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Metodika

Výzkum
Slaďování rodiny a práce, rovné příležitosti u žen v předdůchodovém věku pečujících o 
závislého člena rodiny

Dodavatel ppm factum research s.r.o. 

Cílová skupina

Tři cílové skupiny:
• 20 % žen ve věku 45 až 65 let NEPEČUJÍCÍCílová skupina • 30 % žen ve věku 45 až 65 let PEČUJÍCÍ o nezaopatřené děti A ZÁROVEŇ o stárnoucí rodiče
• 50 % žen ve věku 45 až 65 let PEČUJÍCÍ o nezaopatřené děti NEBO o stárnoucí rodiče

Metoda Osobní dotazování (PAPI)

Sběr dat 24. 4. – 5. 5. 2013

Tři cílové skupiny (celkem n = 619):

Velikost výběrového souboru • NEPEČUJÍCÍ ( n = 130, 21 % celkového vzorku) 
• PEČUJÍCÍ o děti A rodiče (n = 177, 29 % celkového vzorku) 
• PEČUJÍCÍ o děti NEBO rodiče (n = 312, 50 % celkového vzorku)

Výběr respondentů
Záměrný výběr na základě rekrutačních požadavků (věk, pohlaví, péče o blízké) a kvóty 

Výběr respondentů
(kraj)

Analýza Zpracování statistickým programem SPSS, čištění dat, třídění 1. a 2. stupně

V podrobnějším třídění byly použité dvě kategorizace respondentek z pohledu pečovatelství:
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Proměnné použité ve zprávě

V podrobnějším třídění byly použité dvě kategorizace respondentek z pohledu pečovatelství:

• Třídící tří‐členná proměnná : 1/ nepečující, 2/ pečující o děti i rodiče, 3/ pečující o děti anebo rodiče
• Třídící dvou‐členná proměnná : 1/ nepečující, 2/ pečující (o děti i rodiče + o děti anebo rodiče) 

Volbu dvou‐ anebo tří‐členné kategorizace jsme volili s ohledem na velikost tříděného podsouboru. 



Hlavní zjištěníj



Hlavní zjištění

Alternativní formy úvazků

Preference plného úvazku dominuje u všech skupin žen nehledě na to, zda pečují o své blízké, či nikoliv. Pečující
ženy by nicméně výrazně častěji stály o možnost využít tříčtvrtinový anebo poloviční pracovní úvazek.y y ý j y y ý p p

Z nabízených forem alternativních pracovních úvazků by schopnost žen skloubit rodinný a pracovní život nejvíce
posílila možnost čerpat flexibilní pracovní dobu.

Ženy mají nejčastěji zkušenost s flexibilní pracovní dobou – deklaruje to více než čtvrtina dotázaných (27 %).
d b ě šíh řídě í lý á ž ží á í l í h ú ků d é ř d ší ž k é í kZ podrobnějšího třídění vyplývá, že využívání alternativních úvazků je doménou především žen, které pracují jako

OSVČ (organizují si svůj pracovní čas samy), než, že by se jednalo o rozšířenější strategii zaměstnavatelů.

Nejlépe hodnotí svou schopnost skloubit soukromý a pracovní život nepečující lidé (75 %). Mezi ženami, které
pečují buď o rodiče anebo děti, není spokojenost se skloubením profesního a soukromého života už tolikp j , p j p
jednoznačná (50 %). Nejméně spokojené jsou v tomto směru ženy pečující jak o děti, tak i rodiče (30 %).

Diskriminace

Dotázané ženy si myslí že pro jim podobné je v současné době obtížné získat práci a to nehledě na to zdaDotázané ženy si myslí, že pro jim podobné je v současné době obtížné získat práci, a to nehledě na to, zda
o někoho pečují či nikoliv.

Respondentky, které zastávají názor, že pro ženy jako jsou ony je obtížné sehnat práci, svůj postoj nejčastěji
zdůvodňují věkovou diskriminaci (50 %). Svůj věk jako překážku při hledání práce vnímají už ženy ve věku 55‐60
let (57 %), ale především ženy ve věku 60‐65 let (61 %). Z žen, které pečují o blízkou osobu a mají pocit vlastního
znevýhodnění, vnímá svou roli jako diskriminující faktor na trhu práce 18 % dotázaných. Nejčastěji tohoto dojmu
nabývají ženy, které se starají současně o rodiče i děti (26 %).

V uplynulých pěti letech se dotázané ženy při pohovorech nejčastěji setkaly s diskriminací kvůli svému věku (25
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p y ý p y p p j j y (
%). V případě věku navíc ženy častěji deklarují opakovanou zkušenost nežli ojedinělou.

Věk se jako nejvíce diskriminující faktor objevuje i v případě ukončení pracovního poměru. Zhruba každá pátá žena
vysvětluje ztrátu svého zaměstnání vysokým věkem (22 %).



Hlavní zjištění

Nezaměstnané ženy

Mezi nezaměstnanými ženami obecně převažuje nezájem o to, si najít zaměstnání. Tento postoj nesouvisí s jejich
povinnostmi, které vyplývají z péče o blízké (pečující 42 %, nepečující 72 %).p yp ý j p (p j p j )

Pro nezaměstnané pečovatelky je velice charakteristické, že upřednostňují rodinu před pracovní kariérou (76 %).
Mezi ženami, které nepečují o žádnou blízkou osobu, sdílí tento postoj 55 % z nich.

Zhruba polovina nepracujících pečovatelek také souhlasí s tím, že osoby s obdobnými rodinnými závazky (jako má
d k ) k k ě l é ( ) č lk á í á ý ě é ě ( )respondentka) jsou prakticky nezaměstnatelné (51 %). Nepečovatelky zastávají tento názor výrazně méně (19 %).

Nezaměstnané ženy pečující o své blízké také v porovnání s nepečujícími ženami nabývají častěji dojmu, že jsou
závislé na svých blízkých (51 %, resp. 30 %) a že pro závazky vůči rodině nemají dostatek času na zaměstnání
(33 %, resp. 6 %).( , p )

Vůči pečujícím osobám byli zaměstnavatelé obecně vstřícnější. Mírné většině nezaměstnaných pečovatelek (55 %)
vycházel předchozí zaměstnavatel vstříc, když se naléhavě potřebovaly věnovat péči o potomka, partnera anebo
rodiče.

Zaměstnané ženy

Obdobně jako ženy nezaměstnané, tak i ženy zaměstnané vypovídají o převažující vstřícnosti zaměstnavatele ve
chvílích, kdy musí naléhavě pečovat o své blízké. Zhruba čtyřem z pěti žen (85 %) vyšel zaměstnavatel vstříc,

k d léh ě tř b l ě t éči t k b t ší říb épokud se naléhavě potřebovaly věnovat péči o potomky anebo starší příbuzné.

Dotázané mají největší zkušenost s nabídkou flexibilní pracovní doby. Tuto nabídku dostala od svého
zaměstnavatele každá čtvrtá žena (25 %). S nabídkou flexibilní pracovní doby se setkaly především ženy pracující
na částečný pracovní úvazek (47 %).
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Hlavní zjištění

Pečovatelky

Většina žen pečujících o své blízké (59 %) nevnímá tuto činnost jako faktor omezující množství placené práce,
kterou mohou vykonávat.y

Většina pečujících žen deklaruje, že má v současné době dostatek času na to se věnovat péči o své blízké (77 %).

Přestože pečující ženy deklarují dostatek času na péči o příbuzné, vnímá většina z nich své zaměstnání jako bariéru
v péči o blízké (64 %).

Mírná většina pečujících žen (58 %) si v uplynulém roce nemusela brát dovolenou na to, aby mohla pečovat o své
blízké.

Péče o rodiče

Pokud ženy pečují výhradně o rodiče, tak jsou to převážně ony, kdo se o ně starají (35 %). V případě, že se ženy
starají navíc ještě o děti, tak se rodiče o sebe musí převážně postarat sami a ony fungují jen jako výpomoc (38 %).

Legislativa informace a možnosti zlepšení situaceLegislativa, informace a možnosti zlepšení situace

Legislativu vztahující se na pracující, kteří pečují o své blízké, zná velice dobře 8 % pečujících žen, částečně 37 %
žen.

Podle mírné většiny pečujících žen (56 %) stát nevytváří dostatečné podmínky pro to, aby se lidé s pečovatelskýmiPodle mírné většiny pečujících žen (56 %) stát nevytváří dostatečné podmínky pro to, aby se lidé s pečovatelskými
závazky mohli současně uplatnit na trhu práce. Nejvíce žen by ze strany státu uvítalo větší finanční zvýhodnění, a
to jak pečovatelů, tak i pomáhajících organizací (25 %). Mnoho žen také zmínilo vytváření pracovních příležitostí
ideálně s flexibilní pracovní dobou (14 %).

Fi b hl dl d t k i t ř í í h říl žit tí id ál ě fl ibil í í
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Firmy by mohly podle respondentek pomoci vytvořením pracovních příležitostí, ideálně s flexibilní pracovní
dobou (30 %).
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Charakteristiky souboru
O1. Kolik je Vám let?
D1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

V dělá íVěk Vzdělání
(n = 619)

Věk
(n = 619)

6

35

44

15
Základní

Střední bez maturity, 
vyučen/a
Střední s maturitou

4221

15 45‐49 let 

50‐54 let 

55‐60 let 
44

Vysokoškolské21 61‐65 let 

V dotazovaném souboru byly ve větší míře zastoupené ženy ve věku 45 ‐ 49 let (52 %). Mezi dotazovanými byly
naopak nejméně zastoupeny ženy ve věku 61 ‐ 65 let (15 %). Průměrný věk respondentek byl 52 let. To, že byla
v souboru více zastoupená nejmladší věková skupina, bylo způsobeno zadáním (jednou z kvót bylo, aby značný
podíl žen pečoval o potomky).

V souboru jsou zastoupené ženy různého vzdělání. Oproti běžné populaci je v souboru méně žen se základním
vzděláním (6 %) a více žen se středoškolským vzděláním s maturitou (44 %) a s vysokoškolským vzděláním (15 %).
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Charakteristiky souboru
D3. Jaký je Váš rodinný stav? 

Rodinný stav

69 32 20 5 1Pečující o děti anebo rodiče

Rodinný stav
(n = 619)

Vdaná nebo žiji společně s 
partnerem/druhem
Svobodná

57

80

4

11

24

16

15

2

Nepečující

Pečující o děti i rodiče Žiji odděleně od partnera

Rozvedená

Ovdovělá

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Odmítla odpovědět

V souboru žen byly zastoupené především vdané ženy, příp. osoby žijící s partnerem (70 %). Zastoupené byly i
ženy rozvedené (20 %) a ovdovělé (7 %).

V porovnání s ostatními skupinami žijí ženy, které pečují jak o děti, tak i rodiče, častěji s partnerem anebo jsou
vdané (80 %). Právě soužití s partnerem, a z toho odvozovaná podpora z jeho strany, ženě pravděpodobně
umožňuje jednodušeji realizovat pečovatelskou roli.
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Charakteristiky souboru
O3. Jaká je Vaše současná situace, co se týče zaměstnání? Pokud máte více zaměstnání, povězte mi prosím o Vašem hlavním pracovním poměru.

Zaměstnání (n = 619)

13
96

12
9

35
11

24
1 1

60%

80%

100% Nevím, 
odmítla 
odpověďět

Mimo

Mezi nepečujícími respondentkami byly
výrazněji zastoupené ženy v důchodovém
věku (35 %).

Mezi ženami, které pečují jak o děti, tak

43 54 47

5 96

20%

40%

60% Mimo 
pracovní trh

Nezaměstnaná

, p j j ,
i rodiče, dominovaly zaměstnané ženy
(77 %). Konkrétně pak převažovaly ženy
zaměstnané na plný úvazek (54 %). V této
skupině bylo i více žen pracujících na

11 10 100%

Nepečující Pečující o děti i 
rodiče

Pečující o děti 
anebo rodiče

p y p j
částečný úvazek (13 %).

Mezi ženami, které pečují buď o děti anebo
rodiče, je více těch, které jsou zaměstnané
na plný úvazek (47 %) anebo v důchoduna plný úvazek (47 %) anebo v důchodu
(24 %).
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Alternativní formy úvazků y



Preferovaný typ pracovního úvazku
O4.  Jaký typ pracovního úvazku by byl pro Vás osobně nejvhodnější, tzn. zajišťoval by Vám dostatek finančních prostředků a současně i dostatek času na Vaše povinnosti 
v rámci rodiny?

Preferovaný typ pracovního úvazku 
(n = 476, bez  lidí mimo pracovní trh)

Preference plného úvazku dominuje u všech skupin
žen nehledě na to, zda pečují o své blízké, či nikoliv.

Plný úvazek by nejčastěji vyhovoval ženám, které
nepečují ani o potomka a ani o rodiče (82 %). Méně by

11

18
22

2

14
114
54 12 4

60%

80%

100% Neví, odmítla 
odpovědět

Čtvrtinový pracovní 
úvazek p j p ( ) y

jej pak preferovaly ženy pečující buď o děti nebo rodiče
(58 %) a ženy pečující současně o děti a rodiče (52 %).

Ženy pečující o děti nebo rodiče stejně jako ženy
pečující současně o děti i rodiče by výrazně častěji

82

52 58

18

20%

40%

60%

Poloviční pracovní 
úvazek 

Tříčtvrtinový 
í ú k pečující současně o děti i rodiče by výrazně častěji

stály o možnost využít tříčtvrtinový (22 % resp. 18 %)
anebo poloviční pracovní úvazek (11 % resp. 14 %).

0%

Nepečující Pečující o děti 
i rodiče

Pečující o děti 
anebo rodiče

pracovní úvazek

Plný pracovní 
úvazek
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Nepečující: preference alternativních forem úvazků 
O5. Nehledě na to, zda v současné době pracujete anebo ne. Do jaké míry by následující možnosti spolupráce se zaměstnavatelem posílily schopnost žen, jako jste Vy, 
skloubit svůj rodinný a pracovní život?

Nepečující: preferované alternativní formy

Z nabízených forem alternativních pracovních
úvazků by schopnost žen skloubit rodinný

19 19 26 35 1Stlačený pracovní týden

Nepečující: preferované alternativní formy 
zaměstnání (n = 85, bez  lidí mimo pracovní trh)

Zcela zásadně úvazků by schopnost žen skloubit rodinný
a pracovní život nejvíce posílila možnost čerpat
flexibilní pracovní dobu.

Tento typ úvazku by ulehčil jak pečujícím, tak
31

21

29

24

28

25

12

29 1

Flexibilní pracovní doba

Práce z domova 
kombinovaná s prací na 

pracovišti

Výrazně

Částečně

Zanedbatelně

i nepečujícím ženám.31 29 28 12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Flexibilní pracovní doba Neví, neodpověděla
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Pečující: preference alternativních forem úvazků 
O5. Nehledě na to, zda v současné době pracujete anebo ne. Do jaké míry by následující možnosti spolupráce se zaměstnavatelem posílily schopnost žen, jako jste Vy, 
skloubit svůj rodinný a pracovní život?

Pečující o děti i rodiče: preferované alternativní 
f ě á í

15 27 27 31 1

Práce z domova 
k b á í

Stlačený pracovní týden

formy zaměstnání (n = 157, bez  lidí mimo pracovní trh)

Zcela zásadně

Výrazně

30

31

37

31

21

20

11

17

1

1

Flexibilní pracovní doba

kombinovaná s prací na 
pracovišti

Výrazně

Částečně

Zanedbatelně

Neví, neodpověděla

Pečujícím ženám by alternativní úvazky
usnadnily více skloubit rodinný a pracovní život
než ženám nepečujícím. Nejvíce by to ulehčilo

Pečující o děti anebo rodiče: preferované 
alternativní formy zaměstnání

0% 20% 40% 60% 80% 100%
ženám, které pečují současně o děti i rodiče.

Ženám pečujícím současně o děti a rodiče by
v obdobné míře ulehčily propojení pracovního
a soukromého života jak flexibilní pracovní doba,

17 21 24 35 4

P á d

Stlačený pracovní týden

alternativní formy zaměstnání 
(n = 234, bez  lidí mimo pracovní trh)

Zcela zásadně

Výrazně

j p ,
tak možnost kombinovat práci na pracovišti
s prací z domova.

Ženám pečujícím buď o rodiče anebo děti by
nejvíce ulehčila flexibilní pracovní doba Uvítaly

29

22

27

30

25

20

15

25

3

3

Flexibilní pracovní doba

Práce z domova 
kombinovaná s prací na 

pracovišti

Výrazně

Částečně

Zanedbatelně

Neví, neodpověděla

nejvíce ulehčila flexibilní pracovní doba. Uvítaly
by ale i možnost kombinované práce.
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Zkušenost s alternativními formami úvazků 
O6. Měla jste Vy osobně ‐ ve Vaší dosavadní praxi ‐možnost využívat následující typy alternativních forem práce?

Ženy mají nejčastěji zkušenost s flexibilní pracovní
dobou – deklaruje to více než čtvrtina dotázanýchj ý
(27 %).

S kombinovanou prací má zkušenost 14 % dotázaných,
se stlačeným pracovním týdnem 10 % dotázaných.

Zkušenost s alternativními formami úvazků

Z podrobnějšího třídění vyplývá, že využívání
alternativních úvazků je doménou především žen,
které pracují jako OSVČ (organizují si svůj pracovní čas
samy) než že by se jednalo o rozšířenější strategii27 72 1Flexibilní pracovní doba

(n = 619)

samy), než, že by se jednalo o rozšířenější strategii
zaměstnavatelů.

S flexibilní pracovní dobou mají často zkušenost ženy
samostatně výdělečně činné (54 %) a ženy pracující na

Ž

14 85 1
Práce z domova 

kombinovaná s prací na 
pracovišti

Ano

Ne

N í částečný pracovní úvazek (48 %). Ženy pracující na plný
pracovní úvazek využily flexibilní pracovní dobu ve
25 % případů.

Stejně tak i s prací na pracovišti kombinovanou s prací

10 90

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stlačený pracovní týden

Neví

j p p p
z domova mají častěji zkušenost ženy samostatně
výdělečně činné (59 %). Ženy pracující na plný úvazek
v 9 % případů.

Osoby samostatně výdělečně činné mají také častějiOsoby samostatně výdělečně činné mají také častěji
zkušenost se stlačeným pracovním týdnem (29 %).
Ženy pracující na plný úvazek pouze v 6 % případů.
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Skloubení soukromého života a povinností 
O2.  Když byste měla zhodnotit, jak jste spokojená s tím, jak se Vám daří skloubit Váš soukromý život, povinnosti v rámci rodiny a případně povinnosti v práci, řekla byste, 
že jste:

Nejlépe hodnotí svou schopnost skloubit soukromý
a pracovní život nepečující lidé (75 %).Spokojenost se skloubením soukromého  p p j ( )

Mezi ženami, které pečují buď o rodiče anebo děti,
není spokojenost se skloubením profesního
a soukromého života už tolik jednoznačná (50 %).

20
4

22 13

1
4 4

80%

100%

p j
života a povinností (n = 619)

Neví, 
neodpověděla
Velmi Nejméně spokojené jsou v tomto směru ženy

pečující jak o děti, tak i rodiče (30 %). U této skupiny
dominuje pocit, že nejsou ani spokojené, ani
nespokojené (44 %).

52 44

33

40%

60%

80% Velmi 
nespokojená
Nespokojená

Ani spokojená 
ani nespokojená

Obecně jsou spokojenější lidé s vyššími příjmy
(v průměru více než 15 tis. Kč/měsíčně na dospělou
osobu – 65 %) a osoby samostatně výdělečně činné
(67 %).

23
2 7

28

43

0%

20%

Nepečující Pečující o děti i  Pečující o děti 

ani nespokojená
Spokojena

( )

Typ pracovního úvazku nesouvisí s tím, jak je žena
spokojená se svou schopností skloubit soukromý
a pracovní život.

rodiče anebo rodiče
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Diskriminace 



Věk a rodinné závazky jako nevýhoda při hledání práce
O18. Je podle Vašeho názoru obtížné pro lidi ve Vašem věku a s Vašimi rodinnými závazky získat v současné době práci?

Obtížnost získat práci
(n = 619)

19

30

41

38

24

17

7

5

2

1

7

10

Pečující o děti i 
dič

Pečující o děti 
anebo rodiče

20

19

49

41

13

24

5

7 2

13

7

Nepečující

rodiče

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zcela nemožné Velice obtížné
Spíše obtížné Spíše jednoduché
Velice jednoduché Neví, odmítla odpovědět

Dotázané ženy si myslí, že pro jim podobné je v současné době obtížné získat práci, a to nehledě na to, zda
o někoho pečují či nikoliv. V čem se jednotlivé skupiny navzájem mezi sebou liší, je intenzita tohoto
názoru.

ŽŽeny pečující o děti anebo rodiče (oproti zbylým dvěma skupinám) zastávají mnohem častěji názor, že je to
zcela nemožné (30 %). Nepečující ženy vnímají získání práce častěji jako velice obtížné (49 %). Ženy pečující
o děti i rodiče volí zase častěji méně naléhavou variantu odpovědi ‐ spíše obtížné – 24 %.
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Důvody znevýhodnění při hledání práce
O19.  Z jakého důvodu? Buďte konkrétní

Příčiny nezaměstnanosti 
(n = 518, ženy, pro které je obtížné sehnat práci)

50

24

Věková diskriminace

Malá nabídka pracovních míst

( , y, p j p )

Respondentky, které zastávají názor, že pro
ženy jako jsou ony je obtížné sehnat práci,
ů č ě dů dň í ěk15

8

5

Péče o blízkého

Nízká flexibilita

Důchodový věk

svůj postoj nejčastěji zdůvodňují věkovou
diskriminaci (50 %). Svůj věk jako překážku
při hledání práce vnímají už ženy ve věku
55‐60 let (57 %), ale především ženy ve
ěk l ( %)

5

4

Nedostatečné vzdělání/kvalifikace

Přednost mají lidé bez závazků

věku 60‐65 let (61 %).

Mezi další faktory komplikující ženám
získání práce, samy ženy řadí malou nabídku
pracovních míst (24 %) a nutnost pečovat

3

2

2

Zdravotní problémy

Časová náročnost/těžké sehnat 
zkrácený úvazek

Genderová diskriminace

p ( ) p
o blízkého (15 %).

Z žen, které pečují o blízkou osobu a mají
pocit vlastního znevýhodnění, vnímá svou
roli jako diskriminující faktor na trhu práce

6

2

jiné

neví

roli jako diskriminující faktor na trhu práce,
18 % dotázaných. Nejčastěji tohoto dojmu
nabývají ženy, které se starají současně
o rodiče i děti (26 %).
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Zkušenost s diskriminací při pohovoru
O7. Setkala jste se v posledních pěti letech s tím, že by Vás někdo odmítl zaměstnat, anebo upřednostnil někoho jiného kvůli tomu, že jste…?

Diskriminace při pohovoru (n = 459 – 619, lidé kterých se 
daná charakteristika týká)

8

15

10

10

42

37

38

37

1

1

Pohlaví

Věk
daná charakteristika týká)

Ano, opakovaně

Ano, jednou

Ne nikd

7

8

6

9

48

43

38

38

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Péče o příbuzné

Péče o potomka Ne, nikdy

V posledních 5 letech se o 
zaměstnání neucházela
Neví, neodpověděla

V uplynulých pěti letech se dotázané ženy při pohovorech nejčastěji setkaly s diskriminací kvůli svému věku (25 %).
V případě věku navíc ženy častěji deklarují opakovanou zkušenost nežli ojedinělou.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

p p y j j p j

Ženy deklarují i relativně vysokou zkušenost s diskriminací kvůli pohlaví (18 %) anebo z důvodu péče o potomka
(17 %). Zde je podíl ojedinělé a opakované zkušenosti spíše vyrovnaný.

Zkušenost s diskriminací kvůli péči o příbuzné deklaruje 13 % dotázaných.

Zkušenost s diskriminací kvůli věku deklarují častěji nezaměstnané ženy (72 %) a ženy s nižším příjmem (v průměru
do 8 tis. Kč/měsíčně na člena domácnosti (tzn. včetně mladších 18 let – 41 %)).

O zkušenosti s diskriminací kvůli pohlaví častěji vypovídají nezaměstnané (63 %) a ženy s nižšími příjmy (v průměru
do 8 tis. Kč/měsíčně na člena domácnosti (tzn. včetně mladších 18 let –33 %)).

Obdobné tendence se objevují i u dalších sledovaných forem diskriminace.
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Příčiny ztráty zaměstnání
O8. Vnímala jste, že skutečným důvodem, proč jste v posledních 5 letech přišla o zaměstnání, bylo, že jste…

Věk se jako nejvíce diskriminující faktor objevujej j j j j
i v případě ukončení pracovního poměru.

Zhruba každá pátá žena vysvětluje ztrátu svého
zaměstnání vysokým věkem (22 %). 14 %
dotázaných si ztrátu zaměstnání spojuje s tím žedotázaných si ztrátu zaměstnání spojuje s tím, že
zaměstnavateli nevyhovovalo, že je respondentka
žena. Obdobný podíl žen si ztrátu zaměstnání
vysvětluje tím, že zaměstnavateli vadilo, že pečují
o potomka (14 %) anebo o příbuzné (13 %)

10 12 31 45 1Věk

Příčina ztráty zaměstnání
(n = 401 ‐ 619, lidé kterých se daná charakteristika týká)

Ano, opakovaně o potomka (14 %) anebo o příbuzné (13 %).

I v této otázce vypovídají o diskriminaci častěji
ženy nezaměstnané a osoby žijící v domácnostech
s nejnižším příjmem. Existují minimálně dva
ů b j k k č ě li

7

6

7

8

37

39

47

46

2

1

Péče o potomka

Pohlaví

p

Ano, jednou

Ne, nikdy

V l d í h 5 l t h způsoby, jak tuto skutečnost vysvětlit:

1. dvě zmíněné skupiny se častěji účastní
pohovorů a mají tak v této problematice
nejintenzivnější zkušenost,

5 7 39 47 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Péče o příbuzné
V posledních 5 letech o 
zaměstnání nepřišla
Neví, neodpověděla

j j

2. svůj neúspěch na poli uplatnění na trhu
práce si sledované skupiny žen mohou
racionalizovat právě diskriminací.

jiš ě í é říči l d éh j b l ílZjištění pravé příčiny sledovaného jevu nebylo cílem
předkládaného šetření.
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Nezaměstnané ženy y



Příčiny nezaměstnanosti
O9.  Uvedla jste, že jste nezaměstnaná. Proč jste opustila Vaši poslední práci? 

Příčiny nezaměstnanosti (n = 198, nezaměstnané ženy)

20

18

15

Osobní zdravotní problémy

Dostala jsem  výpověď

Odchod do důchodu

12

11

11

Nutnost péče o své starší příbuzné

Podnik/firma skončil/a

Musela jsem se starat o děti

Dotázané ženy svou nezaměstnanost vysvětlují
nejčastěji zdravotními problémy (20 %), výpovědí
(18 %) anebo odchodem do důchodu (15 %).

10

5

5

Moje smlouva skončila

Nevyhovoval mi typ úvazku

Práce nebyla dobře placená

( ) ( )

Lidé, kteří o někoho pečují, častěji vysvětlují svou
nezaměstnanost právě nutností starat se o děti
(14 %) anebo o své starší příbuzné (16 %).

4

3

2

Potřebovala jsem větší flexibilitu

Dojíždění do práce bylo dlouhé

Invalidní důchod

1

18

5

Chtěla jsem změnit povolání

Neví

Odmítla odpovědět
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Vstřícnost zaměstnavatele 
O11.  Vycházel Vám Váš předchozí zaměstnavatel vstříc, když jste se naléhavě potřebovala věnovat péči o potomky, partnera anebo rodiče (či jiné starší příbuzné)?

12 43 25 12 8Pečující

Vstřícnost zaměstnavatele
(n = 198, nezaměstnané ženy)

26 21 15 28 9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nepečujíc
í 

Ano vždy Ano, pouze ve velice závažných případech Ne, nikdy Nemá zkušenost Odmítla odpovědětAno vždy Ano, pouze ve velice závažných případech Ne, nikdy Nemá zkušenost Odmítla odpovědět

Mírné většině nezaměstnaných pečovatelek (55 %) vycházel předchozí zaměstnavatel vstříc, když se naléhavě
potřebovaly věnovat péči o potomka, partnera anebo rodiče. O nevstřícnosti vypovídá čtvrtina dotázaných (25 %).

Nezaměstnané ženy, které o žádného blízkého nepečují, připisují svému bývalému zaměstnavateli vstřícný přístup
méně často (47 %). Z této skutečnosti lze tedy usoudit, že vůči pečujícím osobám byli zaměstnavatelé obecně
vstřícnější.j
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Aktuální směřování
O12.  V současné době spíše hledáte zaměstnaní anebo se chcete přednostně věnovat své rodině?

Aktuální směřování (n = 198, nezaměstnané ženy)

11

11 18

4

24

72

42

8

5

N č jí í

Pečující

11 6 4 72 8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nepečující 

Přednostně hledám zaměstnání
Chtěla bych se současně věnovat jak rodině, tak i práci
Přednostně se chci věnovat své rodině
Zaměstnání nehledám, důvodem ale není zaneprázdněnost rodinnými povinnostmi
Odmítla odpovědět

Mezi nezaměstnanými ženami obecně převažuje nezájem o to, si najít zaměstnání. Tento postoj nesouvisí s jejich
povinnostmi, které vyplývají z péče o blízké (pečující 42 %, nepečující 72 %).

Zhruba čtvrtina pečujících žen (24 %) se chce přednostně věnovat především své rodině Necelá pětina dotázanýchZhruba čtvrtina pečujících žen (24 %) se chce přednostně věnovat především své rodině. Necelá pětina dotázaných
žen pečujících o příbuzné by pak chtěla sladit svůj pracovní život s péčí o blízké (18 %).

Zaměstnání hledají v současné době pečující nezaměstnané ženy a nepečující nezaměstnané ženy v obdobné míře
(11 %).
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Vnímání svého postavení
O10. Nyní Vám přečtu několik výroků a budu rád/a, když mi ke každému výroku na škále 1 – 6 řeknete, do jaké míry s nimi souhlasíte. 1 znamená, že naprosto souhlasíte, 
a 6 znamená, že naprosto nesouhlasíte:

Upřednostňování rodiny před

Pečovatelé: různé postoje
(n = 145, pečující nezaměstnané ženy)

Nepečovatelé: různé postoje
(n = 53, nepečující nezaměstnané ženy)
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Nedostatek kontaktu s ostatními

Pocit závislosti na 
manželovi/partnerovi nebo …

osob s rodinnými závazky
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Závazky vůči rodině způsobují 
nedostatek času na zaměstnání

Naprosto souhlasí Souhlasí  Spíše souhlasí
Spíše nesouhlasí Nesouhlasí Naprosto nesouhlasí

6 81 13

0% 20% 40% 60% 80% 100%

‐

Souhlasí Nesouhlasí Neví neodpovědělaSpíše nesouhlasí Nesouhlasí Naprosto nesouhlasí
Neví, neodpověděla

Souhlasí  Nesouhlasí Neví, neodpověděla

Ze sledovaných postojů je pro nezaměstnané pečovatelky nejcharakterističtější, že upřednostňují rodinu před pracovní
kariérou (76 %). Mezi ženami, které nepečují o žádnou blízkou osobu, sdílí tento postoj 55 % z nich.

Většinu nezaměstnaných pečovatelek také sužuje nedostatek finanční jistoty a nedostatek peněz (54 %). Jelikož s tímto
výrokem souhlasí v obdobné míře i nepečující ženy (53 %), souvisí tato skutečnost spíš s nezaměstnaností, než‐li s rolí
pečovatele.

Zhruba polovina nepracujících pečovatelek také souhlasí s tím, že osoby s obdobnými rodinnými závazky (jako má

27

respondentka) jsou prakticky nezaměstnatelné (51 %). Nepečovatelky zastávají tento názor výrazně méně (19 %).

Nezaměstnané ženy pečující o své blízké také v porovnání s nepečujícími ženami nabývají častěji dojmu, že jsou závislé na
svých blízkých (51 %, resp. 30 %) a že pro závazky vůči rodině nemají dostatek času na zaměstnání (33 %, resp. 6 %).



Zaměstnané ženy y



Profesní kariéra
O13.  Jste zaměstnankyně nebo osoba samostatně výdělečně činná?
O14.  Je Vaše hlavní zaměstnání ve veřejném nebo v soukromém sektoru?
O15.  Máte manažerskou odpovědnost ve vašem hlavním zaměstnání?

11

Forma pracovního úvazku 
(n = 418, zaměstnané ženy)

Zaměstnankyně
3

Sektor činnosti
(n = 418, zaměstnané ženy)

Manažerská odpovědnost
(n = 418, zaměstnané ženy)

85

13
Zaměstnankyně

OSVČ

Obojí

Jiné

Odmítla odpovědět

5245

Veřejný sektor

Soukromý sektor

Jiné

11

89

Ano

Ne

Odmítla odpovědět

Pracující ženy pečující o své blízké, se od žen nepečujících nelišily, co do formy pracovního úvazku, sektoru
činnosti ani manažerské odpovědnosti.

Mezi ekonomicky aktivními v dotazovaném souboru převažovaly ženy zaměstnané (85 %). Valná většinae e o o c y a do a o a é soubo u p e a o a y e y a ěs a é (85 %) a á ětš a
zaměstnaných žen (97 %) pracovala na plný úvazek.

Podíl respondentek pracujících ve veřejném sektoru byl o něco vyšší (52 %) než podíl těch, které pracují
v soukromém sektoru (45 %). Ve veřejném sektoru pracují častěji respondentky s vysokoškolským vzděláním
(73 %) Ženy pracující v soukromém sektoru mají vyšší příjmy než ženy v pracující ve veřejném sektoru

29

(73 %). Ženy pracující v soukromém sektoru mají vyšší příjmy než ženy v pracující ve veřejném sektoru.

Většina dotázaných zastává nemanažerské pozice (89 %). Manažerskou pozici zastávají častěji ženy s VŠ vzděláním
(27 %) . Ženy s manažerskou odpovědností mají i vyšší příjmy.



Vstřícnost zaměstnavatele 
O16.  Vychází Vám Váš zaměstnavatel vstříc, když se naléhavě potřebujete věnovat péči o potomky anebo starší příbuzné?

Vstřícnost zaměstnavatele
(n 354 zaměstnané ženy)

18

39

24

46

10

8

48

8

Nepečujíc

Pečující

(n = 354, zaměstnané ženy)

18 24 10 48

0% 20% 40% 60% 80% 100%

í 

Ano vždy Ano, pouze ve velice závažných případech Ne, nikdy Nemá zkušenost Odmítla odpovědět

Obdobně jako ženy nezaměstnané, tak i ženy zaměstnané vypovídají o převažující vstřícnosti zaměstnavatele ve
chvílích kdy musí naléhavě pečovat o své blízkéchvílích, kdy musí naléhavě pečovat o své blízké.

Zhruba čtyřem z pěti žen (85 %) vyšel zaměstnavatel vstříc, pokud se naléhavě potřebovaly věnovat péči o potomky
anebo starší příbuzné. U nepečujících žen to bylo ve 42 % případů. O nevstřícném přístupu v naléhavých situacích
vypovídá 8 % žen pečujících o blízké a 10 % žen, které o blízké nepečují. I zde se tedy ukazuje převažující vstřícnost
vůči pečujícím osobám ze strany zaměstnavatele.
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Nabídka alternativních forem spolupráce
O17. Nabízí Váš zaměstnavatel následující formy spolupráce?

Nabídka alternativních forem  Dotázané mají největší zkušenost s nabídkou
fl b l í í d b bídk d l

25 75Flexibilní pracovní doba

spolupráce (n = 354, zaměstnané ženy) flexibilní pracovní doby. Tuto nabídku dostala
od svého zaměstnavatele každá čtvrtá žena
(25 %).

Výrazně méně zaměstnaných žen se setkalo

6

8

94

92

Stlačený pracovní týden

Práce z domova kombinovaná 
s prací na pracovišti

ý ý
s nabídkou kombinované práce z domova
s prací na pracovišti (8 %) a s nabídkou
stlačeného pracovního týdne (6 %).

S nabídkou flexibilní pracovní doby se94

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ý p ý

Ano Ne

S nabídkou flexibilní pracovní doby se
setkaly především ženy pracující na částečný
pracovní úvazek (47 %).
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Pečovatelkyy



Sladění práce a péče
O24. Omezuje péče o děti anebo rodiče (či jiné starší příbuzné) množství placené práce, kterou můžete dělat? Odpovězte prosím, na základě své vlastní situace.

Péče o blízké jako faktor časově  Většina žen pečujících o své blízké (59 %)
nevnímá tuto činnost jako faktor omezující

13
4

omezující možnosti pracovat 
(n = 489, pečující ženy)

Zásadně omezuje

nevnímá tuto činnost jako faktor omezující
množství placené práce, kterou mohou
vykonávat.

Pečující ženy pracující na částečný úvazek
( ) ě é č ( )13

24

32

27 Spíše omezuje

Spíše neomezuje

Vůbec neomezuje

Nevím

(53 %) a nezaměstnané pečovatelky (58 %)
vnímají péči o blízké častěji jako omezující
faktor ve snaze uplatnit se na trhu práce.

Péčí o příbuzné se cítí být více omezené ženy,Nevím p ý y,
které pečují jak o potomky, tak i rodiče
(44 %). Ženy pečující buď o potomky nebo
rodiče deklarují tuto skutečnost ve 34 %
případů.p p
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Dostatek času pro péči o blízké
O25. Máte v současné chvíli dostatek času na to, se věnovat péči o Vaše blízké?

Časová kapacita pro péči o blízké

35 46 15 3 1Pečující o děti nebo rodiče

Časová kapacita pro péči o blízké
(n = 489, pečující ženy)

25 44 26 5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pečující o děti i rodiče

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Většina pečujících žen deklaruje, že má v současné době dostatek času na to, se věnovat péči o své
blízké (77 %) Dostatek času mají častěji ženy které pečují buď o děti nebo rodiče (81 %) než ženy pečujícíblízké (77 %). Dostatek času mají častěji ženy, které pečují buď o děti nebo rodiče (81 %) než ženy pečující
buď o děti nebo rodiče (59 %). V obou skupinách nicméně převažuje pocit, že na péči o blízké mají
dostatek času.

Dostatek času na péči o příbuzné mají častěji ženy nezaměstnané (96 %) a důchodkyně (94 %).

Dostatečnou časovou kapacitu na péči o blízké mají také častěji osoby samostatně výdělečně činné
(84 %) a ženy pracující na částečný úvazek (80 %). Ženy pracující na plný úvazek mají pocit dostatečné
časové kapacity pro péči o blízké v 64 % případů. I u žen pracujících na plný úvazek tedy převažuje pocit
dostatku času pro péči.
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Práce jako bariéra v péči o blízké
O26.  Zamyslíte‐li se nad slaďováním Vašeho pracovního a soukromého života, brání (případně bránila v minulosti) Vaše práce tomu, abyste věnovala čas Vašim dětem, 
anebo rodičům (či jiným starším příbuzným)?

8 27 38 19 6 12Pečující o děti nebo rodiče

Práce jako bariéra v péči o blízké (n = 489, pečující ženy)

9 18 41 19 6 3 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pečující o děti i rodiče

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nikdy Téměř nikdy Někdy Často Pořád Nevím Odmítla odpovědět

Přestože pečující ženy deklarují dostatek času na péči o příbuzné vnímá většina z nich svéPřestože pečující ženy deklarují dostatek času na péči o příbuzné, vnímá většina z nich své
zaměstnání jako bariéru v péči o blízké (64 %). Svou práci jako bariéru při péči o blízké vnímají
obdobně jak ženy pečující o děti i rodiče (65 %), tak i ženy pečující buď o rodiče nebo potomky (63 %).

Práci jako bariéru v péči o blízké vnímají podobně ženy nehledě na svůj aktuální zaměstnanecký
poměr, případně nezaměstnanost.
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Péče o blízké v čase dovolené
O27. Musela jste si v uplynulém roce vzít dovolenou, abyste mohla pečovat o své blízké?

Čerpání dovolené kvůli péči o blízké

20 15 62 3Pečující o děti nebo rodiče

(n = 489, pečující ženy)

25 20 51 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pečující o děti i rodiče

Ano, několikrát Ano, jednou Ne Nevím

Mírná většina pečujících žen (58 %) si v uplynulém roce nemusela brát dovolenou na to aby mohlaMírná většina pečujících žen (58 %) si v uplynulém roce nemusela brát dovolenou na to, aby mohla
pečovat o své blízké.

Dovolenou si kvůli pečovatelství musely v uplynulém roce vybrat častěji ty ženy, které se starají jak
o děti, tak i rodiče (45 %). Z ženy pečujících buď o děti nebo rodiče tak učinilo 35 % z nich.

Dovolenou si kvůli pečovatelské povinnosti musely brát nejméně často ženy samostatně výdělečně
činné (24 %).
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Matky pečující o dětiy p j



Zajištění péče o dítě během dne
O20. Jak je během dne obvykle postaráno o Vaše nejmladší dítě?

36
Je o něj/ni postaráno ve veřejně 

dotovaném zařízení

Péče o dítě během dne 
(n = 275, ženy, které pečují o děti)

23

16

dotovaném zařízení

O dítě pečuji sama

O dítě se staráme já a otec/partner

Ženy, které pečují o dítě, svěřují přes den svého
potomka nejčastěji do péče veřejné instituce
(jesle/ škola/ školka) (36 %).

Ve čtvrtině případů (23 %) se péči věnuje přímo
14

7

Stará se o sebe sám/sama

Prarodiče nebo jiní příbuzní

O dítě t á i k č í /

Ve čtvrtině případů (23 %) se péči věnuje přímo
respondentka, střídavou péči s partnerem má
zajištěnou 16 % dotázaných.

Sami o dítě pečují častěji nezaměstnané ženy

2

1

1

O dítě se stará i komerční / 
soukromé zařízení

O dítě se stará otec/partner

O dítě t á hů

(60 %) a důchodkyně (55 %).

Své dítě nechávají během dne ve veřejné
instituci častěji rodiny, kde oba partneři pracují
(48 %) a ženy, které pracují na plný úvazek

1

0 10 20 30 40

O dítě se stará chůva
( ) y, p j p ý
(44 %).
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Důvody nevyužívání institucionální péče
O21. Proč jste se rozhodla NEvyužívat formální péči pro vaše nejmladší dítě?

22Péče o děti je moc drahá

Důvody nevyužívání formální péče
(n = 275, ženy, které pečují o děti)

13

13

Myslím, že děti v tomto věku mají 
zůstat doma

Moje dítě má speciální potřeby 
(např. nemoc nebo postižení)

Mám pocit že kvalita služeb pro děti

Ženy nevyužívají státem organizovanou péči
nejčastěji kvůli tomu, že jim přijde moc drahá
(22 %). Tento postoj deklarují nejčastěji

7

5

4

Mám pocit, že kvalita služeb pro děti 
není dostatečná

V místě, kde bydlím, nejsou 
dostupné žádné služby péče o děti

Moje dítě je pro jesle/školku ještě 

( ) p j j j j
rozvedené ženy (36 %).

Ženy, které nevyužívají institucionální péči, tuto
skutečnost také často zdůvodňují názorem, že
děti ve věku jejich potomků by měly být doma4

3

30

příliš malé

Jsem na mateřské/rodičovské 
dovolené

Jiné

děti ve věku jejich potomků by měly být doma
(13 %). Dalším důvodem je fakt, že jejich dítě má
speciální potřeby (13 %).

13

0 10 20 30 40

Nevím
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Ženy pečující o rodičey p j



Podoba péče věnované rodičům
O22. Který z následujících výroků nejlépe vystihuje péči věnovanou Vaším rodičům (či jiným starším příbuzným)?

Péče o rodiče
(n = 391, ženy, které pečují o rodiče či jiné starší příbuzné)

35

29

21
O rodiče pečuji většinu času 

především já

Rodič(e) o sebe pečuje(í) převážně  29

19

38

25

( ) p j ( ) p
sám/sami, občas jim vypomáhám 

především já

Rodič(e) o sebe pečuje(í) převážně 
sám/sami, občas jim vypomáhám já 

anebo ostatní příbuzní

Pokud ženy pečují výhradně o rodiče, tak jsou to
převážně ony, kdo se o ně starají (35 %).
V případě, že se ženy starají navíc ještě o děti,

9
9

anebo ostatní příbuzní

O rodiče pečuji většinu času já anebo 
ostatní příbuzní

Rodič(e) o sebe pečuje(í) převážně

p p , y j j ,
tak se rodiče o sebe musí převážně postarat sami
a ony fungují jen jako výpomoc (38 %).

Pokud se ženy vedle rodičů starají i o potomky,
tak často s péčí o rodiče vypomáhají i další4

2

5

1

Rodič(e) o sebe pečuje(í) převážně 
sám/sami, občas jim vypomáhám já, 
příbuzní anebo placený pečovatel

O rodiče pečuje většinu času placený 
pečovatel a občas já anebo příbuzní

tak často s péčí o rodiče vypomáhají i další
příbuzní (25 %).

Výhradní péči o rodiče zastávají především ženy,
které jsou sami již v důchodu (58 %).

1

1

1

pečovatel a občas já anebo příbuzní

Neví, neodpověděla

Jako „dovýpomoc“ samostatně fungujícím
rodičům pak figurují ženy, které pracují na plný
pracovní úvazek (41 %).
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Doba strávená péčí
O23.  Kolik hodin věnujete péči a pomoci rodičům (či jiným starším příbuzným) každý týden?

Průměrná doba strávená péčí (n = 275, ženy, které 
pečují o děti, údaje jsou uvedené v hodinách za týden) Péčí o své blízké stráví více času lidé pečující

o rodiče i děti (v průměru 20 hodin týdně) než ženy
17

20

Pečující o rodiče

Pečující o rodiče a děti

o rodiče i děti (v průměru 20 hodin týdně) než ženy,
které pečují buď pouze o rodiče nebo jen o děti
(v průměru 17 hodin týdně).

O své blízké pečují více hodin především starší lidé

0 5 10 15 20 25
ve věku 55‐65 let (v průměru 25 hodin týdně), a to
především důchodci (v průměru 29 hodin týdně).
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Legislativa, informace a možnosti g ,
zlepšení situace



Znalost legislativy
O28.  Víte, jak současné zákony upravují povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele v případě, když zaměstnanec pečuje o své blízké? Zákony znám…

Znalost legislativy týkající se 
zaměstnance pečujícího o blízké

(n = 489, pečující ženy)
Legislativu vztahující se na pracující, kteří pečují
o své blízké, zná velice dobře 8 % pečujících žen,

8

37

17

3
Velice dobře

Částečně

Vůbec ne

částečně 37 % žen. Neznalost přiznává zhruba
každá třetí žena (35 %). Každý pátý (17 %)
navíc nedokáže posoudit úroveň svých
znalostí.

35 Nevím

Odmítla odpovědět

Znalost legislativy je obdobná napříč různými
socio‐demografickými skupinami.
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Funkce státu
O29.  Souhlasíte s tím, že náš stát vytváří dostatečné podmínky pro to, aby se lidé s pečovatelskými závazky mohli současně i uplatnit na trhu práce?

Vytváří stát podmínky pro 

2

y p y p
uplatnění lidí s pečovatelskými 
závazky na trhu práce? (n = 489, 

pečující ženy) Podle mírné většiny pečujících žen (56 %) stát
nevytváří dostatečné podmínky pro to, aby se

6

1620

2
Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

lidé s pečovatelskými závazky mohli současně
uplatnit na trhu práce.

Negativní názor vůči působení státu zastávají
častěji nezaměstnané pečovatelky (68 %).

25
31 Nevím

Odmítla odpovědět

j p y ( )
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Možnosti zlepšení situace
O30.  Co by měl stát udělat, aby se zlepšily podmínky pro lidi s pečovatelskými závazky, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce?

Způsob zlepšení podmínek pro lidi s 
č l ký i á k

31vytváření pracovních příležitostí

f č í ří ě k / ýh d

pečovatelskými závazky
(n = 275, pečují ženy, které si myslí, že stát nedělá ve sledované 

problematice mnoho)

29

6

6

finanční příspěvky/výhody

legislativa na podporu pečujících/převod 
teoretických zlepšení do praxe

finančně dostupná a kvalitní pečovatelská 
služba Pečující ženy, které jsou nespokojené s podporou

5

5

4

kontrola zaměstnavatelů zda péči o 
příbuzné umožňují

tolerance, větší zájem o problematiku

daňové úlevy

j y, j p j p p
státu, by nejčastěji uvítaly obecné změny, jako je
vytvoření pracovních příležitostí (31 %) anebo
finanční a daňové zvýhodnění pečujících lidí
(29 %).4

3

2

daňové úlevy

více volných dní v práci

více jeslí a školek, domovů

( )

Méně zastoupené, nicméně konkrétnější podněty
představují: zlepšení legislativy (6 %), rozšíření
pečovatelské péče (6 %) a větší kontrola
respektování zákona ze strany zaměstnavatelů

1

12

8

pečovatelství jako plný pracovní úvazek

jiné

neví

respektování zákona ze strany zaměstnavatelů
(5 %).
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Co by mohl udělat stát
O31.  Napadá Vás, co by mohl také STÁT udělat pro to, aby lidé jako jste Vy mohli jednodušeji sladit pracovní život a rodinné povinnosti?

Jak by mohl pomoci stát
( 489 č jí ž )

25

14

finanční příspěvky/výhody pro všechny 
subjekty (pečující, organizace, …

vytváření pracovních příležitostí/flexibilní 
pracovní doba

(n = 489, pečují ženy)

10

8

legislativa na podporu pečujících/převod 
teoretických zlepšení do praxe

dostatek míst ve školkách družinách 
domovech /prodloužení otevírací doby …

V obdobném duchu jsme se ptali i na to, co by
mohl udělat stát pro jednodušší sladění pracovního
života a rodinných povinností.

7

5

nic/nedokáže nic udělat

bezpaltné pečovatelky pro 
nemocné/zvýšit počet pečovatelů

d ň é úl

Nejvíce žen by ze strany státu uvítalo větší finanční
zvýhodnění, a to jak pečovatelů, tak
i pomáhajících organizací (25 %).

Mnoho žen také zmínilo vytváření pracovních
4

1

1

daňové úlevy

kontrola zaměstnavatelů zda péči o 
příbuzné umožňují

více volných dní v práci

y p
příležitostí ideálně s flexibilní pracovní dobou
(14 %).

Každá desátá respondentka pak hovořila
o nezbytnosti legislativních změn (10 %)1

12

21

více volných dní v práci

jiné

neví

o nezbytnosti legislativních změn (10 %).
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Co by mohly udělat firmy
O32.  A co by mohly udělat FIRMY/ ZAMESTNAVATELÉ pro to, aby lidé jako jste Vy mohli jednodušeji sladit pracovní život a rodinné povinnosti?

Jak by mohly pomoci firmy

30

18

vytváření pracovních příležitostí/flexibilní 
pracovní doba

tolerance, pochopení, vstřícnost

(n = 489, pečují ženy)

Firmy by mohly podle respondentek pomoci

11

7

6

částečné úvazky

více volných dní/ možnost napracování ve 
večerních a víkendových hodinách

vyšší platy/příspěvky
vytvořením pracovních příležitostí, ideálně
s flexibilní pracovní dobou (30 %).

Větší toleranci a vstřícnost by ze strany firem
uvítalo 18 % žen. Více částečných úvazků pak 11 %

6

4

2

zaměstnanecké školky a jesle/stacionáře

nic/nedokáže nic udělat

flexibilita, umožnit volný den v případě  ý p
dotázaných.

2

1

1

, ý p p
potřeby

dodržovat zákony

daňové úlevy

0

8

16

bezplatné pečovatelky pro 
nemocné/zvýšit počet pečovatelů

jiné

neví
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Co by mohla udělat rodina a příbuzní
O33.  A co by mohla udělat RODINA a PŘÍBUZNÍ pro to, aby lidé jako jste Vy mohli jednodušeji sladit pracovní život a rodinné povinnosti?

52
podělit se o péči/dom. práce, 

občas/více pomáhat

Jak by mohla pomoci rodina a příbuzní
(n = 489, pečují ženy)

Podle respondentek by rodina a příbuzní mohli pomoci
tak, že by se více podíleli na péči o domácnost anebo
přímo péči o děti nebo příbuzné (52 %).

9

6

rodina dělá, co může/pomáhá každý

střídání péče

p p p ( )

Podle každé desáté respondentky dělá jejich rodina
v současné doběmaximum, co je v jejich silách (9 %).

Střídání péče s ostatními příbuznými by ulehčilo 6 %

3

2

2

finanční pomoc, vyšší příjem

posilovat rodinné 
pouto/soudržnost/příbuzenské vztahy

nemohou ‐ bydlí daleko, jsou 
t ří/ í/ tíž í i bě respondentek.

2

7

12

staří/nemocní/vytížení sami o sobě

nic

jiné

10

0 10 20 30 40 50 60

neví
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Užitečné informace
O34.  V případě, že byste se chtěl (a) dozvědět více k problematice zaměstnanosti lidí s pečovatelskými závazky, jaké konkrétní informace a rady byste ocenila nejvíce?

Požadované informace k tématu
(n = 489, pečují ženy)

17
6

5
4

informace o tom, na co má člověk právo/nárok

info ze soc. oblasti , všeobecné info

vše potřebné, najdu na internetu/zřídit přehlednou intern. stránku

právní/psychologické/odborné/osobní poradenství, zkušenosti jiných, …

4
3
2
2

prac. příležitosti/trh práce/možnosti "vydělat si"

informace formou brožur, letáčků, v denním tisku, TV

úprava pracovní doby/flexibilita prac. doby/práce z domova

vstřícnost/informovanost pracovníků soc. správy

2
2
2
2

rehabilitace, pomůcky, nabídky pobytů/aktivity/možnosti vyžití pro …

možnosti pečovatelské péče

informace o službách poskytovaných státem/v místě bydliště

informace mám/jsou na nic

ř b / í á ě 13
14

29

0 10 20 30

nic, nepotřebuji/nezajímá mě

jiné

neví

Ženy pečující o své blízké by nejvíce ocenily, kdyby se k nim dostaly informace o tom, jaké zákony se vztahují na
jejich situaci a jak ji upravují (17 %).

Respondentky by dále uvítaly obecné informace ze sociální oblasti (6 %) a zřízení relevantní internetové stránkyRespondentky by dále uvítaly obecné informace ze sociální oblasti (6 %) a zřízení relevantní internetové stránky
(5 %).

Mezi zajímavé podněty k podpoře žen pečujících o blízké lze zařadit: poradenskou činnost a geografickou mapu
institucí poskytujících informace anebo pomoc pečujícím ženám. 50
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