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NOVINY
Vážené čtenářky a čtenáři,

19. červen si již tradičně připomínáme jako Den 
rovnosti žen a mužů. Může se zdát zbytečné 
připomínat něco, co mnohým z nás přijde 
samozřejmé, ale při bližším pohledu zjistíme, 
že nerovnostem stále ještě neodzvonilo. Ačkoli 
jsou ženy srovnatelně kvalifikované a vzdělané či 
dokonce vzdělanější – počet absolventek vysokých 
škol v Česku lehce převyšuje počet absolventů  
– a pracují stejně dobře, za svou práci berou 
o více než o pětinu méně peněz. Čím výše pak 
jdeme po kariérním žebříčku, tím méně žen pot- 
káváme, a další nepřímá úměra charakterizuje 
i rostoucí rozdíl v platech mezi ženami a muži 
právě na vysokých pozicích – čím vyšší plat, tím 
větší znevýhodnění žen. V uplynulém roce jsme 
se zaměřili rovněž na to, jaké ekonomické dopa-
dy má pro ženy mateřství. Výsledky výzkumů 
jsou alarmující. České matky na dlouhou dobu 
zcela opouští trh práce, na který se vrací jen 
s obtížemi, a jejich finanční situace se v období, 
kdy jsou děti malé, výrazně zhorší. V zájmu 
toho, aby se po mateřské, resp. rodičovské mohly 
vrátit na trh práce, vstupují ženy častěji do tzv., 
prekérních forem práce, přijímají zaměstnání, 
která jsou pod úrovní jejich kvalifikace a mají 
horší pracovní podmínky. V zásadě lze shrnout, 
že současný stav je velmi nevýhodný pro ženy 
samotné a jejich rodiny i stát a zaměstnavatele, 
kteří ztrácí potenciál kvalifikovaných ženských 
pracovních sil.

Prvním předpokladem pro změnu tohoto 
stavu je mít dostatek informací. I proto se vám 
dostávají do rukou tyto noviny. Přejeme  
zajímavou a poučnou četbu.

Helena Skálová 
Ředitelka Gender Studies

Vychází 17. června 2016 
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„Otom, jestli půjdu na mateřskou, 
nebo ne, jsem ani chvíli nepo- 
chybovala. Přesto nastala spou- 

sta chvil, kdy jsem toho rozhodnutí litovala,“ 
říká 32letá Šárka, matka dvou dětí, které teď 
chodí do školky. Sama totiž zakusila, jak těžké 
je pro ženy v Česku se po rodičovské vracet 
do práce, a to nejen tehdy, když se vrátit 
musí. Nezáleží přitom tolik na tom, zda jde 
o ženy žijící v partnerství, manželství, nebo 
zda jde o samoživitelky. Ženy se totiž po ma-
teřské stávají nezaměstnanými i nezaměst-
natelnými.

Na vině je do značné míry současná legi- 
slativní úprava mateřské a rodičovské, která 
patří k  nejdelším a nejštědřejším na světě. 
Připočtěme dále nedostatek míst ve školkách  

a jeslích i nechuť zaměstnavatelů využívat 
flexibilní formy zaměstnání.

Výsledkem je situace, která ženy motivu-
je spíš k tomu, aby zůstaly doma, než aby se 
snažily sladit péči o rodinu s prací. Problém 
je přitom výrazně genderovaný: český systém 
totiž ještě stále znevýhodňuje ženy – matky, 
pečovatelky a strážkyně domácích krbů. 

Česká republika patří v evropském srov-
nání mezi země s největším negativním vli-
vem mateřství na míru zaměstnanosti žen. 
Zaměstnanost českých matek s dětmi pod  
15 let dosahuje pouhých 57 procent, což je 
podle OECD Family Database za rok 2015 
jedna z nejnižších hodnot v EU. 

Zaměstnanost matek, které se o své děti 
starají samy, je pak o 10 procentních bodů 

vyšší než zaměstnanost matek v rodinách se 
dvěma rodiči. 

Ženy v Česku přitom pracovat chtějí (nebo 
vzhledem k ekonomické situaci musejí). Ač-
koliv zůstávají mimo trh práce v evropském 
srovnání relativně dlouhou dobu, zaměstna-
nost matek školních dětí naopak průměrnou 
zaměstnanost matek stejně starých dětí v EU 
vysoce převyšuje. 

Studie Aleny Bičákové a Kláry Kalíškové 
z roku 2015 zjistila, že míra nezaměstnanosti 
je jedna z nejvyšších právě po ukončení rodi-
čovské dovolené, tedy ve věku tří let dítěte. 
Tehdy u žen s maturitním a vyšším vzdělá-
ním dosahuje 12 procent, u žen bez maturity 
dokonce 28 procent. 

„U žen - matek s tříletým dítětem je vznik  
nezaměstnanosti pravděpodobně způsoben 
ztrátou nároku na návrat do předchozího za-
městnání. U žen s dětmi mladšími ale vysoký 
podíl žen nezaměstnaných ihned po rodičov-
ské dovolené zpochybňuje faktickou funkč-
nost ochranné doby pro návrat do předcho-
zího zaměstnání,“ upozorňují autorky. 

Problémem navíc je, že téměř každá 
čtvrtá žena se stane nezaměstnanou až poté,  
co nějaký čas pracovala. U žen s dětmi  
v předškolním věku navíc nemusí být ne- 
zaměstnanost pouze krátkodobým obdobím  

Ministryně  
Michaela Marksová
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Nevíte, na co máte po rodičovské nárok, 
zažili jste diskriminaci v práci? Obrátit se 
můžete na bezplatnou právní poradnu  orga- 
nizace Gender Studies, ve které vám situaci  
pomohou řešit právničky Kateřina Lovitt  
a Eva Fialová. Vybíráme nejčastější problé-
my, na které se v poslední době ptáte.

Jak mám postupovat, pokud se chci 
vrátit do zaměstnání po ukončení rodi-
čovské dovolené na zkrácený úvazek? 

Podle § 241 odst. 2 zákoníku práce je 
zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti 
zaměstnance/kyně pečující o dítě do 15 let  
o kratší pracovní dobu, nebrání-li tomu  
vážné provozní důvody. Žádejte vyjádření  
zaměstnavatele písemně. Musí vám sdělit, 
jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, 
aby vám přiděloval práci tak, jak požadujete.  
Pokud je nemá, je povinen vaší žádosti 
o úpravu pracovní doby vyhovět.

Čerpám rodičovskou dovolenou do  
tří let věku dítěte. Moje nástupkyně  
z práce odešla a já jsem byla požádána 
o výpomoc. Zaměstnavatel se mnou 
uzavírá dohodu o provedení práce,  
v níž je uvedená stejná činnost, jakou 
jsem vykonávala před odchodem na 
mateřskou. Prý je to v pořádku.

Podle § 34b odst. 2 ZP zaměstnanec  
v dalším základním pracovněprávním vzta-
hu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat 
práce, které jsou stejně druhově vymezeny. 
U zaměstnavatele, jímž je stát, toto platí jen 
tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže orga-
nizační složce státu. Po dobu rodičovské mů-
žete u zaměstnavatele vykonávat práci, která 
musí být druhově odlišná než práce, kterou 
máte v pracovní smlouvě. Se zaměstnavate-
lem lze uzavřít pracovní smlouvu, dohodu  
o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení 
práce s jiným druhem vykonávané práce. 

Jakým způsobem se mi vypočítá  
peněžitá pomoc v mateřství v případě,  
že u zaměstnavatele jsem rok po návratu 
z první mateřské, nyní jsem těhotná  
a nastoupím na nemocenskou? 

Podle § 19 odst. 3 zákona o nemocen-
ském pojištění se u zaměstnankyně, které 
za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na 
další peněžitou pomoc v mateřství v období 
do čtyř let věku předchozího dítěte, za denní 
vyměřovací základ považuje denní vyměřo-
vací základ zjištěný pro výpočet předchozí 
peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší 
než denní vyměřovací základ zjištěný pro 
výpočet další peněžité pomoci v mateřství. 
Pokud jste v pracovním poměru u stejného 
zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 
čtyř let, bude se vám PPM vypočítávat z vy-
měřovacího základu, kterého jste dosahovala 
před odchodem na první mateřskou, pokud 
nebude pro vás nový základ výhodnější.

Problémy  
s prací pomáhá 
řešit bezplatná 
právní poradna 
Gender Studies

Rodičovská u nás je jedna z nejdelších na  
celém světě. Bohužel ženy se po ní s obtížemi 
vracejí na trh práce. Když už práci seženou, 
musejí počítat s menším platem. Tvrdý střet  
s realitou zažívá prakticky každá žena. 

Poradna proti  
násilí na internetu
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Zůstávat s dětmi dlouho  
doma je u nás zakořeněné

Lada Wichterlová

Pokračování z titulní strany

ANKETA ROZHOVOR

Klára Čmolíková Cozlová 
Projektová manažerka, Progress

Asi nejvíce nadšená jsem byla, když jsem 
zjistila, že kolegyně připravuje dokument 
o Jožce Jabůrkové. Celé mládí jsem chodila 
okolo jejího pomníku v malém parčíku. Ten 
se však po revoluci stal oraništěm na rohu 
ulic Plzeňská a Pod Klamovkou. Tou zůstává 
stále. A Jabůrková, která byla silnou ženskou 
osobností, byla odsunuta a zapomenuta. Jitka 
Hausenblasová mi dodala svým znovupři-
pomenutím Jožky Jabůrkové chuť okolo oné 
díry znovu procházet a připomínat si ženské 
hnutí a ženu s velkými myšlenkami.

Jitka Hausenblasová 
Projektová manažerka, Girls Day

Potěšil mě zájem středoškolaček o Girls 
Day, který organizuje Gender Studies. Je to 
den otevřených dveří v technických firmách 
speciálně pro holky. Letos 28. dubna se jej 
v Praze, Brně a Olomouci zúčastnilo přes  
230 studentek. Některé kvůli tomu, aby se 
seznámily s úspěšnými ženami z oborů IT, 
stavebnictví nebo strojírenství, neváhaly jet 
přes půl republiky. Nejde přitom o žádný 
nábor, zapojené firmy a univerzity jednoduše 
ukazují, že některé profese mohou být  
zajímavější, než se zdá. A že by člověk neměl  
rezignovat a měl by dělat to, co ho baví.

 

Michaela Chržová 
Knihovna

Zaujal mě francouzsko-turecký film Mustang, 
příběh pěti sester. Hrdinky, dospívající dívky, 
se střetávají se staršími příbuznými a jejich 
hluboce zakořeněným patriarchálním myš-
lením. Snímek dává nahlédnout do tradiční 
venkovské turecké kultury, kde je hodnota 
dívky či ženy založena na její sexuální čistotě 
a dovednostech stran domácích prací spíše 
než na jejím intelektu a osobnosti. Ve filmu 
nejsou záporné a kladné postavy, jsou to 
prostě lidé, kteří se liší svými názory,  
vlastnostmi i vírou.

Anna Kotková 
Projektová manažerka

Unikátním počinem byla březnová průzkum-
ná cyklovyjížďka po Praze, jejímž cílem  
bylo zjistit, jaké specifické problémy řeší  
při každodenním ježdění ženy-cyklistky. 
Trasu projela pestrá skupina, v níž byly nejen 
ženy různých profesí a věku, ale i několik 
mužů. Akci organizovala Gender Studies ve 
spolupráci s francouzskou organizací Wome-
nability, která do Prahy přivezla tento svůj 
unikátní koncept participativních procházek  
a projížděk městem.

Helena Skálová 
Ředitelka Gender Studies

Potetovaný týpek, velký chlap se zrzavým  
plnovousem a jinak holou hlavou, sedí  
v křesle pod lampou a háčkuje (!). Ale ne 
ledacos, je to hokejová helma s obličejovou 

maskou (!). Pro dceru (!), která stojí vedle 
křesla a evidentně se těší na výsledek tátovy 
práce. Když je hotovo, děvče radostně  
zapózuje do kamery s rukama v bok, ale otec 
ji parťáckým žďuchnutím koriguje a v další 
vteřině už před námi stojí malá drsňačka 
s bojovným výrazem a rukama zkříženýma 
na prsou. Vtipné bez toho, aby to kohokoli  
ze zúčastněných zesměšňovalo. I tak se  
dá pracovat v reklamě s genderovými  
stereotypy, palec nahoru! 
 

Michaela Svatošová  
Projektová manažerka, Stop kybernásilí

Nastávající prezidentské volby v USA nabírají 
na obrátkách, prezidentští kandidáti  
a kandidátky sbírají body a denně prosazují 
své prioritní oblasti zájmu a směřování země.  
Do voleb zbývá necelého půl roku a zatím  
to vypadá, že je velká pravděpodobnost, že  
je vyhraje Hillary Clinton, jako první žena  
v dějinách Spojených států. Žena-prezidentka 
je historickým momentem, který se bude 
v učebnicích historie jistě dobře vyjímat.  
Pro někoho překvapivě ženy-feministky 
otevírají debatu nad volbou, kdy jde „gender 
first“ a „women’s issues as second“. 

Markéta Štěpánová 
Šéfredaktorka Zpravodaje rovných příležitostí

Polsko a potraty, to už je takový evergreen. 
Opět se objevují snahy o úplný zákaz potratů, 
tentokráte podporovaný samotnou premiér-
kou země. Jako by nestačilo, že už nyní  
je umělé přerušení těhotenství v Polsku  
krom tří výjimek nezákonné. Nový legisla- 
tivní návrh chce omezit svobodnou volbu  
i v případě znásilnění, život matky ohro-
žujícího těhotenství nebo v případě rizika 
vážného poškození plodu. V ČR s podobnými 
nápady pravidelně přichází Hnutí pro život. 
Stejná organizace, která nejvíce brojí proti 
sexuální výchově na školách a proti většině 
druhů antikoncepce. Moc možností ženě 
nenabízí. Namísto osvěty a bezpečné  
a dostupné antikoncepce nastupuje zákaz. 
Potrat nelze vnímat jako nástroj plánování 
rodičovství, ale svoboda rozhodovat  
o vlastním těle musí ženě zůstat. 

Josef Vošmik 
Projektový manažer, Firma roku

Zaujal mě výzkum organizace Transparency  
International, který se věnoval genderovému 
rozměru korupce. Tento výzkum nás  
částečně přibližuje staronovému sporu 
C. Gilligan a L. Kohlberga o „ženské“  
a „mužské“ etice. Výsledky částečně  
poukazují na vyšší odolnost žen vůči korupci, 
minimálně v roli příjemkyň, avšak sotva lze 
tuto skutečnost připisovat „biologii“, spíše  
ji lze spatřovat v genderové socializaci dívek. 
Není tedy nakonec výchova dívek cestou, 
kterou bychom měli aplikovat i na chlapce, 
abychom byli jako společnost mravnější? 

 

Lada Wichterlová 
Projektová manažerka,  
Ekonomické dopady mateřství

Tento rok proběhlo více diskuzí týkajících  
se postavení žen v disentu. Jedna  
u příležitosti oslav MDŽ ve Francouzském 
institutu, druhá v Knihovně Václava Havla. 
Vyznění pro mě stále skeptické, protože 
postrádám nějakou opravdu kritickou  
sebereflexi, proč jen málo intelektuálních 
kapacit bylo ochotno přistoupit na otázku  
feminismu a hlouběji se nad ní zamyslet. 
Chybí mi vykřičník a alarm, jakési poučení  
se z vývoje, to až nás zase potkají nějaké nové 
ideje, kterých se budeme hluboce obávat. 
A raději je na základě velmi povrchních 
vědomostí zameteme pod stůl bez většího 
zamyšlení a proniknutí k podstatě.
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Dřívější návrat na trh práce je velkou zátěží většinou pro oba rodiče  
malých dětí, ale zároveň to je ale cenná investice do budoucna. Ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová pokládá za důležité, aby  
rodiče měli možnost získat pro své dítě místo ve školce už od dvou let.

Jaká událost  
ze světa 
genderu 
vás zaujala? 
Odpovídá tým 
Gender Studies.

přechodu mezi rodičovskou dovolenou (pří-
padně návratem do předchozího zaměstná-
ní) a zaměstnáním novým. Převážná většina 
nezaměstnaných žen s  pěti- až sedmiletým 
dítětem je nezaměstnaná déle než jeden rok. 
Ženy navíc rodičovskou často „řetězí“ a poři-
zují svému dítěti další sourozence. 

Výsledkem této mnohaleté pauzy, během 
které ženy zcela zmizí z trhu práce, je, že 
ztrácejí svou kvalifikaci. Často se totiž stává, 
že se obsah jejich původní práce diametrál-
ně změní. A to se netýká jen žen, které pra-
cují například v oblasti IT či bankovnictví. 
Potýkají se s ním prakticky všechny skupiny 
zaměstnankyň.

Víc dětí, menší plat

„Na mateřskou se mi dvakrát odcházet ne-
chtělo,“ popisuje dnes 40letá Marie. „Místo 
vám sice podržet musí, ale nikdy nevíte, do 
čeho se vrátíte. A jak rádi vás tam uvidí,“ 
dodává. Na své místo ve velké korporaci se 
tak nakonec vrátila po dvou letech. Nikdo, 

včetně šéfů a podřízených, jí ale neměl chuť 
pomáhat a cokoli vysvětlovat. „Dynamika se 
samozřejmě za tu dobu mění a nikdo nemá 
chuť na vás čekat,“ objasňuje Marie. 

I ty ženy, které v práci po návratu z rodi-
čovské „vydrží“, nemají vyhráno. Jsou kon-
frontovány s tím, že jejich příjmy jsou nižší 
než jejich kolegů. V současnosti se průměr-
ná měsíční mzda žen pohybuje přibližně na 
úrovni 78 procent průměrné mzdy mužů  
a střední mzda na úrovni 85 procent mediánu 
mezd mužů. 

Jak upozorňuje studie Marioly Pytlíkové, 
genderové rozdíly ve mzdách se zvyšují spo-
lu s počtem dětí. „Pro bezdětné se rozdíl  
v mediánu měsíční mzdy pohybuje v průměru 
na úrovni 15 procent. Rozdíl mezi muži s jed-
ním dítětem a ženami s jedním dítětem dosa-
huje 20 procent, se dvěma dětmi 32 procent  
a se třemi a více dětmi 36 procent,“ vysvět-
luje Pytlíková. Vždycky se ale nemusí jednat 
o ty reálné překážky v práci, ženy často čeká 
nepříjemná zkušenost s tzv. druhou šich-
tou. „Na mateřské jste jakoby schované. Jste  

matkou. Staráte se o děti. Najednou se ale  
prostě do práce vrátit chcete nebo musíte, ale 
statusu matky se tím pochopitelně nevzdá- 
váte,“ dodává 28letá Klára, která se na po-
měrně prestižní post manažerky vrátila před 
půl rokem. 

Kromě pracovního tempa musí zvlád-
nout i prakticky kompletní péči o děti a chod 
domácnosti, jak byla rodina po dobu její rodi-
čovské zvyklá. 

Nízký počet matek s malými dětmi, kte-
rým se podaří se do práce vrátit a navíc si ji 
udržet, má nejen strukturální a institucio-
nální důvody, ale do značné míry také silné 
kulturní kořeny. 

„Ať jsme jakkoli pokrokoví, pořád tu pře-
vládá představa, že matka je prostě matka. 
Vy si musíte obhájit, proč se do práce vra-
cíte, proč kvůli tomu nejste horší. Zároveň  
se musíte o svoje dítě postarat. V  tomto  
ohledu mají v Česku  ženy  pořád obrovskou 
nevýhodu,“ říká Šárka.

 
Autorka je novinářka

Jaké to je, být pracující matkou na 
začátku 21. století? 

Není to lehké. Měla jsem štěstí, protože jsem 
dělala v zaměstnáních, kde to bylo možné 
skloubit. Nakonec jsem s malým dítětem  
pracovala i tady na ministerstvu, (v té době 
ještě ne na pozici ministryně) i na Úřadu 
vlády. Dítě v  práci byla v té době ale spíše 
rarita. Měla jsem práci flexibilní a pracovala 
jsem na částečný úvazek, to byla ještě před 
pár lety také spíše výjimka. Dneska je to 
jiné, na MPSV je dětská skupina, tam lze dítě  
denně umístit a pracovat v režimu, který  
zaměstnaným rodičům i zaměstnavateli vy-
hovuje. 

Co je pro pracující rodiče malých dětí 
nejnáročnější? 

Náročný je pro rodiče přetrvávající tlak okolí, 
v momentě, kdy chtějí jít pracovat dříve než 
ve věku tří let dítěte. Ve společnosti je po-
řád silně zakořeněná představa, že to může 
mít negativní dopad na děti. Ale jako by se 
tady nikdo nezajímal, jaký může mít dlouhá 
rodičovská vliv na celou rodinu a jak to pak 
zpětně ovlivňuje životy dětí? Bohužel právě 
tento vliv není moc pozitivní. Ženy v České 
republice ve srovnání se zeměmi EU čelí vý-
raznému propadu na trhu práce po rodičov-
ské. Stávají se nezaměstnatelnými, často také 
pracují na méně standardní formy smluv,  
v tomto období se zároveň radikálně zvy-
šují platové rozdíly mezi ženami a muži. To 
všechno dohromady má negativní dopad na 
celé rodiny. 

Co by českým ženám s malými dětmi  
a vlastně i celým jejich rodinám  
pomohlo?

Mnohým rodinám by možná pomohlo, kdy-
by se ženy vracely dříve a plynuleji do svých 
zaměstnání. Třeba na nižší úvazky – než 
riskovat to, že po šesti nebo devíti letech  
s dětmi doma budou nezaměstnatelné, ne- 
uplatnitelné na trhu práce a bez možnosti po-
bírat plat, což může ovlivnit celý jejich další 
život. Rozhodně se to promítne například do 
výše jejich důchodů. V regionech se občas 
setkáváme se zaměstnavateli, kteří nabízejí 
zaměstnankyním jak částečné úvazky, tak 
péči o malé děti, pakliže se vrátí dříve do 
zaměstnání. V Česku je opravdu silně zako-
řeněný zvyk zůstávat s dětmi doma po celou 
dobu rodičovské, tedy tři roky. V případě  
řetězení rodičovských pak let více, což není 
výhodné ani pro zaměstnavatele. Mnohé 
ženy by se ale do práce dříve vrátily rády, po-
řád ale ještě nemáme dost zařízení péče o děti 
mladší tří let za dostupné ceny. Proto byly 
založeny dětské skupiny a pilotně se začínají 
testovat mikrojesle. Zdá se, že obavy z  jeslí  
a potažmo z péče o děti mladší tří let se 
zmenšují. Pro mnoho rodičů s malými dět-
mi to je také jediné možné východisko, jak 

si udržet práci a podpořit rodinný rozpočet. 
V  těchto zařízeních je vyškolený personál, 
který se dětem věnuje mnohdy více, než by 
mohli rodiče. 

V čem je v oblasti rodinné politiky  
a slaďování práce a rodiny v ČR  
největší problém, když srovnáme  
situaci s jinými zeměmi Evropy?

Stále to je nejspíše v délce čerpání rodičov-
ské. Rodiče by měli uvažovat i tak, že dřívěj-
ší návrat na trh práce například na částečný 
úvazek je sice velkou zátěží většinou pro oba 
partnery, ale je to dočasné. Zároveň to je cen-
ná investice do budoucna, protože pro ně pak 
nebude tak obtížné vrátit se do práce, pří-
padně si ji udržet. Poměrně jasně je to vidět 
právě v mezinárodním srovnání, kdy v České 
republice máme na jedné straně jednu z nej-
vyšších úrovní zaměstnanosti žen, která ale 
ostře kontrastuje s naopak největším propa-
dem v době, kdy mají ženy malé děti. Rozdíl 
v zaměstnanosti žen bez dětí oproti matkám 
malých dětí je u nás největší v EU. 

Co považujete za hodně zásadní 
věc, která by se měla v co nejkratší 
době změnit, aby se českým  
rodinám dařilo lépe?

Uzákonění nároku dětí na místo ve 
školce už od dvou let, především. In-
vestice do zařízení péče o děti, do 
školek. Důležitý je rozvoj dětských 
skupin a mikrojeslí. Nikdo nechce 
hnát rodiče malých dětí do práce, 
ale rodiče, kteří mají zájem se 
do práce vrátit dříve, by 
tu možnost měli mít, 
a necítit se u toho 
mizerně. V součas- 
né době to tak ne- 
ní a to by se mělo 
změnit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slaďování práce a rodiny řeší  
stále především ženy a těch v české 
politice zatím není příliš. Jaké to je, 
vládnout s téměř samými muži?

Na MPSV je žen hodně, sociální záležitos-
ti jsou u nás naopak doménou žen. Já jsem 
třeba toužila mít ženu-řidičku, teď už jednu 
mám. V rámci vlády je situace opačná. To, že 
je ve vládě minimum žen, je prostě fakt, na 
který jsem si už zvykla. Pravda ale je, že se 
pak hůře prosazují určité věci. Téma porodů 
a přístupu k nim je obtížnější řešit se samými 
muži, stejně jako otevírat záležitost sexuál-
ního obtěžování žen v Kolíně nad Rýnem. 
Souvisí to s diverzitou, různá zkušenost 
může přinášet různý pohled a je ve výsled-
ku obohacující pro všechny. I proto bych byla 
ráda, kdyby v politice bylo žen více.

Stát se matkou? V Česku to znamená přijít  
o práci, kvalifikaci i peníze

Garantované místo ve školce umožní ženám návrat do práce · Foto: archiv

Prezident Miloš Zeman vetoval novelu 
školského zákona, čímž znovu ote-
vřel diskuzi nad návrhem samotným. 

Novela obsahuje velmi problematické body, 
zavedení nároku na školku pro dvouleté děti 
mezi nimi ale není.

Je to významná změna, která by s sebou 
přinesla potřebu řešit celou řadu problémů 
od financování přes kvalitu péče až k  oba-
vám z  toho, aby tato garance nenastolila 
cestu k plošnému zkrácení délky rodičovské. 
Tyto problémy nelze brát na lehkou váhu a je 
třeba se jimi zabývat. Garance by velmi po-
mohla rodičům s jejich problémy, které jsou 
na nedostatek míst ve školkách  navázané.  

V ČR je rodičovská ve srovnání s  jinými 
evropskými zeměmi poměrně dlouhá. Eko-
nomické studie hovoří o tom, že to ženám  
z finančního hlediska do budoucna příliš 
neprospívá. Nese s sebou obtížný návrat do 
zaměstnání, nejistou situaci, horší pracovní 
podmínky, nižší výdělky. 

Z  hlediska ekonomiky státu je zaměst-
naná žena také výhodnější než žena na rodi-
čovské. Přesto však stát vysílá k ženám dosti 

rozporuplné signály. Nedostatek míst v zaří-
zeních péče o děti je stále v mnoha regionech 
realitou, ani tříleté děti nemají jistotu, že se 
do školky dostanou, natožpak děti mladší. 

Ženy už sice nějakou dobu mohou volit 
délku čerpání rodičovského příspěvku, tře-
ba na dva roky, chybí jim ale kvalitní a do-
stupná péče o dvouleté děti, ve chvíli, kdy by 
se měly vrátit do práce. Ve větších městech  
takové možnosti sice jsou, jedná se ale o službu  
finančně náročnou, na kterou řada rodin  
nedosáhne. I kdyby se tedy ženy chtěly cho-
vat zodpovědně a z  ekonomického hlediska 
pro sebe i pro stát nejvýhodněji, tuto mož-
nost nemají.

Životy a priority žen i rodin jsou nato-
lik různorodé, že nelze najít jednu správnou  
cestu. Jakékoli rozšíření možností volby je 
tedy dobré, i když zrovna nám nevyhovuje  
a nevybrali bychom si jej. 

Zajistěme dětem kvalitní a dostupnou 
péči již od dvou let, zároveň ale rodinám po-
nechme možnost svobodně se rozhodnout, 
co si myslí, že je pro jejich děti nejlepší. Zave-
dení garance míst je krok správným směrem.

Garance 
míst ve 
školce je krok 
správným 
směrem
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Šéfredaktorka Zpravodaje  
rovných příležitostí



Kdo pečuje, bere na sebe 
riziko ztráty příjmů

Nenechte se rozložit

TÉMA

Už 24 let funguje knihovna Gender Studies. 
Původně byla v bytě socioložky Jiřiny Šiklové 
a její základ tvořila její soukromá sbírka 
feministické literatury, složená ze zahranič-
ních darů, napřiklad od kalifornské univer-
zity v Santa Cruz nebo americké organizace 
Network of East-West Women. Knihovna 
získávala od jednotlivců historicky cenné 
publikace a vytvářela základy pro budou-
cí Archiv Elišky Krásnohorské a počátků 
ženského hnutí. V průběhu své existence 
knihovna získávala finance na nákup fondu 
od zahraničních nadací, zejména Heinrich 
Böll Stiftung, Open Society Fund, Open Society 
Institute, Network of East-West Women  
a Global Fund for Women. Od roku 2005 se 
fond specializuje na rovné příležitosti žen  
a mužů na trhu práce a rozrůstá se díky  
projektům převážně z EU a darům. 

V současnosti knihovna Gender Studies 
čítá na 10 000 svazků a je veřejnosti přístup-
ná od úterý do čtvrtka mezi 12. a 18. hodinou.  
Sídlí na adrese Masarykovo nábřeží 8,  
Praha 2. 

Toto číslo novin se zaměřuje na téma 
ekonomické dopady mateřství. Jak 
vnímáte toto spojení? 

Je to pro mě téma, jakkoliv si myslím, že eko-
nomice dáváme pozici daleko významnější, 
než jí náleží. Navíc většina rozhodnutí se 
neodehrává ekonomicky, především těch nej-
důležitějších rozhodnutí v životě: jako např. 
do koho se zamiluji, kdy si pořídím dítě apod. 
Ale na druhé straně je jasné, že mateřství  
a péče o děti má ekonomické důsledky pro 
toho, kdo pečuje. 

Říkáte hezky: pro toho, kdo pečuje. 
Socioložka Hana Maříková upozorňuje 
na větší důraz, který je kladen mateř-
ství nežli na rodičovství. 

Mateřství samotné ty velké důsledky nemá. 
Věřím, že náš sociální systém je dokáže dob-
ře podchytit. Ale ty důsledky se potom pro-
jevují kvůli péči (o děti), a pak je jedno, jestli 
je pečující muž nebo žena. Ten, kdo pečoval, 
musí na sebe vzít ztrátu příjmů, a to prak-
ticky po celý život. A vše se nakonec projeví 
v důchodu v překlopení do nízké penze. 

Zároveň ale výzkumy ukazují, že 
paradoxně rodičovství má na muže 
na rozdíl od ženy po kariérní stránce 
pozitivní vliv. 

Klasická reakce společnosti na rodičovství 
ženy a muže je velmi rozdílná a genderově  
podmíněná. Kdysi jsem četl článek o poku-
su: pracovní stůl a na něm je fotografie ro-
diny. Když bylo respondentovi řečeno, že je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
to ženský pracovní stůl, tak byl z jeho strany 
komentář: ta příliš málo pracuje, pořád myslí 
jen na rodinu. Když bylo respondentovi řeče-
no, že to byl mužský stůl, tak reakce byla: ten 
hodně pracuje, protože myslí na rodinu. 

Myslíte, že ještě funguje mezigenerační 
solidarita?

Jakmile mluvíme o abstraktním přístupu, tak 
to je dost otázka. Ale reálně funguje. Když 
se podíváte, jak prarodiče podporují rodiny 
s dětmi, tak to je zřetelné. Nebo přebírají péči 
např. o malé děti, tak to bezpochyby existuje. 

Funguje solidarita i obráceně směrem 
ke starší generaci?  

Jak tak pozoruji svět, tak bych řekl, že také 
existuje. Celá řada starších lidí je ráda, že má 
děti, a cítí se jimi podporovaná. A nakonec 
zjistíte, že je to pravda – měl jsem zkušenost 
s nemocnicemi a viděl jsem, že lidé chodí za 
svými rodiči. Myslím, že solidarita funguje.  

Co solidaritě může napomoci?

Mezigenerační solidarita, a solidarita ve spo-
lečnosti obecně, je tím vyšší, čím je silnější 
sociální systém. Lidé se chtějí chovat solidár-
ně a jejich základní reflex je, že se tak chova-
jí. Nicméně jen do chvíle, než jsou přetížení.  
A tak ty společnosti, které právě dokážou 
institucionálně podchytit, že k přetížení ne-
dochází, umí nabídnout pomoc a podporu, 
solidaritu podporují. 

Máte různé zkušenosti z Evropy i světa. 
Je něco, čím by se dalo inspirovat?

Nejúspěšnější podpora rodin je v současnosti  
ve Francii, od silné demografické deprese po  
2. světové válce ji dokázali změnit a dnes  
připadá 2,1 narozených dětí na ženu ve fer-
tilním věku. Základ je, že neposkytují ani tak 
finance, jako spíše podporu a poskytování 
péče. Zajímavou zkušenost mám i z Belgie,  
kde funguje systém vocherů na péči či na 
pomoc s domácností. 

Nicméně pokud nemá pečující  
– většinou žena – finance, tak se stává 
závislou. A může to měnit celý vztah.

To ano, genderová nerovnováha tady je. Nic-
méně pokud systémy nejdou přes dávky, ale 
přes podporu, tak umožňují návrat do práce  
a ekonomickou nezávislost. Citová a vztaho-
vá závislost vždycky existuje, když jde o po-
řádný vztah, tak se jí oba dva nevyhnou. Jde 
ale o dobře udělané školky, jesle, družiny. Tak 
umožníte ženě, aby šla do práce – aby mohli 
jít do práce oba rodiče. Základ je nezávislost.

V             n těchto dnech vrcholí informační 
kampaň s názvem Nenechte se roz-
ložit. Upozorňuje především na bez-

platnou právní poradnu (dostupnou na www.
stopkybersikane.cz) zaměřenou na proble- 
matiku on-line násilí. Unikátní poradna je 
určená pro osoby starší 18 let a provozuje ji 
organizace Gender Studies.

Informační kampaň, která probíhá ve 
veřejném prostoru v Praze, Ostravě a Brně, 
rovněž poukazuje na fakt, že násilí konané 
ve virtuálním prostoru je velmi často pod-
ceňováno nebo zjednodušováno. Příčinou 
je samotná povaha internetu. Ten se jeví 
jako anonymní, a protože různé formy vir-
tuálního násilí postrádají fyzickou podobu, 
je často obtížné je jako násilí chápat. I ve 
virtuální sféře se ale jedná o násilí, které 
může mít velmi konkrétní dopady na je-
dince a dokonce i na celou společnost. Ná-
silí na internetu je stejně bolestivé jako to  
v reálném prostředí.

Poradna pomůže hledat řešení v tako- 
vých případech, jako je krádež vaší identity,  

pokud ji použije někdo bez vašeho svolení. 
Může se také jednat o šíření pomluv s cílem 
poškodit vás, umisťování inzerátů (často 
týkajících se erotických služeb) s vašimi  
kontaktními údaji. 

Rovněž s námi můžete konzultovat za- 
ložení účtu, podmínky poskytovatelů inter- 
netových služeb, jak odstranit informace 
z internetu nebo jak postupovat v případě 
řešení problémů právní cestou. Právní po-
radnu můžete tedy využít i preventivně.

Kampaň a provoz právní poradny jsou 
součástí rozsáhlého projektu Stop kyber-
násilí na ženách a mužích, v rámci kterého 
vznikla série výzkumných studií. 

Poradna Stop kybernásilí je dostupná 
na stránkách www.stopkybersikane.cz, kde 
lze položit diskrétní či veřejný (ale ano-
nymní) dotaz, nebo na telefonu 774 913 350. 
 
Linka je v provozu každé úterý od 9 do 11 hod. 
a v pátek od 16.30 do 18.30 hod. Služby  
poradny jsou bezplatné. 

Knihovna 
Gender 
Studies

4   |   Noviny Gender Studies Pátek 17. června 2016

Klára Čmolíková Cozlová

Michaela Svatošová

Lidé k sobě v principu 
chtějí být solidární a stát 
by jim v tom měl umět 
pomoci. Ne dávkami,  
ale podporou péče, říká  
v rozhovoru  
Vladimír Špidla.


