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Lisabonská strategie: 
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70% zaměstnanost mužů 

 

60% zaměstnanost žen 
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Barcelonské cíle: 
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Do roku 2010 vytvořit kapacitu 

poskytování institucionální péče 

 pro nejméně 90 % dětí ve věku od tří 

let do věku povinné školní docházky a 

 

 pro nejméně 33 % dětí mladších tří let 

Zajistit rodičům možnost volby a také 

respektovat právo dítěte na místo v zařízeních 
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Dvě zásadní volby 
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• Muž živitel a žena pečovatelka ? 

 

• Kombinace práce a rodičovství 

• Pracující rodiče: rovnost v přístupu,  

       rovnost v zacházení 
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Český sociální stát: 
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• Rodinný model muže živitele a ženy 

pečovatelky je dominantní. 

 

• Dlouhá rodičovská a mateřská dovolená. 

 

• Nízké rodičovské příspěvky. 

 

• Omezenost institucionální péče zejména 

do tří let věku dítěte 



CEFRES 18.12.2008 7 

Stát se rodičem závisí na: 

Jitka Rychtaříková: Žena a muž v rodině a na trhu práce,  XXXIX. konference ČDS, 27.5.2009 

 

• Vlastní přání páru 

• Technické (vnější) podmínky 

• Vliv okolí 
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Postoje a hodnotové orientace: 
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• Gender 

• Věk 

• Vzdělání 

• Partnerství 

• Přítomnost dítěte/dětí 

• Velikost obce 

mohou být diferencovány podle: 
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GGS: Generations and Gender Survey 2005 
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• 1113e: Starat se o domácnost a rodinu je stejně 

uspokojující jako vydělávat peníze 

• 1113f: Předškolní dítě zaměstnané matky 

pravděpodobně strádá 

• 1113g: Děti často trpí tím, že se jejich rodiče 

příliš věnují svému zaměstnání 

• 1114a: Pokud je nedostatek pracovních míst, 

muži by měli mít větší právo na zaměstnání než 

ženy 

 

Hodnotové orientace a postoje: 
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GGS: Generations and Gender Survey 2005 
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Datový soubor (vážené 

četnosti na populaci) 

Gender Počet Procento

muž 4691 48,9

žena 4904 51,1

celkem 9595 100,0

Věk

18-34 2957 30,8

35-49 2686 28,0

50-64 2442 25,5

65-79 1509 15,7

celkem 9595 100,0

Vzdělání

základní 1880 19,6

střední bez maturity 3886 40,5

střední s maturitou 2696 28,1

vysokoškolské 1133 11,8

celkem 9595 100,0

Děti Počet Procento

ano v domácnosti i mimo 4329 45,1

mimo domácnost 2491 26,0

nemá 2775 28,9

celkem 9595 100,0

Partner

ano v domácnosti 6172 64,3

ano mimo domácnost 624 6,5

ne 2799 29,2

celkem 9595 100,0

Velikost obce

-9 999 3928 40,9

10 000-99 999 4015 41,8

100 000+ 1652 17,2

celkem 9595 100,0
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Metoda analýzy 
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Logistická regrese (binární): 

Závisle proměnná: souhlas vs nesouhlas 

Nezávisle proměnné (kategorizované): 

gender, věk, vzdělání, děti, partnerství a 

velikostní kategorie obce 
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Předškolní dítě zaměstnané matky pravděpodobně strádá 

Gender  žena vs muž    0,776 

Věk   35-49 vs 18-34    1,298 

  50-64 vs 18-34    1,433 

  65-79 vs 18-34    2,048 

Vzdělání  základní vs vysokoškolské   1,657 

       střední bez maturity vs vysokoškolské 1,396 

                 střední s maturitou vs vysokoškolské 1,206 

Partner  mimo domácnost vs v domácnosti  0,727 

Děti  nemá děti vs děti v domácnosti  1,223 

Obec  10 000-99 999 vs 100 000+  0,679 

7 232 respondentů, souhlas 
Statisticky významné poměry šancí (OR) 

Všechny proměnné jsou statisticky významné         OR 

S výrokem spíše souhlasí lidé staršího věku, nižšího vzdělání, 

 žijící s partnerem, bez dětí a v menších městech. 
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Předškolní dítě zaměstnané matky 

pravděpodobně strádá 
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Výše uvedený výrok nejvíce podporují muži, ve 

věku 65-79 let, se základním vzděláním, bez dětí, 

žijící s  i bez partnerky v nejmenších (-9999) a 

největších obcích (100 000+). 

 Pravděpodobnost souhlasu je 0,8.  

Výše uvedený výrok nejméně podporují ženy, ve 

věku 18-34 let, mající minimálně maturitu, často 

vysokoškolské vzdělání, s dětmi v domácnosti 

nebo bez dětí, ale mající partnera mimo domácnost, 

ve všech typech obcí. (nejblíže jsou muži vysokoškoláci ve 

věku 18-49 let, s partnerkou a dětmi mimo domácnost nebo bez). 

Pravděpodobnost souhlasu je 0,4.  
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Pokud je nedostatek pracovních míst, muži by měli mít  

větší právo na zaměstnání než ženy 

Gender  žena vs muž    0,579 

Věk   35-49 vs 18-34    1,317 

  50-64 vs 18-34    1,520 

  65-79 vs 18-34    2,664 

Vzdělání   základní vs vysokoškolské   2,578 

       střední bez maturity vs vysokoškolské  2,070 

                 střední s maturitou vs vysokoškolské  1,219 

Partner  mimo domácnost vs v domácnosti  0,626 

Děti  nemá děti vs děti v domácnosti  1,309 

Obec  -9 999 vs 100 000+    1,813 

  10 000-99 999 vs 100 000+   1,548 

7 195 respondentů, souhlas 
Statisticky významné poměry šancí (OR) 

S výrokem souhlasí muži, lidé staršího věku, nižšího vzdělání, žijící 

s partnerem, bez dětí v domácnosti a v menších obcích 

Všechny proměnné jsou statisticky významné         OR 
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Pokud je nedostatek pracovních míst, muži by 

měli mít  větší právo na zaměstnání než ženy 
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Výše uvedený výrok nejvíce podporují muži, ve 

věku 65-79 let, se základním vzděláním, bez dětí, 

žijící s  i bez partnerky v nejmenších (-9999) a 

největších obcích (100 000+). 

 Pravděpodobnost souhlasu je 0,75.  

Výše uvedený výrok nejméně podporují ženy, ve 

věku 18-34 let, mající především vysokoškolské 

vzdělání, často maturitu, s dětmi v domácnosti 

nebo bez dětí, ale mající partnera mimo domácnost, 

v obcích 100 000+. (nejblíže jsou muži vysokoškoláci ve věku 

18-49 let, s partnerkou a dětmi mimo domácnost v obcích 100 000+). 

Pravděpodobnost souhlasu je 0,1.  
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Starat se o domácnost a rodinu je stejně uspokojující 

jako vydělávat peníze 

Věk   65-79 vs 18-34    1,784 

Vzdělání   základní vs vysokoškolské   1,514 

       střední bez maturity vs vysokoškolské  1,388 

                 střední s maturitou vs vysokoškolské  1,217 

Partner  mimo domácnost vs partner v domácnosti 0,751 

  nemá vs partner v domácnosti   0,869 

Děti  nemá děti vs děti v domácnosti  0,813 

Obec  -9 999 vs 100 000+    1,161 

  

6 520 respondentů, souhlas 
Statisticky významné poměry šancí (OR) 

S výrokem souhlasí lidé staršího věku, nižšího vzdělání, žijící s 

partnerem, a v menších obcích. Nesouhlasí ti, kteří nemají děti 

nebo mají parnera mimo domácnost. 

Všechny proměnné mimo genderu jsou statisticky významné         OR 
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Starat se o domácnost a rodinu je stejně 

uspokojující jako vydělávat peníze 
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Výše uvedený výrok nejvíce podporují lidé ve 

věku 65-79 let, s nízkým vzděláním, bez dětí, žijící 

s  i bez partnerky v nejmenších obcích (-9999). 

 Pravděpodobnost souhlasu je 0,8.  

Výše uvedený výrok nejméně podporují 

respondenti ve věku 18-49 let, vysokoškolsky 

vzdělaní, bezdětní, mající partnera mimo 

domácnost, v obcích nad 10 000 obyvatel.  

Pravděpodobnost souhlasu je 0,4.  
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Děti často trpí tím, že se jejich rodiče 

 příliš věnují svému zaměstnání 

Věk   65-79 vs 18-34    1,639 

 

  

7 601 respondentů, souhlas 
Statisticky významné poměry šancí (OR) 

S výrokem souhlasí lidé staršího věku. 

Pouze věk a velikost obce jsou statisticky významné         OR 
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Závěr 
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 Kriticky se k zařízením péče o děti předškolního 

věku stavějí zejména ti, kterých se to netýká nebo 

již se jich to netýká. 

 Genderová neshoda je zejména v nerovnosti šancí 

na pracovním trhu, které souvisejí s reálnou i 

mentální genderovou diskriminací, která je 

dokonce silnější než v případě institucionální péče  

o děti předškolního věku. 

 Starat se o rodinu je stejně uspokojující jako 

vydělávat peníze není genderově specifické a 

tento názor zastávají především starší lidé v 

menších obcích.  

 


