3,7

0,5

54,3

6,5

39,2

86,9

3,8

9,3

Francie **

37,8

28,9

24,4

4,6

4,3

46,1

20,7

33,2

72,1

16,6

11,3

OECD průměr

39,7

34,2

19,1

4,9

3,1

50,1

15,4

35,2

80,4

12,1

7,5

EU- průměr

43,5

33,3

16,3

4,7

3,0

52,1

14,4

34,1

81,6

11,4

7,0

jiné

rodič
pracuje
na plný
úvazek

rodič
pracuje
na
krácený
úvazek

alespoň
jeden
dospělý
zaměstnán
a jeden bez
zaměstnání

oba
rodiče
plný
úvazek
ČR

žádný
z rodičů
není
zaměstnán

děti v širších rodinách*

pracuje
jeden
rodič
na plný
úvazek

rodič
není
zaměstnán

všichni
dospělí
zaměstnáni

žádný
dospělý
není
zaměstnán

* v domácnostech vícegeneračních rodin
** V roce 1984 byly tyto podíly (ve stejném pořadí): 35,9; 44,2; 11,9; 4,1 a 3,9 - tedy bližší dnešní situaci
v ČR
Zdroj: Babies and Bosses OECD Family Database

Analýzy dat VŠPS z let 2006-2010 (v souladu s výsledky řady výběrových
šetření) ukázaly, že model jednopříjmové úplné rodiny je v ČR nejčastější v případě
nejmladšího dítěte ve věku do 2 let, kde se vyskytuje v téměř 80 % případů. Je-li
takovému dítěti 3-5 let, pouze otec pracuje přibližně ve 40 % případů a oba rodiče
jsou zaměstnáni v 55 % případů (analýza nerozlišovala částečné úvazky). V rodinách
s nejmladším dítětem ve věku 6-14 let jsou ve většině případů (83 %) zaměstnáni oba
rodiče (Možnosti slaďování 2011). Jak ukazuje tabulka č. 15, v situaci, kdy pro
zaměstnanost obou rodičů nejsou vytvořeny optimální externí podmínky vzhledem
k velmi malému využívání částečných úvazků, rodiče závislých dětí volí převážně mezi
dvěma alternativami (je třeba ale připomenout, že jde o deklarace respondentů a že
neznáme konkrétní důvody varianty „bez zaměstnání“). Data VŠPS také potvrzují výše
zmíněné skutečnosti o nízké flexibilitě zaměstnání. Např. 71 % zaměstnanců ve věku
15-64 let má pevně daný začátek a konec pracovní doby a stále málo obvyklé je
využití pružné pracovní doby (11 %) nebo uspořádání pracovní doby podle individuální
dohody se zaměstnavatelem (7 %). Tyto nástroje nejsou příliš využívány ani u matek
nejmenších dětí. Např. jen u třetiny zaměstnaných matek dětí do 2 let věku, jejichž
míra zaměstnanosti je ovšem velmi nízká (Možnosti slaďování 2011).
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Tabulka č. 15 Participace rodin s nejmladším dítětem ve věku 0-14 let na trhu
práce v ČR (průměr let 2006-2010)
způsob participace

podíl v %

oba na plný úvazek

49,0

otec na plný úvazek, matka na částečný

7,2

otec na plný úvazek, matka bez zaměstnání

38,1

otec na částečný úvazek, matka na plný

0,3

otec na částečný úvazek, matka na částečný

0,1

otec na částečný úvazek, matka bez zaměstnání

0,2

otec bez zaměstnání, matka na plný

2,0

otec bez zaměstnání, matka na částečný

0,2

oba bez zaměstnání

2,9

Zdroj: Možnosti slaďování 2011

Ve Francii pracovali v roce 2010 oba rodiče téměř ve dvou třetinách rodin
s dětmi (tabulka č. 16). Vliv věku nejmladšího dítěte zde byl v případě úplných rodin
naprosto minimální. V tabulce uvedený vyšší podíl neúplných rodin s dítětem/dětmi ve
věku do 18 let s pracujícím rodičem v celkovém počtu rodin (16 %) je do značné míry
dán vyšším počtem těchto rodin (k rozvodům dochází často, až když jsou děti staršího
věku).
Tabulka č. 16 Typ rodiny a pracovní aktivita rodičů podle věku dítěte/dětí
v roce 2010, Francie (%)
děti ve věku
0-3 let

0-6 let

0-18 let

úplná rodina s jedním pracujícím členem

30

24

17

úplná rodina se dvěma pracujícími členy

61

64

62

neúplná rodina s pracujícím rodičem

4

8

16

úplná rodina se dvěma nepracujícími členy

1

1

1

neúplná rodina s nepracujícím rodičem
celkem

4

3

4

100

100

100

Zdroj: CAF podle INSEE-Enquete Emploi 2010

Bez ohledu na typ rodiny a počet dětí mladších 3 let pracovala v roce 2010
přibližně jedna polovina matek s alespoň jedním dítětem mladším 3 let, každá desátá
byla nezaměstnaná a přibližně každá třetí byla ekonomicky neaktivní (tabulka č. 17).
Pracovní aktivita matek s alespoň jedním dítětem mladším 3 let klesá spolu se
zvyšujícím se počtem dětí. Podle údajů z roku 2010 pracovalo 71 % žen majících jedno
dítě do 3 let, ale pokud měla žena alespoň tři děti, pak pracovala přibližně v jedné
třetině případů, naopak z více než jedné poloviny byly tyto matky ekonomicky
neaktivní, tj. v domácnosti. Neúplné rodiny se v porovnání s úplnými potýkají s vyšší
nezaměstnaností. Vyšší podíl samoživitelů volí i ekonomickou neaktivitu, pravděpodobně právě z důvodu jejich obtížného postavení na trhu práce a také proto, že mohou
využívat pro ně příznivěji nakloněného nastavení rodinné politiky (na rozdíl od ČR, kde
formálně už dnes nejsou neúplné rodiny v českém systému zvýhodňovány).
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Tabulka č. 17 Pracovní aktivita matky podle počtu dětí v domácnosti, Francie
(%)
počet dětí do 18 let, z nichž alespoň
jedno je mladší 3 let

pracovní aktivita matky
zaměstnaná

nezaměstnaná

neaktivní

celkem

1 dítě

71

9

20

100

2 děti

57

6

37

100

3 a více dětí

37

6

57

100

1 dítě

45

24

31

100

2 a více dětí

27

12

61

100

celkem

55

9

36

100

úplná rodina

neúplná rodina

Zdroj: CAF podle INSEE-Enquete Emploi 2010

Podle francouzských údajů z roku 2010 lze usuzovat, že matky mající více dětí,
z nichž alespoň jedno je mladší 3 let, volí častěji zkrácený úvazek (tabulka č. 18).
Matky v úplných rodinách s jedním dítětem zvolily zkrácený úvazek ve 27 % případů,
ale pokud měly tři děti, pak toto zastoupení vzrostlo na 58 %. V neúplných rodinách je
tendence podobná.
Je třeba připomenout, že vyšší nabídka flexibilních pracovních režimů ve Francii
koresponduje s vyšší nabídkou služeb denní péče o děti, což v komplexu vytváří
příznivější podmínky pro zaměstnanost žen a slaďování rodinných a profesních rolí.
Výběrová sociologická šetření ukazují, že rodiče malých dětí v ČR by daleko častěji,
než je tomu nyní, volili model jednoho plného (častěji u muže) a jednoho částečného
úvazku rodičů (srv. Höhne et al., 2010, s. 54). České zaměstnané matky si častěji než
francouzské přejí mít méně práce ve prospěch času na péči o děti (Reconciliation
2011). V naplnění uvedených aspirací jim dnes brání nastavení rodinné politiky (vyšší
důraz na rodičovskou dovolenou a menší podpora služeb denní péče o děti), reálné
dopady tohoto nastavení na příjmové možnosti rodin (vztah mezi rodinnými dávkami a
celkovou výší i genderovými nerovnostmi v odměňování) a také přístupy zaměstnavatelů (nepovažujících většinou zkrácené úvazky za přínosné a nezohledňujících dostatečně adekvátnost úpravy náplně práce u pracovníků s různým úvazkem). Větší
flexibilita zaměstnání by potřebovala podporu formou větší flexibility služeb denní péče
o děti a současně flexibilnější nabídka těchto služeb podporuje (ale jen v kombinaci
s dalšími faktory) volbu různorodějších modelů zaměstnání a dělby práce v rodině.
Změny v těchto oblastech je třeba provádět paralelně.
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Tabulka č. 18 Velikost úvazku pracující matky podle počtu dětí v roce 2010,
Francie (%)
počet dětí do 18 let, z nichž alespoň jedno je
mladší 3 let

matka zaměstnaná
plný úvazek

zkrácený úvazek

celkem

úplná rodina
1 dítě

73

27

100

2 děti

55

45

100

3 a více dětí

42

58

100

1 dítě

72

28

100

2 a více dětí

60

40

100

celkem

63

37

100

neúplná rodina

Zdroj: CAF podle INSEE-Enquete Emploi 2010

10.2 Slaďování rodiny a zaměstnání
Všechny moderní společnosti usilují o co nejúčinnější propojení profesních a
rodičovských rolí, které se zejména u žen a v raných fázích rodičovství dostávají
(potenciálně nebo reálně) do rozporu. Zájem žen i celé společnosti o jejich vysokou
profesní angažovanost vyžaduje hledání nových forem naplnění rodičovských aspirací.
Země se liší tím, nakolik je slaďování zaměstnání a rodiny chápáno jako zájem
individuální a nakolik jako zájem společenský. To určuje rozsah a charakter nástrojů,
které vlády uplatňují na podporu slaďování. Přístupy ČR a Francie jsou v tomto směru
odlišné. Částečně odlišné jsou i institucionální podmínky.
Jak již bylo zmíněno, ve Francii je v porovnání s ČR kratší zákonná pracovní
doba i nižší skutečně odpracované počty hodin u žen i mužů. Navzdory odlišnostem
v pracovním vytížení, francouzské ženy stráví méně času než české i péčí o domácnost
a o děti, třebaže rozdíly nejsou velké (Second 2009). Genderové nerovnosti v rozsahu
neplacené práce jsou podobného rozsahu v obou zemích. Zatímco některé francouzské
zaměstnané ženy by si přály více pracovat a méně času věnovat péči o děti než nyní
(6,7 % proti 1,5 % Češek), mezi zaměstnanými Češkami je 11,4 % takových (proti
2,4 % Francouzek), které by si přály pracovat méně a více času věnovat ve prospěch
péče o děti. Obdobně je tomu u mužů (Reconciliation 2011, s. 11). Přitom Francouzky
i Francouzi si daleko více než Češi a Češky stěžují na nedostatek času na společné
aktivity s rodinou a také více (s menšími rozdíly) na nedostatek času na další sociální
kontakty a osobní koníčky (Second 2009, s. 29).
Slaďování rodiny a zaměstnání má dva základní aspekty. Jedním je možnost
přerušit pracovní kariéru z důvodu péče o děti, která záleží na legislativně vymezeném
systému mateřské, rodičovské a otcovské dovolené v dané zemi (nárokovost, délka,
finanční kompenzace).61 Druhým jsou strategie pro kombinování rodičovských a
pracovních rolí u zaměstnaných rodičů (malých dětí), které se skládají z širokého
spektra strategických rozhodnutí a aktivit. Ty vytvářejí lepší nebo horší předpoklady
návratu na trh práce po přerušení kariéry a následně ovlivňují míru tenzí mezi
vykonáváním zmíněných rolí. Jak vyplývá z nastavení sociálních systémů v ČR a ve
Francii a popisu podmínek zaměstnanosti ve sledovaných zemích, ČR a Francie mají
61
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mnohé společné rysy v externích podmínkách harmonizace rodiny a zaměstnání (srv.
Dudová, Hašková, 2010), ale současně řadu významných specifik, zejména v systému
denní péče o děti.
Rozsah volna na péči formou rodičovské a mateřské dovolené se mezi Francií a
ČR zásadně neliší, ale nestejná je relativní výše peněžní náhrady (tabulka č. 18).
V souhrnu mají české ženy nárok na 164 týdny volna na péči o jedno dítě, ve Francii
je to 159 týdnů. Maximální počet týdnů, kdy je ženě potenciálně nahrazen její
předchozí pracovní příjem, je v ČR 63,4 a ve Francii 43,8. I zde lze spatřovat jeden,
jakkoliv ne stěžejní, zdroj odlišného rozhodování o délce přerušení pracovní kariéry
českých a francouzských žen. Otázkou je, nakolik si rodiče umí odvodit ekonomické
(krátkodobé a dlouhodobé) dopady zvolené délky rodičovské a mateřské dovolené v
komplikovaných systémech náhrad v době mateřské dovolené a rodinných dávek (viz
blíže v Paloncyová et al., 2013b). V době pobírání mateřského příspěvku v ČR za
prvních šest měsíců života dítěte dosahují české ženy vyšší náhrady mzdy než
francouzské. V době pobírání rodičovského příspěvku (přesněji za dobu pobírání obou
těchto druhů finanční podpory) však dosahují vyšší náhrady ženy (pečující rodiče) ve
Francii (tabulka č. 19). Současně je jim ale nabízena pomoc jak v systému služeb
denní péče o děti, tak jinými formami (viz Paloncyová et al., 2013b).
Tabulka č. 19 Nárok na MD,RD a OD přepočtený na ekvivalent počtu týdnů
placených 100 % poslední mzdy a zbylých počtů týdnů („neplacených“)

28,0

68,9

16,7

11,3

134,0

25,3

39,4

87,4

Francie

16,0

100

16,0

0,0

146,0

18,9

29,5

118,2

plně placený
ekvivalent

neplacený
ekvivalent

plně placený
ekvivalent

náhrada
mzdy měsíc - %

nárok - počet
týdnů

ČR

nárok počet týdnů

otcovská
dovolená

rodičovská dovolená

neplacený
ekvivalent

plně placený
ekvivalent

náhrada
mzdy – měsíc
-%

nárok - počet
týdnů

mateřská dovolená

--

--

2,0

2,0

Zdroj: OECD Family Database. http://www.oecd.org/dataoecd/45/26/37864482.pdf

Úspěšnost harmonizace rodiny a zaměstnání u zaměstnaných v rodinách, kde
se pečující rodiče navracejí na trh práce, je podmíněna situací ve třech základních, již
zmíněných sférách: ve strukturálních podmínkách je to v oblasti služeb pro rodiny a v
oblasti zaměstnání a v soukromé sféře v dělbě práce mezi partnery.
Stěžejní úloha je v souvislosti s harmonizací rodiny a zaměstnání politiky ve
většině zemí i v odborných analýzách a dokumentech EU přisuzována systému
dostupné a kvalitní denní péče o děti. Deficit těchto služeb se v ČR stává stále
naléhavějším problémem, jakkoliv se zdánlivě týká nevelkého podílu žen (podle
„Možnosti slaďování 2011“ desetina žen s dětmi ve věku 0-5 let postrádá službu denní
péče o děti, protože jí to znemožňuje být zaměstnaná; viz také tabulka č. 20). Jde
zejména o ženy s dětmi do dvou let věku, tedy těch, pro něž je i v mezinárodním
srovnání nabídka služeb denní péče o děti v ČR velmi nízká. Jejich zájem o nerodinnou
péči je však na druhé straně stále váhavý. Každoročně však přibývá i dětí, které se
nepodařilo umístit v mateřské škole (6810 v roce 2005 a 49186 v roce 2011; viz:
Výkonová data MŠMT). Poptávka po službách pro děti do tří let není za poslední roky
zmapována, nicméně narůstá poptávka i nabídka alternativních forem péče o tyto děti
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vůči tradičním jeslím, protože jejich počet je dlouhodobě zanedbatelný a cenově se
často blíží poplatkům za soukromé formy kolektivní péče. V době vydání této publikace
se mění legislativní základ, a tím charakter a podmínky služeb jeslí (viz Paloncyová et
al., 2013b).
Tabulka č. 20 Postrádání služeb organizace péče o nejmladší dítě dle jeho věku
s vlivem na pracovní aktivitu v ČR
ukazatel
úhrnem

celkem 0-14 let

0-2 let

3-5 let

6-14 let

abs. v tis.
68,0

45,4

14,1

6,9

muži

2,1

0,6

0,7

0,8

ženy

65,9

44,8

13,4

6,0

v % z celkového počtu osob pečujících o dítě
úhrnem

3,4

6,0

3,4

0,8

muži

0,2

0,2

0,3

0,2

ženy

6,2

11,4

6,2

1,3

Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže 2011

V ČR má uvedená situace v systému denní péče o děti za následek podstatně
častější volbu déle přerušované pracovní kariéry, než odpovídá i beztak spíše konzervativním preferencím českých rodičů, byť spíše mužů (srv. Gender equality 2012).
Nejen rozsah a pestrost nabídky zařízení denní péče o děti přispívají k harmonizaci
rodiny a zaměstnání. Záleží též na kvalitě služeb denní péče a dalších charakteristikách, jako je rozsah denní doby poskytování konkrétních služeb, její flexibilita
odpovídající rostoucí (jakkoliv ne dostatečně) flexibilitě pracovního času, nabídka
služeb o víkendech či prázdninách (Foundation Findings 2007), ale také na finanční
dostupnosti. Ani v těchto kvalitách nesplňuje český systém denní péče o děti často
očekávání rodičů. Naproti tomu systém denní péče o děti nabízí relativně lepší služby
pro děti mladšího školního věku, protože družiny jako školská zařízení věnující se
dětem v době po vyučování jsou součástí školního vzdělávání podle školského zákona
a rodiče za ně platí přijatelný poplatek obvykle ve výši mezi třemi až čtyřmi sty korun
měsíčně.62 Vedle nich existuje široká nabídka vesměs cenově dostupných volnočasových aktivit (České děti, 2009). Matky těchto dětí, jsou-li nejmladšími, jsou převážně
zaměstnány. Podíl žáků prvního stupně navštěvujících školní družiny se zvýšil v letech
2005-2011 ze 43,1 % na 54,5 % (kapacity ale často neumožňují zařazovat žáky z posledního ročníku 1. stupně). Podíl žáků druhého stupně navštěvujících školní družiny
se v týchž letech zvýšil ze 7,3 % na 11,9 % (Vývojové ročenky školství).
Francouzský systém denní péče o děti (viz Paloncyová et al., 2013b) umožňuje,
že 40 % dětí ve věku do 3 let a 100 % dětí předškolního věku navštěvuje nějaké
zařízení denní péče o děti nebo je mu poskytována individuální nerodinná péče v době
zaměstnání nebo jiných aktivit matky a otce (OECD Family database).
Již byly zmíněny dopady malé nabídky flexibilních forem zaměstnání na zaměstnanost žen s malými dětmi v ČR a na odlišnosti v postavení pracujících rodičů v ČR a
ve Francii. S tím souvisí již také výše popsané strategie pracovního vytížení partnerů míra jejich ekonomické aktivity. Zde se stručně podívejme na to, jak se toto odlišné
62
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postavení promítá v subjektivním vnímání napětí mezi rodičovskými a pracovními rolemi. Netřeba připomínat, že ve sledovaných zemích, stejně jako ve většině ostatních,
jsou zde významné genderové rozdíly. Objem času stráveného v zaměstnání u českých
mužů a žen je vyšší než u francouzských. Týdenní čas strávený péčí o rodinu a o
domácnost zaměstnanými rodiči se liší nižším objemem času neplacené práce
francouzských žen (29 hodin týdně péče o děti a 14 hodin týdně strávených domácími
pracemi) proti českým (35 a 16 hodin; srv. Second 2009, s. 26).
Subjektivní prožívání případného napětí mezi zaměstnáním a rodinou odráží
zejména délku pracovní doby, jak ukazují mnohé studie poukazující na vyšší tenze
v zemích s delší pracovní dobou. Také ve srovnání ČR a Francie jsou to muži a ženy
v ČR, kdo pociťují vyšší napětí. Podrobněji bývají rozdíly zjišťovány v tom, zda spíše
vytížení zaměstnáním snižuje schopnosti zajistit rodinné role nebo naopak vysoké
zatížení plněním rodinných rolí snižuje pracovní výkon (v subjektivním vnímání). ČR se
stejně jako jiné středo- a východoevropské země vyznačuje vysokým pracovním
vytížením, takže výraznější vliv na celkové napětí má prvně jmenovaný vztah (tj.
zaměstnání vyčerpává muže i, zejména, ženy, na úkor rodiny; srv. Second 2009, s.
27; Kuchařová, 2009).
Mezi podmínky zaměstnanosti žen a jejich kombinace rodiny a zaměstnání,
které se mezi sledovanými zeměmi liší nepříliš významně, patří podpora vyšší
angažovanosti mužů v soukromé sféře. Ve Francii sice nastavení rodinné politiky více
než v ČR podporuje péči otců a zaměstnanost žen v raném věku dětí (např. otcovská
dovolená a systém denní péče o děti), ale v reálném životě je chování francouzských a
českých mužů v soukromé sféře více méně obdobné. Podle evropského mezinárodního
šetření kvality života (Second 2009) existují v obou zemích genderové rozdíly
v rozsahu času stráveného péčí o děti a o domácnost, nicméně podle údaje o podílu
těch, kteří se těmto aktivitám věnují každodenně, je ve Francii rozdíl relativně menší a
současně jsou tyto podíly u obou pohlaví vyšší než v ČR. V obou zemích roste podíl
týdenního času věnovaného neplacené práci s příjmovou úrovní domácnosti (tamtéž,
s. 19), přičemž zde jsou údaje mírně vyšší v ČR, kde je vliv příjmové úrovně
výraznější. Hlavní rozdíl mezi zeměmi spočívá v subjektivní reflexi dělby práce v
domácnosti, když francouzské ženy a muži vyjadřují velký nepoměr mezi podílem na
domácích pracích partnerů63 v neprospěch žen. Obě země nedosahují z hlediska
rovných příležitostí žen a mužů v soukromé sféře, která se promítá i do oblasti
zaměstnanosti, takových charakteristik, kdy by vyšší zapojení mužů více napomáhalo
slaďování rodiny a zaměstnání žen a párů jako celku. Inspirací pro obě země by mohly
být, jak je obecně známo, severské země a také Nizozemsko a Belgie, ale i pobaltské
země. Nelze ovšem zapomínat, že ve zprůměrovaných údajích za jednotlivé země jsou
mezi ženami významně zastoupeny samoživitelky, což srovnání podle pohlaví poněkud
zkresluje. Ne však natolik, aby to snižovalo potřebu přehodnocení podílu a možností
mužů při propojování rodinných a profesních rolí rodičů, zejména malých dětí, aniž by
vznikaly nežádoucí tenze mezi oběma sférami a aniž by takové tenze byly genderově
nerovnoměrně rozdělené.

63

71 % žen deklaruje, že se na domácích pracích podílí větším dílem, než by bylo spravedlivé a současně
73 % mužů přiznává, že jejich podíl je menší, než by bylo spravedlivé (Second 2009, s. 20). České ženy
uvádějí daný názor ve 22 % a muži analogický názor v 23 %, přičemž čeští partneři se nejčastěji vyslovují
o spravedlivém podílu.
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10.3 Příjmová a materiální úroveň rodin a domácností
Celková životní úroveň sledovaných zemí se stále velmi odlišuje. V obdobích
sledovaných v databázích OECD64 rostl HDP více ve Francii (2,0 % proti 1,7 % v ČR),
ale čistý národní důchod (national income) na hlavu rostl rychleji v ČR (2,1 % proti 1,7
% ve Francii; Society at a Glance 2011), podobně jako příjmy domácností (průměrný
roční reálný růst byl 1,7 % v ČR proti 0,9 % ve Francii). Přesto byl v roce 2007 v ČR
medián ročního ekvivalizovaného disponibilního příjmu domácností vyjádřený v dolarech v běžných cenách a paritě kupní síly 13 tisíc, zatímco ve Francii 20 tisíc.65
Rozdíly mezi sledovanými zeměmi vyplývají zejména z odlišných výdělků, ale i
z rozdílné míry podpory rodin sociálními dávkami a daňovými slevami.
Hodinové výdělky jsou ve Francii oproti ČR trojnásobné (tabulka č. 2166). Jak
bylo uvedeno v části o genderových rozdílech, ženy vydělávají méně, a to zřetelněji
v ČR. Rozdíly podle vzdělání jsou v obou zemích výrazné, opět více v ČR, nicméně
v evropském srovnání se významně neodchylují od průměru. V ČR se sice nerovnosti v
příjmech podle vzdělání mírně snižují, ale v roce 2011 dosahuje průměrný příjmový
odstup pracovníků s vysokoškolským vzděláním proti lidem s úplným středním či
vyšším odborným vzděláním 73 % (ve Francii je to dlouhodobě okolo 50 %;
v evropském průměru 60 % - OECD Education at a Glance2013, též Bezzina 2012).
Vzdělanostní rozdíly jsou v obou zemích nápadnější u mužů.
V ČR je vysoký podíl osob s nízkými výdělky (tabulka č. 21), přičemž jsou zde
výrazné rozdíly podle pohlaví, jak bylo zmíněno v kapitole 8 (čtvrtina českých žen má
nízké výdělky). Podíl těchto osob za minulé roky v ČR vzrostl. V roce 2006 tvořili
nízkovýdělkoví zaměstnanci 16,3 %, v roce 2010 jich bylo 18,2 %. Ve Francii tento
údaj naopak klesl v uvedených letech z 8,8 na 6,1 % (Holý, Erhartová, 2012; Holý,
2013). Jeho výrazně nižší hodnotu proti ČR a průměru EU lze vysvětlit především
celkově vyšší úrovní mezd a částečně jejich větším rozpětím ve Francii. Důsledkem
těchto skutečností je odlišná výše minimální mzdy s odlišnými důsledky její aplikace.
V ČR se výše minimální mzdy rovná třetině průměrného měsíčního pracovního příjmu
(33,3 % v roce 2010), zatímco ve Francii téměř polovině (47,4 % v témž roce). Ve
Francii to může přispívat ke zde výše zmíněné vyšší nezaměstnanosti. Podíly
nízkopříjmových domácností jsou v ČR spíše ovlivňovány nízkými mzdami, zatímco ve
Francii může hrát větší roli vyšší míra nezaměstnanosti.
V posledních letech v ČR klesají reálné mzdy, což se promítá do spotřebního
chování velké části českých rodin i ve zvýšeném ohrožení chudobou. Potenciálně tak
přibývá i lidí, pro které jsou vysoké výdaje za služby denní péče o děti v podstatě ve
všech zařízeních s výjimkou mateřských škol faktem omezujícím zájem matek (otců)
dětí do tří až čtyř let (doba nároku na rodičovský příspěvek) být zaměstnán(a).

64

Tj. v ČR v letech 1992-2002; ve Francii 1984-2005.

65

Pro srovnání lze uvést, že v Norsku a Lucembursku to bylo přes 30 tisíc a naopak v Polsku, Slovensku a
Maďarsku pod 10 tisíc, průměr zemí OECD byl 19 tisíc.

66

Pro ilustraci širších souvislostí si uveďme, že měsíční náklady práce činily v roce 2011 v ČR 1 453 €,
zatímco ve Francii 4 386 € (Vlach, Kozelský, 2013).
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Tabulka č. 21 Úroveň hrubé hodinové mzdy a procento nízkovýdělkových
zaměstnanců* v roce 2010
procento nízkovýdělkových
zaměstnanců
celkem
muži
ženy

medián hodinové mzdy (€)
celkem
ČR

4,4

muži

ženy
4,8

4,0

18,2

12,9

24,5

Francie

13,7

14,5

13,0

6,1

4,5

7,9

EU-27

11,9

12,8

11,0

17,0

13,3

21,2

* Podíl zaměstnanců s výdělkem nižším než dvě třetiny mediánu
Zdroj: EUROSTAT šetření struktury výdělků 2010. Podle Bezzina 2012

Rodinné dávky jsou ve sledovaných zemích koncipovány principiálně odlišně (viz
Paloncyová et al., 2013a). Podle dat OECD pro Directorate for Employment, Labour
and Social Affairs (Benefits and Wages: Policies) představovaly dávky na jedno dítě ve
věku 3-12 let v období 2005-2010 v podstatě stabilní 2 % průměrné mzdy ve Francii a
3-4 % v ČR (http://www.oecd.org/els/benefitsandwagespolicies.htm). To samo o sobě
není markantní podpora, nicméně vzhledem ke koncepci dávek a jejich částečnému
příjmovému testování je zřejmé, že v rodinách, jimž jsou především určeny, hrají v
rozpočtu významnou roli. Reálný přínos rodinných dávek pro rodinný rozpočet závisí
také na struktuře těchto dávek podle počtu a stáří dětí a také typu rodiny, což jsou
okolnosti zohledněné v systému dávek ve Francii a v ČR odlišnými způsoby. Francie
má např. na rozdíl od ČR zvláštní dávku pro samoživitelky (samoživitele), její využití
je ovšem podmíněno splněním dalších kritérií.
V souhrnu ovlivňují rodinné sociální dávky rodinné příjmy výrazněji v ČR než ve
Francii - v ČR tvoří v průměru 9 % příjmů, ve Francii 7 % v rodinách s alespoň jedním
dítětem (maximum v zemích OECD je 12 %). V případě státní finanční podpory
docházky do zařízení denní péče je tomu naopak, přínos do disponibilního příjmu
domácnosti je v tomto případě 9 % ve Francii a 6 % v ČR (Förster, Verbist, 2012, s.
2867). Adresnost rodinných dávek v ČR se ve výsledku skutečně promítá v tom, že jsou
podstatně větším přínosem pro rodiny s nižšími příjmy. Zvyšují je v domácnostech
v prvním kvintilu příjmového rozložení o 21 %, v posledním kvintilu o 3 %, zatímco ve
Francii je distribuce rovnoměrnější a při shodných 3 % v pátém kvintilu je jejich přínos
v prvním zhruba 12 % (Förster, Verbist, 2012, s. 21). V ČR tvoří příjemci dávek mezi
dětmi do 6 let 95 %, ve Francii 85 % (tamtéž, s. 23). Jak ukazuje dále tabulka č. 22,
tyto dávky snižují ohrožení chudobou v obou zemích v podobné míře, v ČR však tento
vliv v posledních deseti letech mírně poklesl. Jinak je tomu u finanční podpory státu ve
prospěch využívání služeb denní péče o děti v jejím dopadu na snižování ohrožení
chudobou. Tady je přínos ve Francii podstatně výraznější než v ČR - 47 %, resp. 30 %
u dětí mladších šesti let (Förster, Verbist, 2012, s. 33). Přesto v mezinárodním
srovnání nadprůměrné francouzské výdaje na služby denní péče o děti (jako podílu na
HDP) nedosahují efektu, jaký mají v severských zemích, kde jsou zřejmě doprovázeny
vyššími výdaji na další formy finanční podpory rodin (http://www.welfare.ie/en/
downloads/cisreviewfinal_ch7.pdf).
Svou koncepcí by měly rodinné dávky podněcovat vlastní snahy rodičů na
zajištění rodinných příjmů a podporovat především ty rodiny a v těch situacích, kdy
možnosti výdělečné činnosti rodičů jsou omezené. V ČR v polovině devadesátých let,
67

Je třeba zdůraznit, že autoři zmiňují malé počty příjemců finanční podpory, kteří se zúčastnili šetření za
některé země, vč. ČR, takže údaje nejsou plně spolehlivé. Zde lze odhadovat podle našich poznatků větší
rozdíly mezi námi sledovanými zeměmi.
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kdy byl zaváděn nový systém státní sociální podpory, však byla u rodičovského
příspěvku, který je po přídavcích na dítě nejpočetnější rodinnou dávkou, základním
principem podpora dlouhodobé rodinné péče (do tří a později čtyř let dítěte). Teprve
postupně a po dílčích krocích se rozšiřoval nárok na tuto dávku i pro zaměstnané
rodiče. Rodičovský příspěvek tedy z tohoto pohledu ztrácel svou původně zamýšlenou
funkci náhrady (části) pracovního příjmu a měnil se v součást univerzálnější státní
podpory rodin s dětmi, nejen těch, kde jeden z rodičů chtěl opustit trh práce ve
prospěch péče o děti. Jinými slovy, pozbýval svých demotivačních účinků, i když ty
v něm přetrvávají.
Demotivační účinky je třeba sledovat v komplexu sociálních dávek pro rodiny, k
čemuž bývá využívána tzv. mezní míra zdanění68. Ta byla v první polovině minulého
desetiletí v rodinách s dětmi v ČR relativně vysoká (z důvodu konstrukce sociálních
dávek a vysoké hodnoty životního minima) a naopak u nadprůměrných hrubých příjmů
relativně nízká, což ukazuje ilustrativní mezinárodní srovnání, mj. také s Francií - viz
Pavel, 2005, s. 13. Z jeho výpočtů dále vyplývá, že vysokou mezní míru zdanění
vykazují zejména rodiny, kde jeden z partnerů (příp. samoživitel/ka) pracuje na
částečný úvazek, neúplné rodiny a rodiny, kde jeden z partnerů nepracuje. Vyšší
demotivační účinky ve vztahu k ekonomické aktivitě má český systém finanční podpory
rodin také u vícedětných rodin. Vzhledem k početnosti výskytu uvedených typů rodin
se nejedná o celospolečenský problém, takže tyto poznatky mohou vysvětlit celkově
malý zájem o zaměstnanost matek malých dětí pouze dílčím způsobem. Ve
vyjmenovaných typech rodin jde však o závažný fenomén. Je důsledkem zvyšování
cílenosti rodinných dávek, ke kterému prvně došlo už v 90. letech minulého století
(Sirovátka, Wildmannová, Bubnová, 2000), jakkoliv vyšší cílenost doprovázel pokles
štědrosti dávek. Zevrubná analýza ekonomických dopadů vybraných aspektů současného nastavení rodinné politiky (Jahoda, Šinkyříková, 2011) ukázala, že i v druhé
polovině minulého desetiletí mohou u výše zmíněných typů rodin působit demotivačně.
Tato studie analyzovala konkrétně vliv rodičovského příspěvku, daňového systému a
potenciálních nákladů na zařízení denní péče o děti. Kromě argumentů ve prospěch
vyšší státní (finanční) intervence do systému denní péče o děti však poukázala mj. na
problémový efekt zkrácených úvazků matek na rodinné příjmy, což při současné výši
výdělků poněkud zpochybňuje obecně sdílenou a jinak dobře zargumentovanou
podporu těchto úvazků ve prospěch harmonizace rodiny a zaměstnání.
Odlišnosti v příjmech domácností mezi sledovanými zeměmi i uvnitř těchto zemí
podle sociálních charakteristik domácností vytváří také jiný systém zdanění osobních a
rodinných příjmů. Ve Francii se od roku 1945 provádí zdanění rodin na základě počtu
osob v rodině, od roku 1980 se pro rodiny s dětmi zvýšilo jejich daňové zvýhodnění
změnou při výpočtu daně, protože se dítě začalo brát jako celá jednotka ve struktuře
rodiny, před tím představovalo 0,5 jednotky (blíže Paloncyová et al., 2013a).
V ČR byly od začátku 90. let do roku 2005 rodiny s dětmi zvýhodňovány
odečitatelnými položkami z daňového základu. Téměř jedinou formou jejich daňové
podpory však tehdy byl odpočet na vyživované dítě.69 Novela daňového zákona od roku
2006 odečitatelné položky zrušila a nahradila je přímým odpočtem z daně. Ten navíc u
nezaopatřených dětí může fungovat jako daňový bonus, pokud je vypočtená daň nižší
než sleva na dítě, protože pak je rozdílová částka rodině vyplacena (Höhne, 2008).
68

Mezní míra zdanění pracovních příjmů vyjadřuje podíl přírůstku daně z osobního příjmu na přírůstku
celkového příjmu osoby. Vysoká úroveň mezního zdanění osobního příjmu vede k tomu, že motivace
osob ke zvýšení osobních příjmů klesá. Tento ukazatel lze použít jako ukazatel toho, jak daňový systém
od práce odrazuje.

69

Určitou roli hrál ještě odpočet/sleva na manželku s nízkými nebo nulovými příjmy.
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Zavedením odpočtů přímo z daně se zvýšila podpora rodin s nižšími příjmy. Další
úpravou prošly v roce 2006 daňové sazby. Od roku 2008 pak byla zavedena jednotná
daň ve výši 15 % z příjmu (ze základu, který tvoří hrubá mzda spolu s odvody
pojistného placeného zaměstnavatelem) a současně vzrostla výše slev na dani.
Jen přechodně, v letech 2005-2007, existoval v ČR institut společného zdanění
manželů vyživujících alespoň jedno dítě v domácnosti. Díky tomuto opatření, zvláště
v případě výrazně rozdílných příjmů manželů, může dojít ke zmírnění dopadu daňové
progrese a celkovému snížení daňových odvodů. Podle informací Ministerstva financí
získalo díky společnému zdanění manželů např. v roce 2006 přibližně 411 tisíc párů s
dětmi přeplatky v průměru 14 tisíc Kč na rodinu (podle Höhne, 2008). Na rozdíl od
dávek státní sociální podpory zvýhodňují zmiňované daňové nástroje spíše úplné rodiny
(v případě společného zdanění však pouze manželské páry s dětmi).
Disponibilní příjmy domácností rostly ve Francii průměrně přibližně o 2-3 %
ročně, ale od roku 2002 spíše stagnovaly a od roku 2007 došlo k poklesu. V ČR je
vývoj již od roku 2006 poznamenán výrazným poklesem, který následoval předchozí
převážně vzrůstový trend (graf č. 17). Hrubé roční disponibilní příjmy domácností
přepočtené na osobu vyjádřené ve standardech kupní síly činily v roce 2009 v ČR
13 300 $ a ve Francii 22 100 $ (cca 9 300 €, resp. 15 400 € v kurzech roku 2009),
tedy o dvě třetiny více. Výše v této publikaci jsme ovšem zmiňovali i výrazně vyšší
životní náklady ve Francii.
Graf č. 17 Meziroční růst disponibilních příjmů domácností (v %)
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Zdroj: OECD Factbook 2013. http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2013/householddisposable-income_factbook-2013-23-en

Sledované země však k sobě mají blízko z hlediska příjmové distribuce, která je
v obou relativně vyrovnaná, tzn., že jsou zde relativně nevelké příjmové rozdíly. Např.
Gini koeficient dosahoval na konci první dekády tohoto století v ČR a Francii obdobných
hodnot (graf č. 18, viz též Second 2009, s. 7). Poměr horního a dolního kvintilu v roce
2008 byl 3,5 v ČR a 4,4 ve Francii (Leetmaa, Leythienne, Montaigne, Wolff, 2011) a
v následujících letech v obou zemích klesl. ČR nicméně nadále patří k zemím
s nejmenší příjmovou diferenciací.
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Graf č. 18 Ukazatele příjmové nerovnosti v roce 2010
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Na nerovnostech v příjmech domácností se podílí vždy počet a poměr
ekonomicky aktivních a neaktivních členů. V ČR je však tato závislost obzvlášť výrazná.
Např. v úplných rodinách dosahoval v roce 2009 průměrný příjem na osobu a rok
209,9 tisíc Kč, pokud v rodině nebyly děti a oba partneři pracovali, ale pouze 107,8
tisíc Kč v rodinách s dětmi, kde vydělával pouze muž. Téměř stejný byl příjem
v neúplných rodinách s dětmi (Šustová, 2012). Rozdíl v příjmech na hlavu mezi
rodinami s dětmi a oběma vydělávajícími rodiči a domácnostmi bez dětí s jedním
vydělávajícím je nevelký (138,4 tisíc Kč, resp. 132,6 tisíc Kč). Dvojí příjem je tedy
rozhodujícím faktorem příjmové úrovně, počet dětí pak snižuje příjem na hlavu
především v rodinách (úplných) se třemi a více dětmi. Mezi domácnostmi bez dětí se
51 % vyskytuje v 9. a 10. decilu příjmového rozložení, zatímco mezi rodinami s dětmi
patří do těchto nejvyšších kategorií příjmů jen 15,2 % domácností, ale do 1. a 2. decilu
26,9 %. Příjmovou situaci rodin s dětmi dramaticky zhoršuje absence pracovních
příjmů jednoho z rodičů. Jak bylo ukázáno výše, v ČR je to často žena na rodičovské
dovolené, případně žena v domácnosti z důvodu nenalezení vhodné formy skloubení
rodiny a zaměstnání. Častým důvodem bývá nedostupnosti zařízení denní péče o děti
anebo požadovaného pracovního úvazku (viz kapitola 1, také např. Šustová, 2012).
Příjmy domácností v obou zemích dlouhodobě mírně rostly, v letech 2007-2010
to bylo o něco výrazněji v ČR. Podílely se zde na tom kromě pracovních příjmů i
sociální dávky a změny daní. Ve Francii hrály hlavní roli sociální dávky a další sociální
transfery (Income 2012). Po roce 2010 však dochází v podstatě ke stagnaci příjmů
domácností, nepochybně v důsledku ekonomické krize. Jako reakci na ni volí české
rodiny úspornější hospodaření, takže v ČR výdaje na spotřebu domácností v letech
2008-2011 klesly o 1,2 % a dále klesají, zatímco ve Francii ještě vzrostly o 1,7 %
(Holý, Erhartová, 2012).
Navzdory nepochybným souvislostem mezi příjmovou situací a materiálním
zabezpečením rodin nemusí jít o přímou závislost. Při porovnání dvou sledovaných
zemí se tu však úzká korelace projevuje, vzhledem k dost výrazným rozdílům
v příjmové úrovni. Pokud se podíváme na domácnosti z hlediska zabezpečení jejich
materiálních potřeb pomocí tzv. indexu materiální deprivace,70 pak na šestistupňové
70
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škále dosahuje Francie průměrné hodnoty 0,6, zatímco ČR 1,2 (průměr EU-27 má
hodnotu 1; Second 2009). Subjektivně se tedy Francouzi cítí být lépe materiálně
zabezpečeni a navíc se tento pocit tolik neliší v závislosti na příjmové úrovni domácnosti, jako je tomu v ČR (Second 2009, s. 9). Ve Francii dosahoval zmíněný index
hodnoty 0,2 u domácností s nejvyššími příjmy a 1,4 u těch s příjmy nejnižšími, v ČR
bylo toto rozmezí širší 0,5-2,4. České domácnosti s nízkými příjmy, mezi nimiž je
významný podíl rodin s dětmi, častěji pociťují nedostatečnost své životní úrovně.
Francouzi současně vyjadřují nevýrazně vyšší spokojenost s příjmovou úrovní.
Podle mezinárodního výběrového šetření z roku 2007 deklarovalo 12 % francouzských
domácností a 14 % českých, že s příjmem vycházejí obtížně nebo velmi obtížně, tedy
na úrovni průměru EU-27 (13 %), kde se podíly ovšem pohybovaly v širokém rozmezí
2-41 % (Second 2009, s. 11).
I přes mírně vyšší míru nezaměstnanosti ve Francii při pohledu na domácnosti
podle toho, kolik dětí žije v takových, kde je nějaký člen nezaměstnaný, nenacházíme
mezi našimi dvěma zeměmi velké rozdíly. Výjimkou jsou neúplné rodiny, jejichž životní
úroveň je v ČR celkově výrazněji horší v porovnání s úplnými rodinami, než je tomu při
tomto srovnání ve Francii. Tam je mezi samoživiteli proti ČR vyšší podíl pracujících na
částečný úvazek, což napomáhá udržení alespoň nějakých pracovních příjmů v těchto
rodinách, a také tam mají neúplné rodiny nárok na doplňkovou sociální dávku.
Nezaměstnanost přirozeně poznamená významně rodinné rozpočty, zvláště
rodin s dětmi. Úsporná opatření zavedená v zájmu snižování deficitu státního rozpočtu
v ČR (Vývoj hlavních 2012) vedla i k tomu, že se snížil podíl nezaměstnaných, kteří
pobírají podporu v nezaměstnanosti (nicméně její relativní výše ve vztahu k hrubým
mzdám se v podstatě udržovala na stejné úrovni od poloviny minulého desetiletí). I
díky tomu roste podíl rodin závislých na sociálních dávkách.
V roce 2009 byla v ČR mezi úplnými čistými rodinami s dětmi 2 % takových,
kde žádný dospělý člen neměl pracovní příjmy, v případě rodin s 1-2 dětmi jich bylo
1,5 %, ale při třech a více dětech se podíl zvyšuje v průměru na 6 % rodin.
V neúplných rodinách se absence pracovního příjmu vyskytovala v 33 % (Životní
podmínky 2010). Obdobně ve třetině úplných čistých rodin pracoval jen jeden z rodičů
(v souboru, kde zhruba v 70 % rodin bylo dítě do 12 let věku). Srovnání s Francií
(tabulka č. 22) ukazuje, že tam je sice celkově vyšší výskyt rodin s dětmi, kde rodiče
nemají zaměstnání, ale v případě neúplných rodin jsou na tom ty francouzské lépe.
Lze přisuzovat nemalou zásluhu systému sociální ochrany (podpora zaměstnanosti vč.
zkrácených úvazků, služby denní péče o děti a další její formy).
Tabulka č. 22 Podíly dětí ve věku do 15 let žijících v domácnostech s nezaměstnaným členem v roce 2008 (%)

3,7

podíly děti
v neúplných
rodinách
s nezaměstnaným
rodičem
39,2

Francie

8,9

4,6

33,2

11,3

OECD průměr

8,7

5,0

36,1

8,3

ČR

podíl dětí žijících
v čistých
domácnostech bez
člena s pracovními
příjmy
8,4

podíly dětí
v úplných rodinách
s oběma rodiči
nezaměstnanými

podíly dětí žijících
ve „složených“
domácnostech bez
člena s pracovními
příjmy
9,3

Zdroj: Babies and Bosses OECD Family Database
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V obou zemích tvoří sociální a rodinné dávky nezanedbatelnou součást příjmů
nízkopříjmových rodin a sociální příjmy celkově významně přispívají k redukci chudoby,
zejména ve Francii (OECD 2012, s. 75). Sociální podpora rodin s dětmi je dlouhodobě
velkorysejší ve Francii, k čemuž ovšem přispívá i vyšší daňové zatížení obyvatelstva.
Celkové sociální výdaje vyjádřené v procentech HDP jsou v ČR výrazně nižší. V roce
2009 činily 20,4 % při vzrůstu z 16,7 % roku 1995. Ve Francii v těchto letech vzrostl
tento podíl z 30,3 % na 33,1 % (Česká republika 2012).
Důležitým ukazatelem životní úrovně je to, jaká část společnosti obtížně
zajišťuje uspokojování základních a dalších potřeb. Nejčastěji používaný indikátor míra rizika chudoby - ukazuje při dlouhodobějším porovnání tuto míru nižší v ČR než
ve Francii. V obou zemích míra ohrožení chudobou v posledních letech mírně stoupá.
Ve Francii je však nižší míra ohrožení chudobou v dětské populaci, a to 8,0 % u dětí
do 17 let, tedy méně než v celé populaci, zatímco v ČR je to 10,3 %, čili více ve
srovnání s celkovou mírou (rok 2010; viz Second 2009). Tabulka č. 23 v rozšířených
datech za ČR dále ukazuje na vyšší ohrožení chudobou domácností se závislými dětmi,
a to především díky podstatně vyššímu riziku chudoby u neúplných a vícedětných
rodin. To platí podobně i pro Francii, kde je však míra ohrožení chudobou v neúplných
rodinách nižší než v ČR, a obecně na tom jsou rodiny s dětmi ve srovnání s celkovou
populací lépe než rodiny s dětmi v ČR (OECD. The Future 2012, s. 64). V souvislosti
s tím je ve Francii nižší míra chudoby dětí. Ohrožení domácnosti chudobou v ČR
významněji zvyšuje pracovní neaktivita některého člena rodiny, zatímco ve Francii je
tato závislost nižší (OECD. The Future 2012, s. 71). Obecně však platí, že zvyšování
zaměstnanosti žen právě v rodinách s dětmi snižuje ohrožení rodin chudobou či nižší
životní úrovní obecně.
Spotřební chování měřeno strukturou vydání se ve sledovaných zemích odlišuje
jen částečně, a to zejména v tom, že Francouzi vydávají proti Čechům větší podíl
rodinného rozpočtu na zdraví a dopravu, zatímco ti se od nich liší vyšším podílem
rozpočtu na rekreaci a na alkohol a tabák. Celkově Češi vydají na základní potřeby
(strava, odívání, bydlení, zdraví) větší část rozpočtu (60 %) než francouzské
domácnosti (56 %) - srv. Česká republika 2012, tab. 3.24. V obou zemích rostly v
posledních letech relativní náklady na bydlení, v ČR také na zdraví, zatímco klesaly
relativní výdaje na potraviny. Ve Francii se situace tolik neměnila. Struktura spotřeby
domácností a její změny odrážejí v obou zemích jejich specifické tržní prostředí, ale
nezdají se být významně ovlivněny celkovým růstem životních nákladů, dynamičtějším
v ČR.
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Tabulka č. 23 Míra rizika chudoby před a po sociálních transferech
2002

2003

2004

2005

EU-27 - před

.

.

.

25,9

1)

EU-27 - po

.

.

.

16,4

1)

Francie - před

26,0

24,0

Francie - po

12,0

12,0

ČR - před

2006
26,1
16,5

2007

2008

2009

2010

2011

1)

25,8

25,2

25,1

25,9

26,1

1)

16,7

16,4

16,3

16,4

16,9

2)

24,0

25,2

24,7

2)

12,9

13,3

14,0

26,1

26,0

24,9

26,4

2)

13,0

13,2

13,1

21,2

21,6

20,1

20,0

17,9

18,1

18,0

2)

9,9

9,6

9,0

8,6

9,0

9,8

13,5

.

.

.

.

.

.

10,4

23,5
12,7

podíly osob s příjmem pod hranicí chudoby ve vybraných skupinách (%)

ČR - po

domácnosti se závislými dětmi celkem

13,2

13,2

11,1

10,5

11,4

12,4

neúplné rodiny, alespoň 1 závislé dítě

40,8

37,7

40,0

40,3

37,7

35,6

7,6

6,9

6,4

4,6

7,9

6,8

2 dospělí, 1 závislé dítě
2 dospělí, 2 závislé děti
2 dospělí, 3 a více závislých dětí
ostatní domácnosti se závislými dětmi

9,8

8,1

6,8

7,2

8,7

9,3

29,5

29,9

19,0

23,1

20,9

23,9

8,7

12,3

9,1

6,5

5,7

9,5

Zdroj: Statistická ročenka ČR 2011; Statistická ročenka ČR 2012; Příjmy a životní podmínky domácností
2011; http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do
1) odhad; 2) údaje ne úplně srovnatelné v časové řadě

77

Shrnutí

Shrnutí
Tato publikace měla za cíl popsat a analyzovat ekonomicko-sociální podmínky
zaměstnanosti rodičů malých dětí, a zejména matek, za účelem přiblížení toho,
v jakých externích podmínkách se vytváří zájem o profesní angažovanost rodičů dětí
v nejnižším věku, především předškolním, a potřeba ji podporovat státními intervencemi, mezi nimiž hraje důležitou úlohu podpora služeb denní péče o děti.
Nabídka a využití služeb péče o děti jako „nástroje“ podpory zaměstnanosti žen,
slaďování rodiny a zaměstnání, a tím též porodnosti je stěžejní součástí komplexu
nástrojů k dosahování těchto cílů, nástroje však musí působit právě ve svém celku.
Podstatně lepší nabídka služeb denní péče o děti ve Francii je výsledkem zájmu
francouzské politické reprezentace a vůle relevantních subjektů systém služeb denní
péče o děti podpořit - finančně, koncepčně a ideově. Vysoká míra jejich využití je ale i
výsledkem toho, že zde spolupůsobí další faktory. K těm základním patří opatření
v oblasti zaměstnání a trhu práce, které byly analyzovány v této publikaci.
Jako stěžejní oblasti charakterizující pozitivní nebo problémové elementy
sociálně-ekonomické situace rodin s (malými) dětmi ve vztahu k poptávce a efektivitě
využívání služeb péče o děti se potvrdily být:
-

postavení žen na trhu práce v závislosti na jejich rodinném zázemí,

-

odměňování a jeho citlivost na profesní kariéru žen a mužů i jejich další
charakteristiky, zejména vzdělání,

-

dostupnost a sociální konsekvence různých forem časové a prostorové flexibility
v zaměstnání,

-

dělba činností mezi partnery jako reflexe na dostupnost vhodného zaměstnání pro
rodiče a dostupnost služeb denní péče o děti,

-

genderové nerovnosti
propojenost,

-

míra sociální asistence státu v době zvýšených nároků na péči o děti.

v soukromém

a

veřejném

životě

a

jejich

vzájemná

Míru rozdílnosti v sociálně-ekonomických podmínkách ČR a Francie není snadné
definovat, protože existuje jistá diskrepance mezi různými relevantními ukazateli.
Hlavní rozdíly mezi sledovanými zeměmi v oblasti zaměstnanosti souvisejí s odlišným
chápáním společenského a individuálního významu pracovní výdělečné aktivity matek
malých dětí. Francouzská rodinná politika a politika zaměstnanosti se vyznačuje explicitní podporou v této oblasti. Naproti tomu česká rodinná politika deklaruje autonomii
rodin, přičemž reálně podporuje spíše přerušení pracovní kariéry žen v době péče o
malé děti a dělá málo pro vyšší zapojení otců v péči o děti a pro větší dostupnost
nerodinné péče o děti, např. odlišnou mírou podpory pro různé typy zařízení a pro
různé věkové skupiny dětí (viz Paloncyová, J. et al., 2013b). Současně se v politice
zaměstnanosti obtížně prosazují nástroje na podporu matek pečujících o malé děti a
jiné osoby v obdobném postavení, ačkoliv tyto skupiny patří mezi deklaratorně více
ohrožené na trhu práce, a tedy jsou v popředí zájmu (např. podpora zaměstnavatelů
zaměstnávajících matky po rodičovské dovolené nebo umožňujících jim práci na kratší
úvazek).
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Pro Francii je charakteristické, že podpora zaměstnanosti žen je úzce propojena
s řešením sociálních problémů rodin (nejen) s malými dětmi. Velká pozornost je
věnována sociálně ohroženým skupinám s rizikem sociálního vyloučení.
Slaďování rodiny a zaměstnání je ve Francii zřetelněji než v ČR deklarovanou i
reálnou orientací státní politiky, která prolíná do jejích mnoha oblastí. Podmínky pro
vyvážené plnění rodinných a profesních rolí ve sledovaných zemích, které jsou v nich
vytvářeny v oblasti zaměstnanosti, pracovních podmínek a odměňování, lze ve
stručnosti vymezit následovně.
A) Ke slaďování rodiny a zaměstnání ve Francii oproti ČR pozitivně přispívá:
-

vyšší flexibilita pracovního času, zejména více částečných úvazků,

-

kratší pracovní doba i u plných úvazků,

-

podpora celoživotního vzdělávání (která ovšem vychází z vyššího podílu lidí dosahujících nižší vzdělanostní úrovně v prvotním vzdělávání proti ČR),

-

podpora zaměstnanosti žen jako součást sociální práce s rodinami ohroženými
nezaměstnaností nebo sociálním vyloučením.

B) Společné bariéry harmonizace rodiny a zaměstnání lze ve sledovaných
zemích spatřovat:
-

ve stále významně zastoupeném tradičním modelu dělby činností mezi partnery,

-

v genderové segmentaci pracovního trhu.

C) Ke slaďování rodiny a zaměstnání v ČR proti Francii (někdy zdánlivě)
přispívá:
-

Využívání dlouhé rodičovské dovolené, po dobu jejíhož trvání se rodiny „vyhnou“
řešení tenzí mezi prací a rodinou. Jde však často o řešení dočasné, které může i
zvýšit problémovost harmonizace rodiny a zaměstnání v dalších fázích rodinného
cyklu a profesní dráhy ženy.

D) Problémy ve slaďování rodiny a zaměstnání v ČR spočívají zejména
v těchto oblastech:
-

využívání dlouhé rodičovské dovolené, což často komplikuje další profesní dráhu a
snižuje výdělky žen a následně jejich důchodové nároky,

-

malá nabídka flexibilních pracovních režimů nutící i matky malých dětí pracovat na
plný úvazek, pokud se chtějí profesně angažovat,

-

přetrvávání tradiční dělby práce mezi partnery přinejmenším v počátečních fázích
rodičovství s důsledky na odlišné postavení žen a mužů na trhu práce,

-

setrvačnost „tradičního typu“ životní dráhy žen: (1) (dlouhé) prvotní vzdělávání (+
relativně malá intenzita celoživotního vzdělávání); (2) krátká (dnes se prodlužující)
fáze zaměstnání a příp. budování profesní pozice; (3) fáze intenzivní celodenní péče
o dítě/děti; (4) kombinace rodinných a profesních aktivit a aspirací,

-

rozdíly ve mzdách žen a mužů podporují genderové rozdíly v chování na trhu práce
a při rozhodování o formě péče o malé děti.

V základních ukazatelích ekonomické aktivity a neaktivity se ČR a Francie
zásadně neliší, ale jinak je tomu ve specifických mírách zaměstnanosti a nezaměstnanosti, kde hraje roli pohlaví, věk a vzdělání, a to výrazněji v ČR. Rozdíly v zaměstna-
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nosti mužů a žen podle věku jsou v ČR větší zejména z důvodů přerušované kariéry
žen v době péče o malé děti, ale naopak vyšší zaměstnanosti žen v pozdějším věku.
Vzdělanostní rozdíly v zaměstnanosti podle pohlaví jsou naopak větší ve Francii,
mj. vzhledem k vyššímu zastoupení osob s nejvyšším i nejnižším vzděláním oproti
nejčetněji zastoupenému střednímu vzdělání v ČR. Z toho, že francouzské ženy, ač je
mezi nimi více vysokoškolsky vzdělaných než v ČR, méně často pracují na nejvíce
kvalifikovaných postech, se zdá, že francouzské ženy méně využívají v zaměstnání
svou dosaženou kvalifikaci. Z hlediska budoucího vývoje zaměstnanosti žen se ukazuje
i v ČR jako potřebné změnit výběr povolání a zaměření rekvalifikací, protože dnešní
vyšší zastoupení žen s úplným středním vzděláním a jejich "koncentrace" v některých
oborech zřejmě nebude odpovídat budoucím požadavkům, kdy nejvyšší poptávka se
očekává po vysoce a naopak méně kvalifikované pracovní síle a v technických oborech
(což spíše odpovídá dnešní vzdělanostně kvalifikační struktuře mužů). Doposud však
klesala ekonomická aktivita především žen s nejnižším vzděláním.
Podíl ekonomicky neaktivních a nezaměstnaných je ve sledovaných zemích
obdobný, v ČR je vyšší ve věkové skupině 25-34 let (vliv přerušení kariéry u ženmatek), ale ve Francii je vyšší ve věku 50-59 let a zejména pak v nejstarších věkových
skupinách nad 60 let (zřejmě vliv praxe odchodu do důchodu, u osob po padesátce
může být i vliv ukončení kariéry z důvodu péče o vnoučata či jiné členy rodiny).
Obdobný, ač ve Francii výraznější, je v obou zemích také problém genderové
segmentace pracovního trhu. Ta v principu snižuje šance žen-matek na získání
zaměstnání, zvláště jsou-li „handicapovány“ přerušením pracovní kariéry. Francie patří
spíše k zemím s vyšší genderovou segregací pracovního trhu. Tyto rozdíly lze alespoň
částečně vysvětlit odlišnostmi těchto dvou zemí v podílu částečných úvazků (v nichž
pracují spíše ženy) a rozvinutostí veřejného, tedy hlavně terciárního sektoru (také v
sobě koncentrujícího ženskou zaměstnanost), což je obojí rozvinutější ve Francii. Tam
je ale potenciální negativní vliv segmentace trhu práce oslabován aktivní podporou
zaměstnanosti žen, jejíž součástí je i systém denní péče o děti.
V ČR způsobuje dlouhá rodičovská dovolená obtíže žen při návratu do zaměstnání a zvyšuje nezaměstnanost žen s malými dětmi. Matky s nezletilými dětmi mají
tendenci volit zaměstnání, které jim umožňuje kombinovat zaměstnání a rodinu
(zkrácené úvazky, úprava pracovní doby, minimální dojíždění apod.) i za cenu nevyužití
vzdělání a kvalifikace. Matky po rodičovské dovolené se často navracejí na trh práce
se zeslabeným sebevědomím a sníženými pracovními aspiracemi. To má mj. za
následek častější opětovnou ztrátu zaměstnání.
Společným problémem obou zemí je vysoká míra uchovávání tradičního modelu
dělby práce mezi partnery, byť ne s úplně totožnými dopady. Ve Francii převládá tzv.
modifikovaný model rodiny - muže živitele pracujícího na plný úvazek a ženy pracující
méně intenzivně, velmi často na kratší úvazek. V ČR se v rodinách s nejmenšími dětmi
nadále uplatňuje spíše klasický model muže živitele a ženy pečovatelky, který bývá v
dalších fázích rodinného cyklu vystřídán také modifikovaným modelem muže živitele,
ale rozdílná pracovní angažovanost muže a ženy se realizuje jinými formami než kratší
pracovní dobou ženy.
Alternativní pracovní režimy, zejména pak kratší pracovní úvazek, jsou ve
Francii častěji využívány, a to právě z velké části v zájmu slaďování rodiny a zaměstnání či podpory zaměstnanosti. V ČR bývají kratší úvazky i třeba pružná pracovní doba
zaváděny častěji podle potřeb firem/organizací než podle potřeb zaměstnanců. To
vedle dalších faktorů vysvětluje jejich nízký výskyt a také naznačuje, že k rozšíření
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kratších úvazků bude třeba jednak většího tlaku zaměstnanců a jednak pobídek pro
zaměstnavatele ze strany státu.
Rozmanitost pracovních režimů na jedné straně pomáhá skloubení rodiny a
zaměstnání, takže jejich nabídku lze chápat jako příspěvek zaměstnavatelů k řešení
tohoto problému. Současně se však nesmí opomíjet fakt, že např. práce na kratší
úvazek nebo termínovanou pracovní smlouvu jsou užitečným řešením harmonizace
rodiny a zaměstnání z krátkodobého hlediska, ale z hlediska celé pracovní dráhy jedince mohou vyvolat následná znevýhodnění. Mohou zejména zapříčinit nižší celoživotní
výdělky s dopady na úspory, důchodové nároky nebo jistotu zaměstnání. To se týká
hlavně žen, které využívají možnosti nestandardních režimů z důvodu toho, že svou
hlavní roli spatřují v péči o děti.
Příjmové ukazatele jsou v ČR vesměs nižší oproti Francii, což platí pro mzdy i
pro příjmy domácností. Náklady ušlých příležitostí jsou zde proto u řady žen nižší, což
působí nemotivačně při rozhodování o časování návratu do zaměstnání po rodičovské
dovolené, zvláště u nízkokvalifikovaných žen a matek více dětí. Lze předpokládat, že
tyto rozdíly mohou ovlivňovat i to, že náklady na služby denní péče o děti je třeba
v českých rodinách oproti francouzským v rodinném rozpočtu obezřetněji zvažovat,
bereme-li navíc v úvahu to, že finanční podpora těchto služeb ze strany státu je v ČR
podstatně menší než ve Francii. Současně může nižší pracovní ohodnocení působit i
jako bariéra většího zájmu o zaměstnání matek malých dětí
Zlepšení podmínek pro slaďování rodiny a zaměstnání je nemyslitelné bez
prosazování rovnoprávného postavení žen a mužů v soukromé a veřejné sféře.
Zde navzdory např. menšímu genderovému rozdílu v příjmech či vyrovnanějším
charakteristikám profesních drah mužů a žen ve Francii a dalším vyrovnávacím
tendencím zůstává faktem, že i ve Francii se snaha o rovnoprávnost příležitostí žen a
mužů prosazuje v praxi nesnadno, jakkoliv je jí v politikách věnována narůstající
pozornost.
Má-li zavádění nových forem denní péče o děti a rozšiřování spektra a
variability jejich nabídky být z hlediska slaďování rodiny a zaměstnání
efektivní, musí se současně změnit podmínky zaměstnávání. Změny by se měly
dotýkat nabídky alternativních forem zaměstnávání a rozvíjení nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti, zejména zaměřených na matky malých dětí. To např. znamená
podporovat pracovní angažovanost žen s nižším vzděláním i zapojit je do zvyšování
kvalifikace a rekvalifikace.
Důležité je změnit přístup zaměstnavatelů k matkám (příp. otcům) na a po
rodičovské dovolené a obecně rodičům malých dětí, stejně jako vytvářet vstřícnější
pracovní podmínky a prostředí pro tyto skupiny zaměstnanců.
Zásadní význam má vstřícný přístup k problémům zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti matek malých dětí ze strany politiků a představitelů státní správy i
samospráv tam, kde v této oblasti mohou iniciovat a podpořit účinná opatření, vč.
zajištění finančního krytí takových opatření. Pokud by téměř veškerá zodpovědnost
byla ponechána na iniciativě jednotlivců, společenských organizací a sdružení apod. či
na komerční sféře, nelze zajistit komplexnost opatření ve prospěch opravdu svobodné
volby životních, pracovních a rodinných drah jedinců, zejména žen.
Je třeba překonat i představy, že stát si nemůže dovolit více finančně podporovat systém denní péče o děti. Řada studií naopak ukazuje, že taková investice může
podpořit zaměstnanost žen natolik, že to přinese ekonomický zisk rodinám i společnosti
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(Jahoda, Šinkyříková, 201171; Hašková, Saxonberg, 2012). Jak bylo uvedeno v úvodu,
všestranný přínos efektivního slaďování rodiny a zaměstnání pro ženy (a muže), rodiny
i společnost lze podporovat jen na základě paralelního a propojeného zavádění opatření
v oblasti zaměstnání i rodinné politiky.
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Tito autoři píší: „Navrhli jsme jednoduché úpravy daňových a dávkových nástrojů, které vedly k posílení
finančních stimulů návratu žen na trh práce. Ukázalo se, že podstatný vliv má nepodmiňování nároku na
rodičovský příspěvek umístěním dítěte do školky. Vzhledem k obecně nízké dostupnosti veřejných školek,
by šlo taktéž uvažovat o refundaci nákladů na zajištění soukromé péče o dítě. Analýza přitom ukázala, že
dílčí úpravy mají potenciál zásadním způsobem ovlivnit pracovní pobídky a současně nezhoršit (nebo
dokonce zlepšit) situaci veřejných rozpočtů. Veřejná diskuse by ale měla být vedena i o zásadnějších
opatřeních, jako je zkrácení výše a doby pobírání rodičovského příspěvku nebo větší podpoře zajištění
péče o děti.“ (s. 62)
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Výtahy z oponentských posudků
doc. Milan Tuček, CSc.
Závěry jsou podloženy obrovským množstvím dat. Jsou přehledně uvedeny
v závěrečném shrnutí. I když nejsou až tak překvapivé, jsou výsledkem promyšleného
a strukturovaného postupu datově podložené argumentace.
Problematika, kterou studie řeší, je v současné době jedním z klíčových témat sociální
politiky zaměstnanosti, rodinné politiky a také tématem spojeným s genderovou
rovnosti příležitostí na trhu práce. Komparace s Francií ukazuje na možné dopady a
výsledky, které přinášejí odlišné politicko-praktické přístupy. Studie ovšem přináší i
řadu výsledků, které jsou cenné samy o sobě bez komparačního srovnání.

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Předložená studie se zabývá velmi aktuálním tématem. Výsledky by měly být využity
pro potřeby MPSV i pro další studie, které se danému tématu budou věnovat. Výsledky
dobré praxe Francie v dané oblasti by měly být inspirací pro Českou republiku.
Výsledky studie jsou použitelné pro tvorbu zákonů v oblasti politiky zaměstnanosti,
rodinné politiky. Je zde uvedena řada dobrých příkladů, které umožňují slaďování
rodinného a pracovního života žen. To má za následek i fakt, že ve Francii je úroveň
plodnosti vyšší než v ČR. Nabídka a využití služeb péče o děti jako „nástroje“ podpory
zaměstnanosti žen, slaďování rodiny a zaměstnání, a tím též porodnosti je stěžejní
součástí komplexu nástrojů k dosahování těchto cílů, nástroje však musí působit právě
ve svém celku. Autoři velmi přehledně popisují různé možnosti, jak zlepšit či pomoci
mladým rodinám sladit pracovní a rodinný život.

PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
V celé práci chybí explicitnější zaměření na muže, resp. otce malých dětí. Chápu, že
v obou zemích se jedná o „deficitní“ téma. Tento fakt by však měl být ve studii více
kriticky reflektovaný. V závěrech by mělo být minimálně zmíněno, že pro problematiku
kombinace práce a rodiny u mužů je třeba hledat inspiraci v jiných zemích. Jinak se
totiž neustále reprodukuje představa, že kombinace práce a rodiny je záležitostí žen,
což rozhodně nepřispívá k nastolení genderové rovnosti mezi muži a ženami ve
společnosti.
Výsledky studie jsou nepochybně využitelné při vytváření politik zaměřených na
problematiku kombinace práce a rodiny a problematiku péče o malé děti zejména na
makroúrovni tématu, tj. v rovině sociálně-politické, méně už na úrovni firemní a
podnikové, neboť tato rovina není ve studii zpracována do takových detailů.
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