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I. BLOK REFERÁTŮ

Konfrontace názorů a preferencí s dnešním chováním na pozadí 
etap rodinného cyklu

Věra Kuchařová

Vážené dámy a vážení pánové, 

já bych chtěla jednak poděkovat organizátorům, že opět svolali tuto konferenci, a poděkovat 
za pozvání. Nyní k mému příspěvku. Jeho název by mohl zahrnout široký rozbor složité 
problematiky, já se budu věnovat samozřejmě jen určitým pohledům, poznatkům, postřehům.

Dva citáty jako motto:
• V. W. Marshall a M. M. Mueller: „Životní dráha jednotlivce je strukturována podle 

sociálních vlivů a podle životních rozhodnutí, která jedinec činí v omezujících 
situacích (‘constrained situations’).“

• G. Naegele: „Moderní uspořádání životního cyklu (life-course regimes) se mění z 
doposud převážně kontinuálního a ‘jistého’ (secure) na flexibilnější a nejisté 
(insecure).“

Citováno podle: A new organisation of time over working life. Dublin. European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions, 2003.

Rodinný život tvoří spolu s pracovní kariérou dvě základní oblasti lidského života. Jejich 
vztah má převážně komplementární charakter, ale současně mají potenciál se dostávat, alespoň 
v určitých obdobích života jedince, do rozporu či konfliktu. Nejenže se tu setkávají někdy 
vzájemně nesouladné zájmy jedince, jedná se současně o prolínání různých součástí jeho životní 
dráhy – cyklu individuálních demografických událostí a jeho vzdělanostní a profesní dráhy. 
V životní dráze jedince zaujímá rodinný cyklus stěžejní, ale nikoliv nezávislou vývojovou linii.

Osamostatňování jedince od rodiny původu (orientační) a zakládání vlastní rodiny na straně 
jedné a proces vzdělanostní přípravy na život, následované startem a dalším vývojem profesní 
kariéry na straně druhé, se v různých časových bodech mohou střetávat. Děje se tak hlavně 
v obdobích životních přechodů, kdy se člověk rozhoduje, zda upřednostnit některý životní plán, 
nebo spíše rovnoměrně skloubit více plánů. Hlavními takovými přechody jsou na straně 
rodinného chování založení (a formalizace) partnerského vztahu, vznik rodičovství a přechod do 
seniorské fáze života. Na straně zaměstnání lze jako hlavní přechody jmenovat etapy 
vzdělanostní dráhy, profesní start, etapy pracovní kariéry a odchod do důchodu. Na 
individuálním přístupu i objektivních okolnostech závisí, nakolik svobodně a nezávisle člověk 
může o průběhu životních přechodů rozhodovat. Jedinec se dostává do situací volby dalšího 
směřování svého života a zde se snaží prosazovat nebo se orientovat podle svých představ, 
preferencí a aspirací. Musí je však konfrontovat s realitou. Soudobé společenské podmínky 
přispívají k prohlubování rozporu mezi veřejnou (hlavně pracovní) a soukromou (zejména 
rodinou) sférou v životě jedince. Tlak na vyšší participaci v zaměstnání se setkává s procesy 
individualizace. Ty se ale odehrávají v podmínkách růstu vlivu institucí na život jednotlivce. 
Důsledkem kladení důrazu na individuální autonomii jsou i nové nejistoty a rizika. Nejen 
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jedinci aspirují na větší autonomii, ale také rodiny, a to ne zcela v souladu s nároky na 
společenskou podporu rodin v podmínkách welfare state. V tomto smyslu lze také hovořit o 
přebírání některých tradičně rodinných funkcí společností, jehož intenzita sice může usnadňovat 
životní volby (např. nabídkou podpory péče o děti zaměstnaných rodičů), ale také ovlivňovat 
vztahy uvnitř rodiny (např. oslabování mezigeneračních vztahů, protože klesá, nebo se alespoň 
mění, vzájemná závislost generací). 

Při studiu rodinného chování patří k základním sociologickým tématům jeho etapizace 
v závislosti na řešení vztahu mezi uspokojováním rodinných a profesních aspirací či plánů, 
stejně jako téma míry nezávislosti při hledání optimálních strategií slaďování těchto dvou sfér. 
Jinými slovy, předmětem analýzy je význam subjektivních a objektivních faktorů z hlediska 
utváření životní dráhy a rozhodování jedince v přechodových fázích. Konfrontaci některých 
postojů a preferencí s reálných chováním v uvedeném kontextu je věnován tento příspěvek.

Z pohledu na životní dráhy se v chování jedinců v posledních desetiletích mnohé změnilo. 
Např. se mění vztah časování „výchozích“ životních startů, tj. prvních tří přechodů 
(osamostatnění od orientační rodiny, uzavření manželství a začátek rodičovství), ve smyslu 
zmírňování jejich (dříve velmi časté) kumulace do krátkého časového úseku a naopak jejich 
rozvolnění, příp. změna pořadí. Všechny tyto starty se posouvají do vyššího věku, příp. se 
některý častěji neuskuteční. Takovou nejmarkantnější kvalitativní změnou je „náhrada“ sňatku 
založením partnerského nesezdaného soužití. To se projevuje ve vysokém podílu dětí 
narozených mimo manželství, častější celoživotní chtěné bezdětnosti, fenoménu pozdní 
mladosti (mladé dospělosti). Oproti očekávání se tím nesnížila vysoká rozvodovost. Vysvětlit 
tyto změny nelze bez multifaktoriální analýzy. Stručně můžeme konstatovat, že životní cyklus 
je dnes oproti minulosti více předznamenán ekonomickými podmínkami (trhem práce a 
spotřebou), zatímco demografické události se jeví jako „odvozené“, závislé na vzdělanostně 
profesní dráze. To nepopírá fakt, že existují, i kvantitativně nikoliv zanedbatelné, individuální 
odlišnosti, že jsou jedinci i skupiny, praktikující „tradiční“ životní styl a rodičovským aspiracím 
podřizující ostatní sféry svého života. Zvyšující se diferenciace průběhu životního cyklu může 
znamenat i obtížnější rozhodování v přechodových momentech. 

Podmíněnost životní dráhy různými faktory lze mj. sledovat na základě porovnání preferencí 
a představ o jejím průběhu a skutečným chováním lidí. První zjišťujeme ve výběrových 
šetřeních, druhé nejspolehlivěji ve statistických datech, ale retrospektivně také v těchto 
šetřeních. Základní představy o životní dráze bývají zjišťovány dotazy na preference 
v konfrontaci rodiny a zaměstnání, na ideální (plánovaný) a skutečný věk uzavření manželství, 
ideální (plánovaný) a skutečný věk rodičovského startu a na věk ukončení ekonomické aktivity 
(žádoucí, zákonný, skutečný).

Preference (kombinování) rodiny a zaměstnání

Jedním ze základních metodických přístupů k analýze rodinného (a partnerského) chování 
v současné době je zkoumání voleb, jež jedinec musí ve svém životě provádět při hledání 
způsobů dosahování svých rodinných a profesních ambicí. Míra vzájemného ovlivňování 
těchto dvou životních sfér je v individuálním životě rozmanitá, ale jen výjimečně jedinec 
„zasvětí“ svůj život pouze jedné z nich. Proto bývá v sociologických empirických výzkumech 
k tématu rodinného chování nebo skloubení rodinného a pracovního života kladen dotaz 
(záměrně zjednodušující), zda jedinec upřednostňuje jednu z těchto sfér a nakolik. Porovnání 
výsledků šetření, kde objektem byly různé skupiny populace z hlediska věku, rodinné situace 
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a fáze životního cyklu, a při aplikaci jejich třídění podle sociodemografických charakteristik 
se ukazuje, že základní orientace je především genderově diferencována (graf 1 a 2). Tzn., že 
se tu projevuje dlouhodobě více nebo méně akceptovaná odlišnost společenských rolí muže a 
ženy. Nicméně tyto preference se vyvíjejí během životního (rodinného) cyklu a zde 
nacházíme základní odlišnost mezi svobodnými bezdětnými jedinci a těmi, kteří již založili 
rodinu. Preference závisí i na aktuálních životní situaci (zde se liší např. ženy z neúplných 
rodin – graf 2) stejně jako na hodnotových preferencích a životní orientaci (u lidí s vyšším 
vzděláním, vykonávajících náročné zaměstnání, se více profese promítá do celého života, ale 
je to markantnější u žen). Přítomný je také vliv institucionálních a strukturálních podmínek, je 
však zprostředkovaný. Nejsilněji působí genderová nerovnost existující na trhu práce.

Graf 1 – Nakolik muži upřednostňují rodinu před zaměstnáním a naopak
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Graf 2 – Nakolik ženy upřednostňují rodinu před zaměstnáním a naopak
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Zdroj grafy 1–2: RZV 2006
Pozn.: UR=úplná rodina, NUR=neúplná rodina, pár=manželský pár po odchodu dětí z rodiny

Reálné chování v zásadě těmto deklarovaným preferencím odpovídá. Jako příklady můžeme 
uvést snahu žen setrvat co nejdéle na rodičovské dovolené či hledání zaměstnání 
umožňujícího zvládat nároky mateřské role (např. časové). Požadováno je ženami alespoň 
v určité fázi rodinného cyklu zaměstnání na zkrácený úvazek, což bývá méně využíváno 
s ohledem na podmínky institucionální (neodpovídající nabídka od zaměstnavatelů) a 
strukturální (nevýhody plynoucí ze zkrácených úvazků jejich atraktivitu značně snižují).

Data RZV doplňují obraz o obecných subjektivních podmínkách důležitých životních 
rozhodnutí zjišťováním základních preferencí lidí ohledně celkového uspořádání životního 
cyklu. Ptali jsme se, jak by si lidé rádi načasovali plnění profesních a rodinných ambicí a jak si 
představují rozložení denního disponibilního času mezi sledované dvě životní sféry (tabulky 1–
3). Zde především vidíme, že opětně potvrzené genderové rozdíly jsou v určitých fázích života a 
u jednotlivých voleb různě silné. V tomto směru se podle pohlaví liší názory na strukturu 
„životního“ i „denního“ času u svobodných (ženy dříve plánují mateřství ve vztahu k budování 
profesní dráhy) a u partnerů po odchodu dětí z domova. Výraznější jsou u skutečných proporcí 
času na rodinu a zaměstnání (graf 3) než v pojetí vztahu rodinné a profesní dráhy (v postojích, 
tabulka 2). Pokud jde o časování profesní a rodičovské dráhy, data možná zachycují i generační 
rozdíly, protože starší páry, které většinou skutečně měly děti  nižším věku, než ty mladší, 
vyjadřují s takovouto strategií relativní spokojenost. Vzdělanostní rozdíly, jež byla také 
testovány, se ukázaly jako nevýrazné.
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Tabulka 1 – Volba ze dvou obecných strategií plánování rodiny a zaměstnání: % osob 
preferujících  první možnost

svobodní UR mladá UR střední věk pár NUR
muži 9,9 44,6 44,4 49,0 --
ženy 22,2 50,2 49,6 58,4 46,0
celkem 16,0 47,5 47,1 53,8 --
1. Mít děti brzy a zaměstnání se věnovat naplno 
teprve tehdy, když jsou děti větší a péče o ně není 
už tak časově náročná

2. Narození dětí posunout na pozdější dobu a 
nejprve si vybudovat určité postavení 
v zaměstnání

Tabulka 2  – Volba ze dvou obecných strategií hledání vyváženosti příjmu a času pro 
rodinu: % osob preferujících  první možnost

svobodní UR mladá UR střední věk pár NUR
muži 45,1 39,1 32,0 71,2 --
ženy 27,5 20,1 15,1 59,6 22,8
celkem 36,3 29,4 23,2 65,3 --
1. Hodně pracovat a zajistit si tak dostatek 
peněz na pohodlný život rodiny a dětí.

2. Pracovat uváženě a mít dostatek času 
věnovat se rodině a dětem (svým zálibám).

Tabulka 3  – Volba ze dvou obecných strategií ukončení pracovní aktivity: % osob 
preferujících  první možnost

svobodní UR mladá UR střední věk pár NUR
muži 36,6 34,6 38,4 48,3 --
ženy 32,7 33,1 24,7 40,3 38,6
celkem 34,8 33,8 31,2 44,2 --
1. Pokračovat v zaměstnání co nejdéle 2. Opustit zaměstnání a užívat si rodinu a 

volný čas  
Zdroj tabulky 1–3:  RZV 2006

Na to, jak skutečně lidé řeší vztah rodiny a zaměstnání, lze nahlížet z horizontální i vertikální 
perspektivy. Při vertikální můžeme porovnávat např. míru a dobu přerušení kariéry 
(celodenní) péčí o děti – viz dále. Zde jednoznačně více záleží na tradici, vnějších 
podmínkách a zvyklostech. Kromě komentáře nevyžadujících rozdílů  genderových lze říci, 
že navzdory odlišnostem, zejména podle vzdělání, se české ženy převážně chovají podle 
svých preferencí a snaží se setrvat doma při celodenní péči o dítě co nejdéle. Volba přesto 
nemusí být vždy nezávislá a dvojí zatížení, které strategie kombinace exponování se v obou 
sférách přináší, nemusí přinášet uspokojení v jedné, nebo v obou z nich. To ilustruje i pohled 
horizontální, kdy  sledujeme množství času, které lidé věnují každé z těchto sfér ve svém 
denním časovém režimu. Rozdíl mezi muži a ženami a proměnlivost v průběhu životního 
cyklu u každého pohlaví ukazuje graf 3. Nevelké rozdíly v pracovní době u žen v různých 
fázích rodinného cyklu ilustrují to, že při jejich potřebě sladit rodinu a zaměstnání není velký 
prostor pro hledání diferencovaných strategií (zejména úpravy pracovní doby), jak bude ještě 
zmíněno.
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Graf 3 – Průměrné deklarované týdenní doby věnované základním činnostem, podle 
typu rodiny a pohlaví (v hodinách)
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Ideální a skutečné věky životních startů a přechodů

Věk uzavření (prvního) manželství se v posledních letech významně zvyšuje (srv. Vývoj 
2002) , přitom zhruba polovina respondentů v našich výzkumech uzavřela sňatek v nižším 
věku, než který považovala v době šetření za ideální. Zde je třeba připomenout, že toto 
srovnání lze provést jen u osob ženatých, vdaných a rozvedených, které však většinou ideální 
věk vlastně hodnotí již na základě zkušenosti s manželstvím, ti nejstarší s dost velkým 
odstupem od sňatku. Přitom svobodní lidé udávají vyšší ideální věk, než jejich ženatí/vdané 
vrstevníci/ce. To je zřejmě odrazem odlišných životních strategií a ilustrací jejich 
uskutečňování. Uzavření sňatku ve vyšším věku než ostatní si plánovali vysokoškolsky 
vzdělaní lidé a lidé z největších měst, jinak byla podmíněnost sociodemografickými 
indikátory nevýznamná. Těhotenství ženy zůstává důležitým důvodem dřívějšího sňatku 
oproti plánům, který se dnes ale nemusí nutně uskutečnit před narozením dítěte. 

Ideální a skutečný věk rodičovského startu lze charakterizovat obdobně jako sňatkový 
věk. Zde se však dokonce 59 % dětí narodilo rodičům v jejich  mladším věku, než uváděli jako 
ideální, a to spíše ženám a spíše mezi nimi svobodným. 

Dlouhodobě je známa také diskrepance mezi deklarovaným ideálním, příp. také 
plánovaným, a skutečným počtem dětí. Většinou je skutečný počet proti dalším dvěma nižší. 
Jsou-li mladí lidé1 přímo dotázáni, proč nechtějí nebo nejsou rozhodnuti mít (další) dítě, 
                                               
1 V šetření provedeném mezi osobami ve věku do 35 let.
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nejčastěji uvádějí, že již dosáhli plánovaného počtu dětí. Není-li naplněn plán, nejčastěji je to 
nějak propojeno s materiálními podmínkami a výdělečnou činností, příp. skutečně nebo 
potenciálně ohroženou profesní seberealizací (data RZV 2006). Ptáme-li se lidí ve středním 
věku (35–50 let), proč mají méně dětí, než plánovali2, jsou naopak nejčastěji uvedeny zdravotní 
bariery a pak s odstupem co do početnosti další dva obdobně frekventované důvody, a to 
odmítání (dalšího) dítěte partnerem a materiální dopady (vícenásobného) rodičovství.

Faktory podporující, případně bránící, narození prvního nebo dalších dětí jsou hledány 
v subjektivní a objektivní rovině, v materiálních i hodnotových souvislostech, všechny faktory 
však nejspíš působí synergicky. Je to zřejmé i z dat GGS 2005, jak jsou zobrazena v grafu 4. 
Ačkoliv odpovědi na jednu baterii otázek v jednom výzkumu zdaleka nestačí pro poznání 
složité struktury determinant rodičovského chování, byla tato v šetření GGS konstruována tak, 
aby zobrazila ve stručnosti to, co s různou mírou komplexnosti popisuje bohatá literatura na 
dané téma. Z poznatků v ní shromážděných můžeme důležité faktory zařadit do následujících 
skupin:  

• Faktory osobní/osobnostní: zdraví potenciálních rodičů a vhodný partner z hlediska 
vytvoření zázemí pro jedince a opory jeho dětem.

• Faktory hodnotové: trvale vysoká hodnota rodiny, která se ale dostává do konkurenčních 
vztahů s jinými životními nebo dočasnými plány a aspiracemi, zejména profesními.

• Faktory materiální: příjmy partnerů, dostupnost kvalitního a nezávislého bydlení. 
• Strukturální souvislosti: jistota zaměstnání daná situací na trhu práce, životní úroveň a 

míra ekonomická stability ve společnosti.
• Institucionální zázemí: nabídka, dostupnost a kvalita služeb pro rodiny, zejména denní 

péče o malé děti.

Mezi nefinančními nástroji rodinné nebo propopulační politiky, zaměřenými na podporu 
porodnosti, mezinárodní srovnávací analýzy často podtrhují vliv dostupnosti a kvality služeb 
denní péče o děti, zejména o děti mladší tří let. Kromě toho, že mohou více nebo méně 
efektivně ovlivnit natalitní chování jen v komplexu s dalšími opatřeními rodinné politiky, 
v české veřejnosti tento názor naráží na zcela převládající preference domácí rodičovské péče o 
tyto děti. V potenciální volbě mezi dlouhou rodičovskou dovolenou3 a službami denní péče o 
nejmenší děti je častěji preferována dovolená. 

Na základě dat výběrových šetření můžeme s jistým zjednodušením říci, že hlavními 
prediktory natalitního chování jsou psychosociální a zdravotní faktory – kvalita partnerství a 
zdravotní stav potenciálních rodičů, především ženy – a se stejným důrazem deklarované 
dostatečné finanční zdroje. Jako jejich důležitý zdroj jsou chápány rodinné dávky4. Další 
významné okolnosti souvisejí s profesním uplatněním, zde s ještě větší vahou na ženě, což 
odráží podstatně menší dopady rodičovství na kariéru muže než na kariéru ženy. Tyto 
genderové rozdíly zobrazují i odlišné odpovědi mužů a žen. Muži podtrhují význam kvality 
partnerství a partnerčiny předpoklady zdravotní a profesní, ženy vedle partnerství nejčastěji 
uvádějí své profesní předpoklady. Příjmová situace je hodnocena shodně oběma „stranami“. 
Opatřením rodinné politiky je přikládán v daném srovnání nejmenší význam. 
                                               
2 Je důležité připomenout, že se dotazujeme jednotlivců, zatímco rozhodnutí mít dítě je vždy výsledkem 
dohadování mezi oběma potenciálními rodiči.
3 Matky malých dětí pokládají za správné ukončit rodičovskou dovolenou zhruba ve čtyřech letech věku dítěte 
[Kuchařová a kol., 2006].
4 V souborech projektu RZV 2006 okolo 60 % dotázaných preferuje rodinné dávky před službami pro rodinu. 
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Graf 4  – Závislost rozhodnutí mít (další) dítě na vybraných faktorech (GGS)

Pozn.: Průměrná hodnota na čtyřstupňové škále, kde 1=vůbec ne a 4=velmi mnoho. Dotaz zněl: Do jaké míry by rozhodnutí zda 
mít nebo nemít (další) dítě v nejbližších 3 letech záleželo na následujících okolnostech? S variantami: na vaší finanční situaci, 
na Vaší práci, na Vašich bytových podmínkách, na Vašem zdraví, na vhodném partnerovi, na zaměstnání Vašeho/Vaší 
partnera/ky, na zdraví Vašeho/Vaší partnera/ky, na dostupnosti péče o děti (jesle, mateřské školy apod.) – v grafu označeno 
ZDPD, na Vašich možnostech nastoupit mateřskou/rodičovskou dovolenou.
Zdroj: GGS 2005

Celoživotní strategie řešení vztahu rodiny a zaměstnání zahrnují i věk ukončení ekonomické 
aktivity (žádoucí, zákonný, skutečný). Ve výše uvedených preferencích pouze okolo třetiny lidí 
v mladém a mladším středním věku, ale přes dvě pětiny osob ve starším středním věku, chce 
odejít do důchodu co nejpozději (srv. Rabušic, Vohralíková 2003). V tomto pohledu je jakoby 
preference rodiny nejsilnější (lidé chtějí přestat pracovat, aby se mohli věnovat rodině), jenže 
neznáme, nakolik zde hraje roli vedle rodinných potřeb také zájem získat čas na vlastní, 
individuální mimopracovní aktivity. Lze předpokládat, že velikou, avšak lidé takto reagují také 
na samotný důchodový systém a jeho důsledky. Např. častý nezájem zaměstnavatelů o osoby 
v před-důchodovém a důchodovém věku, malý pobídkový efekt zvýhodňování odložených 
důchodů. Přitom podle výzkumu z roku 2003 (Vidovičová, Rabušic 2005) by téměř 3/10 lidí 
různého věku preferovaly nižší důchodový věk, než byl v daném roce5, skoro 3/10 by jej 
neměnily, ale téměř 2/5 lidí by podpořily variabilní důchodový věk, což prosazují někteří 
odborníci. Reálné chování ilustruje např. podíl předčasných důchodů mezi nově přiznanými 
důchody, který v roce 2007 dosáhl téměř jedné třetiny (data ČSSZ 2007). 

Důležitou součástí životní dráhy žen (výjimečně mužů) je přerušení kariéry z důvodů 
celodenní péče o malé děti. V preferencích i reálném chování došlo v posledním desetiletí 
                                               
5 O tři roky později tyto postoje nebudou odlišné, zvláště když se důchodový věk postupně zvyšuje.
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k viditelným změnám. Základní změnu v délce využívání práva na mateřskou a rodičovskou 
dovolenou za posledních 10 let lze charakterizovat nárůstem její průměrné délky, ale také 
větší rovnoměrností výskytu různé délky přerušení pracovní aktivity žen z důvodu porodu a 
péče o nejmenší děti. Lze to pokládat za reakci na několik podmínek:

• zavedení nároku na rodičovský příspěvek ve čtvrtém roce věku dítěte;
• stále obtížnější zabezpečení dětí institucionálními formami denní péče;
• využívání alternativních forem denní péče o děti (vč. babiček, kombinace subjektů);
• využívání možností přivýdělku při pobírání rodičovského příspěvku;
• větší obtíže žen po rodičovské dovolené při návratu na trh práce;
• sociální diferenciace podmínek pro rodičovství a chápání jeho významu ve vztahu 

k dalším životním hodnotám.

V souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou řeší rodiče, s naprostou převahou matky, 
otázku preferencí při zvládání rodičovských a dalších životních rolí z perspektivy jejich 
celoživotního času a aspirací. Složitost tohoto rozhodování ilustrují zjednodušeně poznatky o 
průměrné délce setrvání s dítětem doma považované za ideální, požadované v individuálním 
případě a skutečně realizované6. Podle výzkumu z poloviny tohoto desetiletí (Kuchařová a kol. 
2006, s. 75) setrvávají ženy s dítětem doma v průměru tři a půl roku, přáli by si setrvat do 4 let 
dítěte a za ideální dobu celodenní rodičovské péče o dítě považují pět let. Důvody dřívějšího 
nástupu bývají nejčastěji finanční (nutnost druhého platu) a profesní (příležitost získat/navrátit 
se do zaměstnání nebo snaha předejít ztrátě možnosti navrácení do zaměstnání). 

Vzhledem k podmínkám nastaveným sociálním systémem tedy většina žen zůstává s dětmi 
doma zhruba 3 roky a většinou to z hlediska potřeb dětí považují za adekvátní, zatímco mnohé z 
těch, které se vrátily do zaměstnání dříve, to z ohledu na dítě považují za nedostatečné 
(Kuchařová a kol. 2008). Délka rodičovské dovolené se zkracuje s rostoucím vzděláním matky, 
ale uvedené názory se podle vzdělání tolik neliší. Odlišné je však hodnocení adekvátnosti délky 
rodičovské dovolené z hlediska profesní dráhy ženy, zde je častěji skutečně realizovaná 
dovolená považována za delší, než by bylo žádoucí, ale i zde je nadpolovičním podílem žen 
skutečná (tedy většinou tříletá) doba považována za adekvátní.

Tuto část stati o vztahu žádaného a skutečného časování životních startů a přechodů lze 
shrnout, že zde existují diference, různě významné u jednotlivých životních kroků. Zvyšování 
věku manželského a rodičovského startu navzdory jeho nižším hodnotám oproti představám či 
plánům ukazuje7 sice na hodnotu profesního uplatnění a význam zaměstnání v životě jedince 
(jakkoli variabilní mohou být jeho důvody). Avšak spolu s tím, že do důchodu by si lidé přáli 
odcházet v době, kdy ještě nebývají vyčerpány jejich schopnosti ekonomické aktivity, lze 
odvozovat výrazně instrumentální pojetí zaměstnání, což dokazují i odpovědi respondentů 
výzkumu RZV 2006 na přímé postojové otázky (srv. Kuchařová a kol. 2008). V souladu s tím 
požadovaná a realizovaná délka rodičovské dovolené (spolu s hodnocením jejích dopadů na
celkový život matky a dítěte) vypovídá přinejmenším u žen-matek o tom, že rodina 
v hodnotových orientacích převažuje nad ostatními sférami.

                                               
6 Zjišťování skutečné délky naráží na absenci takového zjišťování v databázích MPSV či správy sociálního 
zabezpečení a omezené možnosti výběrových šetření, pramenící z obtížnosti definovat jednoznačně nástup po
rodičovské dovolené, mj. vzhledem k odlišné délce a podmínkách rodičovské dovolené a nároku na rodičovský 
příspěvek (jak hodnotit tento nástup při narození dalšího dítěte, v případě setrvání v domácnosti při ukončení 
nároku, u sebezaměstnaných apod.).
7 Spolu s přímými dotazy na preference.
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Je zřejmé, že takové zjištění nelze jednoduše generalizovat. Individuální životní dráhy a 
strategie skloubení rodiny a zaměstnání jsou mnohostranně diferencovány, zejména v závislosti 
na věku, vzdělání a pohlaví. Vedle těchto individuálních charakteristik působí i komplex 
vnějších, strukturálních a institucionálních vlivů. 

Vztah pracovního, vázaného a volného času v životním cyklu
Jak již bylo naznačeno, životní cyklus má i své horizontální dimenze a na vztah pracovního, 
vázaného a volného času v životním cyklu je třeba se dívat i z hlediska denního časového 
rozvrhu a možnosti jej ovlivňovat. Rodinné a profesní aspirace jsou konfrontovány v životě 
jedince i jako časové nároky jednotlivých sfér. V závislosti na míře jejich preference jsou 
hledány a uplatňovány nástroje skloubení pracovního a soukromého života. Mezi hlavními 
typy těchto nástrojů lze jmenovat flexibilitu práce, služby pomoci (funkčním) rodinám, 
zejména denní péče o děti (seniory, zdravotně postižené) a rodinnou výpomoc mezigenerační 
i vnitrogenerační. Zde se blíže podíváme na možnosti flexibility práce v českých podmínkách.  

Flexibilita práce je nástrojem harmonizace rodiny a zaměstnání8, který má umožnit těm, 
pro které má rodina i zaměstnání obdobný význam, aby zvládali obě sféry jak k vlastnímu 
uspokojení, tak efektivně vůči požadavkům dětí (rodinných příslušníků), resp. 
zaměstnavatelů. Doposud bývá častěji předmětem zájmu jako nástroj zvyšování efektivity a 
produktivity práce. Jinými slovy, jejich využívání je více závislé na zájmu zaměstnavatelů než 
zaměstnanců, což se promítá do frekvence výskytu jednotlivých typů a socio-profesního i 
demografického složení těch, kteří v jednotlivých nestandardních pracovních režimech 
pracují.

Formy flexibilní práce, zajímavé z hlediska paralelního zvládání rodičovských a profesních 
rolí, zahrnují tyto hlavní oblasti:

• Flexibilita času:
částečný úvazek (denní, týdenní, dočasný, střídavé týdny);
pohyblivá pracovní doba (pohyblivý začátek a konec, stlačený týden, konto pracovní 
doby);
sdílení pracovního místa (job sharing, job splitting, work sharing);
práce na zavolání.

• Flexibilita místa: 
práce z domova; 
na dálku.

Mezi poměrně časté formy nepravidelné nebo nestandardní pracovní doby patří ty, které bývají 
označovány jako negativní flexibilita, což je vlastně hodnocení z hlediska potřeb zaměstnance. Jsou to: 
práce přesčas,  na směny, v nesociálním čase (míněno obvykle večer, o sobotách a/nebo nedělích). 
I tyto formy mohou mít své výhody z hlediska rozdělení času mezi rodinu a zaměstnání.

Srovnání výhod a nevýhod jednotlivých forem flexibilní organizace práce z hlediska zaměstnance –
rodiče dítěte (dětí) vyžadujících zvýšenou rodičovskou péči (vzhledem k věku i příp. dalším 
okolnostem) shrnuje stručně následující tabulka. Vzhledem k proměnlivosti potřeb dětí podle jejich 
věku se mění výhodnost či nevýhodnost jednotlivých forem a jejich konkrétní realizace, takže zde jsou 
uvedeny ty základní:

                                               
8 Doposud bývá častěji předmětem zájmu jako nástroj zvyšování efektivita produktivity práce.
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Výhody Nevýhody
Částečný úvazek více času na rodinu limity výdělkové, v karierním růstu, 

omezené benefity, dopady na soc. 
ochranu, spíše v „nevýhodných“ 
segmentech trhu práce

Pružná pracovní doba jako  částečné úvazky + 
snižuje jeho rizika 
(finanční, kariérní, 
sociální)

riziko= předvídatelnost (do jaké míry 
lze předem znát konkrétní čas 
zaměstnání)

Práce z domova volnost pracovní doby, 
blízkost rodiny, 
slučitelnost s dalšími 
aktivitami

možnost sociální izolace, 
nedostupnost benefitů, zaměstnanec 
nese část nákladů, nepoužívání smluv 
některými zaměstnavateli, nejistota 
zaměstnání

Práce v nesociálním čase dělba péče o děti mezi 
partnery v denním režimu

horší koordinace (volnočasových) 
rodinných aktivit

Zkrácené pracovní úvazky mají oproti ostatním flexibilním formám specifikum v tom, že se 
promítají i do výdělkové úrovně, a proto je jejich atraktivita různá pro ženy, příp. muže, 
z různých typů rodin. To vyjadřují např. důvody odmítání nebo nevyužívání zkrácených 
úvazků a podíly osob, které je uvádějí. Tabulka 4 ukazuje tyto podíly u matek z neúplných a 
úplných rodin a otců z úplných rodin. V deklaracích všech dotázaných jsou častější bariéry na 
straně rodiče než zaměstnavatele, ale ani zde nejde o zcela svobodnou volbu. To je patrné 
např. z podílu osob uvádějících finanční důvody, které odrážejí roli živitele rodiny v jejích 
dvou uvedených typech.

Tabulka 4 – Krácené úvazky – zkušenosti osamělých matek a v páru žijících matek a 
otců

Důvody odmítání či nevyužívání krácených úvazků – v %
Nezájem obecně Finanční Zaměstnavatel to neumožňuje

Matky – NUR 31 40 11
Matky – UR 47 17 21
Otcové – UR 45 43 7
Zdroj: RZV 2006

Fakt, že lidé i v době zvýšené péče o děti často podřizují rozsah času, stráveného 
v zaměstnání, vnějším podmínkám není českou specialitou, jak ukazuje tabulka 5. Podíl mužů 
deklarujících zde nespokojenost s příliš dlouhou vlastní pracovní dobou koresponduje 
s poznatky za ČR o tom, že muži si uvědomují, že jejich vytíženost zaměstnáním omezuje 
jejich možnosti věnovat se rodině (případně svým zálibám). Velký podíl žen zde poukazuje na 
rubovou stránku vysoké zaměstnanosti žen v Evropě, kterou je nedostatek času jak na rodinu, 
tak na osobní život. Naproti tomu velký podíl mužů a nemalý podíl žen v EU nespokojených 
se svou prací na zkrácený úvazek (příp. s rozsahem zkrácení) ilustruje, že větší možnost 
výběru této formy oproti ČR nemusí odpovídat většímu zájmu o ni9. Nesoulad mezi rozsahem 

                                               
9 Diskrepance mezi přáním a realitou zde může být do značné míry ovlivněna zdravotním stavem, zvláště u 
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pracovní doby a spokojenosti s ní, v podstatě dvousměrný, souhrnně zřejmě znamená, že 
v individuálních případech je osobní volba zaměstnání nemalou měrou závislá na různých 
externích vlivech.

Tabulka 5 – Spokojenost s rozsahem pracovního času v zemích EU: lidé ve věku 30–44 
let* v %

Chtěli by pracovat 
méně hodin

Spokojeni s rozsahem 
pracovního času

Chtěli by pracovat 
více hodin

Chtěli by nepracovat 
vůbec

PU – muži 60,8 31,4 6,4 1,3
PU – ženy 63,3  31,8 4,4 0,5
CU – muži 13,8 32,3 53,9  0,0
CU – ženy 16,6 53,7 28,2 1,5
Zdroj: A new organisation 2003: 92; PU=plný úvazek, CU=částečný úvazek
* vybráni proto, že jsou to (potenciální) rodiče malých dětí

Podíváme-li se na další formy flexibilních pracovních režimů (tabulka 6), tentokrát na 
spokojenost s jejich využíváním v mladých českých rodinách, vidíme jednak ilustraci většího 
souladu přání a reality u mužů. Současně vidíme i vyšší spokojenost u „tradičních“ forem 
uspořádání pracovní doby. To může být různě interpretováno. Nabízí se např. to, že 
zaměstnavatelé organizují tyto režimy formami ne zcela příznivými z hlediska potřeb 
zaměstnanců. Nebo také to, že tyto režimy jsou uplatňovány převážně podle potřeb 
zaměstnavatelů (srv. Kuchařová a kol. 2006, Höhne, Kuchařová 2008). 

Tabulka 6 – Uspokojení zájmu o formu pracovní doby mužů a žen-rodičů dětí do 7 let   
Podíl těch, kdo pracují v preferovaném režimu muži ženy
Pevná pracovní doba 77 85
Pružná pracovní doba 49 36
Práce z domova 46 30
Práce na směny 91 75
Zdroj: RZV 2006

Rozdělení fondu denního času mezi různé aktivity, tedy vztah vázaného a volného času a 
v rámci času vázaného vztah času pracovního a pro rodinu, je sociálně a individuálně 
podmíněno. Stručně popsaná situace v ČR hodnocená z hlediska matek a otců v základních 
typech rodin, tj. úplných a neúplných, ukazuje, že principiálně obdobná nabídka na trhu práce 
je lidmi s různým rodinným zázemím využívána rozdílně. Zájem nebo představy o čase 
věnovaném zaměstnání se od reality liší nejvíce u žen s nejmenšími dětmi, které tak vykazují 
největší problémy se slaďováním rodiny a zaměstnání. Pokud jde o jednotlivé formy 
flexibilita práce, nároky na zkrácené úvazky se nedaří uspokojovat u rodičů ve všech fázích 
rodinného cyklu (z různých typů rodin), nejvíce však u rodičů z mladých a neúplných rodin. 
Práci na plný úvazek nejčastěji přijímají navzdory svým přáním osamělé matky, protože 
zřejmě musí zohledňovat finanční rozdíl oproti zkráceným úvazkům i příp. jiné 
charakteristiky práce ulehčující skloubení dvojí role matky (jako je dojížďka do zaměstnání, 
možnost neplaceného či placeného volna na rodinné záležitosti apod.). Požadavky na 
flexibilní pracovní dobu patří naopak k nejvíce uspokojeným bez ohledu na rodinné zázemí.

                                                                                                                                         
starších mužů.
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Shrnutí

Realizace představ o životní dráze se týká jednak posloupnosti a paralelnosti uspokojování 
profesních a rodinných aspirací, a jednak vztahu pracovního, vázaného a volného času v 
životním cyklu. Tyto představy se v průběhu životní dráhy modifikují podle toho, jak se mění 
životní aspirace a jak se projevují v individuálním životě vnější podmínky. Můžeme pak 
hovořit o míře svobody volby dalšího směřování životní dráhy v klíčových momentech mezi 
jednotlivými životními fázemi. Míra svobody volby však ovlivňuje i výběr strategií 
harmonizace rodiny a zaměstnání. Analýza dat použitých výzkumů potvrdila intervenující 
vliv externích faktorů na rozhodování o nich. Mezi těmito faktory mají významné místo 
podmínky zaměstnání a pracovní podmínky. Vliv sledovaných nástrojů rodinné politiky se 
jeví jako relativně slabší. Každá fáze rodinného cyklu vyžaduje specifické nástroje.

Míra naplnění představ o profesní a rodinné dráze a jejich vzájemném kombinování se 
projevuje i v reflexi životních zkušeností vyjádřené spokojeností v relevantních oblastech a 
vnímaným napětím mezi rodinou a zaměstnáním. Obecně platí, že není vyjadřována velká 
nespokojenost. Nezjišťujeme očekávané tenze mezi plněním pracovních a rodinných rolí ani 
markantní genderové rozdíly v prožívání nesouladu nároků pracovních a rodinných rolí. 
Pokud je tento nesoulad reflektován, pak míra napětí závisí u žen10 zejména na (data GGS 
2005):

• Finanční situaci rodiny vč. počtu pracovních příjmů v domácnosti;
• Délce a flexibilitě pracovní doby (ostatní charakteristiky zaměstnání nevýznamné);
• Počtu závislých dětí (věk nejmladšího dítěte má slabší vliv);
• Rodinném stavu (rozdíl mezi ženami z úplných a neúplných rodin);

Vzhledem k významu genderových rozdílů v determinantách rodinného chování je vhodné 
nakonec připojit některá obecná zjištění o tom, jak muži a ženy tyto rozdíly reflektují. Jestliže 
obecně ženy častěji než muži preferují rodinu oproti zaměstnání a u mužů je tomu naopak, 
pak ale podíl mužů, zdůrazňujících pro ně „nestandardně“ v preferencích rodinu, je vyšší než 
podíl žen preferujících „nestandardně“ práci (grafy 1 a 2). Ve skutečnosti se ovšem ženy 
častěji angažují v obojím a muži se věnují hlavně práci. Z tohoto pohledu je napětí mezi 
rodinou a zaměstnáním u mužů zjevnější v postojích, u žen v realitě. Ačkoliv se zdá, že 
pozice mužů při slaďování rodiny a zaměstnání je oproti ženám jednoznačnější (převážně jsou 
v pozici živitele rodiny), neodpovídá tomu zjištění, že muži se významně znepokojují 
vědomím nedostatečného zapojení v rodině, konkrétně nevyvážeností času pro rodinu a pro 
práci. O ženách lze zjednodušeně říci, že chápou svoji dvojí roli jako zátěž, méně (i když 
nikoliv zanedbatelně) jako nespravedlnost. Mají-li k mateřství dost motivací v hodnotově 
normativní oblasti, vykazují ochotu i sílu dvojí zátěž zvládat.

Zdroje dat: 
GGS 2005: Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (GGS: Generations and 
Gender Survey). Mezinárodní longituninální výzkum v rámci programu  PAU-UNECE. Sběr dat 
proběhl v roce 2005 na souboru 10006 osob ve věku 18–79 let.
RZV 2006: „Rodina, zaměstnání a vzdělání“. Empirické sondy (5+1) vybraných typů rodin 
v různých fázích rodinného cyklu byly realizovány v únoru až dubnu 2006 na souborech 
získaných kvótním výběrem po 500 respondentech, jeden na souboru 400 partnerských dvojic.
                                               
10 U žen je konflikt dvojí role markantnější, jakkoliv to ve svých deklaracích natolik nevyjadřují, přičemž naopak 
muži si i menší napětí zřetelněji uvědomují či prožívají. 
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