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Studie 8 /2015 

 

Od mateřství k nezaměstnanosti:  

Postavení žen s malými dětmi na trhu práce 

ALENA BIČÁKOVÁ, KLÁRA KALÍŠKOVÁ 

 

 

Shrnutí 

 Dlouhé rodičovské dovolené českých žen znamenají významnou ztrátu lidského kapitálu 

a přerušení profesního vývoje, vedou ale také k vysokému riziku nezaměstnanosti po návratu 

na trh práce. 

 

 V této studii se zabýváme návratem žen s malými dětmi po rodičovské dovolené na trh práce, 

dokumentujeme vývoj rizika nezaměstnanosti podle věku dítěte a proces, kterým se matky 

s malými dětmi stávají nezaměstnanými. 

 

 Míra nezaměstnanosti je  vysoká především po ukončení rodičovské dovolené, tedy ve věku 3 let 

dítěte, kdy u žen s maturitním a vyšším vzděláním dosahuje 12 % a u žen bez maturity dokonce 

28 %.  

 

 Ženy se stávají nezaměstnanými často ihned po návratu na trh práce. Téměř 30 % žen 

s dvouletými a 60 % žen s tříletými dětmi se stává nezaměstnanými bezprostředně po ukončení 

rodičovské dovolené. U žen s tříletým dítětem je vznik nezaměstnanosti pravděpodobně způsoben 

ztrátou nároku na návrat do předchozího zaměstnání. U žen s dětmi mladšími ale vysoký podíl žen 

nezaměstnaných ihned po rodičovské dovolené zpochybňuje faktickou funkčnost ochranné doby 

pro návrat do předchozího zaměstnání. 

 

 Mnoho žen se také stává nezaměstnanými až po určitém období zaměstnanosti. Asi 15 % 

nezaměstnaných žen s tříletými a téměř čtvrtina nezaměstnaných žen se čtyřletými dětmi se stalo 

nezaměstnanými až poté, co nějaký čas pracovaly. 

 

 U žen s dětmi v předškolním věku let navíc nemusí být nezaměstnanost jen krátkodobým 

obdobím přechodu mezi rodičovskou dovolenou (případně návratem do předchozího zaměstnání) 

a zaměstnáním novým. Převážná většina nezaměstnaných žen s pěti až sedmiletým dítětem je 

nezaměstnaná déle než jeden rok. 
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From maternity to unemployment: Women with young 

children returning to the labour market 

ALENA BIČÁKOVÁ, KLÁRA KALÍŠKOVÁ 
 

Summary 

 The established tendency of Czech women to take long periods of parental leave represent 

a significant loss of human capital and an interruption of these women’s professional 

development; in addition, it contributes to a high risk of unemployment when they return to the 

labour market.  

 

 In this study we look at the period during which women with young children return to the labour 

market following parental leave, documenting the development of their unemployment risk by the 

age of their child and the process through which mothers with young children end up 

unemployed.  

 

 The unemployment rate is very high right after the end of parental leave, i.e. when the child is 3 

years old; at this point, unemployment among women with high school diploma or more reaches 

12% and for those with lower education is as high as 28%.  

 

 Women often become unemployed immediately after returning to the labour market. Almost 30% 

of women with two-year-old children and 60% of women with three-year-old children become 

unemployed as soon as they return to the labor market. Among those with three-year-old children 

it is likely that this unemployment occurs as a result of the women losing their right to return to 

their previous employment. Among women with younger children, however, the high share of 

unemployed immediately when they end their parental leave calls into question the real 

functioning of the job protection period during which women have the right to return to their 

previous employment.  

 

 Many women, too, become unemployed only after a short period of employment. About 15% of 

unemployed women with three-year-old children and a quarter of unemployed women with four-

year-old children became unemployed only after having returned to work for some time.   

 

 Among women with pre-school age children this unemployment is not necessarily only a short 

term gap between the end of parental leave (or after having returned to their previous 

employment) and finding a new job. The vast majority of unemployed women with five to seven-

year-old children have been unemployed for more than a year.  
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1. Úvod 

 

Nezaměstnanost je pro společnost i pro jedince velmi nákladný jev. Pro společnost 

představuje plýtvání lidskými zdroji a náklady spojené s podporou v nezaměstnanosti, pro 

jednotlivce pak ztrátu pracovních znalostí a návyků, psychickou újmu či potenciální stigma 

v životopise při hledání práce. 

V roce 2014 v České republice přesahovala míra nezaměstnanosti žen téměř o polovinu míru 

nezaměstnanosti mužů (míra nezaměstnanosti mužů činila 5,1 %, zatímco u žen to bylo 

7,4 %). Genderový rozdíl v nezaměstnanosti o velikosti 2,3 p.b. staví Českou republiku na 

druhé místo v EU, jediná země s vyšším rozdílem mezi mírou nezaměstnanosti žen a mužů je 

Řecko.1  Proč je u žen riziko nezaměstnanosti o tolik větší než u mužů? Zaměříme-li se zvlášť 

na jedince s alespoň jedním dítětem do 15 let a zbytek populace, zjistíme, že hlavní příčinou 

vyšší míry nezaměstnanosti u žen ve srovnání s muži je rodina. Konkrétně: zatímco 

genderový rozdíl u jedinců bez dětí do 15 let je pouhý jeden p.b., u jedinců z dětmi tento 

rozdíl dosahuje 6,7 p.b.2     

Cílem této studie je zjistit, proč je míra nezaměstnanosti českých matek nezletilých dětí 

o tolik vyšší než ve zbytku populace, v kterém období mateřství je riziko nezaměstnanosti 

největší, a jak k nezaměstnanosti žen s malými dětmi dochází.  

Chování českých žen na trhu práce je v rámci EU ve dvou (protichůdných) ohledech relativně 

výjimečné. Na jednu stranu je velmi vysoké procento českých žen bez dětí a s odrostlými 

dětmi zapojeno do trhu práce (míra zaměstnanosti žen s dětmi nad 11 let věku je v České 

republice nejvyšší v EU3). Na druhou stranu většina těchto žen plně využívá v případě 

mateřství jednu z nejdelších rodičovských dovolených v EU a zůstává s dětmi nejméně tři 

roky doma. Jak dokumentuje obrázek číslo 1, tyto dva jevy mají za následek to, že v ČR jsou 

dopady mateřství na zaměstnanost žen, měřeny jako rozdíl v míře zaměstnanosti žen bez 

a s malými dětmi, jedny z největších v EU. Jak ukazujeme v této studii, součástí těchto 

následků mateřství na zaměstnanost není pouze dobrovolná neúčast na trhu práce v podobě 

rodičovské dovolené, ale často také následné období nezaměstnanosti. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zdroj: Eurostat, Míra nezaměstnanosti podle pohlaví a věku, 2014 

(http://ec.europa.eu/eurostat/data/database). 

2 Pokud se místo na míru nezaměstnanosti zaměříme na podíl nezaměstnaných osob v populaci, je genderový 
rozdíl u osob bez dětí 0,7 p.b. a u osob s dětmi 3,6 p.b. (viz tabulka 1). Zdroj: data VŠPS 2014, vlastní výpočty. 

3 Zdroj: Eurostat, Míra zaměstnanosti podle pohlaví, věku, vzdělání a přítomnosti dětí v domácnosti, 2013 
(http://ec.europa.eu/eurostat/data/database). 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database


4 
 

Obrázek 1. Délka rodičovské dovolené a dopad mateřství na zaměstnanost 

 

 

Poznámka: Obrázek 1 ilustruje maximální délku placené rodičovské dovolené v roce 2012 a rozdíl v míře 

nezaměstnanosti žen bez dětí do 6 let věku a žen s dětmi do 6 let věku v roce 2013. 

Zdroj: Výroční zprávy Mezinárodní asociace rodičovských politik 

(http://www.leavenetwork.org/archive_2005_2009/annual_reviews/), výroční zprávy mikrosimulačního 

modelu EUROMOD (https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/using-euromod/country-reports) a Eurostat 

(http://ec.europa.eu/eurostat/data/database). 

 

 

Délka placené rodičovské dovolené se v zemích EU velmi liší, počínaje 4 měsíci ve Španělsku 

až po 3 roky v několika zemích včetně České republiky.4 Přestože v České republice existuje 

také dvouletá varianta rodičovské dovolené, převážná většina žen zůstává s dítětem doma 

nejméně do jeho tří let.5 Kromě společenské normy, která zdůrazňuje význam přítomnosti 

matky pro vývoj malých dětí, k tomuto jevu také přispívá zásadní nedostatek dostupné péče 

o děti mladší tří let.  

Jaké jsou důsledky několikaleté rodičovské dovolené pro postavení ženy na trhu práce? 

Dlouhodobé přerušení zaměstnanosti z důvodu péče o děti snižuje produktivitu ženy při 

návratu na trh práce, a to hned z několika důvodů. Za prvé, žena v průběhu mateřské 

a rodičovské dovolené nezvyšuje (nebo dokonce i ztrácí) svůj lidský kapitál potřebný 

k vykonávání jejího zaměstnání. Za druhé, v průběhu ženiny nepřítomnosti se může měnit 

obsah jejího zaměstnání, například kvůli technologickému vývoji. K tomu navíc, nezávisle 

                                                           
4
 Ačkoli v ČR je možné pobírat rodičovský příspěvek dokonce až do čtyř let věku dítěte, v mezinárodních 

srovnáních se uvádí maximální délka placené rodičovské dovolené jako 3 roky, protože rodičovský příspěvek je 
možné vyčerpat v rozmezí dvou až čtyř let a tříletá varianta je stále nejběžnější. 

5 Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2011 uvádí, že pouze 6 % žen využívalo dvouletou 
variantu. Aktuálnější data o využívání rodičovského příspěvku bohužel nejsou k dispozici. 
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na délce rodičovské dovolené, přítomnost malých dětí a jejich častá nemocnost zvyšuje u žen 

pravděpodobnost absence v zaměstnání a může omezovat jejich pracovní nasazení. Nižší 

produktivita ženy po návratu na trh práce může proto vést k vyššímu riziku nezaměstnanosti. 

V případě, že se žena vrací do předchozího zaměstnání, hrozí, že svou práci brzy ztratí. 

V případě, že žena překročí tříleté období, během kterého má návrat do předchozího 

zaměstnání zajištěný zákonem, dále v případě, že dojde k zániku předchozího zaměstnání, 

či v případě, že žena před mateřstvím stálé zaměstnání nevykonávala, vrací se po uplynutí 

rodičovské dovolené na trh práce rovnou jako nezaměstnaná. Nižší produktivita i přítomnost 

dětí pak hledání práce matkám výrazně ztěžují.6  

Dlouhodobá rodičovská dovolená tedy může zvyšovat jak riziko následné nezaměstnanosti, 

tak prodlužovat její trvání. Tím se celkové období, které matka stráví mimo pracovní proces, 

ještě prodlužuje, riziko ztráty lidského kapitálu a pracovních návyků je ještě vyšší a šance na 

osobní profesní postup prudce klesá.  

Naše hlavní zjištění jsou následující: Vysoká míra nezaměstnanosti u žen s malými dětmi je 

důsledkem několikaleté rodičovské dovolené, která často přesahuje i tříletou ochrannou 

lhůtu návratu do zaměstnání. Riziko nezaměstnanosti u žen s maturitou či vyšším vzděláním 

je největší v období, kdy jsou jejich nejmladšímu dítěti tři roky, u žen se vzděláním nižším je 

to ve čtyřech letech nejmladšího dítěte. Přes 60 % nezaměstnaných žen s dítětem do 6 let 

se stává nezaměstnanými bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené.   

Tato studie se skládá z osmi částí: Po úvodu následuje popis dat, definice hlavních pojmů 

a shrnutí použité metodiky. Ve třetí části stručně uvádíme základní rysy rodinné politiky 

v České republice a podmínky pobírání podpory v nezaměstnanosti u matek po rodičovské 

dovolené. Následující čtyři části popisují hlavní výsledky naší analýzy: Riziko 

nezaměstnanosti podle demografických hledisek (část 4), vývoj postavení žen s malými dětmi 

na trhu práce podle věku nejmladšího dítěte (část 5), vznik nezaměstnanosti u žen s malými 

dětmi (část 6) a její průměrnou délku (část 7). Studii uzavíráme shrnutím hlavních zjištění 

a diskusí. 

 

 

  

                                                           
6
 Dlouhodobé přerušení zaměstnanosti z důvodu péče o děti má samozřejmě stejný dopad také na následnou 

kariéru otců, pokud se rozhodnou významně podílet na péči o děti. Na rodičovské dovolené je však v ČR 
v současné době jen asi 1 procento mužů (zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/16326).  

http://www.mpsv.cz/cs/16326
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2. Data, definice a použitá metodika  

V této studii využíváme datové soubory Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) od Českého 

statistického úřadu pro roky 2011 až 2014. Data VŠPS obsahují detailní informace o socio-

demografických charakteristikách šetřených osob, o jejich ekonomickém postavení (včetně 

informace, zda je osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené) a o složení domácnosti. VŠPS 

je rotačním panelem, ve kterém je každá domácnost šetřena pět po sobě jdoucích čtvrtletích. 

K analýze vzniku nezaměstnanosti budeme využívat této longitudinální struktury dat, která 

umožňuje kvantifikovat pravděpodobnosti přechodu z jednoho ekonomického statutu 

do jiného, v našem případě do nezaměstnanosti. Data VŠPS jsou reprezentativním vzorkem 

české populace a obsahují váhy, které umožňují přepočítání na velikost příslušné populace. 

Všechny výsledky uvedené v této studii jsou pomocí těchto vah převážené na celou populaci, 

výsledky lze tedy interpretovat jako informace o chování celé populace českých žen a mužů, 

nejen osob, které se účastnily tohoto šetření. 

Míra nezaměstnanosti, o které hovoříme v úvodu, je standardně definovaná jako podíl počtu 

nezaměstnaných na pracovní síle. Pracovní síla se skládá z těch, kteří práci mají 

(zaměstnaní), a těch, kteří práci hledají (nezaměstnaní). Míra nezaměstnanosti tedy 

představuje pravděpodobnost, že jedinec, který je na trhu práce (tj. je součástí pracovní síly), 

je nezaměstnaný. Nezaměstnaní jsou podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO) ti, 

kteří v referenčním období neměli žádné zaměstnání, aktivně hledali práci, a do práce by byli 

schopni nastoupit nejpozději do dvou týdnů.  

Zatímco dosud jsme hovořili o míře nezaměstnanosti, budeme v následující části textu 

používat také alternativní měřítko rizika nezaměstnanosti, a to podíl nezaměstnaných 

v populaci. Důvodem je očištění změn míry nezaměstnanosti od změn ve velikosti pracovní 

síly, ke kterým při odchodu na rodičovskou dovolenou a z rodičovské dovolené u matek 

dochází. Vezměme jako příklad populaci 100 žen s dítětem ve věku jednoho roku, z nichž 10 

si hledá práci. Podíl nezaměstnaných v populaci je tedy 10 %. Výše míry nezaměstnanosti pak 

závisí na tom, jaká část těchto žen spadá mezi pracovní sílu. Pokud se zbývajících 90 matek 

již vrátilo do zaměstnání, je míra nezaměstnanosti v této populaci také 10 %. Ovšem pokud je 

zbývajících 90 matek stále na rodičovské dovolené, míra nezaměstnanosti je 100 % (!). 

Alternativní měřítko rizika nezaměstnanosti tedy používáme (spolu s mírou 

nezaměstnanosti) právě kvůli citlivosti míry nezaměstnanosti na velikost pracovní síly. 
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3. Institucionální kontext 

3.1. Hlavní rysy rodinné politiky  

Rodinná politika v České republice nabízí relativně štědrý systém podpory rodin, které se 

starají o malé děti do tří nebo čtyř let věku. Tento systém se skládá ze tří částí: ochranná doba 

pro návrat do zaměstnání, peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Ochranná 

doba garantuje rodičům pečujícím o děti do tří let věku možnost návratu do předchozího 

zaměstnání. Materiální podporu rodičům pečujícím o malé děti pak zajišťuje peněžitá pomoc 

v mateřství a rodičovský příspěvek.  

Peněžitá pomoc v mateřství náleží matkám dítěte, které se účastnily nemocenského pojištění 

alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před dnem nástupu na 

mateřskou dovolenou. Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena po dobu 28 týdnů (které 

začínají 6-8 týdnů před očekávaným datem porodu) ve výši 70 % předchozího výdělku ženy.7 

Rodič pečující o dítě mladší čtyř let má dále nárok na rodičovský příspěvek, což je dávka 

státní sociální podpory vyplácená všem rodičům bez ohledu na výši příjmů. Rodičovský 

příspěvek může rodič dítěte začít čerpat po ukončení čerpání peněžité pomoci v mateřství, 

nebo ihned po narození dítěte, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl. 

Celková výše rodičovského příspěvku činí 220 000 Kč na jedno dítě, přičemž tuto částku 

mohou rodiče vyčerpat v rozmezí do dvou až čtyř let věku dítěte. Maximální měsíční výše 

rodičovského příspěvku je tedy 11 500 Kč. Volba délky čerpání, a tím i měsíční výše příspěvku 

je však omezena předchozími výdělky rodičů.8 

Kromě těchto opatření cílených na podporu rodičů s nejmenšími dětmi nabízí český sociální 

systém další benefity pro rodiny s dětmi. Jedná se především o dvě dávky státní sociální 

podpory – přídavek na dítě a porodné. Přídavek na dítě je dávkou poskytovanou 

nízkopříjmovým rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou 

a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na přídavek na dítě vzniká rodině, ve které žije 

nezaopatřené dítě a jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima 

rodiny. Výše příspěvku na dítě se odvíjí od věku dítěte a pohybuje se v rozmezí 500-700 Kč 

měsíčně. Porodné je dávka, která nízkopříjmovým rodinám jednorázově přispívá na náklady 

související s narozením prvního nebo druhého dítěte. Pro nárok na porodné musí být 

rozhodný příjem rodiny nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny. Porodné činí 

13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. 

                                                           
7
 Denní výše peněžité pomoci v mateřství se počítá z tzv. redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní 

vyměřovací základ se počítá jako průměrný denní výdělek ženy za posledních 12 měsíců a je dále redukován pro 
vyšší příjmy pomocí tzv. redukčních hranic (více informací například na webu České správy sociálního 
zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm). 

8 Z předchozích výdělků jednoho z rodičů se vypočítá denní vyměřovací základ, podobně jako u peněžité pomoci 
v mateřství, a výše rodičovského příspěvku pak nesmí přesáhnout tento vyměřovací základ. U rodičů, kteří 
nebyli před narozením dítěte účastni nemocenského pojištění, pak vzniká nárok pouze na nejdelší variantu 
čerpání, která trvá do čtyř let věku dítěte. 

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm
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3.2. Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené 

V této studii se zaměřujeme na riziko nezaměstnanosti žen vracejících se po rodičovské 

dovolené na trh práce, musíme tedy také vzít v úvahu motivace poskytované systémem 

podpory v nezaměstnanosti. Nezaměstnané osoby, které byly zaměstnané alespoň 12 měsíců 

v posledních třech letech, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu pěti až 

jedenácti měsíců (podle věku nezaměstnaného). Podpora v nezaměstnanosti se odvíjí od 

předchozího výdělku a v průběhu jejího vyplácení postupně klesá z 65 % až na 45 % 

předchozího výdělku.  

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká ale také rodičům, kteří se v posledních třech 

letech alespoň 12 měsíců starali o dítě mladší tří let věku. V tomto případě výše podpory 

v nezaměstnanosti v průběhu jejího vyplacení klesá z 0,15 až na 0,11násobek průměrné mzdy 

v národním hospodářství. Výše podpory v nezaměstnanosti pro rodiče vracející se na trh 

práce po dvouleté nebo delší rodičovské dovolené je tak mnohem nižší, než u osob, jimž 

vzniká nárok na podporu na základě předchozího výdělku. Měsíční výše podpory 

v nezaměstnanosti pro rodiče po rodičovské dovolené byla v roce 2015 3 777 Kč v prvních 

dvou měsících nezaměstnanosti, 3 022 Kč v dalších dvou měsících a 2 770 Kč po zbytek 

podpůrčí doby. 
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4. Riziko nezaměstnanosti podle demografických hledisek 

V této části uvádíme přehled rizika nezaměstnanosti pro různé demografické skupiny, 

měřeného jako podíl nezaměstnaných v rámci dané populace. Zatímco rozdíl v riziku 

nezaměstnanosti u žen a mužů bez dětí do 15 let je méně než jeden procentní bod (4,9 % 

u žen versus 4,2 % u mužů), riziko žen s dětmi do 15 let je v porovnání s takovými muži více 

než dvojnásobné (6,4 % u žen versus 2,8 % u mužů). Je zajímavé podotknout, že genderový 

rozdíl u jedinců s dětmi do 15 let je daný nejen vyšším rizikem nezaměstnanosti u žen s dětmi 

v porovnání s ženami bez dětí, ale také nižším rizikem nezaměstnanosti u mužů s dětmi 

v porovnání s muži bez dětí. Tento jev lze vysvětlit dvěma odlišnými faktory: Za prvé, ženy 

mají větší tendenci si k založení rodiny vybírat muže s vyšší produktivitou, platem, a tedy 

i nižším rizikem nezaměstnanosti. Navíc ženy s takovými partnery mají také větší tendenci 

rodinu zakládat. Za druhé, přítomnost dětí v rodině stimuluje živitele rodiny (nejčastěji 

muže) k vyššímu pracovnímu nasazení a produktivitě, ale také k případné ochotě zastávat 

i méně preferovaná zaměstnání ve snaze zajistit příjem, tj. vyhnout se nezaměstnanosti. 

Často bývá dokumentován velmi silný pozitivní vztah mezi rizikem nezaměstnanosti 

a charakteristikami lidského kapitálu, například vzděláním. Druhé dva sloupce tabulky č. 1 to 

potvrzují. Jedinci bez maturitního vzdělání bez ohledu na pohlaví či přítomnost a věk dětí 

mají riziko nezaměstnanosti dvoj až trojnásobné v porovnání s podobnými jedinci 

s maturitou či vzděláním vyšším. Jak se podle vzdělání liší dopady rodiny na genderové 

rozdíly v riziku nezaměstnanosti? Ukazuje se, že zatímco přítomnost dětí u žen bez 

maturitního vzdělání riziko nezaměstnanosti o něco více než zdvojnásobí v porovnání s muži, 

u žen s vyšším vzděláním je toto riziko dokonce trojnásobné. Naopak genderové rozdíly 

v riziku nezaměstnanosti u osob bez dětí do 15 let jsou v populaci bez maturity výrazně větší 

než u lidí s vyšším vzděláním.   

 

Tabulka 1. Podíl nezaměstnaných v populaci podle pohlaví, vzdělání a 

přítomnosti dětí v domácnosti 

 

  Celkem 
Bez maturitního 

vzdělání 
S maturitou nebo 
vyšší vzdělání 

  muž žena muž žena muž žena 

Bez dětí do 14 let 4.2% 4.9% 6.1% 8.2% 2.5% 3.0% 

S dětmi 0-14 let 2.8% 6.4% 4.9% 11.6% 1.3% 3.9% 

      s dětmi 0-3 roky 3.1% 3.3% 5.3% 5.7% 1.8% 2.5% 

      s dětmi 4-6 let 2.8% 10.9% 6.1% 18.8% 0.4% 6.4% 

      s dětmi 7-9 let 2.2% 7.3% 3.8% 11.9% 0.8% 4.8% 

      s dětmi 10-14 let 2.6% 6.2% 4.1% 10.9% 1.2% 3.1% 

Celkem 3.5% 5.6% 5.6% 9.7% 1.9% 3.4% 
 

Poznámka: Všechny výsledky jsou převážené populačními váhami, aby odpovídaly celé populaci. 

Zdroj: Data VŠPS 2014, vlastní výpočty. 
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Zaměřme se nyní na riziko nezaměstnanosti u osob s dětmi do 15 let podle věku nejmladšího 

dítěte, uvedené ve spodní části tabulky. Vzhledem k velmi nízké účasti mužů na rodičovské 

dovolené není překvapující, že věk dítěte do 15 let nemá na riziko nezaměstnanosti otců 

zásadní vliv, a to bez ohledu na vzdělání. 9  U žen je naopak věk dítě pro riziko 

nezaměstnanosti zcela zásadní. Je pochopitelné, že k největšímu nárůstu rizika 

nezaměstnanosti dochází právě u žen s dětmi mezi 4 a 6 lety, tedy poté, kdy s třetími 

narozeninami dítěte ženě vyprší ochranná lhůta pro návrat do předchozího zaměstnání. 

Oproti předchozí věkové kategorii (s nejmladším dítětem 0-3) je riziko nezaměstnanosti 

u matek s dětmi 4-6 let více než trojnásobné (nárůst z 3,3 % na 10,9 %). U žen bez maturity 

s dětmi ve věku 4-6 let dosahuje podíl nezaměstnaných v populaci dokonce 18,8 %, u žen 

s maturitou a vyšším vzděláním pak 6,4 %. V kategorii s dětmi ve věku 7-9 let již dochází 

k mírnému poklesu rizika nezaměstnanosti na 11,9 % a 4,8 % u žen s nižším a vyšším 

vzděláním. Tento pokles pokračuje s věkem dítěte, ženy s dětmi ve věku 10-14 let ale stále čelí 

větší pravděpodobnosti nezaměstnanosti než ženy se staršími dětmi a ženy bezdětné. 

Věk nejmladšího dítěte tedy hraje zásadní roli pro výši rizika nezaměstnanosti. Na riziko 

nezaměstnanosti u žen s dětmi do 7 let se tedy ještě podrobněji (po jednotlivých letech věku 

nejmladšího dítěte) zaměřujeme v následující části. 

  

                                                           
9
 Riziko nezaměstnanosti sice mírně stoupá s věkem dítěte, což může souviset s poklesem pracovního nasazení 

u otců starších dětí, ale rozdíly jsou velmi malé. 
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5. Riziko nezaměstnanosti u matek s malými dětmi 

5.1. Vývoj návratu žen od narození dítěte na trh práce a do zaměstnání  

Ženy s malými dětmi se stávají nezaměstnanými až po ukončení své mateřské či rodičovské 

dovolené, tj. po návratu na trh práce. V jakém věku dítěte se ženy na trh práce vracejí? 

Obrázek číslo 2 ilustruje míru ekonomické aktivity žen, tedy podíl zaměstnaných 

či nezaměstnaných žen v populaci podle věku nejmladšího dítěte a podle vzdělání.    
 

Obrázek 2. Míra ekonomické aktivity žen podle věku nejmladšího dítěte a podle 

vzdělání 

 

Poznámka: Obrázek ukazuje podíl ekonomicky aktivních (zaměstnaných nebo nezaměstnaných) žen na všech 

ženách v populaci podle věku nejmladšího dítěte a vzdělání ženy. Věk dítěte je uveden v dosažených letech, dítě 

ve věku 3 je tedy dítě, kterému je více než tři a méně než čtyři roky. Všechny výsledky jsou převážené 

populačními váhami, aby odpovídaly celé populaci. 

Zdroj: Data VŠPS 2014, vlastní výpočty. 

Z obrázku č. 2 je zjevné, že většina matek (bez ohledu na vzdělání) si volí tříletou nebo delší 

rodičovskou dovolenou. Přestože ženy s maturitou a vyšším vzděláním ukončují svoji 

mateřskou či rodičovskou dovolenou dříve než ženy bez maturity, chování obou skupin je 

velmi podobné, jak paralelní vývoj a vzájemná blízkost obou profilů míry ekonomické aktivity 

naznačují. Největší rozdíl je u preference mezi tříletou a čtyřletou rodičovskou dovolenou. 

Zatímco 74 % žen s vyšším vzděláním je ve třech letech dítěte již zpět na trhu práce, žen 

s nižším vzděláním tam je jen 53 %. Teprve ve čtyřech letech dítěte stoupá ekonomická 
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aktivita žen bez maturity na 79 % (u žen s vyšším vzděláním pak na 90 %). Mezi čtvrtým 

a šestým rokem se pak ekonomická aktivita u žen bez maturity zvyšuje na 90 % a u žen 

s vyšším vzděláním na 95 %, kde v obou případech setrvává. 

Naopak v jednom roce věku dítěte se na trh práce vrací jen asi 13 % žen s maturitou či vyšším 

vzděláním, kdežto podíl žen bez maturity na trhu práce je v tom období zanedbatelný. 

Ve dvou letech dítěte je ekonomicky aktivních kolem 20 % žen (25 % s vyšším a 16 % s nižším 

vzděláním).  

 

5.2. Vývoj nezaměstnanosti u matek od narození dítěte 

Zatímco obrázek číslo 2 dokumentuje, kolik žen s malými dětmi chce pracovat (tedy nabídku 

práce), obrázek číslo 3 ukazuje, jakému procentu těchto žen se práci najít nepodaří (tedy 

míru nezaměstnanosti).  Zatímco okolo 13 % žen bez maturity, které se vrací na trh práce, 

když je dítěti jeden rok, je nezaměstnaných, u těch, které se vrací po dvou letech, je míra 

nezaměstnanosti téměř 40 %. Připomeňme však s odkazem na obrázek číslo 1, že se to týká 

pouze o něco méně než 20 % žen bez maturity, jelikož ostatní volí rodičovskou dovolenou 

delší než dva roky. Ve třech, čtyřech a pěti letech nejmladšího dítěte procento žen na trhu 

práce, které jsou nezaměstnané, ale stále setrvává nad 20 % (postupně klesá z 28 % na 23 %), 

a v té době se to už týká většiny žen bez maturity (na trhu práce jich v pěti letech dítěte už je 

přes 80 %).  V šesti letech dítěte je míra nezaměstnanosti u žen bez maturity stále ještě 18 %, 

teprve v sedmi letech dítěte klesá ke 12 %.  

Obrázek 3. Míra nezaměstnanosti žen podle věku nejmladšího dítěte a podle 

vzdělání 

 

Poznámka: Věk dítěte je uveden v dosažených letech, dítě ve věku 3 je tedy dítě, kterému je více než tři a méně 

než čtyři roky. Všechny výsledky jsou převážené populačními váhami, aby odpovídaly celé populaci. 

Zdroj: Data VŠPS 2014, vlastní výpočty. 

0
.1

.2
.3

.4

M
ír

a
 n

e
z
a

m
ě

s
tn

a
n

o
s
ti
 ž

e
n

0 1 2 3 4 5 6 7
Věk nejmladšího dítěte

Bez maturity S maturitou nebo vyšší vzdělání



13 
 

Podíl žen s vyšším vzděláním, které jsou nezaměstnané, na těch, které chtějí pracovat, 

převyšuje 10 % pouze v  období, kdy jsou nejmladšímu dítěti tři roky. V té době je 75 % žen 

s vyšším vzděláním už na trhu práce a jejich míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 12 %. 

Od té doby míra nezaměstnanosti u žen s vyšším vzděláním klesá až do sedmého roku dítěte, 

kdy se dostává lehce pod 5 %.   

Obrázek 4. Podíl nezaměstnaných žen v populaci podle věku nejmladšího dítěte 

a podle vzdělání 

 

 

Poznámka: Věk dítěte je uveden v dosažených letech, dítě ve věku 3 je tedy dítě, kterému je více než tři a méně 

než čtyři roky. Všechny výsledky jsou převážené populačními váhami, aby odpovídaly celé populaci. 

Zdroj: Data VŠPS 2014, vlastní výpočty. 

 

Vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti je definována jako podíl nezaměstnaných žen na 

všech ekonomicky aktivních ženách s dítětem daného věku, je ovlivněna nejen počtem 

nezaměstnaných, ale také změnami v pracovní síle - tím, jak se ženy postupně na trh práce po 

narození dítěte vracejí. Jak je uvedeno výše, míra nezaměstnanosti v obrázku číslo 3 se vždy 

týká pouze subpopulace žen, které se již na trh práce vrátily. 

Pro doplnění tedy v obrázku číslo 4 uvádíme také riziko nezaměstnanosti měřené podílem 

nezaměstnaných žen v populaci všech žen s dítětem daného věku. Do tří let dítěte je vývoj 

podílu nezaměstnaných žen v populaci pro obě vzdělanostní skupiny podobný. U obou skupin 

žen riziko nezaměstnanosti od dvou let věku dítěte roste, pouze v případě žen s nižším 

vzděláním je vždy asi o 5 procentních bodů vyšší. Ve čtyřech letech dítěte se tento vývoj 
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nicméně rozchází. Zatímco podíl nezaměstnaných v populaci žen s vyšším vzděláním klesá 

ze svého maxima 9 % na 7 % a v šestém roce dítěte na 5 %, riziko nezaměstnanosti u žen 

bez maturity dále stoupá a dosahuje maxima ve čtyřech letech věku dítěte (20 %). Tento 

odlišný trend je zřejmě dán jak tím, že větší část žen bez maturity se vrací na trh práce až 

ve čtyřech letech dítěte, tak tím, že méně vzdělané ženy mají menší šanci si rychle najít nové 

zaměstnání, a tudíž zůstávají nezaměstnané déle. Délkou nezaměstnanosti se zabýváme 

v poslední části studie. Nyní se zaměříme na to, jak nezaměstnanost u matek s malými dětmi 

vzniká.  
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6. Vznik nezaměstnanosti u matek s malými dětmi 

V této části se ptáme, jak se ženy s malými dětmi stávají nezaměstnanými. Tabulka číslo 2 

zachycuje podíl žen podle věku nejmladšího dítěte, které se stávají nezaměstnanými 

bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené, na všech ženách, které se z rodičovské 

dovolené vracejí na trh práce. Vzhledem k tomu, že počet žen, které končí rodičovskou 

dovolenou před druhým rokem dítěte, je, jak jsme ukázali dříve, zanedbatelný, zaměřujeme 

se na ženy s dětmi od dvou let výše. Abychom dosáhli dostatečně velkého vzorku žen, které se 

vrací z rodičovské dovolené na trh práce, výsledky prezentované v této a další části jsou 

počítané jako průměry za roky 2011-2014. 

 

Tabulka 2. Přechody z rodičovské dovolené do nezaměstnanosti 

 

Věk 
nejmladšího 

dítěte 

Podíl žen, které přejdou z rodičovské dovolené přímo do 
nezaměstnanosti 

celkem 
bez maturitního 

vzdělání 
s maturitou nebo 

vyšší vzdělání 

2 29.3 % 48.2 % 23.6 % 

3 59.3 % 57.6 % 61.9 % 

4 65.5 % 59.3 % 71.2 % 

5 49.2 % 49.6 % 48.3 % 

6 49.7 % 64.0 % 22.2 % 
 

Poznámka: Tabulka ilustruje podíl žen, které se stanou po návratu na trh práce nezaměstnanými (přejdou 

z rodičovské či mateřské dovolené přímo do nezaměstnanosti). Tabulka ilustruje průměr za roky 2011-2014. Věk 

dítěte je uveden v dosažených letech, dítě ve věku 3 je tedy dítě, kterému je více než tři a méně než čtyři roky. 

Všechny výsledky jsou převážené populačními váhami, aby odpovídaly celé populaci. 

 

Z žen, které se vrací na trh práce ve dvou letech dítěte, se 30 % vrací jako nezaměstnané (viz 

tabulka 2). Tyto ženy zřejmě nemají zaměstnání, do kterého by se mohly vrátit. To může být 

způsobeno například tím, že před porodem nepracovaly nebo pracovaly na smlouvu na dobu 

určitou, která jim v průběhu rodičovské dovolené skončila. Ale i mezi ženami, které by měly 

mít nárok na návrat do předchozího zaměstnání, se mohou najít takové, které se 

po rodičovské dovolené stanou nezaměstnanými. Předchozí literatura ukazuje, že nárok 

na návrat do předchozího zaměstnání je často nefunkční v obdobích transformace ekonomiky 

a v době ekonomických krizí, protože pracovní místa žen mohou být během několikaleté 

rodičovské dovolené zrušena (Fodor, 2005; Kantorová, 2004). Literatura také ukazuje, 

že zaměstnavatelé se někdy snaží ochrannou dobu obejít tím, že ženě vracející se 

do zaměstnání dají najevo, že o ni a o její práci nemají zájem (Kuchařová, 2006). Ženy 

v takovém případě často raději volí nezaměstnanost, než aby se vracely do zaměstnání, 

ve kterém nejsou žádané. 
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Ve třech a čtyřech letech nejmladšího dítěte, kdy návrat ženy do předchozího zaměstnání již 

není chráněný zákonem, podíl žen, které jsou bezprostředně po ukončení rodičovské 

dovolené nezaměstnané, stoupá až na 60 a 65 %! Vezmeme-li v úvahu, že ve třech a částečně 

i čtyřech letech dítěte se na trh práce vrací většina matek, znamená to, že v České republice 

vede mateřství u velkého množství žen ke ztrátě předchozího zaměstnání. 10  Vzhledem 

k tomu, že většina matek nakonec zaměstnání najde (podíl nezaměstnaných s věkem dítěte 

výrazně klesá), znamená mateřství pro mnoho žen přerušení kariérního postupu v podobě 

dočasné nezaměstnanosti a následné (pravděpodobně nedobrovolné) změny zaměstnání.  

Žen s pětiletými a šestiletými dětmi se na trh práce vrací jako nezaměstnaných stále ještě 

kolem 50 %. 

Je zarážející, že u žen s tříletými a pětiletými dětmi je procento žen, které se vrací na trh 

práce jako nezaměstnané, u žen s maturitou podobně vysoké jako u žen bez maturity 

a v případě čtyřletých dětí, je dokonce o deset procentních bodů vyšší. Je otázka, do jaké míry 

je rozhodnutí žen s vyšším vzděláním zůstat na rodičovské dovolené přes tříletou hranici 

a  následně ztratit zaměstnání dobrovolné, či důsledkem nedostatečných možností 

institucionální péče o děti. 

Dosud jsme se zaměřovali na ženy, které se stávají nezaměstnanými bezprostředně po 

rodičovské dovolené. Může se ale stát, že se některé ženy s malými dětmi stávají 

nezaměstnanými až poté, co se do původního zaměstnání vrátí, ať už kvůli nižší produktivitě, 

menšímu úsilí, či častějším absencím způsobenými péčí o děti, nebo v důsledku snahy 

zaměstnavatelů ochranu zaměstnání matek po rodičovské takto obejít. V datech je ovšem 

matek, které po ukončení rodičovské dovolené nastoupí do zaměstnání, ale v průběhu 

jednoho roku se stanou nezaměstnanými, velmi málo. Mezi nezaměstnanými matkami 

s dvouletým dítětem tvoří asi 3.6 % žen, které se v té době vrací na trh práce, u jiných 

věkových kategorií je jejich podíl zcela zanedbatelný. 

Když se však podíváme na možnost vzniku nezaměstnanosti z dlouhodobějšího hlediska než 

je rok po ukončení rodičovské, je podíl těch, u kterých nezaměstnanost nastává po (krátkém 

či delším) období zaměstnanosti, mnohem vyšší. Tabulka 3 tedy odpovídá na otázku, co ženy 

s malými dětmi, které jsou v současné době nezaměstnané, dělaly, než se staly 

nezaměstnanými. Ilustruje, jak podíl nezaměstnaných žen, které se staly nezaměstnanými 

bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené, klesá s věkem nejmladšího dítěte, od 95 % 

u dvouletých dětí až po kolem 30 % u žen se sedmiletými dětmi. Zároveň tak stoupá procento 

nezaměstnaných žen, které byly před obdobím nezaměstnanosti nějaký čas zaměstnané. 

Nejzajímavější výsledek je, že kolem 15 % žen s tříletými a téměř čtvrtina žen se čtyřletými 

dětmi, se stalo nezaměstnanými až poté, co nějaký čas pracovaly. 

 

                                                           
10

 V datech bohužel nejsou informace o zaměstnání, které ženy vykonávaly před porodem, nemůžeme tedy 
s jistotou říct, zda se po období nezaměstnanosti nevrací do své předchozí práce. Vzhledem k velmi nízké 
podpoře v nezaměstnanosti pro ženy po rodičovské dovolené je ale období nezaměstnanosti velmi 
pravděpodobně opravdu obdobím hledání nového zaměstnání, a ne způsobem, jak si prodloužit rodičovskou 
dovolenou. 
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Tabulka 3. Ekonomický status nezaměstnaných žen před začátkem 

nezaměstnanosti 

 

Věk 
nejmladšího 

dítěte 

Podíl nezaměstnaných žen, které byly 
před nezaměstnaností: 

na rodičovské či 
mateřské dovolené 

v zaměstnání 

2 95.4 % 4.6 % 

3 84.4 % 15.6 % 

4 75.7 % 24.3 % 

5 58.6 % 41.4 % 

6 43.7 % 53.4 % 

7 33.0 % 61.1 % 

 

Poznámka: Tabulka ilustruje podíl žen, které přešly do nezaměstnanosti přímo z rodičovské/mateřské dovolené 

a těch, které se staly nezaměstnanými po období stráveném v zaměstnání, na všech nezaměstnaných ženách 

v dané kategorii (podle věku nejmladšího dítěte). Tabulka ilustruje průměr za roky 2011-2014. Věk dítěte je 

uveden v dosažených letech, dítě ve věku 3 je tedy dítě, kterému je více než tři a méně než čtyři roky. Všechny 

výsledky jsou převážené populačními váhami, aby odpovídaly celé populaci. 

Zdroj: Data VŠPS 2011-2014, vlastní výpočty. 
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7. Délka nezaměstnanosti u matek s malými dětmi 

Jak dlouho nezaměstnanost žen s malými dětmi trvá? V datech bohužel nejsme schopni 

pozorovat celkovou délku nezaměstnanosti, pouze jak dlouho trvá nezaměstnanost u právě 

nezaměstnaných žen. Reportované doby trvání nezaměstnanosti v tabulce 4 jsou tedy 

pravděpodobně dolní hranicí skutečné délky nezaměstnanosti. Délka nezaměstnanosti 

každopádně výrazně roste s věkem dítěte, a to jak u žen bez maturitního vzdělání, tak u žen 

s maturitním nebo vyšším vzděláním. Zatímco u nezaměstnaných žen bez maturity, které 

mají dvouleté dítě, je 70 % procent žen v nezaměstnanosti méně než 6 měsíců, u těch 

s čtyřletými dětmi je to již 40 % žen. S pětiletými a staršími dětmi je pak většina 

nezaměstnaných žen v nezaměstnanosti déle než 12 měsíců (přes 60 % žen bez maturity je 

nezaměstnaných déle než jeden rok). 

U žen s maturitou nebo vyšším vzděláním pozorujeme podobný trend – ženy s dvouletými 

a tříletými dětmi jsou nezaměstnané většinou méně než 6 měsíců (80 a 70 % 

nezaměstnaných žen s dvouletým a tříletým dítětem je v nezaměstnanosti méně než půl 

roku). I u žen s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním je ale většina nezaměstnaných žen 

s pětiletým až sedmiletým dítětem v nezaměstnanosti déle než jeden rok. Nezaměstnanost 

žen s malými dětmi tedy určitě nemusí být jen krátkodobým obdobím přechodu mezi 

rodičovskou dovolenou (případně ztrátou předchozího zaměstnání) a zaměstnáním novým. 

 

Tabulka 4. Délka nezaměstnanosti žen s malými dětmi podle vzdělání 

 

Věk 
nejmladšího 

dítěte 

Podíl žen nezaměstnaných po dobu: 

0-6 měsíců 6-12 měsíců více než 12 měsíců 
bez 

maturity 
s 

maturitou 
bez 

maturity 
s 

maturitou 
bez 

maturity 
s 

maturitou 

2 71.4 % 80.8 % 23.5 % 16.1 % 5.1 % 3.1 % 

3 65.4 % 70.9 % 29.8 % 27.4 % 4.8 % 1.7 % 

4 40.6 % 41.5 % 31.5 % 30.3 % 27.9 % 28.2 % 

5 18.5 % 26.1 % 15.3 % 13.5 % 66.2 % 60.4 % 

6 18.1 % 27.5 % 13.5 % 14.5 % 68.3 % 57.9 % 

7 24.1 % 34.5 % 14.2 % 19.9 % 61.8 % 45.6 % 

 

Poznámka: Tabulka ilustruje podíl žen, které jsou nezaměstnané po dobu 0-6, 6-12, nebo více než 12 měsíců, 

na všech nezaměstnaných ženách v dané kategorii podle věku nejmladšího dítěte. Jedná se tedy o délku 

nezaměstnanosti reportovanou ženami, které jsou stále ještě nezaměstnané, celková délka nezaměstnanosti tedy 

může být delší. Věk dítěte je uveden v dosažených letech, dítě ve věku 3 je tedy dítě, kterému je více než tři a 

méně než čtyři roky. Všechny výsledky jsou převážené populačními váhami, aby odpovídaly celé populaci. 

Tabulka ilustruje průměr za roky 2011-2014. 

Zdroj: Data VŠPS 2014, vlastní výpočty. 
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8. Diskuse 

V této studii jsme ukázali, že pro velkou část žen v České republice představuje mateřství 

zásadní přerušení profesního vývoje, neboť vede k dočasné nezaměstnanosti 

a pravděpodobně také ke změně zaměstnání. Míra nezaměstnanosti žen je jedna z nejvyšších 

ve věku 3 let dítěte, kdy u žen s maturitním a vyšším vzděláním dosahuje 12 % a u žen bez 

maturity 28 %. V tomto období se vrací na trh práce převážná většina žen, takto vysoká míra 

nezaměstnanosti se tedy dotýká velkého počtu žen po rodičovské dovolené. To ostatně 

dokumentujeme i vysokým podílem žen, které přechází z rodičovské dovolené přímo 

do nezaměstnanosti – ve věku 3 let dítěte je jich téměř 60 % ze všech žen vracejících se na trh 

práce. Tato nezaměstnanost navíc nemusí být jen krátkodobým obdobím přechodu mezi 

rodičovskou dovolenou (případně návratem do předchozího zaměstnání) a zaměstnáním 

novým. Převážná většina nezaměstnaných žen s pěti až sedmiletým dítětem jsou 

nezaměstnané déle než jeden rok. 

Velká část žen vracejících se z rodičovské dovolené na trh práce se tedy pravděpodobně 

nevrací do svého předchozího zaměstnání. Naše data nám bohužel nedovolují posoudit 

charakter změny zaměstnání, co se týče výše platu, významu pozice či jiných nemonetárních 

aspektů. Vzhledem k tomu, že ke změně dochází po několikaletém období mimo pracovní 

proces, se jen s velmi malou pravděpodobností jedná o kariérní postup.  

Do jaké míry je to dáno tendencí a schopností zaměstnavatelů obcházet tříletou ochrannou 

lhůtu zaměstnání žen na rodičovské dovolené, pro ně vpravdě značně nákladnou? Předchozí 

studie ukazují, že i ženy, které mají nárok na návrat do předchozího zaměstnání, se často 

potýkají s neochotou zaměstnavatelů je přijmout zpět (Kuchařová, 2006). Tento fakt 

dokládáme v naší studii také velmi vysokým podílem žen s dítětem ve věku 2 let, které 

se stanou nezaměstnanými ihned po návratu z rodičovské dovolené (30 %), ačkoli by 

převážná většina z nich měla mít nárok na návrat do předchozího zaměstnání. 

Bylo by možné zaměstnavatele k najímání žen po rodičovské dovolené motivovat? Na tyto 

otázky naše studie bohužel odpovědět nemůže. Zároveň však ukazujeme, že ženy často 

zůstávají s dětmi od narození i déle než tři roky, čímž právo na návrat do předchozího 

zaměstnání samy ztrácejí. Proč si ženy volbou delší rodičovské dovolené zvyšují riziko 

následné ztráty zaměstnání a nezaměstnanosti? Proč české ženy volí rodinu před kariérou? 

V České republice chybějí instituty, které by ženám usnadňovaly sladit práci a rodinu. 

Konkrétně se jedná o velmi omezené možnosti práce na částečný úvazek, zaměstnání 

s flexibilní pracovní dobou či možnost práce z domova. K rozhodnutí žen s malými dětmi 

zůstávat doma přispívá také nedostatek finančně dostupných zařízení péče o děti mladší tří 

let. Dlouhé rodičovské dovolené tak mohou být do jisté míry nedobrovolné a představují 

velmi významné plýtvání lidskými zdroji. České ženy dosahují dnes vyššího vzdělání než muži 

a v počátcích své kariéry jsou často stejně úspěšné. Dlouhodobé přerušení kariéry z důvodu 

péče o děti ale vede ke ztrátě kvalifikace a zastarávání lidského kapitálu žen, což znamená 

významné ekonomické ztráty ve formě nižších příjmů domácnosti, odvedených daní 

a pojistného, ale také dlouhodobého snížení produktivity a pravděpodobnosti kariérního 

postupu žen.   
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