
1 
 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonizace rodiny a zaměstnání v 

organizaci neziskového sektoru 

 

Diplomová práce 

Bc. Šárka Valentová  

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. 

 

 

 

 

Brno 2017 



 2 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Tímto prohlašuji, že jsem tuto magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatně s 

využitím informačních zdrojů citovaných v seznamu literatury. 

V Brně 05.01. 2017       ................................... 

Bc. Šárka Valentová 



 4 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat především řediteli organizace, ve které probíhal 

výzkum, a také ostatním respondentům za jejich vlídné přijetí a ochotu věnovat mi svůj 

čas. Mé velké díky patří také vedoucímu diplomové práce prof. PhDr. Tomáši 

Sirovátkovi, CSc. za jeho ochotu, cenné rady a trpělivost, kterou projevoval, když tato 

práce vznikala. Také bych ráda poděkovala mému příteli a rodině, kteří mě po celou 

dobu studia velmi podporovali a dodávali mi sílu k jeho úspěšnému dokončení. 



 6 

 



 7 

 

Obsah 

Úvod 11 

1 Harmonizace pracovního a rodinného života v institucionálním 

kontextu 13 

1.1 Změny v postindustriální společnosti a vznik nových sociálních rizik 13 

1.2 Režimy sociálního státu ve vztahu k rodině 16 

1.3 Opatření na podporu harmonizace práce a rodiny 19 

1.3.1 Rodičovská dovolená 19 

1.3.2 Pracovněprávní ochrana rodin 21 

1.3.3 Služby péče o děti 22 

1.4 Ženy a muži na pracovním trhu 23 

2 Harmonizace práce a rodiny z perspektivy rodičů 25 

2.1 Proměny problému sladění práce a rodiny v průběhu životního cyklu 25 

2.2 Genderové uspořádání rolí v rodině 27 

2.3 Postavení rodičů na pracovním trhu 29 

2.4 Teorie vysvětlující jednání rodičů 31 

2.4.1 Preferenční teorie 31 

3 Zaměstnavatelé a harmonizace práce a rodiny 35 

3.1 Teorie vysvětlující jednání zaměstnavatelů 35 

3.2 Společenská odpovědnost organizací 36 

3.3 Opatření usnadňující harmonizaci práce a rodiny 38 

3.3.1 Flexibilní pracovní úvazky 38 

3.3.2 Podpora formální péče o děti 39 

3.3.3 Prorodinné klima 39 

3.4 Sladění pracovních a rodinných rolí a pracovní výkon zaměstnanců 40 



 8 

3.5 Specifika neziskového sektoru 41 

4 Závěr teoretické části 45 

5 Metodologie výzkumu 49 

5.1 Výzkumná strategie 49 

5.2 Operacionalizace 50 

5.3 Výzkumný vzorek 53 

5.4 Technika, postup a realizace sběru dat 55 

5.5 Analýza dat 55 

5.6 Omezení a etika výzkumu 56 

6 Empirická část 59 

6.1 Problém harmonizace práce a rodiny v neziskovém sektoru z pohledu 

zaměstnanců 59 

6.1.1 Problém sladění pracovních a rodinných rolí u zaměstnanců 59 

6.1.2 Vliv zaměstnavatele a dalších okolností na slaďování práce a rodiny z 

pohledu zaměstnanců 61 

6.1.3 Dílčí závěr 64 

6.2 Harmonizace práce a rodiny v neziskové organizaci z pohledu vedení 65 

6.2.1 Vnímání konfliktu pracovních a rodinných rolí zaměstnavatelem 65 

6.2.2 Dílčí závěr 67 

6.3 Strategie řešení zaměstnaných rodičů v konfliktu práce a rodiny 68 

6.3.1 Časová flexibilita a zajištění péče o děti 68 

6.3.2 Opatření poskytovaná zaměstnavatelem z perspektivy zaměstnanců 71 

6.3.3 Dílčí závěr 73 

6.4 Řešení problému harmonizace práce a rodiny zaměstnavatelem 75 

6.4.1 Strategie zaměstnavatele 75 

6.4.2 Dílčí závěr 77 

6.5 Preferované řešení problému harmonizace práce a rodiny podle zaměstnaných 

rodičů 78 

6.5.1 Nová opatření ze strany zaměstnavatele 78 

6.5.2 Řešení harmonizace práce a rodiny za pomoci partnera a státu 81 



 9 

6.5.3 Dílčí závěr 82 

6.6 Zájmy organizace v problému harmonizace práce a rodiny 83 

6.6.1 Harmonizace práce a rodiny z pohledu vedení organizace a role ostatních 

subjektů 83 

6.6.2 Dílčí závěr 86 

6.7 Závěr empirické části 87 

Závěr 91 

Bibliografie 95 

Anotace 101 

Annotation 102 

Rejstřík jmenný a věcný 103 

Přílohy 106 

Příloha č. 1 Operacionalizace 106 

Příloha č. 2 110 

Stať 112 

Úvod 112 

Teoretická východiska 112 

Harmonizace pracovního a rodinného života v institucionálním kontextu 112 

Opatření na podporu harmonizace práce a rodiny 113 

Proměny problému sladění práce a rodiny v průběhu životního cyklu 114 

Teorie jednání rodičů 114 

Teorie vysvětlující jednání zaměstnavatelů 114 

Metodologie výzkumu 115 

Empirická část 116 

Dílčí výzkumná otázka 1 116 

Dílčí výzkumná otázka 2 117 

Dílčí výzkumná otázka 3 118 



 10 

Dílčí výzkumná otázka 4 118 

Dílčí výzkumná otázka 5 119 

Dílčí výzkumná otázka 6 119 

Závěr 120 

Bibliografie 121 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Úvod 

Hlavním tématem této diplomové práce je problém harmonizace rodinného a 

pracovního života. Vznik problému sladit pracovní a rodinný život je spojován 

především se změnami ve společnosti ve druhé polovině 20. století, ale také s 

podstatnými změnami v rodinném uspořádání, které na proměny ve společnosti 

navázaly. Jedním z hlavních faktorů vzniku je přesun žen z domácnosti do placeného 

zaměstnání z důvodu nedostatečného zajištění rodiny z jednoho příjmu, ale také 

emancipace žen a jejich větší aktivita ve vzdělávání, ale i v politice či na vedoucích 

funkcích. Zatímco muži se tradičně angažovali především jako živitelé rodiny a péči o 

domácnost a děti se věnovali pouze výjimečně. Dnešní doba však vyžaduje, aby byly 

povinnosti v domácnosti a péče o děti rozděleny rovnoměrněji mezi oba partnery. 

Většina žen v populaci pracuje na plný úvazek, a je proto větší potřeba zapojení 

partnera v domácnosti, není to však pravidlem ve všech rodinách. 

 Stále větší požadavky na flexibilitu v zaměstnání ale vedou ke konfliktu mezi 

sférami práce a rodiny či obecněji osobním životem. Řešením může být obětování jedné 

z konfliktních sfér, jehož důsledkem může být oddalování založení rodiny a věnování se 

kariéře nebo naopak omezení či úplné opuštění sféry placeného zaměstnání a místo toho 

péče o rodinu na plný či částečný úvazek. Každá rodina hledá svoje ideální řešení tak, 

aby co nejlépe sladila práci a péči o rodinu. Zaměstnavatelé, ale i stát nabízí různá 

opatření, která rodinám tyto konfliktní situace ulehčují. Zaměstnavatelé nejčastěji volí 

možnost flexibilních úprav pracovní doby či jinak podporují pracující rodiče. Někteří 

zaměstnavatelé si již uvědomují, že je nutné brát ohled i na rodinné potřeby 

zaměstnanců. Pokud jsou jejich potřeby naplněny a rodiče dobře zvládají obě role, jsou 

spokojenější a výkonnější, může také vzrůst jejich loajalita vůči zaměstnavateli a mohou 

nastat další pozitivní efekty pro chod organizace. 

 Dalším aktérem, který má vliv na situaci rodičů, je stát, který prostřednictvím 

své sociální politiky nabízí opatření, která mají za cíl usnadnit rodičům jejich konfliktní 

role. Využívá opatření rodinné politiky či politiky zaměstnanosti a dalších, aby usnadnil 

život rodin a ochránil je v tíživých situacích. Jedním z cílů je i vliv na porodnost v zemi, 

která stále klesá a v některých zemích nedosahuje již ani prosté obnovy populace, což 
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může být pro stát velký problém. Počet ekonomicky aktivních obyvatel stále klesá a 

těch ekonomicky neaktivních roste, což může mít neblahé následky na důchodové 

systémy a rozpočty státu.  

 V této práci se budeme zabývat tím, jakou roli hrají v tomto problému 

zaměstnavatelé a opatření umožňující sladit práci a péči o rodinu. Budeme se soustředit 

na neziskové organizace v roli zaměstnavatele, které jsou často pionýry v prosazování 

nových přístupů, ale na druhou stranu vyžadují vysoké pracovní nasazení z důvodu 

omezených zdrojů. Budeme tedy zkoumat, jaké jsou zájmy a strategie zaměstnanců a 

vedení organizace při řešení problému harmonizace práce a rodiny v neziskovém 

sektoru?  

Práce je rozdělena na 3 části - teoretickou, metodologickou a empirickou. V první části 

se budeme zabývat institucionálním zakotvením problému harmonizace práce a rodiny, 

dále pozicí pracujících rodičů v tomto problému a v poslední řadě pozicí neziskových 

organizací jako zaměstnavatelů. V metodologické části popíšeme zvolenou výzkumnou 

metodu, způsob výběru respondentů a metodu sběru a analýzy dat. Také se dotkneme 

možných omezení a etiky výzkumu. V empirické části budeme analyzovat a 

interpretovat získaná data a v závěru se pokusíme odpovědět na hlavní výzkumnou 

otázku této práce. 
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1 Harmonizace pracovního a rodinného 

života v institucionálním kontextu 

Důležitým aspektem problému harmonizace práce a rodiny jsou mimo jiné 

institucionální podmínky, které velmi ovlivňují život rodin a jejich možnosti ve 

slaďování pracovních a rodinných rolí. Je to především nastavení sociální politiky státu, 

trh práce a historický kontext zemí, které ovlivňují současnou situaci rodin. V této 

kapitole se pokusíme tyto aspekty problému popsat a naznačit, jak se zkoumaným 

problémem souvisí a jak ovlivňují život rodin. V první řadě se zaměříme na historický 

kontext vývoje Evropy v postindustriální éře a s tím související vznik nových sociálních 

rizik. Další část této kapitoly bude zkoumat postavení sociálního státu v tomto problému 

a různá opatření, která mají vést k lepšímu řešení.  

 

1.1 Změny v postindustriální společnosti a vznik nových sociálních 

rizik 

Při zkoumání problému harmonizace pracovního a rodinného života je důležité najít 

jeho počátky a souvislosti vzniku, abychom problému mohli dobře porozumět jako 

celku. Postindustriální éra byla spojená s výraznou proměnou společnosti a především 

ekonomiky. Taylor-Gooby (2004) považuje za nejdůležitější změny především snížení 

ekonomického růstu a s tím spojené změny na pracovním trhu, jako technologické 

změny, které vedly ke strukturálním změnám na pracovním trhu a tím k 

nezaměstnanosti nekvalifikovaných skupin, dále ke zvýšení flexibility pracovního trhu 

kvůli větší konkurenci způsobené globalizací. Posledním aspektem byla změna v 

postavení žen ve společnosti, především jejich vyšší vzdělanost a s tím spojený nárůst 

žen na pracovním trhu, což způsobilo nejen tlak na rovnost příležitostí obou pohlaví, ale 

i neefektivnost dosavadního systému sociální politiky, který byl zaměřen na tradiční 

genderové uspořádání, kdy byly ženy v domácnosti a pečovaly o rodinu a muži zase 

zajišťovali finanční příjem. Postindustriální společnost tedy přinesla změny, které se 

transformovaly v nová sociální rizika především proto, že sociální státy nedokázaly 
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rychle zareagovat na takto podstatné proměny ve společnosti (Taylor-Gooby 2004) . 

 Vznik nových sociálních rizik, mezi které můžeme mimo jiné zařadit i problémy 

sladit rodinný a pracovní život, podnítily sociální a ekonomické změny spojené s 

přechodem k postindustriální společnosti. Byly to především čtyři důležité procesy, 

které se odehrály ve společnosti. Zaprvé masivní vstup žen na pracovní trh a s tím 

spojené mírné snížení podílu ekonomicky aktivních mužů na trhu práce. Důvodů k této 

změně bylo hned několik, a to například nutnost zvýšit příjem rodin, což mělo za 

následek přechod od jednopříjmové ke dvoupříjmové rodině, nebo snaha žen o 

rovnoprávnější postavení ve společnosti (rovný přístup ke vzdělávání, k placenému 

zaměstnání). Vstup žen na pracovní trh podnítil vznik problému sladit pracovní a 

rodinný život, který se různou měrou projevil ve většině rozvinutých zemí. Největší 

dopad měl tento problém u nízkokvalifikovaných žen především v konzervativních a 

jihoevropských zemích. Tyto ženy mají ve sladění pracovních a rodinných povinností 

nejvíce problémů a stát v těchto zemích příliš nezasahuje do života rodin, a tak 

nezmírňuje dopady trhu a změn ve společnosti. Jako druhý proces můžeme označit 

stárnutí populace a s tím spojené zvyšování požadavků na péči o seniory a finance na 

starobní důchody a zdravotní péči. V oblasti péče o seniory se stejně jako při péči o děti 

angažují především ženy, pro které je tato povinnost překážkou v plné participaci na 

pracovním trhu a může vést až k většímu ohrožení chudobou z důvodu sníženého 

příjmu (Taylor-Gooby 2004).  

 Třetí proces ve společnosti spojený s postindustriální érou znamenal změny na 

pracovním trhu a s nimi spojenou nezaměstnanost nízkokvalifikovaných pracovníků. 

Technologická změna spojená s globalizací a zvýšenou konkurencí vedla ke snížení 

počtu pracovních míst pro nekvalifikované pracovníky. Poslední proces je spojen se 

zvyšováním nákladů na státem garantované sociální služby, který vede k privatizaci 

těchto služeb, což může zvyšovat rizika určitým skupinám obyvatel, které na soukromé 

sociální služby nemají prostředky (Taylor-Gooby 2004).  

 Nová sociální rizika tedy vznikla ve třech oblastech, jako první je oblast spojená 

se změnami v rodině a genderových rolích, a to především sladění placeného 

zaměstnání a rodinného života, zvláště pak péče o děti a také péče o staré a nemohoucí 

příbuzné. Další dvě oblasti jsou spojené se změnami na pracovním trhu a se změnami 

sociálního státu, především privatizace sociálních služeb a nevyhovující státní služby. 
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Poslední dvě oblasti nových sociálních rizik souvisí s naším tématem pouze okrajově. 

(Taylor-Gooby 2004). 

 Se změnami v ekonomické a sociální oblasti se postupně měnilo i rodinné 

uspořádání. V poválečné době docházelo v západní a severní Evropě především k 

přesunu pracovní síly ze zemědělství do průmyslu a s touto změnou velká část žen 

zůstala v domácnosti a vzala na sebe roli pečovatelky o děti a domácnost, výjimkou 

byly pouze vzdělané ženy ze střední třídy. Muži pracovali v průmyslu, měli stabilní 

příjem a umožňovali tak ženám být v domácnosti a starat se o děti. V poválečné době 

bylo uspořádání genderových rolí muž živitel, žena pečovatelka velmi časté (Esping-

Andersen 1999).  

 Vývoj v komunistických zemích byl ovšem odlišný především z důvodu tzv. 

všeobecné pracovní povinnosti, která určovala všem bez rozdílu povinnost pracovat, 

proto byla participace žen na placeném zaměstnání mnohem vyšší než v jiných 

evropských zemích. Nemožnost pečovat o děti a zároveň pracovat byla režimem 

vyřešena prostřednictvím státních zařízení, které byly určené i pro nejmenší děti. Břímě 

péče o domácnost však ležela na ženách, které měly mimo placenou pracovní směnu i 

směnu druhou po příchodu domů. Náklady státu na státní péči se stále zvyšovaly, a 

proto se postupně začala péče o nejmenší děti vracet zase do rodin (Hašková, Uhde 

2009). 

 V návaznosti na změny v postindustriální společnosti došlo k již zmíněnému 

nárůstu participace žen na pracovním trhu a ke změnám v uspořádání rolí v rodině. 

Gornicková a Meyersová (2003) vidí důvod vstupu žen do placeného zaměstnání také 

ve větší poptávce po administrativních pracích a službách oproti manuální práci. Práce 

ve službách a administrativě byla pro ženy vhodnější především pro malé požadavky na 

dovednosti a znalosti žen a dobrou možnost kombinovat tyto práce s péčí o rodinu. 

Další důvody nárůstu žen na pracovním trhu autorky vidí v kulturních změnách ve 

vnímání rodiny, kdy se od 70. let 20. století zvyšovala rozvodovost a počet 

neprovdaných žen, které se musely samy zaopatřit. Model muž-živitel, žena-

pečovatelka byl charakteristický jednoznačným rozdělením rolí mezi mužem a ženou, 

kdy muž na plný úvazek pracuje a žena mu poskytuje zázemí péčí o děti a domácnost. 

Nové uspořádání vedlo ke vstupu žen do pracovní sféry, rozdělení rolí se tudíž změnilo, 

kdy ženy svůj čas začaly dělit mezi péči o rodinu a práci. Tato změna ovšem nebyla 
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doprovázena změnou rozdělení času mužů směrem z pracovního trhu do soukromé sféry 

péče o rodinu (Gornick, Meyers 2003). 

 V důsledku popsaného vývoje začalo docházet k dalšímu zásadnímu jevu, a to 

snížení porodnosti v některých zemích až pod kritickou hranici prosté reprodukce. 

Důvodem je především posouvání rodičovství na pozdější dobu kvůli preferenci kariéry, 

což vede mimo jiné také ke vzniku tzv. "child gap", což je rozdíl mezi počtem dětí, 

které si rodina přeje mít a počtem dětí, které doopravdy má především kvůli 

strukturálním překážkám, které neumožní naplnit vytoužený počet dětí. Jsou to 

především přímé náklady na dítě, problémy úspěšně sladit pracovní povinnosti a péči o 

děti, vysoká rozvodovost a další rodinné problémy, kterým musí mladí lidé čelit. Je to 

tedy také jeden z důsledků konfliktu rodinného a pracovního života, který se přenáší do 

dalších sfér. Dochází tedy i ke stárnutí populace, což přináší velké problémy pro 

sociální státy. (Esping-Andersen et al. 2002 in Sirovátka 2004). 

1.2 Režimy sociálního státu ve vztahu k rodině 

V otázce harmonizace práce a rodiny má stát prostřednictvím sociální politiky velký 

vliv na život rodin. Skrze opatření sociální politiky může rodinám usnadnit sladění 

pracovních a rodinných rolí nebo může pomoci kompenzovat zvýšené náklady rodin, 

ale na druhou stranu může rodiny také omezovat v jejich svobodě volby nebo přímo 

ztěžovat jejich postavení ve společnosti. Nyní se zaměříme na různé varianty, jak řeší 

tuto problematiku různé typy sociálních států a jaké má jejich jednání vliv na rodiny. 

  Jedna z nejznámějších typologií režimů sociálního státu je Esping-Andersenova 

(1990). Autor svoji typologii postavil na míře dekomodifikace
1
 a sociální stratifikace 

(rozvrstvení společnosti) a definoval tak tři základní režimy sociálního státu, a to 

liberální, sociálnědemokratický a konzervativní. Po vydání této typologie se strhla 

kritika především kvůli naprostému opomenutí genderové problematiky. Sám Esping-

Andersen některé námitky uznal a přehodnotil svou typologii. Přidal do své teorie 

režimů sociálního státu vliv sociálních závazků v rodině a přístupu státu k nim a tyto 

nové kategorie nazval familialismus a defamilialismus (Esping-Andersen 1999). 

                                                 

1
 "Dekomodifikace sociálního státu umožňuje jeho občanům svobodně se rozhodnout k neúčasti v práci 

bez toho, aby ztratili příjem či životní úroveň (např. v případě nemoci, stáří, mateřství či rodičovství)" 

(Esping-Andersen 1990, s. 23, vlastní překlad). 
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 Režimy sociálního státu ve vztahu ke sladění práce a rodiny zkoumal také 

Taylor-Gooby (2004), srovnával zaměstnanost bezdětných žen a žen s jedním či více 

dětmi v jednotlivých zemích a zahrnul tam i částečné úvazky. Severské země, tedy 

představitelé sociálně demokratického režimu sociálního státu, mají největší 

zaměstnanost žen díky své štědré sociální politice. V jihoevropských zemích umožňuje 

ženám pracovat na plný úvazek především podpora rodiny, zatímco ve Francii práci na 

plný úvazek umožňuje podpora státu. Velká Británie jako představitel liberálního 

režimu vykazuje také relativně velkou zaměstnanost žen, ale vzhledem k velmi nízké 

podpoře státu a nutnosti spoléhat pouze na soukromé služby pracuje velké množství 

matek malých dětí na částečný pracovní úvazek. Německo i Francie se řadí mezi státy s 

konzervativním režimem, ale vzhledem k naší problematice se podstatně liší, Německo 

totiž vykazuje větší podíl matek malých dětí pracujících na částečný úvazek. Tento fakt 

může být dán skutečností, že Německý sociální systém je založen na sociálním 

pojištění, ale na druhou stranu nemá příliš rozvinutou péči o děti ve státních zařízeních. 

Zatímco Francie má velmi bohatou síť těchto státních zařízení, a proto umožňuje 

matkám malých dětí pracovat na plný úvazek (Taylor-Gooby 2004). 

 Familialistický režim sociálního státu je podle Esping-Andersena (1999) takový 

režim, který maximum sociálních závazků přenáší na domácnosti, zatímco de-

familialistický režim se snaží snižovat závislost jednotlivců na rodině, tím osvobozovat 

rodiny od sociálních závazků především péče o nejmenší děti nebo závislé seniory. 

Familialismus bývá častější v katolicky založených zemích, které mají v centru 

pozornosti rodinu jako primární sociální jednotku (např. Itálie, Španělsko). Vyznačují se 

také velmi omezenou a pasivní rodinnou politikou. Sociální služby či blahobyt 

jednotlivců jsou zajišťovány skrze rodinu, to ale vede k velkému závazku jednotlivých 

členů rodiny k ostatním často na úkor dalších sfér života (práce, volný čas). Na druhou 

stranu se de-familialistický režim vyznačuje snahou sejmout břemeno z domácností a 

snížit sociální závislost jednotlivců na příbuzenstvu skrze rodinná opatření státu, 

popřípadě trhu (Esping-Andersen 1999). 

 Na základě Esping-Andersenova konceptu familialismu další autoři rozvíjeli tuto 

typologii. Například Leitnerová (2003) rozšířila typologii o další úrovně, soustředila se 

především na pečovatelskou funkci rodiny, podle ní hodnotila slabý či silný 

familialismus/de-familialismus a jejich kombinací získala čtyři ideální typy. První z 
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nich je volitelný familialismus, kde stát zajišťuje pro všechny rodiče nejen placenou 

rodičovskou/mateřskou dovolenou, ale také široce rozšířené služby péče o malé děti. 

Jako jediný ze všech 4 typů umožňuje rodičům rozhodnout se, zda chtějí pečovat o malé 

dítě v domácnosti či využívat služby péče o děti. Zatímco explicitní familialismus nabízí 

pouze podporu pro péči o děti v rodině prostřednictvím dlouhé placené rodičovské či 

mateřské dovolené. Ale na druhou stranu, zde naprosto chybí alternativní péče, což 

explicitně vynucuje péči rodinnou. Další variantou je implicitní familialismus, který 

nezajišťuje ani de-familialismus, ani nepodporuje pečovatelskou funkci rodiny skrze 

opatření rodinné politiky. Péče o děti a závislé seniory je pouze na rodinách, pokud 

nenabízí jinou alternativu trh. Posledním typem je de-familialismus, který můžeme 

charakterizovat silnou de-familializací skrze státem či trhem zajišťovanou možnost péče 

a naprostou absencí familialistických opatření typu placené rodičovské dovolené. 

Autorka k novému pojetí konceptu familialismu přidává ještě genderové měřítko, kdy 

genderový familialismus přisuzuje péči v rodině pouze ženám (či mužům) a 

neumožňuje přechod mezi placenou prací a neplacenou péčí, proto má pečující rodič 

ztížené postavení ve společnosti. Zatímco de-genderovaný familialismus podporuje 

rovnost obou pohlaví ať už v placeném sektoru práce nebo v neplaceném sektoru péče o 

děti (Leitner 2003).  

 Bartáková (2008) řadí Českou republiku k zemím s genderově zatíženým 

explicitním familialismem. Především kvůli dlouhé rodičovské dovolené, která je v 

drtivé většině využívána ženami, genderově nerovným mzdám na pracovním trhu a 

ostatním okolnostem. Poslední důvod k tomuto zařazení je naprosto nerozvinutý a 

státem nepodporovaný systém péče o děti do 3 let věku (Bartáková 2008). 

 Jiná typologie rozlišuje tři respektive čtyři typy familialismu, a to standardní 

familialismus (familialism by default), neboli nepodporovaný familialismus, který se 

vyznačuje naprostou absencí veřejně poskytovaných služeb či finanční podpory na péči 

o děti. Další je podporovaný familialismus (supported familialism), kde stát poporuje 

rodiny v péči o děti v domácnosti skrze finanční transfery. A poslední de-familialismus 

ve kterém se stát snaží snížit odpovědnost rodin a závislost jednotlivých členů na 

rodinách. Existuje i čtvrtý typ na pomezí podporovaného familialismu a de-

familialismu, ale ten se prakticky nevyskytuje. V případě druhé typologie je ČR řazena 

k zemím s podporovaným familialismem, díky rodičovské/mateřské dovolené a 
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finančním transferům na podporu péče o děti v rodině (Sareceno 2010).  

 

1.3 Opatření na podporu harmonizace práce a rodiny 

 Jedna z definic harmonizace práce a rodiny je určena jako míra, do jaké se jedinec 

může stejnoměrně angažovat ve svých pracovních a rodinných rolích a zároveň být z 

naplnění obou rolí stejně spokojen (Greenhause 2003). Greenhaus (2003) také definuje 

3 součásti úspěšného naplnění harmonizace práce a rodiny, a to časovou vyváženost 

mezi prací a rodinou, vyváženost mentální účasti v pracovních a rodinných záležitostech 

a spokojenost s oběma sférami života. Naplnění těchto tří prvků tedy povede k 

úspěšnému sladění pracovního a rodinného života. K tomu mohou dopomoci také 

opatření poskytovaná státem či zaměstnavateli. Různí autoři se mírně liší v dělení těchto 

opatření do jednotlivých skupin. Plasová (2012) rozlišuje (1) opatření umožňující 

opuštění trhu práce z důvodu rodičovství a k tomu navázané finanční transfery, dále (2) 

legislativní ochranu rodičů na pracovním trhu, (3) služby formální péče o dítě a (4) 

opatření zajišťující flexibilní úpravy v zaměstnání. V této kapitole se budeme zabývat 

především opatřeními, které poskytuje stát či soukromá sféra, opatřením poskytovaným 

zaměstnavatelem dáme prostor v dalších kapitolách.  

1.3.1 Rodičovská dovolená
2
 

 První skupinu opatření tvoří rodičovská dovolená, zahrnujeme sem i mateřskou 

dovolenou, která je primárně určena pro matky a otcovskou pro otce. Rodičovská 

dovolená přináší rodičům možnost opustit na dočasnou dobu pracovní trh a pečovat o 

malé dítě. V jednotlivých zemích se liší především v délce a v tom, zda po dobu absence 

na pracovním trhu dostávají rodiče finanční příspěvek, který má kompenzovat ztracený 

příjem. Délka rodičovské dovolené je různá, může být dlouhá pouze 4 měsíce nebo 

několik let. Mezi země s nejdelší rodičovskou dovolenou patří země střední a východní 

Evropy (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Německo, Rakousko), potom severské 

země (Finsko, Norsko, Švédsko). Oproti tomu nejkratší rodičovskou dovolenou mají 

USA, Švýcarsko či Španělsko (Farré 2016).  

                                                 

2
 Termín rodičovská dovolená bude ozančovat souhrně mateřskou, otcovskou i rodičovskou dovolenou, 

pokud nebude uvedeno jinak. 
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 Rodičovská dovolená bývá často navázána na povinnost zaměstnavatele určitou 

dobu držet pracovní místo rodiči, který pečuje doma o dítě. Což má pozitivní vliv na 

návrat rodičů na pracovní trh, ale na druhou stranu může dobu absence na trhu práce 

naopak prodlužovat, protože nemotivuje ženy k dřívějšímu návratu. Mateřská dovolená 

je určená především pro ženy a umožňuje jim opustit zaměstnání nějaký čas před 

porodem dítěte a následně pečovat o novorozeně, jejím smyslem je mimo jiné i ochrana 

zdraví matky a dítěte. Otcovská dovolená umožňuje otcům strávit nějaký čas společně s 

čerstvě narozeným dítětem a případně i s matkou, ale není poskytována ve všech zemích 

EU. Na rodičovskou dovolenou nastupuje jeden z rodičů, případně se mohou i vystřídat, 

za účelem péče o malé dítě. Některé země mají určenou kvótu pro otce, tedy část 

rodičovské dovolené, která může či musí být čerpána otcem. Nejlepší výsledky však 

přináší, pokud je navázána na finanční bonus v případě, že se otec s matkou v péči o 

dítě na určitou dobu vystřídá (Dearing 2016). 

 Nejvíce pozitivních efektů na zaměstnanost rodičů přináší placená rodičovská 

dovolená dlouhá od několika měsíců po jeden rok. Především zvyšuje zaměstnanost 

žen, dále zvyšuje pravděpodobnost pozdějšího odchodu ze zaměstnání před porodem a 

dřívějšího návratu po narození dítěte. Také zvyšuje pravděpodobnost návratu ke 

stejnému zaměstnavateli, u kterého mají ženy vracející se do zaměstnání vyšší šanci na 

srovnatelné mzdy jako bezdětné ženy. Další pozitivní efekty jsou především v 

rovnoprávnějším postavení žen na pracovním trhu vůči mužům, díky krátké době 

absence na pracovním trhu a menší nerovnosti mezd způsobenou mateřstvím. Existuje 

také několik studií, které zaznamenávají efekt mateřské či rodičovské dovolené na 

pohodový vývoj a zdraví dětí, především v prvním roce jejich života (Gornick, Meyers 

2003).  

 Oproti tomu delší rodičovská dovolená trvající 2 a více roků, působí spíše 

opačně. Především zeslabuje vazby žen k pracovnímu trhu, ztěžuje jim návrat do 

zaměstnání (z důvodu zastarávání kvalifikace, ztráty pracovních návyků), a proto 

obecně spíše snižuje zaměstnanost žen. Dalším negativním efektem je zvýšení 

genderové nerovnosti také proto, že rodičovskou v drtivé většině čerpají ženy. Problém 

genderové nerovnosti u delší rodičovské dovolené může řešit tzv. otcovská dovolená, 

kdy otec na nějaký čas vystřídá matku doma a pečuje o dítě (Gornick, Meyers 2003).  

Farré (2016) mimo jiné zdůrazňuje roli otcovské dovolené v předcházení statistické 
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diskriminaci žen (kdy zaměstnavatelé předpokládají, že ženy budou dlouho doma s 

dětmi, oproti mužům, kteří mají nízkou absenci v zaměstnání). Větší zapojení mužů v 

péči o děti může změnit pohled zaměstnavatelů na absenci žen v práci, tudíž zlepšit 

jejich pozici na pracovním trhu (Farré 2016). 

1.3.2 Pracovněprávní ochrana rodin 

Cílem pracovně právní ochrany mateřství a rodičovství je zajištění ochrany před ztrátou 

zaměstnání v průběhu těhotenství a po určitou dobu po narození dítěte. Druhý cíl je 

navázán na zákaz diskriminace rodičů, která je považována za diskriminaci kvůli 

pohlaví. Základem pracovně právní ochrany rodiny je především právo žen na 

mateřskou, případně rodičovskou dovolenou, která, jak již bylo řečeno, má zajistit 

ochranu zdraví matky a dítěte a také v některých případech nahradit finanční příjem. 

Důležitou součástí je však ochrana před ztrátou zaměstnání z důvodu těhotenství či 

mateřství a nárok na navrácení po rodičovské dovolené na stejné či podobné pracovní 

místo ve stejné platové třídě. Některé země mají normy, které chrání ženu před 

propuštěním i určitou dobu po návratu z rodičovské dovolené (Addati et al. 2014). 

 Další součásti je ochrana proti diskriminaci z důvodu pohlaví či rodičovství, 

která se týká především žen. Matky, které jsou zaměstnané či usilují o zaměstnání, 

nesmí být v pracovních situacích, ale i při náboru pracovníků diskriminování z důvodů 

mateřství či těhotenství. Nesmí s nimi být zacházeno jinak než s ostatními pracovníky, 

což se týká také přístupu k zaměstnání, který předurčuje šance žen v nalezení 

zaměstnání. Na druhou stranu je velmi těžké prokázat, kdy je zaměstnaná žena 

diskriminovaná právě kvůli mateřství. Proto se diskriminace stále objevuje a je velmi 

těžké ji účinně zabránit. Je to především diskriminace při náboru, propouštění 

zaměstnanců, tlak na dobrovolné opuštění zaměstnání či obtěžování a další praktiky, 

které jsou v rozporu s ochranou zaměstnanců a zásadou ne-diskriminace. Diskriminaci 

zaměstnaných matek se snaží bránit i výše zmíněná omezení proti propouštění 

těhotných žen a žen s malými dětmi. Další možností ochrany je zákaz zjišťování, zda je 

zaměstnankyně těhotná či plánuje rodinu. Různé země implementují do své legislativy 

různá opatření na podporu zákazu diskriminace z důvodu pohlaví a pro zajištění 

rovných příležitostí pro ženy a muže (Addati et al. 2014). 

 Poslední součástí pracovně-právních opatření je zvýšená ochrana zdraví 

těhotných žen, žen s malými dětmi a kojících matek. Tyto úpravy mohou zahrnovat 
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omezené možnosti nařízení práce v noci či práce přesčas pro těhotné a kojící ženy, dále 

volno na lékařské prohlídky těhotných žen, zákaz rizikových prací, které by mohly 

ohrozit zdraví či život těhotných žen či matek malých dětí. V případě, že tyto podmínky 

nelze v dané pracovní pozici zajistit, má zaměstnavatel povinnost převést těhotnou nebo 

kojící ženu na jinou pozici. Kojící ženy mají navíc nárok na přestávky na kojení v 

průběhu pracovní doby, které se započítávají jako odpracované hodiny. Tato opatření by 

měla chránit především zdraví matky a dítěte, ale neměla by ji diskriminovat oproti 

ostatním pracovníkům. Všechna opatření vycházejí z doporučení Mezinárodní 

organizace práce (ILO) a následně je jednotlivé státy implementují do své legislativy. 

Často bývají spíše doporučující, a proto je na zaměstnavatelích, do jaké míry je 

dodržují. Pracovně-právní úpravy se také podílí na dřívějším návratu žen do zaměstnání, 

z důvodu lepších možností sladit práci a péči o nově narozené dítě (Addati et al. 2014). 

1.3.3 Služby péče o děti 

 Služby péče o malé děti jsou také velmi často využívaným opatřením, ale ne 

vždy je zajišťuje stát.  Každá země má určitý mix státních či soukromých zařízení pro 

různý věk dítěte, obvykle se rozlišuje péče o děti od narození do 3 let a děti od 3 do 6 let 

nebo do nastoupení do školní docházky. Můžeme rozlišovat také formální (jesle, 

školky), polo-formální (chůvy, pečovatelky) a neformální služby péče o děti (prarodiče, 

rodina, přátelé). Mix těchto služeb se v různých zemích liší v závislosti na různých 

faktorech, jako je pracovní vytížení rodičů, nabídka jednotlivých služeb, věk a počet 

dětí a další. Státní zařízení mají výhodu především v nižší ceně a také sledované kvalitě, 

na druhou stranu nejsou tato zařízení dostatečně flexibilní a mají obvykle přesně 

stanovené hodiny, kdy službu poskytují, nebo jsou určeny pouze pro určitou věkovou 

skupinu dětí
3
, což nemusí vyhovovat všem rodičům. Ti potom musí hledat alternativu a 

nemohou se spoléhat pouze na formální zařízení, proto je běžnou praxí kombinace 

formálních, polo-formálních a neformálních služeb péče o děti tak, aby vyhovovala 

požadavkům zaměstnaných rodičů. Polo-formální služby zahrnující hlídání chůvou v 

domácnosti bývají výrazně dražší a jejich kvalita se může velmi lišit (Naldini et al. 

2013). 

                                                 

3
 V ČR jsou školky určeny primárně pro děti ve věku od 3 do 6 let, pro mladší děti je dostupnost 

formálních služeb minimální nebo úplně chybí. 
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 Dostupnost a cena služeb péče o malé děti mají významný vliv na genderovou 

rovnost na pracovním trhu, protože ovlivňují zaměstnanost žen. Čím cenově i 

prostorově dostupnější služby péče o malé děti od nejútlejšího věku až po nástup do 

školy, tím větší je zaměstnanost žen v dané zemi. Proto mají politiky zaměřené na 

snížení ceny či zvýšení dostupnosti služeb péče o dítě pozitivní vliv pro harmonizaci 

práce a rodiny, ale také na předcházení dalším sociálním problémům, kterými jsou 

ohroženy především nízkokvalifikovaní rodiče s nízkým příjmem (Gornick, Meyers 

2003). Formální péče o malé děti tedy prokazatelně pozitivně ovlivňuje zaměstnanost 

žen, zatímco neformální péče má vliv na zaměstnanost negativní (Erhel, Guergoat-

Larivière 2013). Kvalitní dětská péče pozitivně ovlivňuje kognitivní vývoj dětí, zlepšuje 

jejich výsledky ve škole, což se projevuje nejvíce u dětí z rodin s horším 

socioekonomickým statusem. Na druhou stranu nízká kvalita služeb péče o děti může 

být problematická a může vést k tomu, že rodiče budou preferovat spíše péči v rodině 

(Gornick, Meyers 2003).  

1.4 Ženy a muži na pracovním trhu 

Nyní se podíváme na srovnání ukazatelů zaměstnanosti podle pohlaví v evropských 

zemích ve srovnání s Českou republikou. Postavení na pracovním trhu je také důležitým 

faktorem v problému harmonizace práce a rodiny. Lepší postavení na pracovním trhu 

může přinést zaměstnání, které je lépe placené a také přináší výhody a benefity, které 

rodičům umožňují lépe skloubit práci a rodinu. Celková zaměstnanost v roce 2014 

činila v ČR 73,5%, byla tedy o něco málo vyšší než je průměr EU (28) 69,2%. Z toho 

zaměstnanost mužů činila v ČR 82,2% a v EU (28) 75%, oproti tomu zaměstnanost žen 

byla v ČR 64,7% a EU (28) 63,5%. Zde vidíme, že zaměstnanost českých mužů výrazně 

přesahuje průměr EU (28) a patří dokonce k nejvyšší v EU, zato zaměstnanost českých 

žen je jen o málo větší, než je evropský průměr (podobně jako v Portugalsku či 

Slovinsku). Zaměstnanost žen vyšší než 70% můžeme najít v zemích jako je Německo, 

Dánsko, Finsko a nejvyšší zaměstnanost žen je ve Švédsku, nižší zaměstnanost než je 

evropský průměr najdeme ve Španělsku, v Polsku či na Slovensku. Ženy ve snaze sladit 

pracovní a rodinné povinnosti volí často zkrácené úvazky, proto v zemích s vysokou 

zaměstnaností žen najdeme i relativně velký podíl žen pracujících na zkrácený úvazek. 

Např. Německo (47%), Dánsko (35,7%) či Švédsko (38,3%), oproti ČR (10,4%), 
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přičemž průměr EU (28) činí 32,8% (Employment and unemployment (LFS).  

 Lepší ilustraci situace rodin ukáže zaměstnanost mužů a žen s alespoň jedním 

dítětem do 6 let věku. Průměr EU 28 v roce 2014 činil 86,5 % zaměstnaných mužů a 

60,6% zaměstnaných žen. Ve srovnání evropských zemí má ČR jednu z nejvyšších 

zaměstnaností mužů s alespoň jedním dítětem do 6 let, a to 93,8% oproti tomu 

zaměstnanost žen s dětmi ve věku do 6 let dosahuje pouhých 44,3%. Tyto statistické 

výsledky jasně ukazují na model muž živitel a žena pečovatelka, především v rodinách s 

nejmenšími dětmi. Zaměstnanost mužů s dětmi do 6 let vyšší než 90% a zároveň 

nejvyšší míry zaměstnanosti žen s dětmi můžeme najít především v severských zemích 

například ve Švédsku, Dánsku, potom v Nizozemí a Lucembursku, ale také ve 

Slovinsku. Vysoká zaměstnanost žen je ovlivněna mimo jiné relativně velkým podílem 

zkrácených úvazků. Na druhou stranu například Německo s největším procentem žen 

zaměstnaných na zkrácený úvazek dosahuje "pouze" 61,4% zaměstnaných žen s dítětem 

do 6 let (podobně jako Finsko či Velká Británie). Podobně nízkou zaměstnanost žen s 

dětmi do 6 let jako v ČR můžeme najít například na Slovensku (38,1%), v Maďarsku 

(38,4%) či v Řecku (49,8%) (Database: Employment rate). Ze statistických dat tedy 

vyplývá, že ženy vlivem své mateřské role často opouští pracovní trh, což s sebou 

přináší mnohé problémy, kterým ženy čelí při opětovném návratu. Muži jsou naopak 

nuceni být pro rodinu živitelem a zdrojem financí, a proto se s narozením dítěte a 

dočasným odchodem ženy z pracovního trhu zvyšuje jejich zaměstnanost. 
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2 Harmonizace práce a rodiny z 

perspektivy rodičů 

V této kapitole se zaměříme především na pozici zaměstnaných rodičů v problému 

harmonizace práce a rodiny. Mezi nejdůležitější potřeby rodičů řadí Plasová (2012) 

potřebu peněz a času. Vzhledem ke zvýšeným nákladům na výchovu dětí a v prvních 

fázích sníženým příjmům vlivem odchodu jednoho z rodičů z pracovního trhu je pro 

rodiče potřeba peněz aktuálnější než v jiných životních fázích. Potřeba peněz však může 

být na úkor druhé zásadní potřeby, a to času. Pokud si rodiny nevystačí s příjmy, snaží 

se hledat řešení například nalezením placeného přivýdělku nebo prací přesčas a 

dostávají se tak do konfliktu s potřebou pečovat o děti. Potřeba času souvisí s potřebou 

flexibility zaměstnaných rodičů především proto, že služby péče o děti ne vždy 

korespondují s pracovní dobou rodiče a také kvůli potřebě trávit více času aktivitami s 

dětmi. V první části této kapitoly se zaměříme na životní cyklus rodiny a na to, jak se v 

průběhu proměňují potřeby rodin a problém harmonizace práce a rodiny. V další části 

budeme zkoumat, jak ovlivňuje sladění práce a rodiny genderové uspořádání mezi 

partnery. Dále se zaměříme na postavení rodičů na pracovním trhu a na problémy, 

kterým musí čelit především matky. Poslední část bude zaměřena na teorie jednání, 

především teorii racionální volby a preferenční teorii, prostřednictvím kterých budeme 

zkoumat strategie rodičů, kteří čelí konfliktu práce a rodiny. 

2.1 Proměny problému sladění práce a rodiny v průběhu životního 

cyklu 

Problém harmonizace pracovního a rodinného života se často zkoumá také z pohledu 

životního cyklu rodin. Je logické, že během života každé rodiny se intenzita vnímání 

problému sladit práci a rodinu postupně zesiluje a poté slábne, což kopíruje právě 

jednotlivé fáze života. Tyto fáze se v teorii různě odlišují, můžou zahrnovat 

demografické mezníky či profesní kariéru nebo je lze pojmout podle věku nejmladšího 

dítěte v rodině, bývají také odlišné z pohledu žen a mužů. Pojetí problému harmonizace 

prostřednictvím fází životního cyklu rodin je výhodné nejen v případě zkoumání 
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problému, ale může posloužit také prakticky v oblasti HR. Znalost potřeb rodin v 

jednotlivých fázích cyklu může umožnit implementaci co nejefektivnějších opatření a 

snížit plýtvání finančních zdrojů zavaděním nevhodných opatření.  

 Jak již bylo řečeno, fáze životního cyklu jsou různé a diferencují se i podle 

pohlaví, vzdělání či věku. Autoři se mírně odlišují v dělení jednotlivých fází, ale životní 

cyklus rodiny začíná s narozením dítěte a přechodem k rodičovství. Tato fáze je 

charakteristická především novou povinností rodičů pečovat o novorozeně, na druhou 

stranu rodiče v této fázi bývají mladí a jsou na startu své kariéry, proto i pracovní 

vytížení vyžaduje velké nároky, mimo jiné kvůli nutnosti finančně zajistit rodinu. 

Dochází tedy ke kumulaci velkého pracovního vytížení, nových rodinných povinností a 

starostí s finančním zajištěním rodiny. V této fázi rodiče nejvíce pociťují problém sladit 

pracovní a rodinný život. Další fáze je spojena s přítomností dítěte do 6 let v rodině. Z 

pohledu konfliktu práce a rodiny vyznívá podobně jako předchozí fáze, ale na druhou 

stranu je více riziková pro matky samoživitelky, pro které je sladění práce a péče 

zásadní i kvůli finančnímu zajištění rodiny, kde chybí partner. Třetí fáze je spojená s 

nástupem dětí do školy, v této fázi se snižují nároky dětí na každodenní péči, ale na 

druhou stranu bývá problém s nárazovou potřebou hlídání dětí. Rodiče také tráví svůj 

volný čas více různými aktivitami s dětmi. Předposlední fáze cyklu jsou rodiny s 

adolescentními dětmi. V této fázi dochází ke snížení tíhy problému sladit práci a rodinu, 

protože děti jsou již relativně samostatné a rodiče za svůj dosavadní život získali již 

dostatek zkušeností, jak řešit konflikty mezi prací a rodinou. Poslední fáze se nazývá 

fáze "prázdného hnízda" a je spojena s odchodem dospělých dětí z domu. Tato fáze se 

vyznačuje nejnižším pociťovaným konfliktem mezi zaměstnáním a péčí o rodinu, ale 

také s velkým množstvím změn spojených se stěhováním dětí, zvýšeným rizikem 

rozvodu či onemocnění jednoho z partnerů nebo nutností péče o stárnoucí rodiče, kteří 

se o sebe nedokážou postarat sami, případně i výpomoc v péči o vnoučata (Erickson et 

al. 2010).  

 Studie prokazují, že největší konflikt mezi sférou práce a rodiny pociťují rodiny 

s předškolními a školními dětmi. Na druhou stranu se harmonizace práce a rodiny v 

jednotlivých fázích příliš neodlišuje, kromě fáze poslední, kdy dospělé děti opouštějí 

rodinu (Wepfer et al. 2015). Rodiče předškolních dětí vnímají zdroj konfliktu 

vycházející spíše z rodinných povinností, zatímco rodiče školních dětí vnímají jako 
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větší zdroj konfliktu práci. Což můžeme interpretovat tak, že rodiče předškoláků mají 

větší potíže zvládnout samotnou péči o děti, která je náročná, a u školních dětí pociťují 

přílišné pracovní vytížení a nedostatek času, aby se mohli účastnit aktivit dětí (Erickson 

et al. 2010). Muži pociťují výrazně vyšší nároky na vykonávání zaměstnaní oproti 

ženám, důvodem je to, že častěji do rodiny přinášejí finanční prostředky, zatímco ženy 

pečují o domácnost a malé děti a mají případně roli druhého živitele, proto se cítí méně 

zatíženy pracovními povinnostmi. Ženy na druhou stranu nejenže pociťují větší 

zodpovědnost za péči o děti než muži, ale také vykonávají většinu prací s péčí o děti 

spojenou, především v první fázi rodinného cyklu mohou pociťovat větší břemeno péče 

o dítě než muži. Muži tedy tráví s dětmi méně času, který je většinou naplněn spíše 

hraním (Wepfer et al. 2015).  

 Prostředkem, který má pozitivní vliv na konflikt mezi prací a rodinou ve všech 

fázích rodinného života, je především flexibilita v práci, ať už časová nebo prostorová. 

Ženy často využívají zkrácené pracovní úvazky, které efektivně pomáhají sladit 

pracovní a rodinný život, ale mají také svoje úskalí. Úspěšné sladění pracovních a 

rodinných rolí se pozitivně projevuje na vnímání celkové spokojenosti v životě, 

především pracovní spokojenost, dosahování pracovních a životních úspěchů, 

spokojený manželský a rodinný život (Erickson et al. 2010).  

2.2 Genderové uspořádání rolí v rodině 

Další důležitý aspekt v problému harmonizace práce a rodiny je uspořádání rolí v 

rodině. Je to především rozložení placené a neplacené práce mezi oba partnery, která 

zahrnuje péči o domácnost a děti a také finanční zajištění prostřednictvím vykonávání 

placeného zaměstnání. Ve většině případů muži tráví většinu svého času ve sféře 

placené práce a ve sféře neplacené péče o domácnost či rodinu značně zaostávají za 

ženami. Ženy, především ty zaměstnané čelí vysokým nárokům nejen v placeném 

zaměstnání, ale i doma, kde zastávají větší díl práce, která s přítomností dítěte v rodině 

ještě přibývá (až 3x více času oproti mužům). Nevyrovnanost rozdělení práce v 

domácnosti mezi muže a ženy má vliv i na zapojení žen v placeném zaměstnání. Čas 

strávený v placeném zaměstnání žen je oproti mužům menší, v důsledku opuštění trhu 

práce kvůli mateřství nebo práce na zkrácený úvazek. Dělba genderových rolí není 

ovlivněna pouze preferencí rodičů, ale je značně i pod vlivem institucionálních faktorů, 
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jako jsou například rodinná politika státu nebo situace na pracovním trhu. Tyto aspekty 

spolu s preferencí partnerů utvářejí konečné uspořádání v rodinách (Gornick, Meyers 

2003). 

 Hned několik autorů se věnuje genderovému rozdělení rolí v rámci rodiny, jako 

například Cromptonová (1999 in Gornick, Meyers 2003). Ta rozlišuje 5 různých 

modelů od tradičních vycházejících z historické podoby rodiny až po ty ideální, 

genderově vyrovnané. První model se nazývá "muž živitel-žena pečovatelka", v tomto 

typu uspořádání je práce partnerů v rodině velmi specializovaná. Muž se věnuje 

placenému zaměstnání a finančně zajišťuje rodinu, zatímco žena je v soukromé sféře 

domácnosti, kde pečuje o děti a vykonává domácí práce, tím umožňuje partnerovi 

věnovat se pouze práci a nebýt vázán jinými závazky. Tento model byl dominantní 

především v první polovině 20. století a začal se přetvářet až s masivním nástupem žen 

do sféry placeného zaměstnání.  

 Druhý model je lehkou obměnou modelu předchozího a nazývá se "dva výdělky-

žena pečovatelka na částečný úvazek". Podobně jako v prvním případě muž na plný 

úvazek pracuje a "živí" rodinu. Žena je také součástí sféry placeného zaměstnání, ale 

pouze na úvazek částečný, zbytek času věnuje péči o domácnost a děti. Tento typ 

můžeme najít v zemích jako Velká Británie či Nizozemí, kde velká část žen po narození 

dítěte zůstává nějaký čas doma a potom nastupuje na zkrácený pracovní úvazek, aby se 

mohly dostatečně věnovat rodině a domácnosti (Gornick, Meyers 2003).  

 Další dva modely se liší jen minimálně je to typ "dva výdělky-stát jako 

pečovatel" a "dva výdělky-trh jako pečovatel". Oba modely jsou založeny na tom, že 

oba rodiče pracují na plný úvazek a roli pečovatele přejímají instituce mimo rodinu. 

První typ se nejčastěji vyskytuje v zemích střední a východní Evropy (především bývalé 

socialistické země), ale také například ve skandinávských zemích. Stát zde zajišťuje 

široce dostupné služby formální péče o děti. Druhý typ se liší pouze v tom, že služby 

péče o děti neposkytuje stát, ale místo něj trh. Nejrozšířenější je tento model uspořádání 

rolí v rodině v USA a dalších západních liberálních zemích. Je spojen s velmi vysokou 

zaměstnaností matek, které široce využívají soukromé služby, a proto ho můžeme 

považovat za velmi genderově vyrovnaný. Na druhou stranu se tyto služby vyznačují 

rozličnou kvalitou a také nízkou cenou. V tomto sektoru pracují především ženy, které 

ale nejsou dostatečně finančně ohodnoceny, což vede zpětně k nerovnosti ženského 
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pohlaví ve společnosti (Gornick, Meyers 2003).  

 Poslední ideální model se nazývá "dva výdělky-dva pečovatelé" a vyjadřuje to, 

že se muž i žena stejnou měrou podílejí na financování rodiny prostřednictvím 

placeného zaměstnání, ale i na péči o děti a domácnost, která je poskytována z velké 

části v rodině. Tento model je považovaný za ideální, genderově vyvážené rozdělení rolí 

mezi partnery. K dosažení tohoto modelu v naší společnosti by bylo nutné zrealizovat 

několik kroků. Současné modely jsou postavené na částečné specializaci, zatímco 

rovnostářský model je založen na sdílení všech rolí mezi partnery stejnou měrou. 

Obvykle jsou to muži, kteří o domácnost a děti pečují méně, proto by bylo nutné zvýšit 

jejich zapojení v domácí sféře. Tento model také předpokládá větší zapojení rodičů v 

péči o malé dítě na úkor zaměstnání, což v současnosti bývá spíše naopak. Dalším 

důležitým bodem je zajištění kvalitní náhradní péče mimo rodinu, která umožní oběma 

rodičům pracovat na plný úvazek. Důvody, proč je tento model pouze ideální a 

vyskytující se pouze minimálně jsou různé, například nedostatečná institucionální 

podpora jako placená rodičovská pro otce, kvalitní, dobře placená práce s přiměřenou 

pracovní dobou nebo kvalitní, cenově dostupná péče o děti. Pokud by byly více 

nakloněny institucionální a strukturální podmínky genderové rovnosti v domácnostech, 

více lidí by preferovalo tento typ uspořádání rolí v rodině (Gornick, Meyers 2003). 

 Na druhou stranu existují také názory, které tvrdí, že nerovné rozdělení rolí v 

rodině reflektuje preference mužů a žen, které jsou u obou pohlaví rozdílné. U žen má 

rodina a péče o ni větší prioritu než kariéra, a proto věnují větší díl svého času péči o 

domácnost a děti než muži. Na tuto hypotézu navazuje teorie preferencí C. Hakimové, 

která tvrdí, že existují různé typy žen, část z nich je nakloněna více rodině a část kariéře 

a poslední skupina žen má priority v obou oblastech. Jinými slovy lidé jsou různí a mají 

různé preference, a proto ne všichni mají zájem o genderově vyrovnané rozložení rolí. 

Druhá teorie vysvětluje převahu nerovného rozložení rolí ekonomicky. G. Becker (1981 

in Gornick, Meyers 2003) vysvětluje, že partneři činí volbu společným racionální 

rozhodnutím, tedy, že se partneři specializují na různé oblasti kvůli tomu, že je to pro ně 

efektivní. 

2.3 Postavení rodičů na pracovním trhu 

Důležitým faktorem při zkoumání problému harmonizace práce a rodiny je postavení 
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rodičů na pracovním trhu. V této části se pokusíme popsat, jaké postavení mají rodiče 

na pracovním trhu oproti bezdětným ženám a mužům a co je na pracovním trhu 

znevýhodňuje. V souvislosti s rodičovstvím jsou nejvíce ohroženou skupinou matky, 

jejichž péče o novorozené dítě je těžko zastupitelná, což je také jeden z důvodů, proč 

matky častěji než otcové opouští trh práce. Další z důvodů je čistě ekonomický a souvisí 

s genderovou nerovností na pracovních trzích, tudíž s nižším platem žen. Rodinám se 

jednoduše vyplatí více zvolit pro péči o dítě toho rodiče, který má menší příjem, což je 

častěji žena (Kotýnková 2012).  

 Dlouhá doba absence na pracovním trhu přináší pro ženu problém v podobě 

ztíženého návratu z důvodu zastarávání kvalifikace, ztráty pracovních návyků, kontaktů 

a pracovních příležitostí. Důsledkem je pak zpomalený kariérní růst (Kotýnková 2012) a 

tzv. "wage penalty" nižší finanční ohodnocení matek z důvodu mateřství a opouštění 

pracovního trhu (Gornick, Meyers 2003). Zaměstnanost matek, ale i otců ovlivňuje i 

přítomnost partnera, v případě, že v rodině partner je vykazuje druhý rodič vyšší 

zaměstnanost a nižší nezaměstnanost než v rodinách bez partnera. Rozdíl v 

zaměstnanosti je velmi výrazný především u žen v rodinách s partnerem a bez partnera 

(Plasová 2012). Důležitým individuálním aspektem je především dosažené vzdělání 

rodičů, ti s vyšším vzděláním vykazují vyšší míry zaměstnanosti (Erhel, Guergoat-

Larivière 2013). Postavení žen na pracovním trhu je ve většině Evropy odlišné od 

postavení mužů. Ženy v porovnání s muži čelí častěji nezaměstnanosti, a také jsou 

nuceny přijímat pracovní úvazky s malou jistotou udržení si pracovního místa jako 

pracovní úvazky na dobu určitou nebo zkrácené úvazky, které jsou často méně výhodné 

než práce na plný úvazek (Kotýnková 2012). 

 V České republice tedy ženy ve srovnání s muži čelí většímu tlaku na sladění 

pracovních a rodinných povinností, a to především z důvodu kombinace mateřství a 

ekonomické aktivity. Ženy s dítětem do 6 let vykazují nízkou zaměstnanost, zatímco 

muži s dítětem do 6 let zase zaměstnanost výrazně vyšší. Zaměstnanost bezdětných žen 

a mužů se liší minimálně. Je tedy zřejmé, že míra zaměstnanosti žen v důsledku 

mateřství výrazně klesá, u mužů dochází naopak k růstu zaměstnanosti v důsledku 

otcovství. Velmi nízkou zaměstnanost žen do 6 let věku dítěte vysvětluje dlouhá 

mateřská a rodičovská dovolená, respektive finanční příspěvky spojené s narozením 

dítěte. Jedním z důvodu může být také málo příležitostí práce na zkrácený úvazek, které 
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by ženám umožnily zapojit se na pracovní trh dříve po narození dítěte (Kotýnková 

2012). 

2.4 Teorie vysvětlující jednání rodičů 

Teorie jednání nám mohou pomoci osvětlit to, jak se rodiče chovají v různých situacích 

spojených s harmonizací práce a rodiny a také, jaká volí řešení a proč. Existuje hned 

několik teorií, které se snaží předvídat a popsat rozhodování rodin v různých situacích. 

Například podle teorie racionální volby se rodiče snaží rozhodovat racionálně, tedy že 

posoudí všechny jim známé možnosti a vyberou tu, která maximalizuje jejich užitek a 

tím se snaží uspokojit potřeby svoje, ale i dalších aktérů.V případě jednání rodičů může 

hrát roli i institucionální teorie, která předpokládá vliv institucionálního rámce a norem 

na jednání organizací v přeneseném smyslu i jednání jedinců. Znamená to, že rodiče se 

nerozhodují jenom racionálně, ale jsou ovlivněni zákony a institucemi, které je nutí k 

určitému jednání. Touto teorií se blíže zabýváme v následující kapitole v teorii jednání 

zaměstnavatelů. Další teorie, která nám může pomoci osvětlit jednání rodičů, je 

například preferenční teorie, která se zaměřuje především na ženy a jejich preference ve 

vztahu k rodině a práci. Podle této teorie, jsou to právě ženy, kdo má větší vliv na 

rozhodnutí o rodinném životě a práci.  

2.4.1 Preferenční teorie 

Preferenční teorii vytvořila C. Hakimová (2000) a tato teorie se snaží vysvětlit a 

předpovídat rozhodování žen mezi rodinou a zaměstnání. Hakimová tvrdí, že v historii 

došlo k několika milníkům, které vedly ke změně postavení žen ve společnosti a k 

otevření se možností a příležitostí pro ženy ve 21. století. Jako nejdůležitější body vidí 

Hakimová "antikoncepční revoluci", kdy se právo rozhodovat o založení rodiny dostalo 

z rukou mužů do rukou žen a jako druhý bod "revoluci v rovných příležitostech", která 

zajistila, že ženy dostaly rovný přístup k jakémukoliv zaměstnání na pracovním trhu, 

dále byla v některých zemích zakázána diskriminace pohlaví a ženy tak získaly přístup i 

do veřejných sfér. Dalšími milníky byly rozvoj úřednických pozic, které byly pro ženy 

atraktivnější než pozice dělnické, dále rozvoj prací vhodných pro skloubení s péčí o 

rodinu, tedy zkrácené úvazky či méně náročné pozice. Poslední změnou bylo vnímání 

důležitosti hodnot a osobních preferencí při výběru životního stylu v moderní bohaté 
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společnosti (Hakim 2000). Teorie preferencí je dále postavena na tom, že ženy jsou 

heterogenní bytosti, které se liší ve svých aspiracích týkajících se práce a rodiny. V 

dnešních společnostech nemůžeme najít jednu homogenní skupinu žen, ale tři 

protichůdné skupiny, které se odlišují v tom, jaké životní hodnoty a preference 

zastávají. Tyto životní preference určují, zda bude žena zaměstnaná a jakou podobu 

bude její zaměstnání mít, dále určují počet dětí a také to, jak budou jednotlivé ženy 

reagovat na veřejnou a sociální politiku státu (Hakim 2003). Hakimová tyto preference 

přeměnila ve 3 ideální typy žen v moderních společnostech. 

 První typ jsou adaptivní ženy, které jsou stejnou měrou orientované na 

zaměstnání, ale i na rodinu. Adaptivní ženy v populaci převažují, obvykle pracují i po 

narození dětí, ale často si vybírají zkrácené úvazky, aby mohly dobře zajistit péči o děti 

a domácnost. Pro adaptivní ženy je také důležitá sociální politika, politika 

zaměstnanosti a rovných příležitostí. Druhým typem jsou ženy orientované na práci, 

které se vyznačují preferencí kariéry před rodinným životem. Jejich počet je ve 

společnosti v menšině, na druhou stranu, takto orientovaných mužů můžeme najít 

většinu (Hakim 2000). Hakimová (2003) tímto vysvětluje, proč ve veřejné sféře, na 

pracovním trhu či v politice mají muži převahu nad ženami. Takto orientovaní lidé 

vyhledávají aktivity ve veřejné sféře především pracovní kariéru, sport, umění či 

politiku. Rodinný život je velmi ovlivněn jejich kariérou, proto není výjimkou, že tyto 

ženy bývají bezdětné, i když jsou vdané. Jejich reakce na sociální či rodinnou politiku 

státu je nulová. Poslední preferenční typ tvoří ženy orientované na rodinu, které mají 

své priority v péči o domácnost a děti. Těchto žen je ve společnosti také menšina, 

obvykle po svatbě přestávají pracovat, pokud není rodina ve finanční tísni, a pečují o 

velkou rodinu. Proto je pro ně sociální a rodinná politika státu velmi určující, a to 

především v počtu dětí, kterých rodina má (Hakim 2000). 

 Tato teorie může pomoci vysvětlit rozmanitost řešení konfliktu práce a rodiny, 

také osvětluje to, proč jsou jednotlivá opatření na podporu harmonizace a rodiny 

přijímána různě. Je to především proto, že zaměstnaní rodiče mají různé prioritní 

hodnoty a preference, a proto někteří zvládají sladění pracovních a rodinných rolí lépe a 

někteří hůře. Volba opatření na podporu harmonizace by tedy měla zahrnovat širokou 

škálu možností, aby usnadnila zaměstnaným rodičům život co nejvíce. Na druhou stranu 

tato teorie bývá také kritizování jinými vědci. Hakimová sama připustila, že na jednu 
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stranu jsou rozhodující v chování žen preference, ale na druhou stranu hrají u některých 

žen velkou roli institucionální podmínky. Jeden z bodů kritiky ostatních autorů se 

zaměřuje na těžkou zobecnitelnost této teorie mimo vyspělé západní země, dále tato 

teorie příliš nebere v úvahu chudobu a rozdíly ve společnosti (Valentová 2004), které 

nutí ženy pracovat či přizpůsobovat svoje preference strukturálním a institucionálním 

podmínkám. Dále je tato teorie kritizována, protože nebere názor partnera jako určující 

pro životní dráhu ženy, ve skutečnosti ale partner hraje v této situaci velkou roli 

(Kangas, Rostgaard 2005 in Bartáková 2008).  
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3 Zaměstnavatelé a harmonizace práce a 

rodiny 

Role zaměstnavatele v problému sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců je 

stěžejní. Mimo povinná opatření, která zavádí stát (rodičovská dovolená, volno na 

ošetřování člena rodiny a další), je implementace dalších opatření čistě na vůli 

zaměstnavatele. Nejčastěji organizace zavádí tzv. flexibilní úvazky, které nevytvářejí 

přílišné náklady a jsou široce přijímány i zaměstnanci, kteří konflikt mezi rodinným a 

pracovním životem nepociťují. Chování zaměstnavatele v tomto problému zkoumalo 

hned několik autorů a lze vysvětlit různými teoriemi. V naší práci se zaměříme na 

institucionální teorii a na teorii racionální volby, kterými je jednání organizací nejčastěji 

vysvětlováno. Dále budeme zkoumat, která opatření mohou zaměstnavatelé zavádět a 

jaký mají přínos pro harmonizaci pracovního a rodinného života. Další část této kapitoly 

se bude věnovat konceptu společenské odpovědnosti firem. Vliv problému harmonizace 

práce a rodiny na pracovní výkon zaměstnanců budeme diskutovat v další části. A v 

poslední části se zaměříme na specifika neziskových organizací a řízení lidských zdrojů. 

3.1 Teorie vysvětlující jednání zaměstnavatelů 

Zavádění opatření ke sladění práce a rodiny zaměstnavateli je vysvětlováno také 

institucionální teorií. Tato teorie tvrdí, že organizační chování je určováno a také 

omezováno legislativními tlaky, především sociálními normami a legislativními 

pravidly. Zaměstnavatelé jsou tedy pod tlakem, který je nutí k totožnému chování. 

Zavádění nových opatření na podporu harmonizace práce a rodiny je podle této teorie 

výsledkem již zmíněného institucionálního tlaku. Zdroje těchto tlaků jsou různé, 

například vycházejí ze státu, odborů, profesních, veřejných a soukromých zájmových 

skupin. Podle výzkumů, ale tato teorie příliš neplatí, protože chování jednotlivých 

organizací se liší, na druhou stranu je nutné brát v potaz institucionální tlaky, které 

jednání organizací ovlivňují, ale nejsou rozhodujícím aspektem. Tyto rozdíly Plasová  

(2012) na základě dalších autorů vysvětluje procesy globalizace a přechodem k 

postindustriální společnosti, které způsobily tlak na efektivitu a konkurenceschopnost a 
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také rozpadání klasických hierarchických struktur v organizacích.  

 Druhá teorie vysvětlující jednání organizací je postavena na teorii racionální 

volby. Zaměstnavatelé podle této teorie zvažují jakékoliv jednání podle nákladů a 

výnosů, které jim přinese a snaží se jednat tak, aby co nejvíce maximalizovali svůj zisk, 

potažmo zisk celé organizace. Zaměstnavatelé tedy při zavádění opatření na podporu 

harmonizace práce a rodiny poměřují náklady na jejich realizaci a přínosy vycházející z 

realizace těchto opatření. Den Dulk et al. (2012) rozpracovává tuto teorii a částečně ji 

propojuje s předchozí tak, že vnímá institucionální prostředí a specifické charakteristiky 

organizace jako zdroje a omezení, které ovlivňují náklady a výnosy při zavádění 

opatření na podporu harmonizace práce a rodiny. Každé rozhodování nad zavedením 

podobných opatření je tzv. "obchodním scénářem" (buisiness case), který hodnotí, jestli 

se tato opatření organizaci vyplatí a budou pro ni přínosem. "Například zaměstnavatelé 

zavádějí ochotněji opatření jako podporu formální péče o děti, pokud předpokládají, že 

se tím zvýší produktivita, dojde k přilákání a udržení si kvalitních pracovníků." (den 

Dulk et al. 2012, s.2787, vlastní překlad) Dnešní zaměstnavatelé ovšem nejsou 

orientovaní pouze na zisk, ale i na jiné cíle, například dobrou reputaci a status ve 

společnosti nebo harmonické vztahy se svými zaměstnanci. Z této perspektivy není na 

zavádění těchto opatření pohlíženo pouze z hlediska zisku a nákladů, ale také z hlediska 

ostatních přínosů. Nejen že tato opatření usnadňují život rodinám, ale také mají 

pozitivní vliv na produktivitu organizace skrze snížení nadměrné absence a fluktuace 

zaměstnanců a většího ztotožnění se s organizací a oddanosti zaměstnanců. Teorie 

racionální volby tedy může zahrnovat i institucionální prostředí, které určují národní 

vlády, které tak mohou částečně ovlivňovat jednání organizací (den Dulk et al.2012). 

Stejně tak může zahrnovat i charakteristiky organizací, které také ovlivňují zavádění 

opatření na podporu sladění pracovních a rodinných rolí. Mezi ty rozhodující 

charakteristiky Plasová (2012) na základě dalších autorů řadí velikost organizace, 

příslušnost organizace k veřejnému či soukromému sektoru a podíl žen na pracovní síle 

organizace. 

3.2 Společenská odpovědnost organizací 

Jedním z dalších motivů pro zavádění opatření na podporu harmonizace práce a rodiny 

může být právě koncept Společenské odpovědnosti firem (CSR). Tento koncept je 
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založen na myšlence, že jednotlivé organizace nejsou osamoceny, ale jsou obklopeny 

prostředím, ve kterém se nacházejí stakeholdeři, kteří jsou pro organizaci velmi důležití. 

Organizace je tedy součástí sítě a jakékoliv její jednání má dopady na okolí a již 

zmíněné stakeholdery. Sociálně odpovědná organizace tedy musí hledat rovnováhu 

mezi svými vlastními zájmy a zájmy ostatních stakeholderů (Gołaszewska-Kaczan 

2015). Jednotlivé aktéry obklopující organizaci můžeme rozlišit na vnitřní a vnější, 

mezi vnitřní patří především zaměstnanci a vnější stekeholdeři jsou například zákazníci, 

komunita či obchodní partneři. Pro naši práci jsou důležité aktivity sociální 

odpovědnosti především uvnitř organizace. Tyto aktivity zahrnují především rozvoj 

lidského kapitálu zaměstnanců, jejich ochrana bezpečnosti a zdraví při práci, ale také 

například podpora genderové rovnosti a rovných příležitostí pro muže a ženy a v 

neposlední řadě podpora sladění pracovních a rodinných závazků (Stropnik 2010). 

Dalším znakem sociálně odpovědných organizací je to, že jejich hlavním cílem není 

pouze zisk či v případě neziskových organizací dosahování stanovených cílů, ale také 

další environmentální a sociální aspekty, což je znázorněno pojmem "people, planet 

profit". Dále také usilují o dlouhodobou udržitelnost organizace, ne pouze o krátkodobý 

zisk, s tím je spojena právě orientace i na jiné cíle než ekonomický růst organizace 

(Trnková 2004).  

 Motivace pro zavádění opatření v souladu se strategií CSR je tedy především v 

tom, že zaměstnavatel sice vynaloží náklady na implementaci těchto opatření, ale na 

druhou stranu se mu dostane přidané hodnoty. Především ze strany lepšího výkonu 

zaměstnance, ale také zvýšení atraktivity organizace z vnějšku, především pro 

potenciální zaměstnance, klienty či obchodní partnery. Zavedení opatření má tedy vliv 

na různé stakeholdery, ale i na samotnou organizaci a její výsledky. Zlepšení 

pracovního prostředí může vést k uvolnění napětí v organizaci a zvýšení kreativity 

zaměstnanců, dále také k získání kvalitních zaměstnanců a snížení fluktuace 

(Gołaszewska-Kaczan 2015). Opatření na podporu harmonizace práce a rodiny často 

nepřímo vedou i k větší genderové rovnosti v organizaci a k rovným příležitostem pro 

muže a ženy, které jsou častěji znevýhodněny právě mateřskou rolí, která jim zamezuje 

dosáhnout stejného postavení na pracovním trhu, jako mají muži (Stropnik 2010).  
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3.3 Opatření usnadňující harmonizaci práce a rodiny 

V první kapitole jsme se zajímali o státem zaváděná opatření, která si kladou za cíl 

usnadnit sladění pracovních a rodinných rolí. Nyní se zaměříme na opatření, kterými 

může zaměstnavatel zmírňovat konflikt mezi prací a rodinou u svých zaměstnanců. 

Mezi nejrozšířenější opatření můžeme řadit flexibilní pracovní úvazky, dále je 

důležitým opatřením podpora formální péče o děti, která je již výrazně méně rozšířená. 

Poslední typ opatření jsme souhrnně nazvali prorodinné klima, které určuje možnosti 

využívání předchozích opatření, protože pokud je zaměstnavatel "family-friendly" je 

větší pravděpodobnost, že bude ochoten zavádět opatření na podporu flexibility a 

formální péče o děti. Prorodinné klima je také rozhodující při přiznávání nároků rodičů 

na zákonem stanovená opatření jako rodičovskou dovolenou nebo volno na ošetřování 

člena rodiny a další úpravy týkající se práce těhotných či kojících žen. Tato opatření 

jsou sice zákonem daná, ale jejich dodržování bývá spíše na dohodě mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

3.3.1 Flexibilní pracovní úvazky 

Jak již bylo řečeno, flexibilní pracovní úvazky jsou velmi často zaváděným opatřením, 

které má podpořit snížení konfliktu mezi prací a rodinou. Jako flexibilní pracovní 

úvazky označujeme především zkrácení pracovní doby, která umožní rodičům trávit 

více času doma s dítětem, nebo pružnou pracovní dobu, která umožňuje rozložit 

pracovní dobu podle potřeb rodičů. Poslední možností je výkon práce mimo místo 

pracoviště, nejčastěji práce z domu prostřednictvím komunikačních technologií. V 

některých zemích mohou být tyto úpravy ošetřeny legislativou státu, nejčastěji se týká 

maximálního počtu odpracovaných hodin a podobných omezení. 

 Problémem flexibilních úprav práce je to, že jejich nastavení nemusí být pro 

rodiče vždy vhodnou alternativou, jak sladit práci a rodinu, pokud nejsou dodrženy 

určité podmínky. Jak uvádí Plasová (2012) na základě dalších autorů je třeba naplnit 

tzv. family-friendly flexibilitu. Tedy zda jsou (1) flexibilní úvazky dostupné rodičům, (2) 

zda jejich nastavení odpovídá potřebám rodičů, (3) zda dostupnost těchto opatření není 

vykoupena snížením kvality či jistoty zaměstnání (nároky na sociální zabezpečení, 

firemní benefity, možnost pracovního postupu, výše mzdy, délka pracovního kontraktu 

atp.). Firmy jsou ochotnější zavádět flexibilní pracovní úpravy také proto, že mají oproti 
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ostatním opatřením speciální pozici především proto, že jsou oblíbené i u zaměstnanců, 

kteří nejsou rodiči a neřeší problém sladění pracovních a rodinných rolí. Tato opatření 

nepřináší příliš nákladů navíc a také se podílejí na dobré image organizace a 

spoluutvářejí dobré vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Zaměstnanci mají 

pocit větší volnosti a svobody rozhodování o čase tráveném v práci (den Dulk et al. 

2012). 

3.3.2 Podpora formální péče o děti 

Čím dál více zaměstnavatelů řeší nejen flexibilitu, ale také péči o děti zaměstnanců v 

rámci organizace. Spousta zaměstnanců má malé děti a nemají možnost děti dát do 

státních zařízení. Řešením může být zřízení zařízení pro péči o malé děti přímo v 

organizaci. Pro zaměstnavatele může zřízení firemní školky či dětského koutku 

znamenat náklady navíc, ale na druhou stranu je pro něj přínosem dřívější návrat 

zaměstnanců po narození dítěte, pokud mají možnost využívat služby formální péče o 

děti přímo v organizaci. Firemní školky či podobná zařízení jsou aktuální především v 

zemích, kde je nedostatečná nabídka služeb péče o děti, což může vést k tomu, že 

někteří pracovníci místo nástupu do práce zůstávají doma s dítětem, firmy tak ale 

mohou přicházet o kvalitní zaměstnance, a proto je pro ně motivující podpořit péči o 

děti svých zaměstnanců. 

 Například Česká republika se v současnosti potýká s nedostatkem volných míst 

v mateřských školách a také velmi omezenou nabídkou míst pro děti do 3 let věku. V 

roce 2014 byl schválen zákon o dětské skupině, které je přijatelnou alternativou k 

firemním školkám, které mají vysoké hygienické nároky a pro organizace jsou prakticky 

nerealizovatelné. Podle tiskové zprávy ministerstva práce a sociálních věcí, která vyšla 

v dubnu 2016, je zaregistrovaných již 100 dětských skupin, což představuje místo pro 

1455 dětí předškolního věku od jednoho roku. Za výhodu pro rodiče i poskytovatele 

považuje ministerstvo možnost využít daňových zvýhodnění. Na zřízení dětské skupiny 

byly vyhrazeny finance v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Habáň 2016).  

3.3.3 Prorodinné klima 

Kromě samotných opatření, která mají napomoci sladit pracovní a rodinné role, je stejně 

důležité to, jak organizace vnímá rodiče a jak přistupuje ke konfliktu mezi prací a 

rodinou zaměstnanců. Pokud má organizace zavedená zmíněná opatření, ale není příliš 
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nakloněna k tomu, aby je zaměstnanci využívali, nebo o těchto možnostech zaměstnanci 

ani nevědí, jsou opatření neefektivní. Proto se nyní podíváme na to, jak vypadá family-

friendly organizace, která umožňuje svým zaměstnancům věnovat čas i rodině. 

 Prorodinné klima tedy zahrnuje (1) programy, strategie či benefity organizace na 

podporu harmonizace práce a rodiny jako již zmíněné flexibilní úvazky či podporu péče 

o děti a další podobná opatření. Dále také (2) prorodinnou kulturu, především prostředí, 

které podporuje rodiče - zaměstnance v jejich konfliktních rolích, podporující kolegy a 

nadřízené, kteří vyjdou vstříc potřebám zaměstnaných rodičů a eliminace negativních 

dopadů na kariéru zaměstnance, který využívá opatření na podporu harmonizace práce a 

rodiny. "Family-friendly organizace všeobecně neočekávají, že jejich zaměstnanci 

budou upřednostňovat práci před rodinou. Manažeři v těchto organizacích nedělají 

pracovní plány zahrnující přesčasy či nerealistické pracovní směny, které bývají 

předpokladem pro příznivý vývoj kariéry." (Flye 2003 in Mesmer-Magnus, Viswesvaran 

2006, s.558, vlastní překlad) Přesto je podstatnou součástí prorodinného prostředí v 

organizacích to, že zaměstnanci nejsou nijak penalizováni za využívání opatření na 

podporu sladění práce a rodiny a mají v organizaci stejné možnosti kariérního postupu 

či finanční ohodnocení jako ostatní pracovníci. Pracovně-rodinná kultura organizací je 

spojená s pozitivními vlivy na vztahy pracovníků a zaměstnavatele. Především skrze 

vyšší oddanost pracovníků vůči organizaci, pracovní spokojenost a snížení konfliktu 

mezi prací a rodinou. Pokud organizace nabízejí pouze opatření na podporu 

harmonizace práce a rodiny, ale nepanuje v organizaci prorodinná atmosféra, nejsou 

výsledky těchto opatření příliš významné (Mesmer-Magnus, Viswesvaran 2006).   

3.4 Sladění pracovních a rodinných rolí a pracovní výkon zaměstnanců 

V rámci této podkapitoly se zaměříme na efekty opatření na podporu harmonizace práce 

a rodiny a prozkoumáme především dopady zavádění těchto opatření na zaměstnavatele 

a pracovní výkon zaměstnance. Konflikt mezi prací a rodinou vede k negativním 

důsledkům na pracovní výkon a pohodu zaměstnance, ale také na výsledky celé 

organizace. Konflikt mezi pracovním a osobním životem je spojován s nedostatečnou 

loajalitou pracovníků, absenteismem, vysokou mírou fluktuace, nízkou pracovní 

produktivitou a neschopností udržet si zaměstnance. Všechny tyto negativní jevy se 

výrazně podílejí na zvyšování nákladů organizace, především skrze neefektivní práci 
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zaměstnanců, zvýšení nákladů na jejich opětovný nábor a zaškolení z důvodu velké 

fluktuace. Zavádění opatření na podporu harmonizace práce a rodiny se tedy může 

zpočátku zdát jako nákladné, ale pokud jsou opatření vhodně vybírána, jsou pro 

organizaci z dlouhodobého hlediska spíše finančně výhodné (Chimote, Srivastava 

2013). 

 Zavádění opatření na podporu sladění pracovních a rodinných rolí tedy přinese 

zaměstnanci pracovní spokojenost, jistotu zaměstnání, samostatnost v práci, sníží se 

stres z pracovních povinností a zlepší se zdraví zaměstnanců. Snížení stresu a jistota 

zaměstnání mají pozitivní vlivy i na osobní život a psychické i fyzické zdraví 

zaměstnance, což se pozitivně odráží na vnímání celkové životní spokojenosti 

zaměstnance. Všechny tyto zmíněné faktory vedou ke zvýšení pracovního výkonu 

zaměstnanců a jejich větší loajalitě. Snížení absence a fluktuace zase přináší větší 

produktivitu organizace. Dalším pozitivním efektem pro zaměstnavatele je lepší image a 

schopnost udržet si kvalitní pracovníky (Chimote, Srivastava 2013). Kromě pozitivních 

dopadů, které však převládají, uvádějí některé studie i ty negativní, a to především větší 

pracovní zatížení kolegů a problémy s koordinací opatření. 

3.5 Specifika neziskového sektoru 

Neziskové organizace můžeme charakterizovat především tím, že negenerují zisk a byly 

založeny za jiným účelem než podnikání, a to za účelem uspokojování konkrétních 

potřeb občanů. Finanční prostředky na svůj provoz mohou částečně čerpat i ze státního 

rozpočtu, ale většina peněz je od dárců či z vlastní činnosti. Neziskové organizace 

bývají v literatuře děleny do různých kategorií, podle odvětví na které se orientují či 

podle formy organizace. Například Škarabelová (2005) uvádí dělení na vládní 

neziskové organizace (zřizované a financované institucemi veřejné správy) a nestátní 

neziskové organizace (vznik vychází z občanské společnosti a řídí jí obvykle skupina 

lidí nezávislých na státu). Dále bývají neziskové organizace rozlišovány podle předmětu 

jejich činnosti. Podle mezinárodní klasifikace ICNPO jsou to tyto typy organizací: 

 kultura, sport a volný čas, 

 vzdělávání a výzkum, 

 zdraví, 

 sociální služby, 
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 ochrana životního prostředí, 

 komunitní rozvoj a bydlení, 

 ochrana práv, obhajoba zájmů, politika, 

 filantropie a dobrovolnictví, 

 mezinárodní aktivity, 

 náboženství a církve, 

 hospodářské a profesní sdružení, odbory, 

 činnosti jinde neuvedené.  

V ČR je dán status neziskovosti již typem organizace, oproti tomu ve většině 

evropských zemí je nutné nechat přezkoumat účel organizace a teprve potom, co je 

uznán jako prospěšný, je organizaci přidělen status neziskovosti (Škarabelová 2005).  

 Neziskové organizace v současnosti čelí různým problémům především kvůli 

financím. Část organizací dostává příspěvky i od státu a ty se v době krize značně tenčí, 

proto musí tyto organizace bojovat o zdroje mezi sebou. Tyto organizace se často věnují 

poskytování sociálních služeb a podobným prospěšným činnostem, proto často čelí 

zvyšujícímu se zájmu o jejich služby. Omezené zdroje a další okolnosti neumožňují 

přijmout dostatek zaměstnanců, proto ti stávající často čelí tlaku na vysoký pracovní 

výkon. Vedení neziskových organizací musí pracovat s finančními strategiemi a 

sociálním marketingem, také musí pracovat na produktivitě svých zaměstnanců, aby 

dosahovaly co nejvyšší efektivity vzhledem k omezeným finančním zdrojům. K 

vyššímu pracovnímu výkonu, který je spojen i se spokojeností zaměstnanců, je třeba 

využívat nástroje řízení lidských zdrojů. Také bez technických odborníků se organizace 

v dnešní době neobejdou, ale zaměstnanci musí čelit také tlaku na vysokou flexibilitu, 

produktivitu a vypořádat se s neustálými změnami. Neziskové organizace musí do 

svých programů implementovat novinky a změny, aby byly co nejefektivnější a 

odpovídaly stále se měnícím potřebám společnosti. Dalším problémem, který řeší velká 

část neziskových organizací je to, že jsou závislé na dobrovolnické práci, která je 

nejistá, což s sebou nese další požadavky na nábor dobrovolníků, práci s jejich motivací 

k dobrovolnické práci a setkání určená ke školení dobrovolníků (Pynes 2009).  

 Výše uvedené problémy tedy ovlivňují i možnosti sladění práce a rodiny 

zaměstnanců. Kvůli financím je velký tlak na úsporu a vysoké pracovní nasazení. V 

sociálních službách je také často potřeba časová flexibilita zaměstnanců, která si s 
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myšlenkou sladění pracovních a rodinných rolí může odporovat. Klienti sociálních 

služeb potřebují péči pořád a nevystačí si se stanovenou pracovní dobou. Na druhou 

stranu jsou neziskové organizace zvyklé existovat v turbulentním prostředí, kterému se 

musí přizpůsobovat, proto by mohly být otevřenější zavádění novinek a opatření na 

podporu harmonizace práce a rodiny. 

 Stejně jako firmy, tak i neziskové organizace zavádějí programy na sladění práce 

a rodiny. Důvodem je především pozitivní vliv na pracovní produktivitu zaměstnanců a 

také jejich motivaci a zvýšení atraktivity organizace pro potenciální nové zaměstnance. 

Nejčastěji jsou zaváděny flexibilní úpravy pracovní doby, ale není výjimkou ani 

podpora formální péče o děti. Dalším problémem, který ovlivňuje motivaci a 

produktivitu zaměstnanců je to, že často mají velmi omezenou vyhlídku pracovního 

postupu. Řešením je využívání metod jako "job rotation", "job enlargement" a dalších. 

Technika job rotation spočívá v tom, že zaměstnanec, který již dlouho dělá stejnou práci 

a nenaplňuje ho, je přemístěn na jinou pozici s jinými pracovními úkoly, které pro něj 

budou nové a více motivující. Stejně tak technika job enlargement je postavena na 

podobném principu, pracovník dostane další nové pracovní úkoly, tím se jeho práce 

obohatí o nové činnosti. Pro neziskové organizace je zavádění benefitů pro zaměstnance 

velmi důležité především proto, že mají velmi omezený prostor na zvyšování odměn a 

finanční motivaci zaměstnanců (Pynes 2009). 

 I v neziskových organizacích je třeba pracovat se zaměstnanci a snažit se 

podnítit lepší pracovní výkon. Lze to i prostřednictvím opatření zlepšujících 

harmonizaci pracovního a rodinného života. Pokud zaměstnanci dobře zvládají své 

rodinné povinnosti a nebrání jim v jejich naplňování práce, jsou spokojenější a podávají 

lepší pracovní výkon. Na druhou stranu tato opatření jsou spíše dlouhodobějšího 

charakteru a často jsou spojené s vyššími náklady na jejich zavedení nebo i provoz, a 

proto jsou pro neziskové organizace těžko dosažitelné. Stejně tak opatření na podporu 

časové flexibility mohou v některých typech organizací narážet na nepřekonatelné 

bariéry. Například u organizací poskytujících sociální služby s nepřetržitým provozem 

může být zavedení pružné pracovní doby nebo práce z domova nemožné. Proto si tyto 

organizace musí hledat své vlastní cesty a tím mohou být inspirací i pro další 

organizace, třeba i v ziskovém sektoru. 
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4 Závěr teoretické části 

V této práci se zabýváme především vztahem zaměstnavatele a zaměstnaných rodičů při 

řešení problému konfliktu pracovních a rodinných rolí. Ti ale nikdy nestojí osamoceně a 

vždy je jejich jednání ovlivněno také státem a dalším kontextem ze strany zaměstnanců, 

ale také zaměstnavatele. Stát pomocí norem a pravidel určuje základní rámec, který se 

podílí na formování pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

určuje tak práva, ale i povinnosti obou stran. Ze strany státu jsou tedy nejdůležitější 

opatření, která mají za cíl usnadnit harmonizaci rodiny a zaměstnání. Mezi 

nejdůležitější patří především opatření umožňující dočasně opustit pracovní trh z 

důvodu narození dítěte. Mateřská a rodičovská dovolená poskytuje dostatek času 

rodičům na dítě v prvních letech jeho života a je spojena s pobíráním příspěvku, který 

částečně pokrývá chybějící příjem jednoho z rodičů. Po návratu rodiče na pracovní trh 

hraje stejně důležitou roli možnost využívat státem poskytované formální služby péče o 

děti, v českém prostředí jsou to především školky. Velkou otázkou je nastavení těchto 

služeb, dostatečný počet míst pro všechny děti a také určení pro jakou věkovou skupinu 

dětí jsou služby poskytovány. Pokud nejsou tyto služby dostatečně dostupné či časově 

flexibilní tak, aby pokryly potřeby rodičů, je to pro rodiče problém a musí hlídání dětí 

řešit jinak (např. využitím neformálních nebo soukromých služeb péče o děti). Dále stát 

poskytuje pracovněprávní ochranu těhotným a kojícím ženám a rodičům malých dětí. 

Tato právní ochrana jim zajišťuje lepší postavení v době, kdy jsou rodičovské 

povinnosti důležité a nezastupitelné. 

 Z pohledu rodičů se problém harmonizace práce a rodiny proměňuje v závislosti 

na okolnostech a také na fázi životního cyklu, ve kterém se rodina nachází. Tyto fáze se 

odvíjí od věku dítěte, logicky s narozením dítěte přichází mnoho změn a nových potřeb 

rodin, které se mění s tím, jak dítě roste, navštěvuje školku a poté školu a začíná být 

samostatné. Potřeby rodičů se proměňují a pociťování míry konfliktu mezi prací a 

rodinou také. Velmi důležitá je také přítomnost partnera v rodině, pokud rodič řeší 

kombinaci práce a rodiny sám bez pomoci partnera, je jeho situace mnohem složitější 

především co se týče času na rodinu a peněz. Pokud partner v rodině je, je také otázkou, 

jestli se aktivně zapojuje v péči o domácnost a děti a nenechává všechnu práci na 
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jednom rodiči. V tomto případě může jeden rodič pociťovat velké konflikty mezi prací a 

rodinou a druhý žádné. Důležité je tedy genderové uspořádání rolí v rodině, a to, jak se 

oba rodiče podílí na placené i neplacené práci v domácnosti. Chování rodin v problému 

je tedy ovlivněno institucionálním kontextem, tedy sociální politikou státu, množstvím 

nabízených služeb ke sladění pracovní a rodinné sféry, ale také situací v rodině a 

preferencemi týkajícími se pracovních a rodinných záležitostí. Velkou roli hraje také 

zaměstnavatel, jeho ochota vyjít zaměstnaným rodičům vstříc a jeho snaha vnímat 

potřeby rodičů. 

 Zaměstnavatelé mají relativně velký prostor konflikt mezi prací a rodinou svých 

zaměstnanců zmírňovat, a to pomocí nejrůznějších opatření. Mezi nejčastěji zaváděná 

opatření patří zejména flexibilní úpravy pracovní doby. Pro rodiče jsou tyto úpravy 

výhodné, protože jim pomáhají zorganizovat si čas strávený v zaměstnání tak, aby nebyl 

v rozporu s potřebami rodiny. Důležitou součástí, která se podílí na spokojenosti rodičů 

s kombinací pracovního a rodinného života je prorodinná kultura v organizaci. 

Pochopení a tolerance rodičovských potřeb nejen vedením organizace, ale také kolegy, 

přispívá k pohodě na pracovišti. S touto problematikou také souvisí rovný přístup k 

zaměstnancům a především nediskriminace matek, které mívají větší absence z důvodu 

nemoci dětí a tyto stereotypy týkající se rodičů malých dětí potom mohou vést k 

diskriminaci matek a preferenci mužů, případně bezdětných žen v pracovní sféře. V 

dnešní době si zaměstnavatelé začínají uvědomovat důležitost péče o zaměstnance, 

která se obrací ve zvýšení loajality a lepším pracovním výkonu zaměstnanců a odráží se 

také na lepší pověsti organizace. Zavádění opatření na podporu harmonizace práce a 

rodiny se odvíjí od různých charakteristik organizace především záleží na její velikosti, 

počtu zaměstnaných žen v organizaci a také na typu organizace.  

 V empirické části budeme zkoumat organizaci neziskového sektoru, kterým se 

problém harmonizace práce a rodiny nevyhýbá. Neziskový sektoru je charakteristický 

hned několika specifiky především je to neziskovost a omezené finanční zdroje, což 

může být pro zavádění opatření na podporu harmonizace problematické. Z 

dlouhodobého hlediska však tato opatření přinášejí spíše přínos a návratnost investice, 

ale pro organizaci může být větší investice nedosažitelná. Na druhou stranu jsou lidské 

zdroje stejně vzácné a omezené a je potřeba s nimi takto pracovat. Proto by se 

organizace neměly vyhýbat managementu lidských zdrojů a snaze o větší produktivitu a 
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pracovní výkon zaměstnanců.  

 Všechny tyto aspekty jsou pro naši práci zásadní a budeme se jim dále věnovat i 

v empirické části, kde budeme zkoumat konkrétní organizaci a její zaměstnance z řad 

rodičů.  
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5 Metodologie výzkumu 

V této části se budeme věnovat návrhu výzkumu a také způsobu jeho realizace. Hlavní 

výzkumná otázka je: Jaké jsou zájmy a strategie zaměstnanců a vedení organizace při 

řešení problému harmonizace práce a rodiny v neziskovém sektoru? V první části 

budeme popisovat strategie výzkumu. Dále se zaměříme na operacionalizaci, kde hlavní 

výzkumnou otázku  rozpracujeme na jednotlivé dílčí výzkumné otázky. Poté budeme 

charakterizovat výzkumný vzorek a způsob jeho výběru. V další části se zaměříme na 

techniku a postup sběru dat a poté na samotnou analýzu dat. V poslední části se 

zaměříme na možná omezení výzkumu. 

5.1 Výzkumná strategie 

V sociálních vědách jsou nejčastěji využívány dvě strategie výzkumu, a to kvalitativní a 

kvantitativní. Kvantitativní výzkumná strategie je využívána především při hledání 

teorií, které se dají zobecnit na celou populaci. Zatímco kvalitativní výzkum si klade za 

cíl porozumět určitému jevu v konkrétním prostředí a za daných okolností (Hendl 

2005). V našem výzkumu budeme používat právě kvalitativní výzkum, především 

proto, že naším cílem není zobecnění teorií, ale prozkoumání situace, s kterou se 

potýkají někteří zaměstnaní rodiče a s tím, jaké způsoby řešení nacházejí a jaké mají 

možnosti. 

 Nyní se zaměříme na charakteristiku kvalitativní výzkumné strategie a na to, 

jaké jsou její výhody a nevýhody. "Hlavním úkolem (kvalitativního výzkumu) je 

objasnit, jak se lidé v daném prostředí a situaci dobírají pochopení toho, co se děje, 

proč jednají určitým způsobem a jak organizují své všednodenní aktivity a interakce." 

(Hendl 2005, s. 52) Důležitou součástí je již zmíněné zahrnutí prostředí a kontextu. V 

kvalitativním výzkumu je důležitá osoba výzkumníka, který je hlavním nástrojem 

celého výzkumu a kvalita výzkumu tedy záleží z velké části na jeho schopnostech a 

dovednostech. Hendl (2005) shrnuje kritiku takto: "Kvalitativnímu výzkumu se vytýká, 

že jeho výsledky představují sbírku subjektivních dojmů." (Hendl 2005, s. 52) Mezi další 

nevýhody kvalitativního výzkumu můžeme řadit to, že lze jen těžko opakovat kvůli 

tomu, že je velmi pružný a nestrukturovaný, stejně tak zahrnuje i lokální podmínky, 
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které jsou někdy těžko opakovatelné. Výsledky kvalitativního výzkumu ze stejných 

důvodů nemůžeme zobecňovat na celou populaci (Hendl 2005). Jak udává Disman 

(2000), kvalitativní výzkum je charakteristický nízkou reliabilitou z důvodu malé 

standardizace výzkumu a také vysokou validitou, protože nedochází k redukci informací 

a je zde velké množství metod a dat, které výzkumník využívá. 

5.2 Operacionalizace 

V problému harmonizace rodinného a pracovního života hrají důležitou roli 

zaměstnavatelé, kteří mohou ovlivnit velikost problému. V naší práci jsme se zaměřili 

na nestátní neziskové organizace právě v roli zaměstnavatele a zajímá nás, jak vypadá 

konflikt práce a rodiny v těchto organizacích. Neziskové organizace mohou být v tomto 

problému specifické, především kvůli odlišnostem oproti komerčnímu sektoru. Největší 

rozdíly jsou ve financování a účelu těchto organizací, což může být pro problém 

harmonizace práce a rodiny v neziskových organizacích rozhodující, především kvůli 

tomu, že většina opatření s sebou nese zvýšené finanční náklady, které se ovšem 

zlepšením produktivity pracovní síly mohou vyrovnat.  

 V některých odvětvích (např. sociálních službách) není možná flexibilita 

pracovní doby zaměstnanců a často je tato pracovní doba pevně stanovena nebo může 

být i ve formě neustálé pohotovosti nebo nepřetržitého režimu. Důležitou otázkou 

mohou být také menší finanční odměny, které nejsou v neziskovém sektoru neobvyklé. 

Zvýšené náklady na děti v rodině v kombinaci s nižším výdělkem a neflexibilní 

pracovní dobou mohou vést k problémům se zajištěním péče o děti, když jsou rodiče v 

zaměstnání. Proto nás ve výzkumu bude zajímat především to, jak vnímají zaměstnanci 

- rodiče a vedení organizací tento problém a jak ho řeší. Hlavní výzkumná otázka tedy 

zní: Jaké jsou zájmy a strategie zaměstnanců a vedení organizace při řešení problému 

harmonizace práce a rodiny v neziskovém sektoru? 

Nyní si hlavní výzkumnou otázku rozebereme na jednotlivé dílčí výzkumné otázky 

(DVO) a jejich dimenze, které zkoumají. Podrobná operacionalizace je uvedena v 

příloze č. 1. 

 

DVO1: Jak vnímají zaměstnanci problém harmonizace práce a rodiny v neziskovém 

sektoru? 
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Dimenze: Problém sladit práci a rodinu, subjekty ovlivňující problém, specifika NNO 

 DVO 1 je tedy určena pro zaměstnance. Cílem bude zjistit, jak zaměstnanci 

vnímají problém harmonizace práce a rodiny, tedy jestli problém považují za důležitý, v 

jakých oblastech se problém nejvíce projevuje a jaké jsou jeho důsledky. Dále budeme 

zjišťovat roli zaměstnavatele, státu, partnera, ale i finanční situace rodiny v problému 

harmonizace práce a rodiny. Dále se budeme zajímat o rozdíly v této problematice v 

neziskovém oproti soukromému sektoru z pohledu zaměstnanců.  

 

DVO2: Jak vnímá vedení organizace problém harmonizace práce a rodiny v 

neziskovém sektoru? 

Dimenze: Důležitost problému, nabízená řešení v rámci organizace, specifika NNO, 

vnější vlivy 

 DVO2 se bude zabývat vnímáním důležitosti problému zaměstnavatelem a také 

skutečnostem, které vstupují do problému sladit práci a rodinu, ale zaměstnavatel je 

nemůže ovlivnit. Také se budeme soustředit na pozici zaměstnavatele v tomto problému 

a specifika harmonizace práce a rodiny v neziskových organizacích z pohledu vedení. 

Budeme tedy zkoumat současný stav harmonizace práce a rodiny v organizaci z pohledu 

vedení a dalších okolností, které do problému zasahují. 

 

DVO3: Jaké jsou strategie zaměstnanců při řešení konfliktu pracovní a rodinné sféry? 

Dimenze: Časová flexibilita, zajištění péče o děti, nástroje poskytované 

zaměstnavatelem, jiná řešení, vliv partnera 

 Cílem DVO3 bude zjistit, jak zaměstnaní rodiče řeší konkrétní situace, které jim 

brání ve sladění pracovních a rodinných rolí, a jaká řešení nabízí zaměstnavatel. 

Budeme zjišťovat, jestli je organizace otevřená rodičům a zaměstnavatel je ochoten brát 

v potaz potřeby zaměstnanců vycházející z jejich rodičovské role. Také se zaměříme na 

roli partnera a jeho vliv na situaci zaměstnaných rodičů. 

 

DVO4: Jaké jsou strategie vedení organizace při řešení harmonizace rodiny a 

zaměstnání? 

Dimenze: Nabízená opatření, časová flexibilita zaměstnanců, podpora zajištění péče o 

děti, prorodinné klima, plány a omezení 
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 V rámci DVO 4 se budeme soustředit na to, jaká opatření zaměstnavatel 

poskytuje a jakým způsobem řeší problém konfliktu práce a rodiny u svých 

zaměstnanců. Budeme tedy diskutovat strategie zaměstnavatele a také plány, které by 

zaměstnavatel chtěl v tomto směru zavést. Také se budeme zabývat překážkami, které 

brání zaměstnavateli ve vylepšení své strategie v přístupu k zaměstnaným rodičům. 

 

DVO5: Jak by vypadalo ideální řešení problému harmonizace práce a rodiny podle 

zaměstnaných rodičů?   

Dimenze: Ideální role zaměstnavatele při řešení konfliktu práce a rodiny, preferovaná 

opatření na podporu časové flexibility a zajištění péče o děti, finanční znevýhodnění 

rodičů - role zaměstnavatele, pomoc od partnera, pomoc od státu 

 V rámci DVO 5 budeme zkoumat rodiče, u kterých budeme zjišťovat, jak by 

vypadala ideální strategie, která by jim pomohla minimalizovat konflikt mezi 

pracovními a rodinnými rolemi. Bude se týkat především opatření, která by měl 

zaměstnavatel zavést. Dále také toho, co by měl pro zlepšení situace udělat stát a také 

partner. 

 

DVO6: Jaké jsou zájmy vedení organizace při řešení konfliktu pracovního a rodinného 

života u jejich zaměstnanců? 

Dimenze: Postavení rodičů v organizaci a problémy sladit pracovní a rodinný život, 

preferovaná řešení konfliktu práce a rodiny z pohledu organizace, preferovaná role státu 

a role rodičů 

 DVO 6 se věnuje tomu, jak by organizace chtěla problém řešit a jaké zájmy má 

při řešení harmonizace práce a rodiny. Bude nás zajímat postavení rodičů - zaměstnanců 

v organizaci, výhody a nevýhody jejich zaměstnávání z pohledu vedení. Dále budeme 

zkoumat pohled zaměstnavatele na to, jakou by měl mít roli v řešení konfliktu 

rodinných a pracovních sfér u zaměstnanců. Také nás bude zajímat, jakou by měl hrát 

roli stát a samotní zaměstnanci při řešení konfliktu práce a rodiny podle zaměstnavatele. 

Bude nás tedy zajímat, jak by mělo vypadat ideální řešení této problematiky z pohledu 

zaměstnavatele, tedy neziskové organizace. 
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5.3 Výzkumný vzorek 

V případě kvalitativní výzkumné strategie je výzkumný vzorek obvykle vybírán v 

průběhu procesu výzkumu až do té doby, kdy dojde k zodpovězení všech otázek a 

naplnění tzv. teoretické saturace. Tomuto způsobu výběru výzkumného vzorku se říká 

teoreticky zaměřený výběr a je nejčastěji využíván právě v kvalitativním výzkumu 

(Hendl 2005). V naší práci ovšem nemáme prostor pro využití takového postupu, proto 

budeme výzkumný vzorek vybírat prostřednictvím účelového výběru. "Účelový výběr je 

založen pouze na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo být pozorováno a o tom, co je 

možné pozorovat." (Disman 2000, s.112) Disman (2000) také upozorňuje na malou 

možnost generalizace zjištěných poznatků a nutnost přesné a jasné definice populace, 

kterou vzorek reprezentuje. Hendl (2005, s. 154) charakterizuje účelový výběr takto: 

"Volba informačně bohatých případů pro hlubší studium. Počet případů a jejich výběr 

závisí na účelu studie." Hendl dále rozděluje účelový výběr na další typy, v naší práci 

jsme použili tzv. kriteriální vzorkování, které je charakteristické tím, že výzkumník 

vybírá všechny případy, které splňují daná kritéria. 

Nejprve tedy došlo k výběru vhodné organizace a poté byly vybrány do vzorku všechny 

osoby splňující kritéria, které byly ochotné se výzkumu účastnit. Organizace, která byla 

ochotná se podílet na výzkumu je pobočkou větší neziskové organizace, která má své 

pobočky na několika místech v ČR a nabízí především sociální služby. V pobočce této 

organice je zřízeno pobytové zařízení pro specifickou kategorii klientů. Výzkumný 

vzorek tedy zahrnuje dva druhy osob ze zmíněné organizace. Tvoří ji zástupce vedení 

neziskové organizace, pracovník vedení organizace, který má přehled o směřování, 

cílech a strategiích. Dále bude výzkumná skupina zahrnovat rodiče dětí do 12 let věku, 

kteří pracují v této neziskové organizaci, podrobné informace o respondentech jsou 

uvedeny v tabulce č. 1.  
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Tabulka č. 1 Výzkumný vzorek  

Komunikační 

partner - vedení 

Počet zaměstnanců v 

organizaci 

Poměr muži X 

ženy 

Rozvržení pracovní 

doby v organizaci 
Pozice     

KP1 
60 - 70 stálých (60 

dohoda) 

Převažují ženy,  asi 

80%:20% 

Nepřetržitý provoz i 

flexibilní pracovní 

doba 

Oblastní ředitel     

Komunikační 

partner - 

zaměstnanci 

Věk Vzdělání Počet a věk dětí Pozice 
Doba 

zaměstnání 

Rozvržení 

prac. doby 

Partner 

zaměstnání 

Partner 

vzdělání 

KP2 45, žena VL 2 děti 14 a 9 let 
Pracovnice 

technického úseku 
11 let 2 směny 

Odčítač 

vodoměrů 
VL 

KP3 
34, žena 

 
VL 2 děti 12 a 9 let 

Vedoucí 

pracovnice 
5 let Ranní směna Dělník VL 

KP4 27, žena VŠ bakalářské 
1 dítě 

8 let 

Vedoucí 

pracovnice 
1 rok 

Ranní směna 

+ další úvazek 
OSVČ VL 

KP5 38, žena Maturita 2 děti 9 a 17 let 
Pracovnice 

technického úseku 
4,5 roku Ranní směna Dělník VL 

KP6 36, žena VL 
2 děti 

16 a 3 roky 

Pracovnice 

technického úseku 
3 měsíce Ranní směna Dělník VL 

KP7 33, žena Základní 2 děti 13 a 4 roky 
Pracovnice 

technického úseku 
13 let Ranní směna Dělník VL 

KP8 50, žena Maturita 3 děti 27, 18 a 10 let Pečovatelka 1 rok 
12 hod. směny 

ranní i noční 
Bez partnera - 

KP9 40, žena Maturita 3 děti 18, 17 a 5 let Pečovatelka 12 let 
12 hod. směny 

ranní i noční 
Vedoucí výroby 2 maturity 

KP10 32, muž VOŠ 3 děti 6, 4 a 2 roky Pečovatel 5 let 
12 hod. směny 

- raní 
Zdravotní sestra Maturita 
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5.4 Technika, postup a realizace sběru dat 

Pro sběr dat byla zvolena technika rozhovoru podle návodu. Pro rozhovor s pomocí 

předem připraveným návodem, který obsahuje témata či otázky, na které se chce 

výzkumník zaměřit, je charakteristická větší standardizace odpovědí a díky tomu snazší 

následná analýza dat. Otázky či témata v návodu mohou být během rozhovoru 

proměňována a nemusí se ani dodržet jejich pořadí. Je také možné předem připravené 

otázky doplňovat dalšími otázkami, které mohou pomoci porozumět sdělovaným 

informacím (Hendl 2005).  

 Návod s předem připravenými otázky je součástí přílohy č. 2 s názvem Scénář 

rozhovoru 1 a 2. Vzhledem k odlišnosti dvou skupin respondentů, bylo nutné vytvořit 

dva typy návodů. Jeden scénář rozhovoru pro rozhovor s vedením organizace, který 

obsahoval 21 otázek a byl rozlišen do 3 okruhů podle dílčích výzkumných otázek. 

Druhý scénář rozhovoru byl koncipován také podle dílčích výzkumných otázek a 

obsahoval 23 otázek. Na úvod rozhovoru došlo také na doplňující otázky, které měly za 

úkol překonání bariér mezi respondenty a výzkumníkem a také zjištění 

sociodemografických údajů a údajů o organizaci. 

 K realizaci sběru dat došlo během listopadu 2016. Prvotní kontakt s neziskovou 

organizací byl prostřednictvím telefonického kontaktu, na základě kterého došlo k 

osobní schůzce s ředitelem organizace a následně byly domluveny dva termíny 

rozhovorů se zaměstnanci. Rozhovor se všemi respondenty probíhal na pracovišti v 

uzavřené místnosti, kde bylo dostatečné soukromí. Rozhovor s ředitelem organizace 

trval asi 45 minut, rozhovory se zaměstnanci byly v průměru kolem 30 minut dlouhé. 

Každému rozhovoru předcházelo krátké představení oboru studia, tématu diplomové 

práce a také stručně cíl práce. Poté začal samotný rozhovor, který byl nahráván na 

mobilní telefon. Všechny rozhovory byly přepsány doslovnou transkripcí, která je 

podmínkou pro následné podrobné vyhodnocení dat. Její nevýhodou je ale velká časová 

náročnost (Hendl 2005). 

5.5 Analýza dat 

Samotná analýza dat byla prováděna pomocí tří druhů kódování, které bylo použito k 

rozboru odpovědí respondentů na jednotlivé otázky.  
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 Podle Hendla (2005) je cílem kódování interpretace, konceptualizace a nová 

integrace dat. Existují tedy 3 druhy práce s analyzovaným textem: otevřené kódování, 

axiální kódování a selektivní kódování. Jednotlivé typy kódování se spíše prolínají, ale 

obvykle se začíná otevřeným kódování a poslední fází je kódování selektivní.  

 První fáze otevřeného kódování je založena na hledání témat v analyzovaném 

textu, které označují jednotlivé úseky výpovědí respondentů. Postupně se kódy 

sjednocují do jednotlivých kategorií podle podobnosti významu či příslušnosti k 

určitému obecnějšímu tématu. Tímto postupem vznikají obecnější kategorie, které jsou 

základem pro tvorbu teorií (Hendl 2005). Kódování axiální popisuje Hendl (2005, s. 

248) takto: "V průběhu axiálního kódování výzkumník uvažuje příčiny a důsledky, 

podmínky a interakce, strategie a procesy a tvoří tak "osy" propojující jednotlivé 

kategorie." Na základě teorie výzkumník hledá vztahy mezi kategoriemi. Poslední typ 

selektivní kódování, díky kterému výzkumník znovu přezkoumává data a kódy a vybírá 

případy, které ilustrují témata, provádí srovnání a hledá kontrasty. Důležité je hledat 

hlavní témata a kategorie, které budou pro vznikající teorii základem, budou tedy 

zahrnovat ostatní témata a kategorie. Pokud další analýza nepřináší nové výsledky, 

dojde k teoretické saturaci a k nalezení ústřední kategorie (Hendl 2005).  

 Postup kódovaní získaných dat tedy probíhal následovně. Jednotlivé odpovědi 

na otázky byly nejprve analyzovány pomocí otevřeného kódování, kde jsme hledali 

jednotlivá témata a následně kategorie, poté jsme pracovali s kategoriemi vzniklých z 

odpovědí na jednotlivé otázky a na základě teorie jsme hledali vztahy mezi jednotlivými 

kategoriemi a přisuzovali jim jejich významy. Následně při tvoření textu interpretací 

jsme hledali případy, které dobře znázorňují jednotlivé kategorie odpovědí na otázky v 

rozhovoru, a tak došlo k interpretaci získaných dat.  

5.6 Omezení a etika výzkumu 

Největším omezením vycházející z povahy kvalitativního výzkumu je nemožnost 

zobecňovat získané poznatky na celou populaci. Také je zde nízká reliabilita z důvodu 

malé standardizace, a proto lze výzkum opakovat za stejných podmínek jen těžko. Tato 

fakta jsme již uváděli v první kapitole této části, kde jsme charakterizovali kvalitativní 

výzkum. Další omezení výzkumu mohou vyplývat ze zvolené techniky, tedy z 

rozhovoru, kde je velké riziko zkreslení výzkumu postavou výzkumníka neboli 
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reaktivita. Výzkumník do výzkumu často nevědomky přináší zkreslení v podobě 

subjektivních teorií, předsudků nebo samotných vlastností výzkumníka, které přetváří 

celý výzkum. Zkreslení výzkumu může způsobit i osoba respondenta, nejčastěji se jedná 

o zatajování informací či úmyslné zkreslování (Hendl 2005). 

 Ve společenskovědním výzkumu je velmi důležité zabývat se také etickou 

stránkou výzkumu. Hendl (2005) uvádí hned několik zásad etického jednání při 

výzkumu, ze kterých jsou pro tento výzkum podstatné především informovaný souhlas, 

svoboda odmítnutí a anonymita. Informovaný souhlas je důležitou součástí každého 

výzkumu, kde musí osoba účastnící se výzkumu souhlasit se zúčastněním se studie a 

musí také být plně informována o průběhu a okolnostech výzkumu. Svoboda odmítnutí 

znamená, že i když osoba souhlasila se svou účastí, může si to kdykoliv rozmyslet a 

požádat o ukončení účasti ve studii. Posledním pro nás důležitým etickým aspektem je 

zajištění anonymity respondentů. Hendl  (2005) uvádí, že nejlepší je, když respondenti 

zůstanou anonymní i pro výzkumníky. Proto jsou ve výzkumu uváděny jenom 

informace důležité pro výzkum a identita respondentů nebyla odhalena nikomu dalšímu. 
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6 Empirická část 

6.1 Problém harmonizace práce a rodiny v neziskovém sektoru z 

pohledu zaměstnanců 

DVO1 zní: Jak vnímají zaměstnanci problém harmonizace práce a rodiny v organizaci 

neziskového sektoru?  

6.1.1 Problém sladění pracovních a rodinných rolí u zaměstnanců 

Nejprve jsme se snažili zjistit, jestli zaměstnanci vůbec nějaký konflikt práce a rodiny 

pociťují a také to, kde se tento konflikt nejvíce projevuje. Následně jsme se zajímali o 

to, zda je tyto projevy stresují a odráží se v jejich osobním či pracovním životě. 

 Nějak sladit práci a rodinu zvládají podle svých slov všichni respondenti z řad 

zaměstnanců s dětmi, přesto můžeme identifikovat 2 mírně odlišné skupinky. Větší 

skupina respondentů sladit práci a rodinu dobře zvládá, a to 6 z 9 respondentů. Zbylí 

respondenti také uváděli, že sladit pracovní a rodinné role zvládají, ale jejich vyjádření 

nepůsobilo tak přesvědčivě jako u první skupiny.   

 Úspěšné zvládání práce a rodiny bylo tedy spojeno s časovou flexibilitou 

alespoň jednoho z partnerů, případně výpomocí jiného člena rodiny, který je časově 

flexibilnější a může se postarat o děti. Ze zmíněných respondentů 3 uvedli (KP3, 5, 6), 

že zvládání práce a rodiny jim usnadňuje dostatečně flexibilní pracovní doba, ale nešlo 

ani tak o to, že by měli klouzavou pracovní dobu nebo podobné flexibilní úpravy ale 

především o to, že čas strávený v práci korespondoval s časem, kdy jsou děti ve škole či 

ve školce. Jako uvedla KP5 na otázku, jak se jí daří slaďovat pracovní a rodinné 

povinnosti: "Daří. Díky tomu, že děláme jenom ranní směnu, tak daří. Odpoledne mám 

čas na děti, na rodinu." podobně i KP6: "No, v pohodě. Jelikož jsme tady takhle všichni, 

tak ráno jedem, prcek do školky, mladá studuje, pak se zase v jednom autě sejdem 

odpoledne a jedeme domů. Úplně v klidu. Hodně mi pomáhá ta školka." Jak zmiňuje 

KP6 možnost využívat školku je také důležitým faktorem, u dětí navštěvující školu 

může hrát podobnou roli i družina. Další dva respondenti uvedli jako další důvod 

úspěšného zvládání pracovních a rodinných povinností pomoc partnera. Jako například 
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KP4: "Díky partnerovi dobře. (Můžete to rozvést?) No tak on má ještě pružnější 

pracovní dobu než já, takže si spíš jako tu práci, kterou teď dělá přizpůsobil mé dceři, 

aby když přijede ze školy nebo ráno vstává, tak aby tam byl." Jako další důvody 

respondenti uváděli pomoc rodiny, především babičky (KP2, KP9), případně 

soběstačnost dětí (KP2). 

 Nyní se zaměříme na skupinu respondentů, kteří sladit práci a rodinu také 

zvládají, ale ne tak snadno. U respondentů KP8 a KP10 je problém podobný, oba 

pracují na 12 hodinové směny a také dojíždějí do zaměstnání z větší vzdálenosti. Oba se 

také spoléhají na pomoc dalšího člena rodiny v péči o děti. Respondentka KP8 hodnotí 

svoji situaci takto: "No tak to je docela dobrá otázka, ale když to řeknu takhle tak nemít 

maminku v důchodu, tak by to nešlo vůbec. Protože já vstávám ráno o půl 4 do práce a 

přijíždím domů asi o půl 9, někdy dřív, někdy dýl. Já dojíždím. Pomáhá mi maminka, 

stará se o syna." Respondent KP10 zase spoléhá v péči o děti na manželku, ale má 

špatný pocit z toho, že je veškerá práce v domácnosti a péče o děti na manželce, když je 

zrovna v práci. Respondentka KP7 zase vidí problém v náročnosti skloubit práci a 

rodinu, což vychází z toho, že její manžel se v domácnosti a péči o děti tolik nezapojuje, 

pouze když sama není doma, tak  se o děti postará. 

 Všichni respondenti tedy zvládají nějakým způsobem sladit pracovní a rodinné 

role, dále nás zajímalo, v čem vidí největší problém. Tři respondenti (KP4, 5, 6) uvedli, 

že problém nevnímají žádný a že vše zvládají. KP6 potom pouze na okraj uvedla, že v 

případě nemoci dítěte, jsou problémem menší finance, kvůli absenci v zaměstnání. KP4 

si zase stěžovala na méně volného času kvůli dojíždění do zaměstnání, ale nepovažovala 

to za velký problém, protože dojíždí autem a je tak dostatečně flexibilní.  

 KP7 a KP3 vidí jako největší problém absenci partnera nebo jeho pomoci při 

péči o domácnost a děti z důvodu pracovní doby na 3 směny (KP3) nebo nedostatečné 

pomoci partnera v domácnosti (KP7). 

 "(...) ze svýho pohledu to sladím, ale v případě když to vezmu z toho manželovýho, tak 

tam je problém ten, že je někdy potřeba, jak to jsou dva kluci, takovej ráznější přístup a 

režim, jako matka mám citovou vazbu větší, takže bych... jako já bych uvítala, kdyby 

otec chodil jenom na dvě směny, abysme byli víc spolu. Aby byl prostě doma s těma 

klukama, no." (KP3). 

Další skupina respondentů vidí největší problém v práci na odpolední a 12 hodinové 
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směny. Respondentka KP2 si ztěžovala na chybějící dohled dětí v přípravě do školy, 

když je na odpolední směně. KP8, 9 a 10 pracují na 12 hodinovou směnu a shodně si 

stěžují na velkou pracovní vytíženost a to, že je musí doma někdo v péči o děti 

zastupovat, když jsou v práci. 

 Vůbec žádný stres ze sladění pracovních a rodinných rolí nepociťují 3 

respondenti, a to KP5,6 a 7, tito respondenti již uváděli dobrou možnost sladit práci a 

rodinu díky ranní směně. KP7 také uváděla, že nepociťuje stres, protože ví, že kdyby 

bylo potřeba, zaměstnavatel by ji uvolnil z práce nebo vyšel vstříc při řešení konkrétní 

situace. Naopak stres z práce pociťují KP8, 9 a 10 v důsledku 12 hodinových směn a 

psychicky náročné práce, především pokud mají více směn za sebou.  

"To spíš, jako už tady toho má člověk dost, když je hodně směn. Ani ne doma, tam si to 

člověk nějak zorganizuje, ale spíš tady, i když už je hodně těch směn, tak člověk z těch 

klientů je někdy nervózní, že pociťuju na sobě, že když už mám někdy těch 5 nebo 6 

směn, že už jakoby i mě ty klienti vaděj, že si potřebuju odpočinout. Ale jako doma to 

vcelku zvládám." (KP9) 

 KP10 stresuje také situace, kdy je doma nějaký problém a on musí být v práci. U 

ostatních stres obvykle způsobuje únava z pracovního vytížení a povinnost pečovat o 

rodinu, především menší děti. U některých se projevuje i podrážděností, která občas 

končí menšími spory s rodinou.  

6.1.2 Vliv zaměstnavatele a dalších okolností na slaďování práce a rodiny z 

pohledu zaměstnanců 

Žádný zaměstnanec z našeho vzorku nehodnotil přístup zaměstnavatele negativně. 

Skoro všichni hodnotili zaměstnavatele tak, že je vstřícný, otevřený k domluvě a 

ochotný je uvolnit z práce z rodinných důvodů. Například KP4 komentuje to, jak jí 

zaměstnavatel usnadňuje sladit práci a rodinu takto: "No.. jako maximálně asi, jak může. 

Když třeba potřebuju dceru vyzvednout ze školy nebo kdyby měla nějaký vystoupení 

nebo by byl nějakej problém, tak můžu kdykoliv si ukončit pracovní dobu a nadělat si to 

příští den nebo takhle." Důležitým aspektem v usnadnění sladit práci a rodinu je právě 

časová flexibilita, které se v některých případech těžko dosahuje (směny, nepřetržitý 

provoz). Například KP10 pracuje na 12 hodinové denní směny:  

"Jo, píšeme si požadavky, kdy dopředu na další měsíc napíšeme dny, kdy nemůžem. A i 

pak není problém, když se vyskytne něco nečekanýho, tak tady ze strany zaměstnavatele 
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se domluvit, ale ne vždy to jde, samozřejmě. Když já vyměním službu, tak jí za mě musí 

někdo vzít.. to je horší, to takhle sladit, ale jinak jako ze strany zaměstnavatele, když 

potřebuju tak to jde. Vyšli by mi vstříc."  

Podobně KP8 popisuje, jak jí zaměstnavatel umožnil nastupovat na směnu dříve, aby jí 

to lépe navazovalo na vlak, kterým dojíždí.  

 KP9 shrnuje, že dost rodičů pracuje v této organizaci kvůli přístupu 

zaměstnavatele, který odráží křesťanské principy, které jsou základem celé organizace. 

Tedy důležitost rodiny, zdraví a lidské pochopení. Na druhou stranu je možné 

identifikovat i jistou míru pochopení zaměstnanců, kteří vědí, že klienti jsou na prvním 

místě a že je nutné zajistit provoz, a proto se snaží nezneužívat možnosti, které 

zaměstnavatel nabízí. 

 Oproti pomoci zaměstnavatele hodnotí pomoc státu v problém harmonizace 

pracovního a rodinného života zaměstnanci spíše negativně. Respondenti KP3, 4, 5, 7 a 

8 mají pocit, že jim stát nepomáhá nijak. Po specifikování možností pomoci státu poté 

někteří uvedli, že využívají služeb školky nebo družiny. Dále zmiňovali volno na 

ošetřování člena rodiny, daňové zvýhodnění a jeden respondent i finanční příspěvky od 

státu: "Manželka je na mateřský, dostává příspěvek, pak přídavky na děti. Aspoň trochu 

finančně. Využíváme školku, ta starší ta už chodí do školy a do družiny nechodí. 

Manželka je doma, tak mají víc času na úkoly a nemusí odpoledne trávit v družině." 

(KP10) Někteří respondenti si spíše postěžovali, že nedosáhnou ani na přídavky na děti, 

přitom mají pocit, že jejich mzdy tak vysoké nejsou a alespoň malá finanční podpora od 

státu by jim pomohla. 

 Kromě výše zmíněných okolností nejvíce usnadňuje sladit pracovní a rodinné 

role zaměstnaným rodičům jejich rodina a partner. Pomoc rodiny, především prarodičů 

je pro některé respondenty zásadní a vůbec by se bez ní neobešli, podobně i v některých 

případech pomoc partnera, který má časově flexibilnější zaměstnání. Například KP8 je 

samoživitelka a dojíždí do zaměstnání z velké dálky a pracuje na 12 hodinové směny, 

musí se proto spoléhat na pomoc babičky, výhodou však je to, že mají společné bydlení. 

Prostorová dostupnost rodiny je také velmi zásadní, jak uvádí KP6: "To, že můžu mít 

jenom ranní a odpoledne se můžu věnovat rodině. Rodinu mám daleko všechny, takže si 

musím poradit sama." Zaměstnaným rodičům v našem vzorku také hodně pomáhá 

soběstačnost dětí, což je způsobeno jednak průměrným věkem dětí našich respondentů 
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kolem 10 let a také tím, že většina respondentů má více než jedno dítě. Respondenti 

také často zmiňovali výpomoc starších sourozenců v domácnosti a v péči o nejmladší 

dítě. 

 Co se týče role financí v problému sladit pracovní a rodinný život, většina 

respondentů ji hodnotí jako důležitou. Tři respondenti (KP2, 8 a 10) uvedli, že 

nedostatek financí u nich hraje velkou roli v tom smyslu, že se musí uskromnit a 

nemohou si někdy dovolit vše, co by bylo potřeba. Například KP10: "Jo, určitě, protože 

v rámci šetření jezdím do práce vlakem, neberu auto, i když ho máme, ale je to docela 

daleko a nevyplatilo by se to, abych tolik neprojezdil. Ale je to na úkor toho času, aspoň 

o půl hodiny, ne-li dýl. Musím ráno vstávat dřív a jsem odkázaný na ty časy, jak jezdí 

vlaky. A to ještě jsou zpoždění a tak..." Naopak KP4 a 9 hodnotí dostatek financí 

pozitivně, díky tomu mohou zajistit dětem vyžití po škole, mohou si dovolit výlety a 

také je výhodou dojíždění do zaměstnání autem, které jim uspoří čas. Někteří 

respondenti si spíše stěžovali na nedostatečné ohodnocení práce, která je prospěšná pro 

celou společnost. Často také zaznívalo, že jim dojíždění zvyšuje náklady, ale že musí 

nějak vyjít s penězi a zvládnout se to dá. 

 Dále jsme se zajímali o to, jestli hraje roli v situaci našich respondentů to, že 

jsou zaměstnaní v neziskové organizaci. Čtyři respondenti (KP2, 6, 7, 10) nedokázali 

posoudit rozdíl mezi ziskovou a neziskovou organizací. Tři respondenti (KP3, 8, 9) vidí 

rozdíl především v přílivu financí, kdy v soukromém sektoru je obecně financí více na 

provoz i na mzdy a odměny zaměstnanců. Jako KP9, která přidává poznámku o 

nedostatečném ocenění náročné práce:  

"No tak to určitě, protože máme určitě míň peněz. Jako každopádně.. tady se to od toho 

furt odvíjí. Teď jako musím říct nám nějakou korunu přidali, ale furt je to málo. (...) Ale 

spíš člověka mrzí, že když se někdo stará o krávy, tak má prostě víc peněz, než když se 

stará o lidi .. je to smutný no... určitě by to mělo být líp oceněný, protože tady je to 

hodně psychicky náročný, (...) s tím tu práci děláme, ale prostě to není oceněný (...)."  

 Naopak dva respondenti (KP2 a 4) vidí výhodu spíš v neziskovém sektoru, 

konkrétně v této organizaci:  

"Já nevím, jestli to porovnávat jako ziskovka x neziskovka. Já bych to spíš porovnala 

přístupem jakoby vysloveně této organizace, tak asi možná tady je taková větší ochota 

porozumět tomu zaměstnanci, když má nějaký problém a umožnit mu si ho třeba vyřešit 
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i třeba v rámci té pracovní doby nebo tak.. nebo ne v rámci pracovní doby, ale že může 

dřív opustit pracoviště nebo prostě když má to dítě nemocný nebo tak.. A nikdo se na něj 

nedívá, jakože to je hrozný, ty zas nepřijdeš do práce. Kdežto třeba v těch ziskovejch 

organizacích je to hodně velkej problém, když ten člověk není flexibilní a málokdy se 

stane, že ten zaměstnavatel je vstřícnej vůči nějakejm dětem, kroužkům a povinnostem 

vyzvedávat děti a takhle."(KP4) 

6.1.3 Dílčí závěr 

Sladit pracovní a rodinné role zvládají všichni respondenti z našeho vzorku, i když pro 

některé je řešení konfliktních situací náročnější než pro jiné. Překvapením může být 

právě to, že dobře sladit práci a rodinu zvládá většina námi oslovených respondentů, což 

může ukazovat na dobrou strategii organizace a také dobré možnosti rodičů. Nejčastěji 

totiž respondenti uváděli, že jim pomáhá nějakým způsobem flexibilní pracovní doba a 

pomoc partnera či rodiny. Důležitou roli také hraje soběstačnost dětí rodičů z našeho 

vzorku, je to také dáno jejich věkem, případně věkem nejstaršího dítěte, který může 

mladšího sourozence pohlídat či vyzvednout ze školy. 

 Většina respondentů také do práce dojíždí, proto někteří uváděli jako problém 

strávený čas navíc na cestě z práce nebo do práce, a to především ti, kteří k dojíždění 

využívají hromadnou dopravu, která není tak flexibilní jako cestování autem. Horší 

časové možnosti u pracovníků pracujících na odpolední nebo 12 hodinové směny jsou 

také velkou komplikací, se kterou se respondenti potýkají. Jako problém v rámci 

konfliktu pracovních a rodinných rolí někteří respondenti uváděli i absenci partnera 

nebo jeho pomoci především v péči o děti z důvodu partnerova velkého pracovního 

vytížení. Část respondentů ovšem žádný konkrétní problém ve sladění práce a rodiny 

nepociťuje.  

 Zajímalo nás také, jestli se konflikt práce a rodiny nějak projevuje v jejich 

osobním životě nebo v práci. Někteří respondenti uvedli, že žádný stres nepociťují, tito 

respondenti pracují na ranní směnu a jejich možnosti sladit práci a rodinu jsou dobré, 

protože mají odpoledne dost času na zvládnutí povinností spojených s péčí o děti a 

domácnost. Naopak stres projevující se únavou a podrážděním pociťovali zaměstnanci 

pracující na směny a také obě vedoucí pracovnice, u kterých je stres nejspíš spojen s 

větší odpovědností a náročnější prací. 

 Zaměstnavatel hraje v úspěšném sladění práce a rodiny podle zaměstnanců 
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velkou roli, především jeho pozitivní přístup k rodičům, snaha hledat řešení problémů a 

individuálně přistupovat k zaměstnancům. Důležitou součástí je také samozřejmost 

uvolnění zaměstnance z práce z důvodu nemoci či jiné nenadálé situace. Naopak stát v 

problému sladit práci a rodinu hraje podle slov rodičů minimální roli. I když většina 

rodičů uvedla, že neměla problém se získáním místa ve školce, případně v družině u 

starších dětí, což je jeden z důležitých aspektů pomoci státu, který školky provozuje. 

Rodiče to jako zásadní pomoc státu nevnímají a berou to jako samozřejmé, že je pro ně 

tato služba dostupná, přestože je při návratu na trh práce možnost využít služby péče o 

děti rozhodující. Díky tomu mají zajištěnou péči o děti přes den a mohou tak svůj čas 

věnovat zaměstnání. Rodiče na druhou stranu nemají žádné finanční příspěvky od státu, 

mezi respondenty byla pouze jedna výjimka. Za zmínku stojí také volno na ošetřování 

člena rodiny, které zaměstnanci hojně využívají. I zde je ale důležitá role 

zaměstnavatele a jeho přístupu, který je ochotný rodičům volno poskytnout i nad rámec 

zákonného nároku. 

 Finanční situace rodiny hraje v problému sladění práce a rodiny větší roli u 

některých rodičů. Část uváděla, že finančně nějak vyjít musí, ale velkou rezervu nemají. 

Někteří respondenti naopak považují finance za důležitou pomoc v tomto problému, 

především k zajištění volného času dětem, případně k možnosti dojíždět do práce autem, 

které představuje pro respondenty větší flexibilitu než hromadná doprava. Shodně si ale 

respondenti stěžovali na nízké platy, uváděli také, že kdyby zaměstnavatel měl z čeho 

přidat, rád by jim mzdy zvýšil. Nedostatek financí na odpovídající mzdy a benefity v 

organizaci je podle zaměstnanců hlavním rozdílem oproti soukromému sektoru. Na 

druhou stranu někteří zaměstnanci vidí v této neziskové organizaci pozitiva, především 

kvůli přístupu vedení k zaměstnancům a pochopení jejich problémů a potřeb. 

6.2 Harmonizace práce a rodiny v neziskové organizaci z pohledu 

vedení 

DVO2 zní: Jak vnímá vedení organizace problém harmonizace práce a rodiny v 

neziskovém sektoru? 

6.2.1 Vnímání konfliktu pracovních a rodinných rolí zaměstnavatelem 

Z pohledu vedení organizace je problém konfliktu práce a rodiny zaměstnanců důležitý 
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a také se organizace značně dotýká. Nejvíce se konflikt pracovních a rodinných rolí 

projevuje ve zvýšené absenci zaměstnanců z důvodu péče o nemocné děti, dále také 

nedostatkem zaměstnanců z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou nebo za lepším 

zaměstnáním, což se rodinné problematiky nemusí týkat přímo. Hledání řešení 

problému zabraňují skutečnosti, které vycházejí z povahy provozu a potřeby zajistit 

služby klientům, které jsou před zaměstnanci přednější také proto, že jsou na péči 

životně závislí. Další velkou bariérou je nedostatek financí, což je v neziskovém sektoru 

častý problém, finance musí vždy zajistit provoz organizace včetně mezd pro 

zaměstnance a až na posledním místě jsou finance na péči o zaměstnance, kde obvykle 

není skoro žádný prostor k nějakému řešení. Proto organizace volí finančně méně 

zatěžující přístup: " No, řekl bych takhle, v rámci možností se snažíme vycházet vstříc a 

myslím si, že je to správně. Nemůžeme všechno, samozřejmě, protože není možný, aby 

nepřišlo obsazení směny, kde jsou na tom závislí životně klienti, ale pokud to jde, tak se 

snažíme vycházet vstříc a považujeme to za důležitý."(KP1) 

 Zaměstnavatel se tedy nesnaží od problému konfliktu práce a rodiny distancovat 

a nechat ho pouze na rodičích, ale snaží se pomáhat alespoň tím, že zaměstnance z 

rodinných důvodů uvolňuje ze zaměstnání a snaží se hledat společná řešení týkající se 

především časového skloubení práce a rodinných povinností. Tento přístup ještě 

podtrhává prostředí otevřené rodičům, vstřícnost k potřebám, pochopení a individuální 

přístup k zaměstnancům při řešení jejich problémů. "Snažíme se určitě nebránit takovým 

věcem, jako je ošetřování člena rodiny, buď teda samozřejmě  doprovody k lékařům a 

podobně, řekl bych nadstandardně většinou se snažíme to umožnit. Potom co se týče 

třeba takovejch věcí jako, že když potřebujou třeba tak si nemusej brát na to volno, 

dovolenou, ale snažíme se jim vyjít vstříc, že maj třeba náhradní volno nebo tak. Máme 

takový zkušenosti, že tady teďka máme čtvrtý zástup z mateřské za mateřskou, takže nás 

se ta harmonizace hodně dotýká."(KP1) 

 KP1 nevidí takový rozdíl v neziskovém nebo ziskovém sektoru, ale především v 

oboru činnosti, která vyžaduje nepřetržitý provoz, směny a 12 hodinovou pracovní 

dobu, kde je mnohem těžší pracovat s časovou flexibilitou zaměstnanců. Další velkou 

bariérou vycházející z charakteristiky organizace jako neziskové je již zmiňovaný 

nedostatek financí, který potom ovlivňuje celou organizaci. Důsledkem nedostatku 

financí je potom špatná konkurenceschopnost na pracovním trhu, odchod zaměstnanců 
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za lepšími platy a nedostatek zájemců o práci v organizaci. Nedostatek zaměstnanců 

potom komplikuje možnosti časové flexibility stávajících zaměstnanců, protože není, 

kdo by je zastoupil, pokud potřebují uvolnit z práce z rodinných důvodů. 

 Do problému harmonizace pracovního a rodinného života tedy vstupuje mnoho 

skutečností, které zaměstnavatel neovlivní, ale musí se s nimi potýkat. KP1 jako 

takovou situaci vyzdvihl osobní problémy zaměstnanců spojené s nemocí dětí či jinými 

problémy v rodině, které ovlivňují pracovní výkon rodičů a také způsobují větší absenci 

v práci. Zaměstnavatel si tedy uvědomuje, že rodičovská role je spojena se spoustou 

nenadálých situací, které zaměstnanec potřebuje řešit. "Například nemoci dětí, to 

neovlivníme a prostě přijde to a my to musíme vyřešit, protože zase chápeme, že pro 

zaměstnance je rodina důležitá a v okamžiku, kdy řeší extrémní rodinný problém, tak 

stejně v tý práci nejsou uplně jako v klidu a na tý práci se to samozřejmě projeví. Takže 

to je jeden z mnoha příkladů, ale je těch příkladů víc.. Rodičovský záležitosti jsou 

oboustranný, buď v roli rodičů a nebo v roli dětí rodičů seniorů, takže se musí postarat 

buď o rodiče nebo o děti, takže ono je to složitější."(KP1) 

6.2.2 Dílčí závěr 

Z pohledu zaměstnavatele je problém harmonizace pracovních a rodinných povinností 

důležitý a považuje za nutnost pomáhat rodičům v jeho řešení. Projevuje se tedy 

především zvýšenou absencí rodičů, která v kombinaci s nedostatkem zaměstnanců 

často ohrožuje i samotný provoz organizace. Zaměstnavatel je nucen hledat takové 

řešení, aby zajistil určitý standard péče o klienty a také umožnil zaměstnancům dobré 

pracovní podmínky a nebránil jim v rodinných povinnostech. Omezenost financí v 

organizaci vede k nemožnosti zavádět některá opatření, proto se zaměstnavatel snaží 

situaci řešit umožněním co největší flexibility v rámci možností dané pozice a také 

individuálním a vstřícným přístupem. Například uvolnění zaměstnance z práce z 

důvodu nemoci dětí či jiné situace v rodině je samozřejmostí. Pro organizaci je tato 

benevolentnost ovšem komplikací pro zajištění provozu, přesto to není důvod ke změně 

jednání zaměstnavatele v tomto směru. Důvodem je také snaha o to, aby byli 

zaměstnanci spokojení a tím podávali lepší pracovní výkon, který je pro organizaci 

velmi důležitý. 

 Organizace se však potýká s velkými problémy, a to nejen s nedostatkem 

financí, ale také s velkou fluktuací a s nedostatkem zájemců o práci v organizaci. 
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Nedostatek zaměstnanců se nepřímo přenáší i na stávající zaměstnance, kteří jsou více 

vytíženi a je větší problém zajistit jim časovou flexibilitu podle jejich představ. 

Omezenost finančních zdrojů je spojený se závislostí na dotacích a darech a se statusem 

neziskovosti. Je to také jeden z rozdílů mezi ziskovým a neziskovým sektorem, který 

uvedli zaměstnanci i ředitel organizace.  

 Zaměstnavatel, ale i zaměstnanci vnímají potřebu času v problému sladit 

pracovní a rodinný život jako důležitou. Zaměstnavatel si to uvědomuje a snaží se najít 

takové řešení, které umožní časově zvládat rodinné a pracovní role, to je také jeden z 

důvodů úspěšného slaďování práce a rodiny u zaměstnanců v organizaci. Důležité je, 

jak již bylo zmíněno, především to, aby čas strávený v práci odpovídal času, kdy jsou 

děti ve školce nebo ve škole. Pokud mají rodiče ranní směny, stíhají děti doprovázet do 

školy či školky a odpoledne je vyzvedávat a věnovat se jim i povinnostem v 

domácnosti. Problém konfliktu pracovních a rodinných rolí nepociťují jako tolik 

závažný. Horší situaci řeší zaměstnanci pracující na odpolední, víkendové a 12 

hodinové směny. U nich je nutná výpomoc rodiny v době, kdy nejsou děti ve škole a 

školce. 

6.3 Strategie řešení zaměstnaných rodičů v konfliktu práce a rodiny 

Třetí DVO zní: Jaké jsou strategie zaměstnanců při řešení konfliktu pracovní a rodinné 

sféry?  

6.3.1 Časová flexibilita a zajištění péče o děti  

V této části se nejprve zaměříme na to, do jaké míry jsou zaměstnaní rodiče z našeho 

vzorku časově flexibilní, jak zvládají své rodinné a pracovní povinnosti skloubit a také 

to, co jim v případě časové tísně pomáhá vše zvládnout. Poté se budeme zabývat 

otázkou péče o děti, když jsou rodiče v zaměstnání nebo jsou děti nemocné, bude nás 

zajímat, jak rodiče tyto situace řeší a jak je zvládají. V závěru této části se zaměříme na 

roli partnera a jeho pomoc v konfliktu práce a rodiny. 

 Časovou flexibilitu nelze zajistit u všech pozic, časově nejvíce flexibilní pozice 

jsou takové, kdy si zaměstnanec může libovolně volit příchod a odchod do zaměstnání 

podle sebe. Naopak nejhůře se časová flexibilita dosahuje v pozicích, kde zaměstnanci 

pracují na směny, které na sebe navazují a je potřeba zajistit nepřetržitý provoz. Ve 
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zkoumané organizaci se vyskytuje rozmanitost pozic, co se týče pracovní doby. Jsou 

zde 12hodinové směny s nepřetržitým provozem, práce s ranní a odpolední směnou a 

občasnou víkendovou službou, ale i ranní směny s možností úpravy příchodu a odchodu 

podle potřeb zaměstnanců. V našem vzorku se také vyskytují skoro všechny varianty 

pracovní doby a podle toho se také odvíjí i různá časová flexibilita zaměstnanců.  

 Časově nejvíce flexibilní pracovní úvazek mají respondenti KP3, 5, 6 a 7, ti také 

uváděli, že zvládají dobře časově skloubit práci a rodinu.  

"V pohodě, bez problémů. Přijdu z práce a udělám si to, co se musí. Není problém. 

Všechno jakoby v pohodě sladím." (KP5) Někteří uváděli další okolnosti, které jejich 

situaci ještě zlepšují, například KP6: "Tak, když jsem tady (v práci) o víkendu, tak holt 

musej fungovat oni (partner s dětmi), ale jinak to je v klidu. O víkendu mám i do půl 4 a 

když se stavíme ještě nakupovat, tak přijedu o půl 5, v 5. Tak udělám..., no musej mě 

zastoupit. Ale oni to zvládaj v klidu. Navaříno, uklizeno."  

Často tedy vypomáhá partner, starší sourozenci či širší rodina, především babičky.  

 U respondentů KP2 a KP4 je situace trochu horší. Respondentka KP2 pracuje na 

dvě směny, ale její partner má více flexibilní zaměstnání. Nevýhodou je také to, že do 

práce dojíždí, ale v obci, kde žije má širší rodinu, která jí s péčí o děti vypomůže, když 

je třeba. Naopak KP4 má flexibilnější pracovní dobu, chodí na ranní směnu a má 

možnost si pracovní dobu přizpůsobit. V organizaci pracuje ještě na kratší úvazek a 

jednou týdně chodí do dalšího zaměstnání, čas jí ubírá ještě dlouhé dojíždění. Jí také 

nejvíce pomáhá partner, který pracuje jako OSVČ, a proto je časově velmi flexibilní a 

přizpůsobuje se dítěti. 

 Nejhorší časové možnosti v konfliktu práce a rodiny mají respondenti KP8, 9 a 

10 všichni pracují na 12 hodinové směny, KP10 pouze na ranní směny, ostatní i na 

noční. Tito zaměstnanci se bez pomoci v péči o děti neobejdou. Jako KP10: "Manželka, 

tím, že je doma, tak spoustu věcí udělá, ale je odkázaná na to, že si musí poradit sama. 

Ale jsem 3x, 4x na směnách a zbytek jsem doma a můžu zařizovat, co je potřeba a starat 

se o děti. Musí to jít." KP8 využívá pomoci babičky a KP9 se zase může spolehnout na 

starší dcery a babičku, která je v důchodu a může v případě potřeby pomoct. 

 Další otázka, kterou jsme respondentům pokládali, navazuje na časovou 

flexibilitu, zajímalo nás to, jak řeší péči o děti, pokud jsou v zaměstnání nebo jsou jejich 

děti nemocné. Většina respondentů uváděla, že děti navštěvují školu či školku, takže 
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když jsou v práci, je o děti postaráno. Pokud je respondent na odpolední nebo noční 

směně, stará se o děti babička či partner. V případně nemoci dětí se respondenti také 

vcelku shodovali. Většinou řeší běžné nachlazení za pomoci babiček nebo u starších 

dětí je mohou nechat samotné doma. V případě vážnější nemoci spojené s horečkami, 

řeší péči o děti prostřednictvím "hlídačenky", tedy volna na ošetřování člena rodiny, 

případně se střídají s partnerem.  

 Někteří respondenti také pozitivně hodnotili přístup zaměstnavatele, který je v 

případě potřeby uvolní z práce, jako uvádí KP2:  

"Zaměstnavatel hodně vyjde vstříc a nevím zase, jak hodně to.. ale já se toho nesnažím 

zneužívat, když je potřeba tak jedu domů, ale když to... tak to s manželem probereme. 

(...) Takže třeba se jedná o den, o dva, ale jako nesnažím se toho zneužívat, jo, že 

opravdu pak, že potřebuju, tak aby si neřekly, že ona je s každým pšouknutím doma, 

takže takhle se jako snažíme..." 

Podobný přístup volí i někteří další zaměstnanci. Uvědomují si totiž, že když jsou doma 

s dětmi, musí za ně jejich práci někdo udělat, a také jsou rádi, že jim zaměstnavatel 

vyjde vstříc. Vzhledem k nedostatku zaměstnanců v organizaci je každá absence pro 

chod organizace, ale i pro ostatní zaměstnance zatěžující. 

 V předchozích částech jsme se již zmiňovali o partnerovi a jeho roli v problému 

harmonizace práce a rodiny. Společně s respondenty jsme se snažili rozklíčovat, jestli je 

role partnera důležitá a jak se jejich partner zapojuje v péči o domácnost a rodinu. Pro 

větší část respondentů pomoc partnera v péči o domácnost a o děti hraje důležitou roli. 

Ale pro 3 respondenty není pomoc partnera úplně dostačující. Respondentka KP8 žije 

bez partnera a pomoc při péči o syna jí nahrazuje babička, která s nimi žije v jednom 

domě. KP3 a KP7 se na pomoc partnera také příliš nemohou spolehnout, v případě KP3 

je důvodem 3 směnná pracovní doba partnera, ale pokud je doma, snaží se podle slov 

respondentky dostatečně. Naopak KP7 svoji situaci jinak:  

"No snaží se, ale fakt když má náladu. Vlastně jakoby pro nás pro ženský, když už máme 

ty děti, máme tu rodinu, tak máme takovou tu prioritu postarat se o ně... Kdežto já u 

těch chlapů tak nějak  vidím nebo cejtim, že oni maj první svůj život a pak až tu rodinu. 

Takže tam bych řekla, že u toho chlapa tam musí mít na tu rodinu náladu, aby se jí 

věnoval. Jinak můj muž přijde domů, sedne si k počítači a tam je... potřebuje svůj klid. 

Je to prostě otočený, my přijdeme domů a první co se staráme o ty děti, o tu rodinu a 
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potom teprve si možná sedneme. (pomáhá Vám v něčem?) No snaží se s těma dětma, ale 

málo.. jako snaží se, ale fakt málo... prvně je jeho zábava a až potom, potom teprve 

děti.. Jako vykoupat třeba večer to už jo, ale jako ty první dvě tři hodinky po příchodu z 

práce to ne... Já tady nejsem a nechte mě bejt." 

 Respondenti KP2, 3, 4 a 5 uváděli, že jsou s pomocí partnera spokojení, dokáže 

je plně zastoupit v domácnosti a péči o děti a velice jim tím vypomáhá sladit práci a 

rodinu. Naopak respondentka KP6 uvedla: "S výchovou mi pomáhá. Jinak o víkendech 

když jsem v práci, tak jako jo. Ale jinak já to zvládám sama, on má zase svoje, takže 

každej máme... Péče o děti a domácnost je spíš na mě, ale když je potřeba tak 

samozřejmě zastoupí. To já nemám problém." Podobně KP10 uvedl, že s partnerkou 

mají činnosti spíše rozdělené: " Tak, snažíme se zapojovat stejně.. každej jsme na něco, 

já třeba víc vedu děti ke sportu, mám řidičák a manželka neřídí, takže vozím děti, ale 

zapojujeme se podle svých možností stejně, nebráním se ani práci v domácnosti." Oba 

respondenti tedy zastávají spíše tradiční dělení povinností, kdy muž dělá jiné činnosti 

než žena, ale v případě potřeby se zastoupí. 

6.3.2 Opatření poskytovaná zaměstnavatelem z perspektivy zaměstnanců 

Při otázce na opatření poskytovaná zaměstnavatelem část respondentů odpověděla, že o 

ničem takovém neví. Někteří po chvilce přemýšlení popsali nástroje, kterými jim 

zaměstnavatel usnadňuje sladit pracovní a rodinný život. Nejčastěji zaznívalo to, že 

zaměstnavatel je vstřícný a ochotný pomoci hledat řešení v krizových situacích, druhá 

nejčastější odpověď byla ta, že zaměstnavatel poskytuje v rámci možností časovou 

flexibilitu. "Umožňuje mi časovou flexibilitu. Když mi jezdí brzo autobus, tak tady 

hodinu nesedím, ale můžu už pracovat a pak už o tu hodinu můžu jít dřív, že by to šlo 

zkombinovat. Tak pan ředitel udělí výjimky."(KP2) Podobně KP4 mluví také o 

vstřícnosti zaměstnavatele: "To vlastně, že nemám vyhrazenou pracovní dobu, když 

potřebuji odejít dřív tak můžu. To je asi ten hlavní ten, co mi pomáhá. Třeba ještě 

taková ta vstřícnost při řešení nějakých osobních problémů nebo takhle. Že toho 

zaměstnavatele zajímá zaměstnancův osobní život, když má nějaké problémy, tak mu 

vyjde vstříc a tak." KP10 podobně hodnotí to, že zaměstnavatel bere ohled na rodinné 

potřeby a v případně nějaké nenadálé situace ho uvolní ze směny, aby mohl jet domů.  

 Na druhou stranu se objevovala i kritika naprosté absence benefitů či finančních 

bonusů. Vše shrnuje KP9: "To asi ne. Jedině jako to, že vyjdou vstříc, že jsou si vědomi, 
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že prostě ty peníze nemáme a že rodina je na prvním místě i pro ně, takže jako to... Ale 

nějaký finanční... kolikrát jsme si říkali, kdyby nám dali, alespoň nějakou poukázku na 

bazén nebo tak.. Ale ne..." 

 V další části jsme se zajímali o to, zda mají zaměstnanci pocit, že v organizaci 

panuje prorodinné klima nebo jestli je zaměstnavatel lhostejný k jejich potřebám. Na 

základě vývoje rozhovorů nebyly odpovědi velkým překvapením. Prakticky všichni 

respondenti se shodli na tom, že je zaměstnavatel chápavý k jejich potřebám a že mají 

pocit, že na pracovišti panuje prorodinné klima.  Velmi často zaměstnanci uváděli, že 

se jim vždy zaměstnavatel snaží vyjít vstříc a snaží se řešit problémovou situaci k 

oboustranné spokojenosti. "Já bych řekla, že to tady je prorodinný, že jako se i 

svěřujem, že i pan ředitel za náma někdy přijde, zeptá se, když jde na oběd, že si 

povídáme i o bežných věcech. Neřekla bych že je to, že tady je pan ředitel a tady jste vy. 

Že je to jako rodinný tady, že jako za každým když přijdu s nějakou prosbou, že nikdy 

neslyším ne nebo tak..." (KP2) nebo také KP4: "O tom jsem teď mluvila, ale tak asi 

obecně bych řekla, že tady je každý zaměstnanec braný jako individualita s tím, že asi o 

každým zaměstnanci víme, když má nebo nemá nějaký problémy většinou a s tím taky k 

němu tak přistupujeme." KP5 zmiňuje situaci, kdy jí onemocněl syn a vedení a 

kolegové se zajímali o jeho stav a nabízeli možnost ulevit v práci, aby respondentka 

stíhala se synem lékaře. KP7 a KP3 mluví o tom, že celá organizace má pro klienty 

simulovat rodinné prostředí a díky tomu se tam dobře cítí i zaměstnanci. Důležitá je 

podle KP7 důvěra mezi vedením a zaměstnanci a také mezi spolupracovníky navzájem. 

 Dále nás zajímal názor našich respondentů na to, proč zaměstnavatel nenabízí 

více opatření pro usnadnění harmonizace práce a rodiny a co mu v tom brání. 

Nejčastější odpověď měla souvislost s financemi, kterých se nedostává nejen na 

zavedení opatření pro zaměstnané rodiče, ale také na odpovídající finanční ohodnocení 

nebo větší investice v organizaci. Například KP6 shrnuje situaci takto: "Já jsem tady 

opravdu chvíli, ale jakože furt se něco řeší, protože tady je to všechno starý a jo teďka, 

že chtěj udělat okna a o vysavače je tady docela boj. Tak spíš se snaží takhle, aby tady 

bylo." Podobně také KP2: "Já si myslím, že když my jsme ta neziskovka, takže těch 

dotací se sem moc nedává, takže finance. Vzhledem k těm financím se tady odvíjí 

všechno, že by vzali víc lidí, že bysme se mohli vystřídat, že to taky asi nejde... Že se 

snažej spíš těm lidem, pro který je to opravdu určený, těm klientům. (...) Myslím, že se to 
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všechno odvíjí od těch financí." KP4 přidává i další bariéry:  

"Asi nedostatek personálu na pracovním trhu, lidé nechtějí moc dělat na pozicích 

pečovatelky a takhle je pak docela problém mít individuální přístup vůči zaměstnancům, 

který maj děti (...) Když někdo potřebuje jako na paragraf být s dítětem nemocný, tak to 

prostě jde, už to funguje jako automatický, už se tomu nikdo nediví, nikdo nic neřekne... 

Samozřejmě je to zátěž pro ten systém, pro ty směny, pro všechno a bereme to tak, že to 

tak je a nikdo by neřekl, že prostě je to je strašnej zaměstnanec ten si vzal paragraf 

nebo něco takovýho, to v žádnym případě. Jo a jako co tomu brání ještě... samozřejmě 

rozpočet. Čím větší rozpočet, tím víc si můžem dovolit zaměstnanců, tím víc jim můžem 

vycházet vstříc." 

6.3.3 Dílčí závěr 

Časová flexibilita našich respondentů je různá, skoro polovina má dostatečně flexibilní 

pracovní dobu a žádný problém se sladěním práce a rodiny tedy nepociťuje. O něco 

větší část respondentů je časově více vytížená i z důvodu následného dojíždění, které 

jim ubírá volný čas. Tito respondenti svou situaci řeší prostřednictvím pomoci partnera 

či babičky, kteří se v případě potřeby o děti postarají a pomohou i v domácnosti. 

Důležitá je také soběstačnost dětí a pomoc starších sourozenců v domácnosti a v péči o 

nejmladší děti v rodině.  

 Všechny děti našich respondentů navštěvují školu či školku, a proto mají část 

dne zajištěnou péči. Pokud nemůže děti vyzvednout po škole sám respondent, zastupuje 

ho opět partner, babička, případně někdo z rodiny nebo starší sourozenec. V případě 

nemoci dětí, která není tak vážná nastupuje také pomoc babičky, při vážnějším průběhu 

nemoci rodiče volí raději uvolnění z práce či střídání s partnerem v péči.  

 Zajímavým jevem je to, že respondenti často uváděli, že volí absenci v práci až v 

nevyhnutelných situacích a nechtějí ochoty zaměstnavatele zneužívat. Ukazujete to tedy 

na velkou loajalitu zaměstnanců a snahu o minimalizaci absencí, což koresponduje s 

kapitolou 3.4., kde je jako pozitivní efekt opatření na podporu harmonizace zmiňováno 

zvýšení loajality a snížení absenteismu zaměstnanců, což vede také ke zvýšení 

pracovního výkonu. V organizaci je také cítit vzájemná vstřícnost, a pochopení jednak 

problémů zaměstnanců vedením, ale také pochopení situace v organizaci a omezeností 

zdrojů zaměstnanci, kteří jsou i přes nízké mzdy v organizaci spokojeni. 

 Pomoc partnera je i podle zaměstnanců velmi důležitá, především pokud je 
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časově více flexibilní, je možné se v péči o děti, ale i domácnost prostřídat tak, aby 

nebyl ani jeden z partnerů příliš zatížen rodinnými povinnostmi. Většina zaměstnanců z 

našeho vzorku hodnotila pomoc partnera jako dostatečnou, některé respondentky 

uváděly, že ve srovnání s ostatními muži z okolí jejich partner pomáhá v domácnosti 

více. V těchto rodinách se uspořádání rolí blíží spíše modelu "dva výdělky - dva 

pečovatelé" uvedeného v kapitole 2.2. Pokud je ovšem časová flexibilita partnera horší, 

chybí potom i jeho pomoc v domácnosti. Jako u dvou našich respondentek, v jednom 

případě partner pracuje ve třísměnném provozu, a proto se jeho přítomnost a pomoc v 

domácnosti odvíjí od směn. V druhém případě pracuje partner na manažerské pozici, a 

proto v práci dělá často přesčasy a vrací se domů pozdě. Jedna respondentka také nebyla 

s pomocí partnera příliš spokojena a uvítala by jeho větší zapojení. V těchto případech 

je uplatňován spíše model "dva výdělky-žena pečovatelka na částečný úvazek". 

Určování modelů genderového uspořádání v rodinách respondentů je pouze orientační, 

pro hodnocení rozdělení rolí v rodině bychom potřebovali více informací. 

 Z pohledu zaměstnaných rodičů je od zaměstnavatele největší pomoc v 

umožnění flexibility a možnostech uvolnění z práce v případě potřeby a společném 

plánování směn. Časová flexibilita je také nejčastější opatření, které zaměstnavatelé 

nabízejí zvlášť kvůli nízkým nákladům a velké popularitě u všech zaměstnanců. I tak se 

objevuje na některých pozicích tzv. negativní časová flexibilita, mezi které se řadí práce 

přesčas či na směny, tyto aspekty jsou považovány za významnou překážku ve sladění 

práce a rodiny. (Kuchařová 2013). Podle Plasové
4
 (2012) je také nutné naplnit family-

friendly flexibilitu, což se v našem případě daří. Dalším důležitým prvkem pomoci 

zaměstnaným rodičům je prorodinné prostředí spojené s pochopením složité role a 

nabídnutím možností řešit konfliktní situace. Také je velmi důležité pochopení kolegů a 

ochota zastoupit či vyměnit si směnu, pokud se zaměstnanec dostane do situace, kdy 

potřebuje z práce uvolnit. Důležité je také to, že zaměstnanci nejsou nijak penalizování 

za to, že využívají úlev nabízených zaměstnavatelem. Organizace umožňuje 

zaměstnancům práci i na zkrácený úvazek. 

 Podle rodičů zaměstnavateli nejvíce brání v zavádění nových opatření problémy 

způsobené omezenými finančními zdroji. Jsou to především nízké mzdy v organizaci, 

absence benefitů a nedostatek financí na investice do oprav a pořízení vybavení. 
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Problémem je také nedostatek pracovníků a málo zájemců o práci v organizaci. 

6.4 Řešení problému harmonizace práce a rodiny zaměstnavatelem 

DVO 4 zní: Jaké jsou strategie vedení organizace při řešení harmonizace rodiny a 

zaměstnání? 

6.4.1 Strategie zaměstnavatele 

V této části jsme se zajímali o strategie řešení konfliktu práce a rodiny 

zaměstnavatelem, zjišťovali jsme, jaká opatření nabízí zaměstnancům pro ulehčení 

jejich konfliktní role a jak se k jejich roli staví. Následně jsme také diskutovali bariéry, 

které brání v zavedení nových opatření, a plány na další zlepšování situace 

zaměstnaných rodičů v organizaci.  

 Situaci zaměstnaných rodičů v organizaci řeší především tím, že se snaží zajistit 

co největší časovou flexibilitu na jednotlivých pozicích, což je ovšem výrazně 

ovlivněno podle pracovní doby a typu úvazku. Největší flexibilitu mají vedoucí 

pracovníci a pracovníci na jednu směnu a nejmenší naopak pracovníci v nepřetržitém 

provozu s 12 hodinovými směnami, zde se ale směny na měsíc dopředu plánují společně 

se zaměstnanci, kteří mají prostor dát si požadavek, kdy se jim směna nehodí. 

Flexibilnější pracovní dobu nemají automaticky všichni zaměstnanci, ale obvykle se řeší 

individuální potřeba, a to, že se zaměstnanec ozve jako například kvůli dojíždění či 

vyzvedávání dětí ze školy či školky. Časová flexibilita je tedy zajišťována až podle 

potřeb zaměstnance a nemusí to být jenom potřeby týkající se rodiny. Jak uvádí KP1:  

"No tak už jsem mluvil o tom týdnu navíc dovolený, mluvil jsem o tom, že kde to jde, se 

snažíme mít pružný začátek či konec pracovní doby. V případě třeba dojíždějících 

zaměstnanců, kde ta rodina vlastně závisí na tom rodiči, aby byl schopen dopravit ty 

děti do školy nebo do školky, tak tam se snažíme individuálně domlouvat nástup 

pracovní doby zejména potom také konec, ale spíš ten nástup, to je kritičtější záležitost, 

takže o to se snažíme, ne vždycky to jde, ale většinou se snažíme vyjít vstříc takže byť 

máme třeba nástup do některých pozic pevně určený na sedmou hodinu, tak v případě, 

že to nejde tak děláme výjimky a snažíme se zkoordinovat tu práci tak, aby to zas 

nerušilo provoz celýho domu, prostě zamyslet se a přeorganizovat ty věci tak, aby to 

                                                                                                                                               

4
 Viz kapitola 3.3.1 
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šlo." 

Zajištění větší flexibility zaměstnanců je pro organizaci nejschůdnějším řešením, 

protože to není příliš náročné na finance, ale jak výše zmiňuje KP1, je nutné spíše 

promyslet tato řešení organizačně, aby byl zajištěn provoz organizace a zároveň bylo 

možné naplnit potřeby rodičů či ostatních zaměstnanců.  

 Další opatření, která by mohla pomoci zaměstnaným rodičům, zaměstnavatel 

neposkytuje. Hlavním důvodem jsou chybějící finance, některá opatření totiž vyžadují 

větší počáteční investici, na kterou však zaměstnavatel nemá z čeho vzít. Jako například 

podpora zajištění péče o malé děti zaměstnavatelem. Na otázku, zda nabízejí takovou 

podporu pro rodiče, odpovídá KP1 takto: "To nejsme schopni řešit. Nemáme jak. My se 

tomu přizpůsobujeme spíše časově, ale určitě nejsme schopní sehnat místo ve školce 

nebo vytvořit vlastní malou dětskou skupinu, to prostě nejde.. my sotva utáhneme 

personálně vlastní provoz." Snaží se tedy spíše umožnit to, aby pracovní doba rodičů 

korespondovala se školkou či školou, případně nabízejí i zkrácené úvazky:  

" Ano, i když často zkrácené úvazky spíš využívají, ze zdravotních důvodů zaměstnanci, 

tak ale i u rodičů, třeba zejména ženy po mateřský, který se vracej, tak většina jich jde 

na zkrácený úvazek, a to umožňujem. Taky ale ten zkrácenej úvazek je v podstatě 

záležitost, kterou se snažíme standardně umožnit. Není to něco výjimečného, je to spíš 

pravidlo, z kterého může občas být výjimka, kde to nejde, ale pokud aspoň trochu 

můžeme, tak se to snažíme umožnit. Máme tady několik lidí takhle na zkrácenej úvazek, 

který právě přišli z mateřský. Pokud vím, tak nikdo, kdo přišel z mateřský dovolený, tak 

nenastoupil na plnej. A všem jsme umožnili zkrácenej. Zatím to šlo, že to takhle bylo." 

 Největší přínos pro harmonizaci práce a rodiny, mimo časovou flexibilitu, 

můžeme najít v tzv. prorodinném prostředí, které je stejně důležité jako samotná 

opatření. Snaha najít řešení, vyjít zaměstnancům vstříc a pochopit jejich rodinné potřeby 

je v této organizaci velmi patrná. Například uvolnění zaměstnance v případě nemoci 

dětí nebo jiných rodinných důvodů je zde samozřejmostí i z pohledu kolegů. Při otázce, 

jak jinak usnadňují rodičům jejich roli KP1 odpověděl následovně:   

"No.. já si myslím, že třeba zrovna u těch mateřských dovolených je to spíš takový 

psychologický povzbuzení, že prostě mateřská dovolená je jedna věc, a to že ten člověk 

tady bude chybět je druhá věc a maminka ať si řeší mateřskou a my si musíme vyřešit 

tenhle problém. (...) Jo takže ale snažíme se nezatěžovat tím ty zaměstnance. Prostě 
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hleďte si toho, aby prostě všecko bylo v pořádku, abyste mohli bejt v pořádku zdravotně 

a věnovat se dětem a ten zbytek si musíme vyřešit my." 

 Největší bariérou ve vylepšení podmínek pro harmonizaci práce a rodiny pro 

zaměstnance organizace jsou finance:  

"My máme striktně limitovaný, kolik můžeme mít úhrady od klientů, pak máme nějaký 

dotace od různých donátorů, pak ještě teoreticky máme sponzoring k dispozici a to je 

všechno. Příspěvky na péči to je v podstatě jakoby od klientů. Tím pádem z těhletěch pár 

zdrojů musíme získat peníze, tak abychom utáhli provoz. A je fakt, že nějaký benefity, 

který jakoby jsme chtěli dát, to znamená, když prostě ke konci roku se ukáže, že to 

hospodaření dopadlo tak, že je možnost, tak rozdělíme odměny, ale rozdělíme je 

spravedlivě všem. Nepreferujeme nikoho protože ty platy, který tady jsou, jsou relativně 

nízký a v zásadě těžko někoho preferovat."(KP1) 

Nízké platy a psychicky, mnohdy i fyzicky náročná práce mají za následek malý zájem 

o práci v organizaci. Nedostatek zaměstnanců je další problém, kterému organizace čelí 

a který ovlivňuje i situaci rodičů a možnosti časové flexibility.  

"A je fakt, že teďka je obrovskej problém sehnat ty lidi jako fyzicky, nejenom je zaplatit, 

to je jeden problém, ale druhej problém, je taky sehnat ty lidi, kteří by byli ochotní v 

týhle sféře pracovat. Čímž se zase napíná ta časová flexibilita, protože my ty lidi 

(zaměstnance) potřebujeme využít víc, než by normálně bylo běžný a tím pádem se 

zmenšuje ten prostor, kde se můžeme pohybovat i s nějakýma úlevama. A to je právě 

daný tím, že v podstatě na těch asi 60-70 zaměstnanců v oblasti asi 60 dohod o 

provedení práce." (KP1) 

6.4.2 Dílčí závěr 

Zaměstnavatel řeší problém harmonizace práce a rodiny především tím, že se snaží v 

rámci možností každé pozice zajistit co největší časovou flexibilitu podle potřeb 

zaměstnance. Je také ochotný uvolňovat zaměstnance z práce z rodinných důvodů - 

především nemoci dětí. Také se snaží začátek pracovní doby přizpůsobit tak, aby 

korespondoval se školou či školkou, aby rodiče stihli děti do školy či školky zavést a 

poté je odpoledne vyzvednout, což bývá pro rodiče velký problém.  

 Organizace umožňuje zaměstnancům práci i na zkrácený úvazek. Obvykle tak 

pracují zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním a matky vracející se z rodičovské 

dovolené. Zkrácené úvazky umožňují dobře sladit pracovní a rodinné povinnosti, ale 
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bývají nevýhodné ze strany ekonomické či sociální. Mezi největší nevýhody řadí 

Kuchařová (2013) sníženou perspektivu kariérního postupu, nižší hodinovou mzdu a 

nižší růst mezd, úkolování pracovníka nad rámec zkráceného úvazku, případně nižší 

sociální ochrana a dopad na výši důchodů. Kuchařová (2013) dále uvádí, že většina 

flexibilních forem práce přináší výhody i nevýhody oběma stranám - tedy 

zaměstnancům i zaměstnavateli. 

 Zaměstnavatel přispívá ke zmírnění konfliktu zaměstnanců i prostřednictvím 

prorodinného prostředí, projevuje se především v ochotě hledat řešení problémů rodičů, 

vstřícnosti zaměstnavatele a zájmu o osobní život a problémy zaměstnanců. 

 Největší bariérou v zavádění nových opatření jsou z pohledu zaměstnavatele, ale 

i zaměstnanců finance a výše zmíněné problémy, které  jsou s nedostatkem financí 

spojeny, a to nízké mzdy, velká fluktuace, nedostatek zaměstnanců a málo zájemců o 

práci v organizaci. Nedostatek vhodných uchazečů je v současnosti problémem pro 

hodně organizací a vychází také z velmi nízké míry nezaměstnanosti, která se pohybuje 

kolem 4%
5
. Zaměstnavatel se snaží problém řešit pomocí pracovníků na zkrácené 

úvazky nebo brigádníků, aby zajistil nepřetržitý provoz celé organizace a mohl udržet 

stávající nastavení flexibility zaměstnanců i kvality poskytované péče. Tyto problémy, 

jak uváděl ředitel organizace, jsou také spojeny s povahou organizace a také s tím, že je 

organizace nezisková. Můžeme tedy říct, že poskytování sociálních služeb a neziskovost 

organizace můžou vést k nedostatku financí a tím k nemožnosti zavádět nová opatření 

na řešení harmonizace práce a rodiny. 

6.5 Preferované řešení problému harmonizace práce a rodiny podle 

zaměstnaných rodičů 

DVO5 zní: Jak by vypadalo ideální řešení problému harmonizace práce a rodiny podle 

zaměstnaných rodičů?  

6.5.1 Nová opatření ze strany zaměstnavatele 

Zajímalo nás, co by mohl dělat zaměstnavatel, aby se zaměstnancům, kteří jsou rodiči, 

lépe řešil konflikt pracovních a rodinných rolí. Nejčastější odpověď se týkala toho, že 

                                                 

5
 Český statistický úřad, 1. čtvrtletí roku 2016, 

https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace  
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by měl zaměstnavatel zvýšit mzdy, případně zavést finanční a jiné benefity, podobně 

odpovědělo 6 z 9 respondentů. V ostatních oblastech jsou respondenti vcelku spokojení 

se současnou situací. Potřeby zaměstnaných rodičů dobře shrnuje KP4: "No tak 

samozřejmě ta flexibilní pracovní doba, kterou mám. Potom nějaký pravidelný 

zvyšování platu, nějaký odměny. Nějaký pochopení prostě těch rodin a prorodinné 

problematiky. A nějakej individuální přístup, což jako tady funguje.(...)" Respondentka 

KP7 také kladně hodnotí časovou flexibilitu na její pozici:  

"No.. to je těžký..Já si myslí, že tady toho dělaj v uvozovkách docela dost tou pracovní 

dobou, ale je to i o mě jako o zaměstnanci, když bych cítila potřebu, že to jako 

nezvládám, že potřebuju trávit víc času pro rodinu, tak bych si mohla zkrátit pracovní 

úvazek. Zas je to jakoby.. je tady ta možnost... Pro mě je ta flexibilita pracovní doby 

dobrá, ale nahoře (přímá péče) bych asi takhle nemohla. Takže uzpůsobit ty hodiny, 

jedině se zamyslet nad těma holkama, mě vyhovuje, že mi vyhovujou v tomhle, že můžu 

hýbat s pracovní dobou, to je velký plus, pro to skloubit to. Ale jinak mě nic nenapadá. 

Přidat možná, i to by bylo celkem dobrý." 

 U respondentů pracujících ve směnném režimu a na 12 hodinové směny jsou 

časové možnosti horší. Situaci v případě KP8 a 10 vyrovnává fakt, že dojíždějí z 

relativně velké dálky, a proto se jim vyplatí více dělat 12 hodinovou směnu, která je 

kompenzována celodenním volnem navíc. Při každodenním dojíždění by strávili více 

času na cestě, než když dojíždí v průměru 3x nebo 4x týdně. Více financí by ale uvítali 

oba, KP8 je samoživitelka a dojíždění ji také zvyšuje náklady, stejně jako KP10, který 

volí levnější cestu vlakem, která mu zabírá více času. KP10 by také uvítal možnost 

pracovat na noční směnu, kdyby se přes den mohl věnovat rodině, interní omezení mu v 

tom ale brání. KP9 si především pochvaluje přístup zaměstnavatele a jeho pochopení 

rodinných potřeb, naopak zase ona chápe potřeby organizace a klientů, o které musí být 

24 hodin denně postaráno. 

 Zajímal nás také názor na podporu zajištění péče o děti zaměstnavatelem. Skoro 

všichni se shodli, že firemní školka by byla pro organizaci velkou přítěží, také si nebyli 

jisti, zda by byla dostatečně naplněna. Nikdo z respondentů s menšími dětmi si 

nestěžoval na problém získat místo ve školce. O možnosti zřídit dětskou skupinu se 

nikdo z respondentů nezmínil, pravděpodobně ještě není dětská skupina mezi veřejností 

tolik známá. Respondentka KP7 byla jediná, kdo by nějakou možnost hlídání dětí v 
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organizaci uvítal:  

"Aha, tak vím, že v některých fabrikách a tak... fungovávalo to, že bejvaly školky... my 

jsme tady každý rok řešili s děvčaty, jak to budeme dělat o prázdninách, takže, ano, 

napadaly nás různé varianty, šílenosti typu, že zřídíme místnost a vždycky jedna bude 

hlídat děti, starat se o ně, hrát si s nima a další za ní budou pracovat... Je opravdu těžký 

třeba ty prázdniny vykrýt těma babičkama a tak dále... já třeba mám nepracující jedny 

rodiče, ale druhý jsou pracující, tak už je to taky takový jakože... (...) Na ty prázdniny, 

kdy je ten problém největší, tak by to bylo fajn mít takovou miniškolku, ale nepodařilo 

se. Aby rodič měl jistotu, že o to dítě je postaráno, že když by ta miniškolka... plácnu, 

tady jsou prostory pro to... Je tady vlastně volný byt, který se využívá pro různý 

zasedání a takhle, takže dalo by se využít prostoru a myslím si, že i mezi náma bychom 

se dohodly velmi rády, že vždycky některá to.. a člověk se může na ty děti o přestávce jít 

podívat, že jsou v pořádku..."  

Podobně KP3 uvádí, že ve vedlejším městě má organizace pobočku pro děti, kde by se 

případně dalo domluvit, aby tam děti mohly trávit čas po škole. Možné by to bylo pouze 

v případě, že by děti chodily ve vedlejším městě i do školy. Takto to postrádá smysl. 

Respondentka KP6 nastoupila teprve před několika měsíci a uvedla, že kdyby od září 

nezískala místo ve školce pro syna, nastoupit do práce by nemohla. V případě, že by k 

tomu došlo, tak by možnost péče o dítě v organizaci ráda využila. Několik respondentů 

naopak uvádělo, že by jim hlídání dětí v organizaci v ničem nepomohlo, protože dojíždí 

do zaměstnání a děti chodí do školy či školky v místě bydliště. 

 V případě finančního ohodnocení bezdětných se respondenti shodovali v tom, že 

zaměstnavatel by měl být spravedlivý ve mzdách a odměňovat podle práce, kterou 

dělají a ne podle toho, jestli mají děti. Na druhou stranu by měl zaměstnavatel na rodiče 

brát ohled, snažit se jim vyjít vstříc a přistupovat k zaměstnancům individuálně a řešit 

jejich potřeby. Finančně by měl zvýhodňovat rodiče stát ať už skrze daňové slevy nebo 

příspěvky pro rodiny. Také se respondenti shodovali v tom, že s dětmi mají větší 

náklady než bezdětní, ale považovali to za svoji volbu, kdy je rodina sice nákladnější, 

ale přináší jim smysl života a radost. Část respondentů také uváděla, že je finančně 

zajišťuje partner, proto mohou vykonávat hůře placenou práci. Na druhou stranu je to 

pro ně výhodné, co se týče času a možností naplnění potřeb rodiny. Na otázku, zda se 

cítí jako rodič finančně znevýhodněná odpovídá KP9 takto: "To asi ne, to určitě ne... to 
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mě spíš přijdou jako znevýhodněný ty, co děti nemaj. Až jako že opravdu, vždycky se jim 

zavolá a dovolený maj třeba mimo prázdniny, o prázdninách maj víc ty, co maj děti. Ale 

oni už to tak berou." 

6.5.2 Řešení harmonizace práce a rodiny za pomoci partnera a státu 

V této části jsme se zaměřili na aspekty, které se zaměstnavatele netýkají, je to pomoc 

partnera v domácnosti s péčí o děti a také pomoc státu. Zajímalo nás, co by vše mohl 

dělat partner či partnerka našich respondentů tak, aby se respondentům dobře dařilo 

sladit pracovní a rodinné povinnosti. Velká část respondentů je spokojená se současným 

stavem. Pokud má partner větší možnosti a je více flexibilní než náš respondent musí se 

doma zapojit především v péči o děti. Několik respondentů, ale zmiňovalo i pomoc v 

domácnosti, především, když jsou v práci o víkendu či odpoledne, kdy je partner doma.  

 Například respondentka KP4 přidala ještě další požadavek: "Asi pochopit, že 

člověk, když přijde z práce večer a je unavený, takže možná má špatnou náladu a 

nechce úplně řešit nějaký důležitý věci. Takže bych řekla takový pochopení, že ta zátěž 

pracovní se někdy může odrazit i v tom osobním životě rodiny." Jinou situaci řeší 

respondentky KP3 a 9 jejich partneři jsou oba časově velmi vytížení. Partner KP3 

pracuje ve 3 směnném provozu, a proto nemá na rodinu tolik času a občas doma chybí, 

jak již KP3 uváděla výše. V případně KP9 je to jinak: "Já jsem spokojená. (Mluvila jste 

o tom, že je partner dlouho v práci.) Ale to je zas odvislý od toho, že vydělá peníze. To 

je něco za něco." Situace KP7 jsme již také komentovali, ta by větší zapojení partnera 

uvítala, naopak KP6 je spokojená s tím, že se o domácnost může starat sama a partnera 

k tomu nepotřebuje. Úplně jiná situace je u KP8, která je samoživitelka a na otce svého 

dítěte se nemůže spolehnout vůbec: "Bývalý partner by se měl líp starat o syna, měl by 

se s ním učit a tak.. Otec si někdy syna bere, ale třeba na den a pak jen o prázdninách. 

A nikdy mi dopředu neřekne, kdy si vezme syna. A když jsem v práci, a on zavolá, tak 

nevím, jak to se synem je. Bylo by fajn, kdybysme se mohli dohodnout s bývalým 

partnerem, aby mi trochu tímhle pomohl." Jediný muž z našeho vzorku KP10 

komentuje role v domácnosti: "Tak jako ono v dnešní době je to víceméně nutnost, aby 

oba dělali doma. I když manželka nebude na mateřský tak i tak.. vždycky ten jeden 

partner je doma a je to o tom, že kdo zrovna může, tak musí zastat to, co je potřeba." 

 Dále nás zajímalo, jak by našim respondentům mohl pomoci stát, aby jim ulehčil 

jejich roli zaměstnaných rodičů. Nejčastěji respondenti zmiňovali, že by uvítali větší 
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podporu rodin nebo přímo dětí. Většina také vůbec nedosáhne na přídavky na děti ani 

na jiné dávky, a proto by uvítala, kdyby tyto dávky byly určeny pro více rodičů, ne jen 

pro ty nejchudší. Více financí by také stát měl investovat do neziskového sektoru, 

především poskytovatelům sociálních služeb, jejichž činnost je pro stát zásadní. 

Organizace by si tím mohly dovolit zvýšit mzdy a staly by se atraktivnějším 

zaměstnavatelem. Podpora od státu k rodinám by mohla být i skrze výhodné půjčky či 

bezplatnost státních školek, případně úlevu plateb za odpad pro nejmenší. Někteří také 

zmiňovali, aby stát zajistil bezplatné možnosti vyžití pro děti nebo lepší návaznost 

služeb (například návaznost školy a dopravy, otvírací doba družiny/školky podle potřeb 

rodičů). 

6.5.3 Dílčí závěr 

Preferované řešení zaměstnanců je vcelku v souladu s tím, jaká řešení nabízí 

zaměstnavatel. Důležitá je především jeho snaha o časovou flexibilitu pozic, umožnění 

uvolnění z práce z rodinných důvodů, prorodinné prostředí v organizaci a individuální 

přístup a zájem o osobní život zaměstnanců. Jediná výtka směřovala k financím a 

absenci benefitů pro rodiče a finančních odměn. Absence benefitů cílených přímo na 

rodiče je v českém prostředí velmi častá, pokud organizace nějaké benefity nabízí, jsou 

často určeny pro všechny zaměstnance (Kuchařová 2013). Zvýšení finančních odměn 

by uvítali všichni zaměstnanci a sám zaměstnavatel přiznává, že jsou v organizaci spíše 

nižší mzdy. Na druhou stranu zaměstnanci dodávají, že kdyby zaměstnavatel mohl, tak 

by mzdy zvýšil, ale nemá z čeho. Vzhledem k jinak dobrým časovým možnostem a 

přístupu vedení k rodičům není problém nedostatku peněz pro zaměstnance rozhodující. 

Důvodem také může být to, že většina respondentů byly ženy, které v rodině obvykle 

nezastávají roli živitele rodiny a také to některé z nich i přiznaly, že peníze samy tolik 

neřeší, protože je zajišťuje partner. 

 Většina respondentů se také shodovala, že zřízení firemní školky nebo 

podobného zařízení pro hlídání dětí během pracovní doby by bylo pro organizaci příliš 

zatěžující. Pouze jedna respondentka by alespoň malý dětský koutek zřízený třeba jen 

na prázdniny uvítala. Podniková zařízení péče o děti jsou u nás velmi okrajovou 

záležitostí i v soukromém sektoru, kde je obvykle více financí. Finanční podpora 

formální péče o děti u zaměstnanců je zaměstnavatelem také velmi zřídka poskytovaná 

(Kuchařová 2013). Nezájem o zajištění péče o děti zaměstnavatelem může být také z 
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toho důvodu, že rodiče z našeho vzorku neměli problém pro děti formální péči zajistit 

díky dobrému pokrytí školek, případně možnosti dát děti po škole do družiny. Proto zde 

není takový tlak na služby tohoto typu. 

 O roli partnera při řešení konfliktu práce a rodiny jsme se již zmiňovali výše. Pro 

respondetky je jeho pomoc velmi důležitá a jak uváděl jediný muž mezi 

respondentkami, zapojit se v domácnosti je nutnost, nelze veškerou práci nechat na 

ženě. Role státu při řešení konfliktu rodiny a zaměstnání by měla být výraznější. 

Především by měl stát rodiče a děti více podporovat finančně. Několik respondentů 

uvádělo, že podporu státu v dnešní době nepociťují. Stát by měl podle respondentů lépe 

ocenit rodičovskou roli a kompenzovat zvýšené náklady především u nejmenších dětí. 

6.6 Zájmy organizace v problému harmonizace práce a rodiny 

DVO6 zní: Jaké jsou zájmy vedení organizace při řešení konfliktu pracovního a 

rodinného života u jejich zaměstnanců?  

6.6.1 Harmonizace práce a rodiny z pohledu vedení organizace a role ostatních 

subjektů 

V této části jsme zjišťovali, jak vidí zaměstnavatel rodiče jako zaměstnance a v čem 

mají pro organizaci přidanou hodnotu. Také nás zajímalo, jaké důvody má organizace 

pro zájem o harmonizaci práce a rodiny. V poslední části jsme se zajímali o to, jakou  

roli by měl mít zaměstnavatel, stát a samotní zaměstnaní rodiče při řešení problému 

harmonizace práce a rodiny. 

 Pro organizaci je samozřejmě důležité zaměstnávat i rodiče, podle ředitele 

organizace je to přirozené, ale také nevyhnutelné. Rodiče by měli mít možnost získat 

zaměstnání stejně jako ostatní. Pokud stát nedělá dostatek pro zrovnoprávnění jejich 

postavení, měl by se snažit alespoň zaměstnavatel a měl by hledat řešení pro rodiče, 

kteří se potýkají s konfliktem práce a rodiny. Pro tuto organizaci jsou rodiče spíše 

vhodní zaměstnanci, jak uvádí KP1: "U nás se to v podstatě ještě projevuje v jednom 

způsobu, že vlastně, jak jsou lidi rodiči, tak jsou zvyklí trochu o někoho pečovat, o 

někoho se starat a to přirozeně jako je podobná péče i tady, není to jako o děti je to 

vlastně na jinym levelu, ale už ten pocit, že vlastně o někoho se starám je základem. 

Takže to určitě je z naší strany jako vítaný."  
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 Důvody zájmu či nezájmu o harmonizaci práce a rodiny zaměstnanců organizace 

shrnul KP1 výstižně:  

"Já bych to asi jednoduše, velmi jednoduše a nejjednodušeji vyjádřil tím, že pokud je 

zaměstnanec spokojený a jsou pokryté ty jeho povinnosti a potřeby, tak pracuje výrazně 

líp než člověk, který je ve stresu a ... zvláště v sociálních službách při přístupu ke 

klientům je strašně náročný, když řeší problémy doma - extrémní zatížení, zejména třeba 

logistický a přitom musí tedy trpělivě naslouchat klientovi, který řeší problém, kterej on 

jako pracovník s ním musí vyřešit. Takže pokud dáme ten prostor a pokud ty 

zaměstnanci budou mít klid v tomhle směru, tak pro nás to je přínos. V zásadě pro nás 

je vstřícný zaměstnanec alfa a omega a zaměstnanec, který je ve stresu, ať se snaží nebo 

nesnaží, je to na něm poznat a ten klient to vycítí. A potom se dostáváme k něčemu, co je 

sice eticky špatně a v kodexu zakázaný, ale pak se přenášej problémy z rodiny na klienta 

a není to dobře.(...)" 

Důvody jsou tedy především v dobrém pracovním výkonu zaměstnanců, ale také v tom, 

že zaměstnavatel má zájem na tom, aby byli zaměstnanci spokojení nejen v práci, ale 

také mimo ni, v rámci toho, co může ovlivnit. 

 Dále jsme se zajímali o to, co by měl zaměstnavatel v problému konfliktu práce 

a rodiny dělat. Podle KP1 je důležitý samotný zájem o zaměstnance, tedy aby vůbec 

vedoucí věděl, že je zde nějaký problém, který je potřeba nějak řešit. Dalším krokem je 

promýšlení možností a nalezení vhodného řešení. Dále dodává, že tímto směrem 

směřuje i strategie celé organizace v péči o zaměstnance:  

"Je fakt, že ve strategickým plánu za celou organizaci se samozřejmě objevily věci, který 

jsou v péči o zaměstnance, z kterých plynou nějaký úkoly i trošku tímhle směrem 

zaměřený. Netvrdím, že zrovna se jednalo o rodiče, to tam uplně takhle exaktně není, ale 

spíš péče o zaměstnance obecně, kde by se daly nějaký benefity získat, aniž bychom 

zruinovali podnik (smích), kde by se dalo v podstatě vymyslet něco, co by bylo pro 

zaměstnance pomocí i mimopracovně (...)" 

 Zajímal nás také názor na to, co by měl udělat pro rodiče stát. Odpověď byla 

velmi rozsáhlá. Především respondent KP1 zmiňoval nekoncepčnost politik, 

populistická, krátkodobá řešení, která vůbec nevedou k řešení problémů rodičů, jako 

například zavírání školek v nedaleké minulosti a jejich dnešní nedostatek, který je pro 

mnohé rodiče obrovským problémem. Dále si KP1 stěžoval na větší byrokratičnost a 
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zpřísňování pravidel, ať už k dosažení opatření určených pro rodiče nebo například 

velmi přísná pravidla pro vytvoření firemní školky. Obecně by viděl řešení ve větší 

podpoře rodin jako takové, zvýšení finančních příspěvků na mateřské a rodičovské 

dovolené a možnost delšího čerpání. Zkracování rodičovské dovolené a nedostatečná 

návaznost dalších opatření vede k problémům, kterým musí zaměstnavatelé, ale i rodiče 

čelit. Také by uvítal větší daňové úlevy, které by zvýhodnily práci na zkrácený úvazek, 

která je pro rodiče malých dětí vhodná, ale pro finanční zajištění nedostačující.  

 Respondent KP1 také uváděl, že pokud by mohl, nechal by rodiče déle s dětmi 

doma. Podle jeho zkušeností je čas na rodinu velmi důležitý a odráží se na dětech velmi 

pozitivně. Rodinná péče je podle něj nezastupitelná a velmi prospěšná pro děti, ale i pro 

celou společnost. Z dřívějšího návratu rodičů do zaměstnání vznikají problémy nejen 

zaměstnavateli ve zvýšené absenci zaměstnance, ale také pro rodiče, pro které může být 

konflikt mezi prací a rodinou velice stresující a jeho zvládnutí náročné. Je podle něj 

důležité i ekonomické zajištění rodiny, ale důležitější je čas na rodinnou péči o děti. 

 Rodiče by podle KP1 mohli být více aktivní a vzájemně si vypomoct, například 

vzájemným hlídáním dětí, případně i mladších dětí, u kterých nemohli rodiče zůstat déle 

doma. Hlídání dětí v domácím prostředí by dobře nahrazovalo rodinnou péči a výhodou 

by také mohl být menší počet dětí. Rodiče by se také měli snažit sebevzdělávat a hledat 

další nápady a možnosti, které by jim jejich roli usnadnily. Velmi důležitou součástí je 

také relax a odreagování se nejen od práce, ale také od rodiny tak, aby se rádi vraceli do 

obou sfér. Měli by myslet i na sebe a udělat si pro sebe čas tak, aby byli psychicky 

odpočatí a schopní vše zvládnout. 

 Dále nás zajímalo, zda by bylo zavedení opatření přínosem pro organizaci.  

"V tomhle okamžiku by to byla spíš tragédie... z hlediska té fluktuace zaměstnanců, ale 

obecně do budoucna, jako dlouhodobej krok určitě ano... určitě. Protože v okamžiku, 

kdy ty lidi, který dneska prostě musej nutně do práce a jsou, jak jsem to už zmiňoval, 

jsou celý nervózní, protože jim zavolá dítě, teďka je mu špatně a teď potřebuje tohle.. a 

oni se nemůžou urvat z tý práce, to je strašně stresující... Ty který to maj občas, tak to 

celkem zvládaj dobře, ale ty který to maj trvale, tak jako je to na nich prostě poznat... 

Jako je mi jich líto, ale zase úplně ulehčit jim nejsem schopen. Takže určitě by to v 

nějakym dlouhodobějším horizontu mělo efekt velkej.."(KP1) 
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6.6.2 Dílčí závěr 

Rodiče jsou pro vedení organizace běžnými zaměstnanci, kteří mají náročnější potřeby,  

ale není to důvod k tomu, aby nebyli zaměstnáni v organizaci. Naopak mají pro 

organizaci přidanou hodnotu, protože náplní organizace je péče o klienty, kteří se o sebe 

často nedokážou postarat. Rodiče mají zkušenosti  a dovednosti v péči o druhou osobu, i 

když je péče o klienty rozdílná, základní dovednosti získané péčí o rodinu jim pomáhají. 

S rodiči jako zaměstnanci je sice spojená zvýšená absence kvůli nemoci dětí, ale jak 

jsme zmiňovali výše, samotní rodiče se snaží tuto absenci minimalizovat a řešit tento 

problém za pomoci rodiny a partnera. Důležité je také vhodně vybrat pozici pro rodiče 

tak, aby došlo k oboustranné spokojenosti, především co se týče časové flexibility. 

Důležitou součástí přístupu zaměstnavatele k rodičům je zajištění rovného zacházení, 

které se týká hlavně žen. Především na matky malých dětí je často pohlíženo jako méně 

spolehlivou či méně flexibilní pracovní sílu, proto není neobvyklé uzavírání 

nevýhodných pracovních kontraktů (Kuchařová 2013). Podle poznatků, které jsme 

získali rozhovory s respondenty se tento problém v organizaci nevyskytuje, rovné 

zacházení je součástí organizační kultury a projevuje se především v individuálním 

přístupu ke všem zaměstnancům a snahou o řešení jejich problémů. Rodiče v organizaci 

nemají pocit, že by byli znevýhodněni kvůli větším absencím, spíše jsou jejich zájmy 

nadřazovány nad zájmy bezdětných zaměstnanců (například při výběru dovolené nebo v 

případě zastoupení zaměstnance, který potřeboval uvolnit z práce). 

 Zájem o harmonizaci práce a rodiny pramení především ve snaze o pohodu 

zaměstnanců, protože jejich spokojenost vede k lepšímu pracovnímu výkonu, který je 

při každodenní  práci s klienty velmi důležitý. Osobní problémy zaměstnanců mohou 

vést k přenášení problémů na klienty a k neprofesionálnímu výkonu. Proto je zájem 

zaměstnavatele o osobní život zaměstnanců v tomto případě důležitý a jak uváděla 

respondentka na pozici vedoucí, vedení potřebuje vědět, jestli se se zaměstnancem něco 

děje, aby mohlo situaci řešit a udržet si tak kvalitu péče. Tyto prvky nesou znaky 

společenské odpovědnosti firem
6
, která u neziskové organizace není nic neobvyklého, 

protože už činnost organizace je všeobecně prospěšná. Zde se jen potvrzuje, že zájem o 

zaměstnance, ale i o klienty vede ke spokojenosti a lepšímu pracovnímu výkonu 

zaměstnanců, což se pak odráží i v osobním životě zaměstnanců. 
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 Co se týče pomoci dalších subjektů v problému harmonizace práce a rodiny, má 

zaměstnavatel pocit, že stát rodičům příliš nepomáhá a mnohdy i škodí. Nekoncepčnost 

řešení, populismus a krátkodobá opatření vedou k tomu, že jednotlivá opatření na sebe 

nemají návaznost a mají potom spíše opačný efekt. Například zkracování čerpání 

rodičovské dovolené, ke kterému nejsou adekvátní služby péče o děti, případně absence 

babiček v důchodu, které by mohly o vnoučata pečovat, vede k problémům nejen pro 

rodiče, ale také pro zaměstnavatele. Sám ředitel organizace by volil spíše prodloužení 

rodičovské dovolené a větší finanční příspěvky, popřípadě daňové úlevy na zkrácené 

úvazky, aby rodiče mohli zůstávat s dětmi déle doma a mohli se jim plně věnovat. Ze 

své zkušenosti je totiž přesvědčen o pozitivním efektu rodinné péče a času rodičů na 

děti. Samotní rodiče by mohli, podle něj, být aktivnější, například ve vzájemné 

výpomoci při hlídání dětí a také v hledání možností a sebevzdělávání se. Neměli by také 

zapomínat na odpočinek a čas pro sebe, aby mohli úspěšně zvládat náročnou roli 

zaměstnaného rodiče. 

6.7 Závěr empirické části 

Plasová (2012) řadí mezi nejdůležitější potřeby zaměstnaných rodičů potřebu peněz a 

potřebu času. Na základě výzkumu můžeme konstatovat, že rodiče v našem vzorku mají 

naplněnou potřebu času, především díky ochotě zaměstnavatele přizpůsobit pracovní 

dobu podle rodinných potřeb zaměstnanců, ale také možnosti uvolnit se z práce z 

rodinných důvodů. V případě zaměstnanců pracujících na 12 hodinové směny je 

naplnění potřeby času problémovější. Na druhou stranu se tito zaměstnanci mohou 

podílet na plánování směn a mohou tedy svůj režim v rodině přizpůsobit směně. 

Nedostatek času na rodinu často nahrazuje pomoc partnera či starších dětí a často také 

výpomoc babiček. Většina respondentů uváděla, že jim s péčí o děti a domácnost 

pomáhá rodina a někteří by se bez této pomoci ani neobešli. Pomoc dalších členů rodiny 

může tedy efektivně nahrazovat nepřítomnost rodiče z důvodu práce na směny. 

 Potřeba peněz u našich respondentů není dostatečně naplněna. Většina 

zaměstnanců v našem vzorku si ztěžovala na nízké mzdy v organizaci, což potvrdil i 

vedoucí pracovník ve vzorku. Tento problém je spojen především s omezenými zdroji 

                                                                                                                                               

6
 Viz kapitola 3.2 
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organizace. I přes nízké mzdy jsou podle svých slov rodiče v organizaci spokojeni. 

Jednak proto, že je pro ně stejně důležitý přístup zaměstnavatele a dostatek času na 

rodinu a také někteří uváděli, že je finančně zajišťuje partner. Vysvětlení může být také 

takové, že ve vzorku byla převaha žen a stále u nás platí nerovnost ve mzdách mužů a 

žen a větší díl financí tedy nosí domů partner. Vyšší mzda partnera ale bývá vykoupena 

jeho absencí v domácnosti z důvodu práce přesčas či na směny. Některé pracovnice také 

uváděly, že jim v organizaci vyhovuje to, že nemusí pracovat na směny, jinde by sice 

měly více peněz, ale kvůli směnám by neměly na rodinu čas. Potřeba času na 

rodičovské povinnosti je tedy pro zaměstnance v našem vzorku důležitější než potřeba 

peněz. Někteří však zmiňovali, že kdyby partner přišel o zaměstnání, nemohli by v 

organizaci dále zůstat. 

 Perspektiva zaměstnavatele je vcelku shodná s perspektivou zaměstnanců, 

zaměstnavatel si uvědomuje nedostatky především v nízkých mzdách a absenci odměn a 

benefitů, a proto se snaží tuto situaci vynahrazovat. Zaměstnavatel volí individuální 

přístup k problémům zaměstnanců a má snahu nalézat řešení. Především se snaží 

vycházet rodičům vstříc časově. Rodiče také pozitivně hodnotili zájem o jejich osobní 

život a také to, že v každé situaci se snaží navrhnout možná řešení ke spokojenosti obou 

stran. Zájem zaměstnavatele o zaměstnance je také motivován tím, že jeho zaměstnanci 

jsou v přímém styku s klienty, a proto musí být jejich práce velmi profesionální, což je v 

případě osobních problémů zaměstnance těžké zajistit. Také proto se zaměstnavatel 

snaží pomoci zaměstnancům řešit jejich rodinné problémy a nabízet možná řešení. 

Zaměstnanec, který je spokojený v osobním životě, pracuje lépe a je výkonnější. 

Organizaci však ve zlepšování strategie k zaměstnaným rodičům omezuje mimo 

zmíněné nedostatečné finance také povaha provozu, který musí být zajištěn nepřetržitě a 

také další problémy, se kterými se organizace potýká. Jedná se především o nedostatek 

zaměstnanců, velkou fluktuaci a nedostatek zájemců o práci v organizaci. Tyto 

problémy potom dopadají na možnosti přizpůsobit pracovní dobu zaměstnanců. Pro 

organizaci je prioritou zajištění provozu, a proto nelze vždy všem vyjít vstříc, přesto se 

vedení snaží hledat možná řešení problémů zaměstnanců. Důležitou součástí úspěchu 

strategie zaměstnavatele je pochopení kolegů a jejich ochota vyměnit si směnu či 

zastoupit v případě potřeby jiného zaměstnance. Nejen díky tomu může celý tento 

systém fungovat. 
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 Ve vzorku našich respondentů z řad rodičů je specifický především věk jejich 

dětí. Většina dětí ze vzorku navštěvuje základní školu a dětí, které navštěvují školku je 

výrazně méně. Také nejsou tyto děti jedináčky a mají starší sourozence. Respondenti si 

často pochvalovali soběstačnost svých dětí, ochotu pomoci s péčí o nejmladší dítě a také 

pomoc v domácnosti. Věk a počet dětí tedy velmi ovlivňuje situaci našich respondentů. 

Rodiče s více dětmi mají již určité zkušenosti, jak zvládat pracovní a rodinné role a také 

mohou nechat mladší dítě pod dozorem staršího sourozence, případně i starší dítě bez 

dozoru. Komplikací u většiny respondentů v našem vzorku je dojíždění do zaměstnání z 

jiné obce, někteří i z větších vzdáleností. Dojíždění do zaměstnání je náročné na čas, ale 

i na finance, a to především dojíždění autem. Problémem může také být nutnost 

vyzvedávat děti ze školy a vozit je domů nebo na kroužky. U respondentů, kteří uvedli, 

že dojíždějí hromadnou dopravou, je problém nedostatečné časové flexibility oproti 

dojíždění autem, které je ovšem mnohem nákladnější. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo odpovědět na otázku: Jaké jsou zájmy a strategie 

zaměstnanců a vedení organizace při řešení problému harmonizace práce a rodiny 

v neziskovém sektoru? Abychom na tuto otázku dokázali odpovědět, rozdělili jsme ji na 

dílčí výzkumné otázky, kde nás zajímalo, jak zaměstnanci a vedení organizace vnímají 

problém harmonizace práce rodiny v neziskovém sektoru, jaké volí strategie pro jeho 

řešení a také to, jaké jsou zájmy zaměstnavatele a jaká řešení by preferovali zaměstnaní 

rodiče.  

 Výzkum byl proveden pomocí rozhovoru s návodem s 9 zaměstnanci vybrané 

organizace a s jedním zástupcem vedení. Výzkumný vzorek byl složen z 8 žen a 2 

mužů. Cílem této práce nebyla generalizace zjištěných poznatků, ale podrobné 

prozkoumání konkrétní situace ve vybrané organizaci. 

 Respondenti z řad zaměstnanců podle svých slov zvládají sladit pracovní a 

rodinné role vcelku dobře. Největší problémy pociťují z důvodu dojíždění do 

zaměstnání a tím se jim zmenšuje množství volného času na rodinu a osobní život. 

Někteří respondenti vidí problém v absenci partnera a jeho pomoci z důvodu pracovního 

vytížení nebo nezájmu o pomoc v domácnosti a péči o děti. Velkou komplikací v 

úspěšném sladění pracovních a rodinných povinností je také práce ve směnách, 

především 12 hodinové směny. Tito zaměstnanci jsou závislí na pomoci další osoby 

(partnera, babičky, staršího sourozence) v péči o nejmladší dítě, když jsou v práci. 

Ostatní zaměstnanci jsou se svou pracovní dobou vcelku spokojeni a je pro ně 

dostatečně flexibilní na to, aby zvládli všechny povinnosti spojené s rodinou a 

domácností. Důležitou součástí sladit práci a rodinu je tedy dostatek času, který tito 

zaměstnanci podle svých slov mají.  

 Zaměstnavatel se jim snaží vyjít vstříc především pomocí zajištění časové 

flexibility, která je ovšem závislá na typu pracovní doby. Samozřejmostí je podle slov 

vedení i zaměstnanců uvolnění z důvodu návštěvy lékaře s dítětem a péče o nemocné 

dítě. V organizaci jsou běžné i zkrácené pracovní úvazky, které zaměstnanci volí ze 

zdravotních důvodů, ale i po návratu z rodičovské dovolené. Pracovníci na směny mají 

časovou flexibilitu ztíženou, ale mají možnost se částečně spolupodílet na organizování 
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směn, což jim umožňuje vyřešit si i zajištění péče o děti v době, kdy mají směnu. 

Zaměstnanci podle svých slov nepociťují příliš stres z konfliktu práce a rodiny 

především proto, že se jim v případě nouze bude zaměstnavatel snažit vyhovět. Stres 

někteří pociťují spíše z psychicky náročné práce, především pokud pracují více 12 

hodinových směn po sobě. Stres však pro ně není velkou překážkou ve zvládání 

pracovních a rodinných povinností. 

 Další opatření, které je v organizaci patrné, můžeme nazvat prorodinné klima. 

Zaměstnavatel chápe náročnou roli rodičů a snaží se zajímat o jejich problémy, aby 

mohl hledat řešení složitých situací ke spokojenosti rodičů i celé organizace. Největší 

motivací zaměstnavatele pro takovéto chování je to, že práce s klienty je náročná a 

zaměstnanec si musí zachovávat profesionalitu a podávat dobrý výkon. Pokud ale 

zaměstnanec řeší problém v osobním životě, může docházet k přenášení problémů na 

klienty, což je velmi nežádoucí. Kromě toho má zaměstnavatel zájem o to, aby se 

zaměstnanci v organizaci dobře cítili a byli spokojení. Individuální přístup, hledání 

řešení a vstřícnost vedení je také částečně snahou o kompenzaci nízkého finančního 

ohodnocení zaměstnanců. Důležitý je také přístup kolegů, kteří jsou ochotní vyměnit si 

směnu nebo zaměstnance nahradit, pokud potřebuje z rodinných důvodů uvolnit z práce.  

 Problémy, se kterými se zaměstnavatel potýká, z velké části vycházejí právě z 

nedostatku financí, které jsou dány také statusem neziskovosti organizace. Finanční 

zdroje jsou omezené velikostí dotací, darů a poplatků od klientů. Většina financí je 

určena na provoz a mzdy zaměstnanců a na odměny zbývá jen výjimečně. Při zavádění 

nových opatření na podporu harmonizace práce a rodiny je zapotřebí větší počáteční 

investice, kterou organizace nemá z čeho financovat. Zaměstnavatel dále zmiňoval 

problém najít další zaměstnance vhodné pro práci v organizaci a také vysokou fluktuaci, 

se kterou se organizace potýká. 

 Malé mzdy a absence odměn či benefitů pro rodiče, ale i ostatní zaměstnance byl 

jeden z mála nedostatků, který zmiňovali skoro všichni respondenti z řad rodičů. 

Několik zaměstnanců uvádělo, že mohou tuto práci dělat díky tomu, že jsou finančně 

zajišťováni partnerem. Výhody práce v této organizaci spatřovali především v přístupu 

vedení k rodičům a časové flexibilitě, díky které mají dost času na rodinu. Pozitivní vliv 

zaměstnavatele na možnosti rodičů sladit pracovní a rodinné role se projevují i velkým 

pochopením pro problémy zaměstnavatele a také loajalitou a snížením absenteismu, kdy 
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se rodiče nabízených opatření nesnaží zneužívat. Mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci 

panuje vzájemné pochopení složité situace. Zaměstnavatel si uvědomuje nedostatky 

především v nízkých mzdách a absenci benefitů a odměn, ale snaží se k zaměstnancům 

přistupovat individuálně a má zájem o jejich osobní život. Zaměstnanci naopak chápou 

omezenost finančních zdrojů organizace a oceňují velkou snahu vedení situaci v 

ostatních směrech zaměstnancům usnadňovat.  

 Pro zaměstnané rodiče je zásadní i pomoc mimo organizaci, a to především ze 

strany rodiny. Partner, prarodiče, především babičky a starší sourozenci hrají v 

úspěšném sladění pracovních a rodinných rolí zásadní roli. Jak jsme již zmiňovali, 

největší pomoc rodiny je v případě odpoledních či nočních směn nebo práce na 12 

hodinové směny a o víkendu, kdy nejsou děti ve škole nebo ve školce a je potřeba 

zajistit jim péči. Respondentky častěji uváděly, že by se měl partner zapojovat 

především v péči o děti, ale v případě potřeby by měl vypomoct i s domácností, stejně 

tak by se měly do péče o domácnost zapojovat i starší děti. Pomoc státu všichni 

respondenti hodnotili spíše negativně, i když jim přináší velkou úlevu zajištěním péče o 

malé děti ve školce či družině. Díky tomu mohou rodiče pracovat a nemusí si platit 

soukromé služby. Stát by se podle rodičů měl více snažit rodiny podporovat a pomáhat 

jim i finančně. Většina našich respondentů považuje finanční situaci rodiny za důležitou 

v problému sladit práci a rodinu. Role financí v problému harmonizace práce a rodiny je 

podle našich respondentů zásadní především v tom, že rodiče mohou dojíždět do práce 

autem, mohou zajistit náplň volného času pro děti po škole a lepší trávení času s rodinou 

(rodinné výlety, dovolené). 

 Na základě výzkumu můžeme konstatovat, že organizace je otevřená rodičům a 

umožňuje rodičům dobře sladit pracovní a rodinné role. Nejdůležitějším aspektem je 

prorodinné klima, snaha o dosažení co největší flexibility v rámci možností, které 

jednotlivé pozice nabízejí, a rovný přístup k rodičům, především matkám. Velkým 

nedostatkem jsou nízké mzdy, které ale podle slov klientů nejsou vždy rozhodující. 

Tento fakt může ovlivňovat také to, že v organizaci je velká převaha žen, které mají 

obvykle nižší mzdy a jsou finančně zajišťovány partnerem. Horší situaci mohou řešit ti 

rodiče, u kterých příjem partnera chybí. Individuální přístup zaměstnavatele, citlivost k 

potřebám zaměstnanců a vzájemné pochopení a vstřícnost mezi vedením a zaměstnanci 

vychází nejspíš také z toho, že je organizace nezisková a její náplní je poskytování 
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sociálních služeb. Filosofie organizace v individuálním přístupu k potřebám klientů se 

přenáší i v přístupu vedení k zaměstnancům, kteří si jsou vědomi těchto "výhod" a jsou 

také důvodem pro velkou loajalitu k zaměstnavateli a také jsou velkou pomocí pro 

sladění pracovních a rodinných rolí rodičů. Pro menší organizace by tento způsob řešení 

problému harmonizace práce a rodiny, tedy prostřednictvím individuálního přístupu k 

zaměstnancům, mohl být dobrým řešením. Je možné argumentovat větší administrativní 

náročností hledání řešení a jejich organizace, ale výhodou je úspora peněz namísto 

plošně zaváděných opatření, která nemusí odpovídat potřebám zaměstnaných rodičů. V 

organizaci lze také ocenit dobrou komunikaci mezi vedením a zaměstnanci, což vede k 

oboustranné znalosti problémů a potřeb zaměstnavatele i zaměstnanců. Dobrá 

komunikace je při zavádění opatření na podporu práce a rodiny velmi důležitá a mohla 

by být návodem pro mnohé organizace v ziskovém sektoru. 

 Vzhledem k obšírnosti tématu by bylo vhodné provést další výzkum s cílem 

identifikovat zdroje problémů zaměstnavatele, především v malém objemu financí a 

velké fluktuaci, která se sama podílí na zvyšování nákladů na nábor a adaptaci nových 

pracovníků. Na základě toho by bylo vhodné najít strategie řešení, které by umožnily 

stabilizovat situaci v organizaci a poté se pokusit najít další možnosti zlepšení 

harmonizace práce a rodiny u zaměstnanců organizace. Doporučením pro praxi by 

mohla být snaha vedení o zefektivnění získávání finančních zdrojů například využití 

zdrojů z evropských dotací či podobných sociálních fondů. Dále snaha o stabilizaci 

zaměstnanců, která by vedla k menší fluktuaci v organizaci. Stát by se měl snažit řešit 

problém harmonizace práce a rodiny více koncepčně, měl by jednotlivá opatření na sebe 

navázat tak, aby byla rodičům ku prospěchu a splnila tak cíle, které byly zamýšleny. 

Dále by bylo vhodné, aby stát začal finančně podporovat zaměstnance sociálních 

služeb. Neziskové organizace, které poskytují sociální služby, hrají ve společnosti velmi 

důležitou roli. Práce v těchto organizacích ovšem není dostatečně oceněna, a proto se 

nejen naše zkoumaná organizace potýká s nedostatkem zaměstnanců a velkou fluktuací. 

Stát by měl tuto situaci řešit především v době, kdy je pracovních nabídek dostatek a 

práce v sociálních službách přestává být konkurenceschopná kvůli nízkým mzdám a 

náročné pracovní náplni.  
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Anotace 

Název práce: Harmonizace rodiny a zaměstnání v organizaci neziskového sektoru 

Počet slov: 27 371 

 

Tato diplomová práce se zabývá tématem harmonizace práce a rodiny v neziskovém 

sektoru. Problém skloubit pracovní a rodinné povinnosti se vyskytuje ve všech 

organizacích a nevyhýbá se ani organizacím neziskového sektoru. Především v 

organizacích, které poskytují sociální služby, může být skloubení pracovního a 

rodinného života velmi náročné. Cílem této práce je odpovědět na otázku: Jaké jsou 

zájmy a strategie zaměstnanců a vedení organizace při řešení problému harmonizace 

práce a rodiny v neziskovém sektoru? V teoretické části jsme předložili  vývoj, který 

předcházel vzniku samotného problému, dále jsme definovali problém na základě 

teoretických konceptů a uvedli institucionální souvislosti harmonizace práce a rodiny. 

Ve druhé části jsme zkoumali problém skrze pohled rodičů a v poslední části jsme 

věnovali pohledu zaměstnavatele. Na základě teorie jsme definovali dílčí výzkumné 

otázky. Výzkum by proveden pomocí kvalitativní strategie a jako výzkumná technika 

byl zvolen rozhovor. V empirické části je podrobně rozpracována interpretace výzkumu. 

Výsledky mají ukázat, jak se liší či shodují řešení problému harmonizace práce a rodiny 

z pohledu zaměstnavatele a samotných zaměstnanců. Odpověď na hlavní výzkumnou 

otázku je formulována v závěru práce. 

 

Klíčová slova: harmonizace práce a rodiny, konflikt mezi pracovní a rodinnou sférou, 

neziskový sektor, sociální služby, zaměstnavatel, opatření harmonizace práce a rodiny 
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Annotation 

Thesis title: Balancing family and work in the organisation of non-governmental sector 

Word count: 27 371 

 

This thesis deals with work - family balance of the employees in the non-profit sector. 

The problem of balancing work and family duties is found in all organizations and does 

not avoid the non-profit sector organizations. Especially in organizations that provide 

social services can be reconciling work and family life very difficult. The aim of this 

work is to answer the question: How are the interests and strategies of employees and 

management of the organisation in solving the problem of balancing work and family in 

the nonprofit sector? In the theoretical part we presented a development that preceded 

the emergence of the problem itself, then we defined the problem on the basis of 

theoretical concepts and introduced the institutional context of balancing work and 

family. In the second part, we examined the problem by parents view, and in the last 

part, we search an employer's perspective. Based on the theory, we defined research 

questions. Research was conducted using qualitative strategy and as a research 

technique was chosen interview. In the empirical part is interpreting the research in 

detail. The results show how solutions of the problem of balancing work and family 

differ or agree from the perspective of the employer and the employees themselves. The 

answer to the main research question is formulated in the conclusion. 

 

Key words: balancing work and family, work - family conflict, non-profit sector, social 

services, employer, arrangements for balancing work and family 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Operacionalizace 

HVO: Jaké jsou zájmy a strategie zaměstnanců a vedení organizace při řešení 

problému harmonizace práce a rodiny v neziskovém sektoru? 

DVO Dimenze Otázky  

1) Jak vnímají 

zaměstnanci problém 

harmonizace práce a 

rodiny v organizaci 

neziskového sektoru? 

1.1 Problém sladit práci a 

rodinu (důležitost, 

projevy) 

 

 

1.1.1 Jak se Vám daří slaďovat pracovní a rodinné 

povinnosti? 

1.1.2 V čem pociťujete největší problém při 

slaďování rodinných a pracovních povinností? 

Popište takové situace. 

1.1.3 Stresují Vás tyto konfliktní situace? Jak se to 

projevuje v zaměstnání nebo doma? 

1.2 Subjekty ovlivňující 

problém - zaměstnavatel, 

stát, rodina, finance 

rodiny 

 

 

 

 

1.2.1 Jak Vám zaměstnavatel usnadňuje sladit práci 

a rodinu? 

1.2.2 Jak Vám stát pomáhá v problému konfliktu 

práce a rodiny? 

1.2.3 Co a jak Vám ještě usnadňuje sladit práci a 

rodinu? 

1.2.4 Jakou roli v konfliktu pracovních a rodinných 

povinností hraje finanční situace rodiny? 

1.3 Specifika NNO 

 

1.3.1  Vnímáte nějaký specifický rozdíl v problému 

sladění práce a rodiny jako zaměstnanec 

neziskovky oproti zaměstnancům ze ziskového 

sektoru? 

2) Jak vnímá vedení 

organizace problém 

harmonizace práce a 

rodiny v organizaci 

neziskového sektoru? 

2.1 Důležitost problému 

 

 

2.1.1 Je pro Vás jako zaměstnavatele důležitý 

konflikt mezi pracovní a rodinnou sférou Vašich 

zaměstnanců? 

2.2 Nabízená řešení v 

rámci organizace 

 

 

 

2.1.2 Myslíte si, že byste měli zaměstnaným 

rodičům vycházet vstříc nebo je rodina pouze jejich 

volba a musí si poradit sami? 

2.2.1 Co děláte pro zmírnění konfliktu práce a 

rodiny u svých zaměstnanců? 
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2.3 Specifika NNO 

 

 

2.3.1 Vnímáte nějaký rozdíl při řešení konfliktu 

pracovní a rodinné sféry jako zaměstnavatel v 

neziskovém sektoru oproti soukromému sektoru? 

2.4 Vnější vlivy 2.4.1 Existují skutečnosti vstupující do problému 

sladit pracovní a rodinný život, které jako 

zaměstnavatel nemůžete ovlivnit? Jaké? 

3) Jaké jsou strategie 

zaměstnanců při 

řešení konfliktu 

pracovní a rodinné 

sféry? 

3.1 Časová flexibilita 

 

 

 

3.1.1 Jak zvládáte časově sladit pracovní a rodinné 

role? 

3.1.2 Co nebo kdo Vám pomáhá, pokud jste v 

časové tísni způsobené konfliktem prací a rodiny? 

3.2 Zajištění péče o děti 

 

3.2.1 Jak řešíte péči o Vaše děti, když jste v práci, 

když jsou Vaše děti nemocné? 

3.3 Nástroje poskytované 

zaměstnavatelem 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Jaké nástroje Vám poskytuje zaměstnavatel 

ke zmírnění negativních důsledků konfliktu práce a 

rodiny? Využíváte tyto nástroje? 

3.3.2 Máte pocit, že ve Vašem zaměstnání panuje 

prorodinné klima nebo je zaměstnavatel lhostejný 

k Vašim rodinným potřebám? Popište takovou 

situaci. 

3.3.3 Co podle Vás brání zaměstnavateli rozšiřovat 

nabídku opatření zaměřených na zaměstnané 

rodiče? 

3.4 Jiná řešení 

 

 

 

3.4.1 Existují jiné způsoby, jak řešíte konflikt 

pracovních a rodinných povinností? Např. 

prostřednictvím rodiny, státem poskytovaných 

služeb? 

3.5 Vliv partnera 

 

 

3.5.1 Jak Vám usnadňuje sladit pracovní a rodinné 

povinnosti partner? Pomáhá Vám v péči o rodinu? 

Jak? 

4) Jaké jsou strategie 

vedení organizace při 

řešení harmonizace 

rodiny a zaměstnání? 

4.1. Nabízená opatření 

 

 

4.1.1 Jaká opatření usnadňující sladit práci a rodinu 

pro své zaměstnance nabízíte? 

4.1.2 Jaká opatření jsou nejvíce rodiči využívána? 

4.2 Časová flexibilita ZC 

 

4.2.1 Umožňujete svým zaměstnancům časovou 

flexibilitu v práci? Jak? 

4.3 Podpora zajištění péče 

o děti 

4.3.1 Podporujete rodiče v zajištění péče o jejich 

děti? Jak? 
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4.4 Prorodinné klima 

 

 

 

 

 

4.4.1 Usnadňujete zaměstnaným rodičům konflikt 

pracovních a rodinných rolí ještě jiným způsobem? 

Jakým? 

4.4.2 Jste ochotni zaměstnaným rodičům vyjít 

vstříc, pokud mají speciální potřeby vycházející 

z jejich rodičovské role? Můžete uvést příklad? 

4.5 Plány a omezení 

 

4.5.1 Plánujete zavést nějaká další opatření na 

podporu harmonizace práce a rodiny? Jaká? 

4.5.2 Co Vám brání v zavedení takových opatření? 

5) Jak by vypadalo 

ideální řešení 

problému 

harmonizace práce a 

rodiny podle 

zaměstnaných rodičů? 

5.1 Ideální role 

zaměstnavatele při řešení 

konfliktu 

5.1.1 Co všechno by zaměstnavatel mohl udělat, 

aby se konflikt mezi prací a rodinou zmírnil? 

 

5.2 Preferovaná opatření 

ze strany ZL - čas. 

flexibilita, zajištění péče o 

děti 

5.2.1 Jaká opatření na podporu časové flexibility 

byste uvítali? 

5.2.2 Jak by Vám zaměstnavatel mohl pomoci při 

zajištění péče o děti, když jste v zaměstnání? 

5.3 Finanční 

znevýhodnění rodičů - 

role zaměstnavatele 

 

 

5.3.1 Co by Vám pomohlo ke zlepšení finanční 

situace ve Vaší rodině? 

5.3.2 Cítíte se jako rodiče finančně znevýhodněni 

oproti bezdětným? Co by s tím mohl zaměstnavatel 

dělat? 

5.4 Pomoc od partnera 

 

5.4.1 Co by měl dělat partner, aby Vám pomohl 

zmírnit konflikty mezi rodinnou a pracovní sférou? 

5.5 Pomoc od státu 5.5.1 Co by mohl udělat stát, abyste pociťovali 

menší konflikt mezi pracovními a rodinnými 

povinnostmi? 

6) Jaké jsou zájmy 

vedení organizace při 

řešení konfliktu 

pracovního a 

rodinného života u 

jejich zaměstnanců? 

6.1 Postavení rodičů v 

organizaci a problémy 

sladit pracovní a rodinný 

život 

 

 

 

6.1.1 Je pro Vás důležité mít mezi zaměstnanci i 

rodiče? Proč? 

6.1.2 Čeho si na zaměstnaných rodičích ceníte? 

Mají nějakou přidanou hodnotu pro organizaci? 

Jakou? 

6.2.3 Jaké jsou důvody vašeho zájmu o 

harmonizaci práce a rodiny? 
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6.2 Preferovaná řešení 

konfliktu práce a rodiny z 

pohledu organizace 

 

 

 

6.2.1 Co si myslíte, že by zaměstnavatel měl udělat 

v problému harmonizace práce a rodiny? 

6.2.2 Jak byste chtěli řešit konflikt práce a rodiny u 

svých zaměstnanců, kdybyste měli neomezené 

zdroje? 

6.2.3 Myslíte si, že zavedení opatření na podporu 

harmonizace a rodiny by znamenalo přínos i pro 

organizaci? 

6.3 Role státu 

 

 

6.3.1 V čem by Vám naopak mohl  pomoci stát, 

aby se Vám dařilo lépe předcházet konfliktům mezi 

prací a rodinou u Vašich zaměstnanců? 

6.4 Role rodičů 6.4.1 V čem si můžou zaměstnaní rodiče pomoci 

sami? 
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Příloha č. 2 

Scénář rozhovoru 1 - Zaměstnanci 

Doplňující údaje: Věk, vzdělání, počet a věk dětí, vzdělání a zaměstnání partnera, rozvržení pracovní 

doby? 

DVO1 - Jak vnímají zaměstnanci problém harmonizace práce a rodiny v neziskovém sektoru? 

1. Jak se Vám daří slaďovat pracovní a rodinné povinnosti? 

2. V čem pociťujete největší problém při slaďování rodinných a pracovních povinností? Popište 

takové situace.  

3. Stresují Vás tyto konfliktní situace? Jak se to projevuje v zaměstnání nebo doma?  

4. Jak Vám zaměstnavatel usnadňuje sladit práci a rodinu? 

5. Jak Vám stát pomáhá v problému konfliktu práce a rodiny?  

6. Co a jak Vám ještě usnadňuje sladit práci a rodinu? 

7.  Jakou roli v konfliktu pracovních a rodinných povinností hraje finanční situace rodiny? 

8.  Vnímáte nějaký specifický rozdíl v problému sladění práce a rodiny jako zaměstnanec 

neziskovky oproti zaměstnancům ze ziskového sektoru? 

DVO3 - Jaké jsou strategie zaměstnanců při řešení konfliktu pracovní a rodinné sféry? 

9. Jak zvládáte časově sladit pracovní a rodinné role?  

10. Co nebo kdo Vám pomáhá, pokud jste v časové tísni způsobené konfliktem prací a rodiny? 

11. Jak řešíte péči o Vaše děti, když jste v práci nebo když jsou Vaše děti nemocné? 

12. Jaké nástroje Vám poskytuje zaměstnavatel ke zmírnění negativních důsledků konfliktu práce a 

rodiny? Využíváte tyto nástroje? 

13. Máte pocit, že ve Vašem zaměstnání panuje prorodinné klima nebo je zaměstnavatel lhostejný 

k Vašim rodinným potřebám? Popište takovou situaci. 

14. Existují jiné způsoby, jak řešíte konflikt pracovních a rodinných povinností? Např. 

prostřednictvím rodiny, státem poskytovaných služeb? 

15. Jak Vám usnadňuje sladit pracovní a rodinné povinnosti partner? Pomáhá Vám v péči o rodinu? 

Jak? 

16. Co podle Vás brání zaměstnavateli rozšiřovat nabídku opatření zaměřených na zaměstnané 

rodiče? 

DVO5 - Jak by vypadalo ideální řešení problému harmonizace práce a rodiny podle zaměstnaných 

rodičů? 

17. Co všechno by zaměstnavatel mohl udělat, aby se konflikt mezi prací a rodinou zmírnil? 

18. Jaká opatření na podporu časové flexibility byste uvítali? 

19. Jak by Vám zaměstnavatel mohl pomoci při zajištění péče o děti, když jste v zaměstnání? 

20. Co by Vám pomohlo ke zlepšení finanční situace ve Vaší rodině?  

21. Cítíte se jako rodiče finančně znevýhodněni oproti bezdětným zaměstnancům? Měl by s tím 

zaměstnavatel něco dělat? 

22. Co by měl dělat partner, aby Vám pomohl zmírnit konflikty mezi rodinnou a pracovní sférou? 

23.  Co by mohl udělat stát, abyste pociťovali menší konflikt mezi pracovními a rodinnými 

povinnostmi? 
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Scénář rozhovoru 2 - Vedení 

Doplňující údaje: Pozice v organizaci, počet zaměstnanců - poměr muži x ženy? 

DVO2 - Jak vnímá vedení organizace problém harmonizace práce a rodiny v neziskovém sektoru? 

1. Je pro Vás jako zaměstnavatele důležitý konflikt mezi pracovní a rodinnou sférou Vašich 

zaměstnanců? 

2. Myslíte si, že byste měli zaměstnaným rodičům vycházet vstříc nebo je rodina pouze jejich volba 

a musí si poradit sami? 

3. Co děláte pro zmírnění konfliktu práce a rodiny u svých zaměstnanců? 

4. Vnímáte nějaký rozdíl při řešení konfliktu pracovní a rodinné sféry jako zaměstnavatel v 

neziskovém sektoru oproti soukromému sektoru?  

5. Existují skutečnosti vstupující do problému sladit pracovní a rodinný život, které jako 

zaměstnavatel nemůžete ovlivnit? Jaké? 

DVO4 - Jaké jsou strategie vedení organizace při řešení harmonizace rodiny a zaměstnání? 

6. Jaká opatření usnadňující sladit práci a rodinu pro své zaměstnance nabízíte? 

7. Jaká opatření jsou nejvíce rodiči využívána?  

8. Umožňujete svým zaměstnancům časovou flexibilitu v práci? Jak? 

9. Podporujete rodiče v zajištění péče o jejich děti? Jak? 

10. Usnadňujete zaměstnaným rodičům konflikt pracovních a rodinných rolí ještě jiným způsobem? 

Jakým? 

11. Jste ochotni zaměstnaným rodičům vyjít vstříc, pokud mají speciální potřeby vycházející z jejich 

rodičovské role? Můžete uvést příklad?  

12. Plánujete zavést nějaká další opatření na podporu harmonizace práce a rodiny? Jaká? 

13. Co Vám brání v zavedení takových opatření? 

DVO6 - Jaké jsou zájmy vedení organizace při řešení konfliktu pracovního a rodinného života u jejich 

zaměstnanců? 

14. Je pro Vás důležité mít mezi zaměstnanci i rodiče? Proč? 

15. Čeho si na zaměstnaných rodičích ceníte? Mají nějakou přidanou hodnotu pro organizaci? 

Jakou?  

16.  Jaké jsou důvody vašeho zájmu/nezájmu o harmonizaci práce a rodiny? 

17. Co si myslíte, že by zaměstnavatel měl udělat v problému harmonizace práce a rodiny? 

18. V čem by Vám naopak mohl  pomoci stát, aby se Vám dařilo lépe předcházet konfliktům mezi 

prací a rodinou u Vašich zaměstnanců? 

19. Jak byste chtěli řešit konflikt práce a rodiny u svých zaměstnanců, kdybyste měli neomezené 

zdroje?  

20. V čem si můžou zaměstnaní rodiče pomoci sami? 

21. Myslíte si, že zavedení opatření na podporu harmonizace práce a rodiny by znamenalo přínos i 

pro organizaci ? 

 



 112 

Stať 

Úvod 

Tématem této práce je problém harmonizace pracovního a rodinného života, jeho vznik 

je spojován především se změnami ve společnosti ve druhé polovině 20. století, ale také 

s podstatnými změnami v rodinném uspořádání, které na proměny ve společnosti 

navázaly. Jedním z hlavních faktorů vzniku je přesun žen z domácnosti do placeného 

zaměstnání, ale také jejich emancipace. Zatímco muži se tradičně angažovali především 

jako živitelé rodiny a péči o domácnost a děti se věnovali pouze výjimečně.

 Zaměstnavatelé, ale i stát nabízí různá opatření, která rodinám tyto konfliktní 

situace ulehčují. Zaměstnavatelé nejčastěji volí možnost flexibilních úprav pracovní 

doby či jinak podporují pracující rodiče. Někteří zaměstnavatelé si již uvědomují, že je 

nutné brát ohled i na rodinné potřeby zaměstnanců. Pokud jsou jejich potřeby naplněny 

a rodiče dobře zvládají obě role, jsou spokojenější a výkonnější, může také vzrůst 

loajalita vůči zaměstnavateli a další pozitivní efekty pro chod organizace. Dalším 

aktérem, který má vliv na situaci rodičů je stát, který prostřednictvím své sociální 

politiky nabízí opatření, která mají za cíl usnadnit rodičům jejich konfliktní role. 

 V této práci se budeme zabývat tím, jakou roli hrají v tomto problému 

zaměstnavatelé a opatření umožňující sladit práci a péči o rodinu. Budeme se soustředit 

na neziskové organizace v roli zaměstnavatele, které jsou často pionýry v prosazování 

nových přístupů, ale na druhou stranu vyžadují vysoké pracovní nasazení z důvodu 

omezených zdrojů. Budeme tedy zkoumat, jaké jsou zájmy a strategie zaměstnanců a 

vedení organizace při řešení problému harmonizace práce a rodiny v neziskovém 

sektoru? 

Teoretická východiska 

Harmonizace pracovního a rodinného života v institucionálním kontextu 

Vznik nových sociálních rizik, mezi které můžeme mimo jiné zařadit i problémy sladit 

rodinný a pracovní život, podnítily sociální a ekonomické změny spojené s přechodem k 
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postindustriální společnosti. Byly to především čtyři důležité procesy, které se odehrály 

ve společnosti. Zaprvé masivní vstup žen na pracovní trh a s tím spojené mírné snížení 

podílu ekonomicky aktivních mužů na trhu práce. Jako druhý proces můžeme označit 

stárnutí populace a s tím spojené zvyšování požadavků na péči o seniory a finance na 

starobní důchody a zdravotní péči. Třetí proces ve společnosti spojený s postindustriální 

érou znamenal změny na pracovním trhu a s nimi spojenou nezaměstnanost nízko-

kvalifikovaných pracovníků. Poslední proces je spojen se zvyšováním nákladů na 

státem garantované sociální služby, který vede k privatizaci těchto služeb, což může 

zvyšovat rizika určitým skupinám obyvatel, které na soukromé sociální služby nemají 

prostředky (Taylor-Gooby 2004). 

V návaznosti na změny v postindustriální společnosti došlo k již zmíněnému nárůstu 

participace žen na pracovním trhu a ke změnám v uspořádání rolí v rodině. Model muž-

živitel, žena-pečovatelka byl charakteristický jednoznačným rozdělením rolí mezi 

mužem a ženou, kdy muž na plný úvazek pracuje a žena mu poskytuje zázemí péčí o 

děti a domácnost. Nové uspořádání vedlo ke vstupu žen do pracovní sféry, rozdělení rolí 

se tudíž změnilo, kdy ženy svůj čas začaly dělit mezi péči o rodinu a práci. Tato změna 

ovšem nebyla doprovázena změnou rozdělení času mužů směrem z pracovního trhu do 

soukromé sféry péče o rodinu (Gornick, Meyers 2003). 

Opatření na podporu harmonizace práce a rodiny 

 Jedna z definic harmonizace práce a rodiny je určena jako míra, do jaké se jedinec 

může stejnoměrně angažovat ve svých pracovních a rodinných rolích a zároveň být z 

naplnění obou rolí stejně spokojen (Greenhause 2003). Greenhaus (2003) také definuje 

3 prvky naplnění harmonizace práce a rodiny, a to časovou vyváženost mezi prací a 

rodinou, vyváženost mentální účasti v pracovních a rodinných záležitostech a 

spokojenost s oběma sférami života. Naplnění těchto tří prvků tedy povede k úspěšnému 

sladění pracovního a rodinného života. K tomu mohou dopomoci také opatření 

poskytovaná státem či zaměstnavateli. Různí autoři se mírně liší v dělení těchto opatření 

do jednotlivých skupin. Plasová (2012) rozlišuje (1) opatření umožňující opuštění trhu 

práce z důvodu rodičovství a k tomu navázané finanční transfery, dále (2) legislativní 

ochranu rodičů na pracovním trhu, (3) služby formální péče o dítě a (4) opatření 

zajišťující flexibilní úpravy v zaměstnání.  



 114 

Proměny problému sladění práce a rodiny v průběhu životního cyklu 

Studie prokazují, že největší konflikt mezi sférou práce a rodiny pociťují rodiny s 

předškolními a školními dětmi. Na druhou stranu se harmonizace práce a rodiny v 

jednotlivých fázích příliš neodlišuje, kromě fáze poslední, kdy dospělé děti opouštějí 

rodinu (Wepfer et al. 2015). Rodiče předškolních dětí vnímají zdroj konfliktu 

vycházející spíše z rodinných povinností, zatímco rodiče školních dětí vnímají jako 

větší zdroj konfliktu práci (Erickson et al. 2010). Muži pociťují výrazně vyšší nároky na 

vykonávání zaměstnaní oproti ženám, důvodem je to, že častěji do rodiny přinášejí 

finanční prostředky, zatímco ženy pečují o domácnost a malé děti a mají případně roli 

druhého živitele, proto se cítí méně zatíženy pracovními povinnostmi. Ženy na druhou 

stranu nejenže pociťují větší zodpovědnost za péči o děti než muži, ale také vykonávají 

většinu prací s péčí o děti spojenou, především v první fázi rodinného cyklu mohou 

pociťovat větší břemeno péče o dítě než muži. Muži tedy tráví s dětmi méně času, který 

je většinou naplněn spíše hraním (Wepfer et al. 2015). 

Teorie jednání rodičů 

Teorie jednání nám mohou pomoci osvětlit to, jak se rodiče chovají v různých situacích 

spojených s harmonizací práce a rodiny a také jaká volí řešení a proč. Existuje hned 

několik teorií, které se snaží předvídat a popsat rozhodování rodin v různých situacích. 

Například podle teorie racionální volby se rodiče snaží rozhodovat racionálně, tedy že 

posoudí všechny jim známé možnosti a vyberou tu, která maximalizuje jejich užitek a 

tím se snaží uspokojit potřeby svoje, ale i dalších aktérů.V případě jednání rodičů může 

hrát roli i institucionální teorie, která předpokládá vliv institucionálního rámce a norem 

na jednání organizací v přeneseném smyslu i jednání jedinců. Znamená to, že rodiče se 

nerozhodují jenom racionálně, ale jsou ovlivněni zákony a institucemi, které je nutí k 

určitému jednání. Touto teorií se blíže zabýváme v následující kapitole v teorii jednání 

zaměstnavatelů. Další teorie, která nám může pomoci osvětli jednání rodičů je například 

preferenční teorie C. Hakimové, která se zaměřuje především na ženy a jejich 

preference ve vztahu k rodině a práci. Podle této teorie, jsou to právě ženy, kdo má větší 

vliv na rozhodnutí o rodinném životě a práci. 

Teorie vysvětlující jednání zaměstnavatelů 

Zavádění opatření na sladění práce a rodiny zaměstnavateli, je vysvětlováno také 
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institucionální teorií. Tato teorie tvrdí, že organizační chování je určováno a také 

omezováno legislativními tlaky, především sociálními normami a legislativními 

pravidly. Zaměstnavatelé jsou tedy pod tlakem, který je nutí k totožnému chování. 

Zavádění nových opatření na podporu harmonizace práce a rodiny je podle této teorie 

výsledkem již zmíněného institucionálního tlaku. Tyto rozdíly Plasová (2012) na 

základě dalších autorů vysvětluje procesy globalizace a přechodem k postindustriální 

společnosti, které způsobily tlak na efektivitu a konkurenceschopnost a také rozpadání 

klasických hierarchických struktur v organizacích.  

 Druhá teorie vysvětlující jednání organizací je postavena na teorii racionální 

volby. Zaměstnavatelé podle této teorie zvažují jakékoliv jednání podle nákladů a 

výnosů, které jim přinese a snaží se jednat tak, aby co nejvíce maximalizovali svůj zisk, 

potažmo zisk celé organizace. Zaměstnavatelé tedy při zavádění opatření na podporu 

harmonizace práce a rodiny poměřují náklady na jejich realizaci a přínosy vycházející z 

realizace těchto opatření.  

 Dnešní zaměstnavatelé ovšem nejsou orientování pouze na zisk, ale i na jiné 

cíle, například dobrou reputaci a status ve společnosti nebo harmonické vztahy se svými 

zaměstnanci. Z této perspektivy není na zavádění těchto opatření pohlíženo pouze z 

hlediska zisku a nákladů, ale také z hlediska ostatních přínosů. Nejen že tato opatření 

usnadňují život rodinám, ale také mají pozitivní vliv na produktivitu organizace skrze 

snížení nadměrné absence a fluktuace zaměstnanců a většího ztotožnění se s organizací 

a oddanosti zaměstnanců. Teorie racionální volby tedy může zahrnovat i institucionální 

prostředí, které určují národní vlády, které tak mohou částečně ovlivňovat jednání 

organizací (den Dulk et al. 2012). Stejně tak může zahrnovat i charakteristiky 

organizací, které také ovlivňují zavádění opatření na podporu sladění pracovních a 

rodinných rolí. Mezi ty rozhodující charakteristiky Plasová (2012) na základě dalších 

autorů řadí velikost organizace, příslušnost organizace k veřejnému či soukromému 

sektoru a podíl žen na pracovní síle organizace. 

Metodologie výzkumu 

Hlavní výzkumná otázka je: Jaké jsou zájmy a strategie zaměstnanců a vedení 

organizace při řešení problému harmonizace práce a rodiny v neziskovém sektoru? 
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Nejprve tedy došlo k výběru vhodné organizace a poté byly vybrány do vzorku všechny 

osoby splňující kritéria, které byly ochotné se výzkumu účastnit. Výzkumný vzorek 

tedy zahrnuje dva druhy osob. První skupinu tvoří zástupce vedení neziskových 

organizací, vedoucí pracovník, který má přehled o směřování, cílech a strategiích 

organizace. Druhá skupina bude zahrnovat rodiče dětí do 12 let věku, kteří pracují v této 

neziskové organizaci. 

Pro sběr dat byla zvolena technika rozhovoru podle návodu. Rozhovor s pomocí předem 

připraveného návodu, který obsahuje témata či otázky, na které se chce výzkumník 

zaměřit, je charakteristická větší standardizací odpovědí a díky tomu snazší následnou 

analýzou dat. Otázky či témata v návodu mohou být během rozhovoru proměňována a 

nemusí se ani dodržet jejich pořadí. Je také možné předem připravené otázky doplňovat 

dalšími otázkami, které mohou pomoci porozumět sdělovaným informacím (Hendl 

2005).  

Návod k rozhovorům byl vytvořen na základě operacionalizaci, při které byly vytvořeny 

i dílčí výzkumné otázky.  

DVO1: Jak vnímají zaměstnanci problém harmonizace práce a rodiny v neziskovém 

sektoru? 

DVO2: Jak vnímá vedení organizace problém harmonizace práce a rodiny v 

neziskovém sektoru? 

DVO3: Jaké jsou strategie zaměstnanců při řešení konfliktu pracovní a rodinné sféry? 

DVO4: Jaké jsou strategie vedení organizace při řešení harmonizace rodiny a 

zaměstnání? 

DVO5: Jak by vypadalo ideální řešení problému harmonizace práce a rodiny podle 

zaměstnaných rodičů? 

DVO6: Jaké jsou zájmy vedení organizace při řešení konfliktu pracovního a rodinného 

života u jejich zaměstnanců? 

Empirická část 

Dílčí výzkumná otázka 1 

Respondenti z řad zaměstnanců uváděli, že se jim daří dobře sladit pracovní a rodinné 

role. Přesto uváděli i problematické situace, které jim komplikují úspěšné skloubení 
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pracovních a rodinných povinností, a to především čas strávený dojížděním do práce, 

někteří dojíždí i na velké vzdálenosti a tráví tím hodně volného času na cestě. Další 

problém vnímají někteří rodiče v absenci partnera v domácnosti z důvodu pracovního 

vytížení, který potom nejvíce chybí v pomoci s výchovou a péčí o děti. Další problém, 

který zhoršuje zvládání pracovních a rodinných rolí jsou odpolední směny či práce na 

12 hodinové směny, kdy je nutná pomoc rodiny (babičky, partnera, staršího sourozence) 

v době, kdy je náš respondent v práci a děti nejsou ve škole nebo ve školce. 

 Respondenti uváděli, že jim pomáhá v úspěšném sladění práce a rodiny pomáhá 

flexibilní pracovní doba a pomoc partnera či rodiny. Důležitou roli také hraje 

soběstačnost dětí, což je také dáno jejich věkem, případně věkem nejstaršího dítěte, 

které může mladšího sourozence pohlídat či vyzvednout ze školy. Zaměstnavatel hraje v 

úspěšném sladění práce a rodiny podle zaměstnanců velkou roli, především jeho 

pozitivní přístup k rodičům, snaha hledat řešení problémů a individuálně přistupovat k 

zaměstnancům. Důležitou součástí je také samozřejmost uvolnění zaměstnance z práce 

z důvodu nemoci či jiné nenadálé situace. Pomoc ze strany státu je z pohledu 

zaměstnanců minimální, i když je pro ně zásadní pomoc v tom, že jejich děti mohou 

navštěvovat školky a družiny a mají zajištěnou péči přes den, kdy jsou rodiče v práci. 

Jinou podporu od státu nevnímají, především by uvítali finanční podporu rodiny, na tu 

ale většina nedosahuje. 

Dílčí výzkumná otázka 2 

Zaměstnavatel pociťuje problém harmonizace práce a rodiny jako důležitý a také se 

značně dotýká celé organizace. Nejvíce se projevuje absencí zaměstnanců z důvodu 

péče o nemocné děti a také odchodem zaměstnankyň na mateřskou dovolenou. 

Zaměstnavatel se snaží hledat řešení problému především v zajištění časové flexibility 

tak, aby rodiče časově zvládali rodinu a zaměstnání sladit. Je ale nutné zajistit provoz v 

organizaci, což může ve flexibilitě zaměstnanců bránit. Především na pozicích s 

nepřetržitým provozem a 12 hodinovými směnami. Vedení se proto snaží individuálně 

řešit problémy zaměstnanců a snaží se jim vycházet vstříc. 

 Do celého problému také vstupuje nestabilní situace v organizaci spojená s 

nedostatkem zdrojů, jak finančních tak personálních, a proto dochází k velkému tlaku na 

pracovní výkon zaměstnanců. Sehnat nové zaměstnance je pro organizaci velký 

problém, především kvůli nedostatku zájemců o práci a také kvůli náročnosti práce, 
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která není vhodná pro každého. V organizaci jsou také spíše nižší mzdy a v kombinaci s 

velkou fluktuací se náklady ještě zvyšují. 

Dílčí výzkumná otázka 3 

Časová flexibilita našich respondentů je různá, skoro polovina má dostatečně flexibilní 

pracovní dobu a žádný problém se sladěním práce a rodiny tedy nepociťuje. O něco 

větší část respondentů jsou časově více vytížení i z důvodu následného dojíždění, které 

jim ubírá další čas. Tito respondenti svou situaci řeší prostřednictvím pomoci partnera či 

babičky, kteří se v případě potřeby o děti postarají a pomohou i v domácnosti. Důležitá 

je také soběstačnost dětí a pomoc starších sourozenců v domácnosti a v péči o nejmladší 

děti v rodině.  

 Péči o děti v době, kdy jsou respondenti v zaměstnání, zajišťuje především 

školka či škola a družina. Pokud nemůže děti vyzvednout po škole sám respondent, 

zastupuje ho opět partner, babička, případně někdo z rodiny nebo starší sourozenec. V 

případě nemoci dětí, která není tak vážná nastupuje také pomoc babičky, pokud je 

nemoc spojená s horečkami a antibiotiky rodiče volí raději uvolnění z práce či střídání s 

partnerem v péči. 

 V řešení harmonizace práce a rodiny hraje velkou roli dostatek času na rodinu, 

kterou se ve většině případů snaží zaměstnavatel nějakým způsobem zajistit. Další 

důležitou součástí je možnost využívání školek a školních družin, kde je o děti 

postaráno v době, kdy jsou rodiče v práci. Velikou pomoc přináší rodina, v případě 

odpoledních či víkendových směn je důležitá pomoc partnera, pokud není, pomáhají 

prarodiče, případně širší rodina nebo starší sourozenci. 

Dílčí výzkumná otázka 4 

Strategii řešení problému harmonizace práce a rodiny z pohledu zaměstnavatele formují 

především problémy organizace. Je to nedostatek zaměstnanců, který se snaží vedení 

řešit pomocí brigád a zkrácených úvazků, dále nepřetržitý provoz v organizaci a nutnost 

zajistit celodenní péči o klienty a v neposlední řadě omezené finanční zdroje. Proto 

organizace volí přístup, který příliš neomezí provoz organizace a také nebude příliš 

finančně nákladný. Zajištění co největší flexibility pro zaměstnance v závislosti na dané 

pozici a společné plánování směn podle potřeb zaměstnanců je jedním ze způsobů 

řešení tohoto problému. Také umožňuje svým zaměstnancům uvolnění z práce z 
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rodinných důvodů nad rámec zákonem stanoveného limitu. Velká vstřícnost, 

individuální řešení problémů zaměstnanců a zájem o jejich osobní život se také podílí 

na spokojenosti zaměstnanců. Díky prorodinnému přístupu vedení mnoho rodičů 

zůstává v organizaci i přes nižší mzdy, protože mají pocit, že se vždy najde řešení jejich 

rodinných problémů. 

Dílčí výzkumná otázka 5 

Podle zaměstnaných rodičů se zaměstnavatel snaží vcelku dostatečně, především co se 

týče časové flexibility, prorodinného prostředí a individuálního přístupu k 

zaměstnancům. Jediná výtka směřovala k financím a absenci benefitů a finančních 

odměn. Zvýšení finančních odměn by uvítali všichni zaměstnanci a sám zaměstnavatel 

přiznává, že jsou v organizaci spíše nižší mzdy. Většina respondentů se také shodovala, 

že zřízení firemní školky nebo podobného zařízení pro hlídání dětí během pracovní 

doby by bylo pro organizaci příliš zatěžující. Pouze jedna respondentka by alespoň malý 

dětský koutek zřízený třeba jen na prázdniny uvítala. O roli partnera při řešení konfliktu 

práce a rodiny jsme se již zmiňovali výše. Pro respondetky je jejich pomoc velmi 

důležitá a jak uváděl jediný muž mezi respondentkami, zapojit se v domácnosti je 

nutnost, nelze veškerou práci nechat na ženě. Role státu při řešení konfliktu rodiny a 

zaměstnání by měla být výraznější. Především by měl stát rodiče a děti více podporovat 

finančně. Několik respondentů uvádělo, že podporu státu v dnešní době nepociťují. 

Dílčí výzkumná otázka 6 

Rodiče jsou pro vedení organizace běžnými zaměstnanci, kteří mají náročnější potřeby, 

ale není to důvod k tomu, aby je nezaměstnávali. Naopak mají pro organizaci přidanou 

hodnotu, protože náplní organizace je péče o klienty a rodiče mají zkušenosti s péčí o 

druhou osobu, i když je ta péče rozdílná, základní dovednosti  s touto prací spojené jim 

pomáhají. S rodiči jako zaměstnanci je sice spojená zvýšená absence kvůli nemoci dětí, 

ale jak jsme zmiňovali výše, samotní rodiče se snaží tuto absenci minimalizovat a řešit 

tento problém za pomoci rodiny a partnera. Důležité je také vhodně vybrat pozici pro 

rodiče tak, aby došlo k oboustranné spokojenosti, především co se týče časové 

flexibility. 

 Zájem o harmonizaci práce a rodiny pramení především v zájmu o pohodu 

zaměstnanců, protože jejich spokojenost vede k lepšímu pracovnímu výkonu, který je 
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při každodenní  práci s klienty velmi důležitý. Osobní problémy zaměstnanců mohou 

vést k přenášení problémů na klienty a k neprofesionálnímu výkonu. 

 

Závěr 

Na základě výzkumu můžeme konstatovat, že organizace je otevřená rodičům a 

umožňuje rodičům dobře sladit pracovní a rodinné role. Nejdůležitějším aspektem je 

prorodinné klima, snaha o dosažení co největší flexibility v rámci možností, které 

jednotlivé pozice nabízejí a rovný přístup k rodičům, především matkám. Velkým 

nedostatkem jsou nízké mzdy, které, ale podle slov klientů nejsou vždy rozhodující. 

Tento fakt může ovlivňovat také to, že v organizaci je velká převaha žen, které mají 

obvykle nižší mzdy a jsou finančně zajišťovány partnerem. Horší situaci mohou řešit ti 

rodiče, u kterých příjem partnera chybí. Individuální přístup zaměstnavatele, citlivost k 

potřebám zaměstnanců a vzájemné pochopení a vstřícnost mezi vedením a zaměstnanci 

vychází nejspíš také z toho, že je organizace nezisková a její náplní je poskytování 

sociálních služeb. Filosofie organizace v individuálním přístupu k potřebám klientů se 

přenáší i v přístupu vedení k zaměstnancům, kteří si jsou vědomi těchto "výhod" a jsou 

také důvodem pro velkou loajalitu k zaměstnavateli a také jsou velkou pomocí pro 

sladění pracovních a rodinných rolí rodičů. 

 Důležitou součástí je i pomoc mimo organizaci, která přichází především ze 

strany rodiny a také státu. V době, kdy jsou rodiče v práci, je nutné zajistit jejich péči, 

většina rodičů využívá služeb státních školek a u starších dětí hraje podobnou roli školní 

družina. V době, kdy děti nejsou ve škole či školce a naši respondenti jsou v 

zaměstnání, zastupuje je nejčastěji partner nebo babička, velkou pomoc mají i od 

starších sourozenců, kteří jsou schopní mladší dítě ze školy či školky vyzvednout a také 

pohlídat. 

 Vzhledem k obšírnosti tématu by bylo vhodné provést další výzkum s cílem 

identifikovat zdroje problémů zaměstnavatele, především v malém objemu financí a 

velké fluktuaci, která se sama podílí na zvyšování nákladů na nábor a adaptaci nových 

pracovníků. Na základě toho by bylo vhodné najít strategie řešení, které by umožnili 

stabilizovat situaci v organizaci a poté se pokusit najít možnosti zlepšení harmonizace 

práce a rodiny u zaměstnanců organizace. Doporučením pro praxi by mohla být snaha 



 121 

vedení o zefektivnění získávání finančních zdrojů například využití zdrojů z evropských 

dotací či podobných sociálních fondů. Dále snaha o stabilizaci zaměstnanců, která by 

vedla k menší fluktuaci v organizaci. Stát by se měl snažit řešit problém harmonizace 

práce a rodiny více koncepčně, měl by jednotlivá opatření na sebe navázat tak, aby byla 

rodičům ku prospěchu a splnila tak cíle, které byly zamýšleny. Také by měl stát zvážit 

podporu zaměstnanců v sociálních službách. Jejich práce je velmi málo oceněna a na 

druhou stranu se bez ní společnost neobejde. Stát by se měl v tomto problému 

angažovat a pokusit se o stabilizaci situace. 
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