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1. Úvod 

 Vychovávání je věc rodinná; z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací.  

           Herbart 

 Rozdílné postavení žen a mužů je dáno již od pravěku. Role ženy spočívala především 

ve výchově potomka a péči o rodinu. Také práva žen byla velmi omezená. Takové vnímání 

v postavení žen trvalo několik staletí a v jednotlivých zemích světa bylo odlišné. Postavení 

žen se dá také rozdělit podle doby. Role ženy byla jiná ve středověku, za 30tileté války, 

v období průmyslové revoluce, světových válek a v nynější, tedy moderní době.  

 Žena, později také jako matka, je v této době ovlivněna mnoha faktory. I přes právní 

ochranu rodin a žen na trhu práce ve většině zemí Evropské Unie a jiných vyspělých států 

světa je stále vnímán rozdíl mezi muži a ženami v různých hlediscích. 

 Téma bakalářské práce jsem si vybrala z důvodu vnímání tohoto problému nejen v mém 

okolí, ale také jako problém celorepublikový. Dalším důvodem je také uvědomování si 

budoucí roli matky v osobním životě.  

 Cílem mé bakalářské práce je najít příčiny či důvody z pohledu zainteresovaných 

skupin, které ovlivňují postavení žen na trhu práce. Jednotlivé skupiny poté vyhodnotím 

a navrhnu řešení, které přispěje ke zlepšení vytyčených problémů.  

 Celá bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se budu zabývat 

především teorií lidského kapitálu a vlivem na regionální rozvoj. Zaměřím se také na roli 

ženy, především matky pečující o dítě do 15-ti let věku, na trhu práce oproti postavení 

mužů. Podrobněji se budu také zabývat délkou pracovní doby, kterou přirovnám k zemím 

Evropské Unie. Na konci první kapitoly budu definovat rodinnou politiku v České 

republice.  

 Druhá kapitola je zaměřena na konkrétní území, tj Novojičínsko. V této kapitole budu 

analyzovat a vyhodnocovat situaci žen a matek a faktory, které souvisí s trhem práce, 

rodinou, vzdělaností a předškolním zařízením. Některá data budu porovnávat s daty  

z území Moravskoslezského kraje.  

 Třetí kapitola bude teoretického charakteru. Konkrétně se budu zabývat Logickým 

rámcovým přístupem, který je nedílnou součástí při řízení projektu.  

 Poslední dvě kapitoly jsou praktické. Ve čtvrté kapitole je praktická ukázka LFA a to 

analytické části. V této kapitole budu definovat zainteresované skupiny, dále vytýčím 

problémy specifických skupin matek s dětmi na trhu práce. Důležitým bodem je také 
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vytýčit cíle, které přispějí k odstranění nebo ke snížení definovaných problému a dané cíle 

převedu do strategie.  

 Pátá kapitola je poslední částí mé bakalářské práce. V této kapitole budu hledat řešení 

na Novojičínsku z pohledu soukromého a veřejného sektoru, dále řešení z pohledu matek. 

Také uvedu projekty zaměřené na specifickou skupinu matky s dětmi na trhu práce. 

V závěru vyhodnotím zainteresované skupiny, navrhnu možné projekty a nakonec 

doporučím jednotlivým skupinám možná řešení ke zlepšení vytyčených problémů.   
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2. Lidský kapitál a ženy na trhu práce s porovnáním s jinými 

 zeměmi EU 

2.1. Termín lidský kapitál 

 Pod termínem lidský kapitál je označováno školní vzdělání, jazykové kurzy, výdaje na 

lékařskou péči, kurzy výpočetní techniky, přednášky o dobrých mravech a bezúhonnosti  

a četnosti. Tento kapitál se však týká také zdraví a to jak fyzického tak mentálního.  

Veškeré výdaje na tyto aktivity přispívají k našemu zdraví a zvyšují výdělky. Tyto výdaje 

jsou investicí do lidského kapitálu. [5] 

 Vzdělání, nové dovednosti, stálejší zdraví, uznání, které nám projevují lidé z našeho 

okolí, totiž nelze (na rozdíl od hmotného kapitálu) oddělit od konkrétního člověka. [5]
 

,,Lidé rozdíl mezi lidským a hmotným kapitálem často zcela intuitivně akceptují. O svých 

investicích do běžného kapitálu se rozhodují na základě kalkulace nákladů a výnosů. 

V případě investic do sebe samých, tj. u investic do lidského kapitálu, však nemohou tento 

kapitál od sebe oddělovat.“ [5, str. 16]  

 

2.1.1. Lidský kapitál a rodina  

 Nelze také opomenout vliv rodinného prostředí na znalosti, dovednosti, návyky a na 

utváření hodnotových škál dětí. Během dospívání dětí, tedy v období povinné školní 

docházky, se mohou malé rozdíly v jejich nadání výrazně prohloubit. Pro zjednodušení 

předkládejme, že všechny děti se učí relativně stejně snadno. Děti, které jsou vlivem 

rodinného prostředí lépe vedeny, si však během povinné školní docházky osvojí mnohem 

více poznatků a dovedností než jejich méně šťastní vrstevníci. [5] 

 V životní etapě se sledují osudy dětí, které vyrůstaly v odlišném rodinném prostředí. Na 

trhu práce je situace jednoznačná. Zaměstnavatelé, jako racionální ,,spotřebitelé“ se 

především soustřeďují na kvalitu svého zaměstnance, jinak řečeno nakupovaného statku. 

Poměr mezi kvalitou a cenou tj. mzdou, je hlavním kritériem zaměstnavatele při výběru 

svého budoucího zaměstnance. Ti uchazeči, kteří nedokončili základní školní vzdělání, 

nemají dostatečné elementární pracovní návyky a dovednosti a mají problém 

s vyjadřováním, budou mít daleko menší šanci na přijetí. Pro zaměstnavatele jsou tyto 

skupiny lidí ne příliš zajímavé. [1] 

 Především rodina má na tyto aspekty lidského kapitálu rozhodující vliv. Především 

úroveň a stupeň vzdělání u dětí zásadně ovlivňují rodiče. Kromě vzdělání mají rodiče také 

velký vliv na stálost svých dětí v manželství a v povolání.  Také postoj dítěte k ostatním 
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lidem je ovlivňován chováním rodičů ke svým dětem. Hrubý přístup rodiče se projeví  

u dítěte jinak, než když se rodič ke svému dítěti chová citlivým způsobem. Rodiče mohou 

svou hrubostí, nebo naopak citlivým chováním ke svým dětem významně spoluutvářet 

jejich postoje k ostatním lidem.  Rodiče spoluutvářejí standardy a stereotypy chování 

svých dětí ve všech důležitých oblastech života. [5] 

 

2.1.2. Vliv lidského kapitálu na regionální rozvoj 

 Regionální rozvoj je podmíněn hned několika faktory. Tyto faktory se mohou navzájem 

doplňovat či prolínat. Jedním z hlavních faktorů působící na regionální rozvoj je kapitál. 

Kapitál se může dělit do několika oblastí. Rozdělení těchto oblastí je společně s indikátory 

v tabulce č. 2-1.  

 

Tabulka č. 2-1: Příklady možných indikátorů charakterizujících jednotlivé kapitály 

Člověkem vyrobený kapitál Lidský kapitál 

- HDP na obyvatele 

- vybavenost dopravní a technickou 

infrastrukturou 

- změna v podílu zastavěné plochy 

- cena pozemku 

- míra nezaměstnanosti 

- podíl osob s vysokoškolským vzděláním 

- populační růst, migrační saldo 

- podíl osob ve věku 0-14 let 

- počet nově vzniklých firem 

- výdaje na výzkum a vývoj 

Sociální kapitál Přírodní kapitál 

- míra kriminality 

- účast ve volbách 

- chudoba – příjem obyvatel, rozdíly 

v příjmech obyvatelstva 

- dostupnost sociálních služeb, občanská 

vybavenost 

- počet nevládních organizací, občanských 

sdružení 

- ukazatele kvality ovzduší, vodních toků a 

ploch 

- podíl lesních ploch 

- podíl chráněných oblastí 

- zatížení přírodního kapitálu využíváním 

zdrojů (vody, energie) 

- podíl elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů 
 

Zdroj: [17] 

 

  Z předešlé definice lidského kapitálu a z tabulky č. 2-1. lze tedy říci, že tento kapitál 

souvisí se vzděláním, rodinou, demografickým vývojem, trhem práce, vědou a výzkumem.  

Regionální rozvoj se zabývá především konkurenceschopností a odstraňováním disparit 

mezi jednotlivými regiony. Kvalita lidského kapitálu (lidských zdrojů) je v tomto případě 

jeden z nejdůležitějších faktorů při eliminaci regionálních disparit. Rozvoj lidského 

kapitálu lze provádět na konkrétních opatřeních:  

- podpora rozvoje předškolního, základního, středoškolského a vysokoškolského 

 vzdělávání  



8 

 

- podpora dalšího vzdělávání zaměřeného na zvyšování kvality lidského kapitálu 

- podpora nerovnosti ve vzdělanostní struktuře 

- podpora nerovnosti na trhu práce 

- vytvářet vhodné podmínky pro podniky a investory 

- podporovat potřeby zaměstnavatelů se strukturou nabídky 

- vytvářet vhodné podmínky pro život obyvatelstva atd. [17] 

 

2.2. Postavení žen na trhu práce 

 Kvalifikovaná pracovní síla je založená na prosazování genderové rovnosti.
1
 Je globálně 

známo, že nejen v Evropě ale i v jiných zemích světa populace stárne. To sebou přináší 

problém v poklesu pracovní síly, která by nastoupila na uvolňující se pozice.  Společnost 

již proto nemůže přehlížet schopnosti žen. Jestli-že budou zaměstnavatelé obsazovat 

pracovní místa bez ohledu na pohlaví, mohou tak získat ve správnou chvíli přístup 

k potencionálním zaměstnancům, kteří mají potřebnou kvalifikaci a tím se vyhnou 

případným omezením pracovního trhu. [10] 

 Podle Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) pracuje až čtyřikrát více žen než 

mužů na částečný úvazek. Tento rozdíl je způsoben osobní preferencí každého pracujícího. 

Pro ženy je volba polovičního úvazku v mnoha případech nejvhodnějším řešením. Chtějí 

se tak udržet na trhu práce a při tom vychovávat své potomstvo. Důležitým faktorem je 

také počet dětí a jejich věk. Ze statistiky vyplývá, že u žen, které jsou ve věku 20-49 let, se 

míra zaměstnanosti snižuje, kdežto u mužů roste. Profesní dráhu ženy nepříznivě také 

ovlivňuje hledání rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem u mužů, kteří navíc 

tradičně mají vyšší platové ohodnocení.  Možným řešením jsou například práce z domova, 

částečné nebo poloviční úvazky, dále tzv. alternativní pracovní úvazky
2
, externí spolupráce 

a jiné. Zatím co je tato praxe běžná v zahraničí, v ČR tento způsob práce zatím není nijak 

zvlášť rozšířený. [10] 

 Z Evropského pohledu je největší nezaměstnanost žen ve Španělsku, kde tato hranice 

dosahuje 20,5% z celkového počtu ekonomicky aktivních žen v roce 2010 (viz Příloha č. 1. 

graf č. 2.1: Míra nezaměstnanosti žen v zemích EU v roce 2010 v %). Česká republika, 

s hodnotou 8,5%, je pod evropským průměrem, který činí 9,6%. Nejlépe je na tom 

Rakousko. Zde jen 4,2% žen je nezaměstnaných z celkového počtu ekonomicky aktivních 

žen. Rozdělení zaměstnanosti v zemích EU podle pohlaví a počtu dětí v rodině je zobrazen 

                                                 
1
 Rovnost mezi muži a ženami v právech, povinnostech a příležitostech. 

2
 Jakýkoliv jiný pracovní režim než standardní osmihodinová pracovní doba. 
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v Příloze č. 1. tabulce č. 2.1: Mezinárodní srovnání – Míra zaměstnanosti podle počtu dětí, 

rok 2010 v %. 

 

2.3. Rovnost v odměňování žen a mužů 

 Od roku 1989 došlo v České republice k nárustu v rozdílu odměňování mezi ženami  

a muži. Ženy dosahují v posledních letech tři čtvrtiny průměrných výdělků mužů. Rozdíl je 

dán několika faktory, mezi které patří vzdělanosti, věkové skupiny a úrovně pracovního 

zařazení. Ekonomické či socioekonomické analýzy se přiklánějí buď 

k individualistickému, nebo institucionálnímu vysvětlení rozdílů v odměňování.  

V individualistické teorii je pracovní trh vnímán jako neutrální prostředí, které určuje cenu 

práce. Za rozdíl v odměňování v této teorii mohou ženské charakteristiky, jejich postoje  

a preference. Muži jsou v této teorii vyhodnoceni jako produktivnější a proto jsou placeni 

lépe. Za rozdíl v odměňování mohou také rozdílné vzdělání, zkušenosti, účast na 

školeních, pracovní úsilí a ,,profesionální zakrnění,, v období péče o děti. Zastánci této 

teorie tvrdí, že stát nemůže odstranit rozdíly v odměňování, ale samotné rozhodování žen 

na trhu práce. Institucionální teorie zase upozorňuje na to, že určité mechanismy  

a struktury na trhu práce omezují svobodu rozhodování jeho účastníku do té míry, že ke 

snížení rozdílu v odměňování nedojde, dokud nebudou tyto mechanismy a struktury 

odstraněny. [4] 

 

Obrázek č. 2-1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle věku a pohlaví v ČR v roce 

2010 

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ [18] 
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 Viditelné rozdíly mezi ženami a muži v průměrných platech přichází po dosažení 30-ti 

let, kde se rozdíl pohybuje okolo osmi tisíci korun za měsíc. Největší rozdíly ve mzdě je 

poté u žen ve věku od 35 do 44 let oproti mužům ve stejném věku. Naopak kolem 50-ti let 

věku se tento rozdíl snižuje, jak je ukázáno na obrázku č. 2-1.  K dalšímu nárůstu dochází 

poté v kategorii nad 65 let, neboť ženy jsou již na rozdíl od mužů v důchodu, a pokud ženy 

vydělávají, pak jen doplňkově ke starobní penzi.  

 

2.4. Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání z pohledu úřadu práce 

Uchazeči pečující o děti do věku 15-ti let nebo o těžce zdravotně postiženého občana: 

 Mezi jedny z nejrizikovějších skupin na trhu práce patří uchazeči pečující o děti do 

věku 15-ti let a o těžce zdravotně postiženého občana. Zvláště ve druhém případě 

nezaměstnaný vyžaduje zvláštní úpravu pracovní doby a režimu tak, aby mohla být 

přizpůsobena péči o zdravotně postiženého. Nabídka těchto míst je však velmi omezená  

a nedostatečná. [8] 

 Zaměstnavatelé nechtějí tyto osoby zaměstnat, jelikož jsou si vědomi jednak možné 

častější absence zaměstnance a to z důvodu péče o dítě jak v nemocnici, tak v domácím 

prostředí, a jednak proto, že role rodiče (zejména ženy) si vyžaduje upravení pracovní 

doby tak, aby se dala skloubit s péči a výchovou dítěte. [8] 

 Dalším poměrně velkým problémem je práce přes čas, třísměnný provoz a provoz mimo 

pracovní dny, tedy o víkendu. Nelze opomenout také časovou náročnost dojíždění do 

zaměstnání. [9] 

 Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že bez podpory (a to jakékoli) zaměstnávání osob 

této skupiny se stávají uchazeči nezaměstnatelnými a dlouhodobě zůstávají v evidenci 

úřadu práce a to často i přes to, že jsou mnohdy tyto osoby dobře kvalifikované. [8] 

 Aby tyto skupiny uchazečů dostali za každou cenu místo v zaměstnání, mnohdy 

uchazeči resp. uchazečky přijímají takové nabídky, u kterých mají možnost úpravy 

pracovní doby a na dosažené vzdělání nebo rekvalifikaci již není brán ohled. V těchto 

případech dochází k uspokojení z pohledu osob pečující o dítě, nikoliv však jako osoby 

s určitými předpoklady pro výkon náročné práce. Mnozí z těchto skupin po nějaké době 

zaměstnání opouštějí a vrací se zpět do evidence úřadu práce. [8] 

 Velký problém pak nastává u žen, které chtějí nastoupit do práce po mateřské dovolené. 

U těchto žen je problém o to tíživější, že jejich sebedůvěra a několikaletá absence na trhu 

práce se stává jejich handicapem. [8]  
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2.5. Částečné úvazky, jejich vymezení na trhu práce a potenciál pro 

snižování nezaměstnanosti 

 ,,Dle neoklasické teorie jsou pracovníci považováni za homogenní nezávislé na 

pracovní době. Všechny rozdíly mezi částečnými a plnými pracovníky musí pramenit buď 

z rozdílné produktivity (teorie lidského kapitálu) nebo z rozdílného pracovního prostředí  

a pracovních podmínek.“ [8, str. 64] Dosažené vzdělání, absolvovaná školení a pracovní 

zkušenosti ovlivňují produktivitu pracovníka. Důvodů, proč by částeční pracovníci měli 

mít odlišný lidský kapitál, je hned několik. Za prvé, částeční pracovníci nejsou tolik 

orientovaní na kariéru, a tudíž investují méně do vzdělávání. Za druhé, lidé hledající práci 

na částečný úvazek mohou mít méně pracovních zkušeností, a také kvalita pracovních 

zkušeností může být nižší. O práci na částečný úvazek častěji usilují studenti, matky na 

mateřské dovolené nebo nezaměstnaní, kteří nemohou najít standardní pracovní místo. Za 

třetí, částeční pracovníci mohou rezignovat na zvyšování svého pracovního potenciálu, 

protože čelí jen minimálním perspektivám postupu. [8] 

 Rozhodování pracovníka o délce pracovní doby závisí i na ostatních příslušnících jeho 

rodiny. Každý člen se rozhoduje, kolik času věnuje výdělečné práci, kolik povinnostem 

v domácnosti a kolik volnému času. Komparativní výhoda plynoucí ze specializace vede 

členy rodiny k rozdělení rolí. Jeden se soustředí na výdělečnou aktivitu a druhý bude 

zajišťovat chod domácnosti a pracovat jen částečně nebo vůbec. Bohužel tato zajímavá 

teorie nabídkové strany práce neposkytuje žádné vhodné vysvětlení rozdílů mezi mzdovým 

ohodnocením částečných a plných pracovníků.[8] 

 Částeční pracovníci mohou zlepšovat výkonnost firmy několika způsoby: ochota 

pracovat déle je vzhledem ke kratší pracovní době větší, mohou také ušetřit firmě náklady, 

které by jinak vznikly vyplácením přesčasových hodin pracovníkům na plný úvazek. 

Pracovníci se zkráceným úvazkem mohou pomoci zajistit pracovní sílu v nestandardní 

době, například brzy ráno nebo pozdě večer. Celkově tak mohou částeční pracovníci 

sloužit jako zásobárna levné pracovní síly. Kromě toho kratší pracovní doba může být 

spojena s vyšším pracovním odhodláním, výkonem, menší únavou a celkově tak vést 

k vyšší produktivitě. [8] 

 V porovnání zemí Evropské unie je nejvíce žen, které pracují na poloviční úvazek 

jednoznačně v Nizozemí. (viz Příloha č. 1. graf č. 2.2. Částečný pracovní úvazek z celkové 

zaměstnanosti žen (v %)), kde v roce 2010 z celkového počtu zaměstnaných žen, bylo 

právě 76.2% na částečný úvazek. Vysoký počet polovičních úvazků je dále v Německu, 
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Rakousku, Velké Británii, Švédsku. Naopak Česká republika, společně se zeměmi jako 

jsou Bulharsko, Řecko, Maďarsko a Slovensko, se řadí k zemím, kde poloviční úvazky žen 

dosahují do 10% z celkové zaměstnanosti žen.  

 

2.5.1. Částečné úvazky v ČR 

 Segment částečných úvazků v ČR je relativní malou, ale zároveň také velmi flexibilní 

složkou pracovního trhu. Za klasické ,,sekundární pracovníky“ nemohou být považováni 

pracovníci, kteří mají pracovní dobu kratší než 30 hodin týdně. Neodpovídají tomu ani 

jejich hodinové výdělky, ani nízká míra podzaměstnanosti. Analýza závislosti mzdy na 

vzdělání a pracovní zkušenosti naznačuje, že při vyhodnocení částečných pracovníků se 

klade větší důraz na okamžitý vztah mezi výkonem a mzdou. Zaměstnavatel v jejich 

případě tolik nezvažuje jejich dlouhodobý potenciální přínos, a proto osobní rysy ustupují 

více do pozadí. [8] 

 V ČR je velmi nízký podíl částečných úvazků, což souvisí také s nižší životní úrovní a 

s menším podílem pracovníků v sektoru služeb. Podobně jsou na tom i země východní 

Evropy. (viz Příloha č. 1. graf č. 2.2: Částečný pracovní úvazek z celkové 

zaměstnanosti žen (v %)) V České republice pracuje na poloviční úvazek pouhých 9,1% 

(2010) ze všech zaměstnaných žen, což je pod celkový  průměrem států EU, kde tato 

hodnota činí 31,4%. 

 Trend práce na částečné nebo zkrácené úvazky je součásti procesu flexibilizace trhu 

práce a v ČR se bude rozšiřovat a projevovat v budoucích letech. Aby tomu tak však 

skutečně bylo, je zapotřebí získat kvalitní data o vývoji peněžních mezd  

a zaměstnaneckých výhodách atypických pracovníků. Důležité bude také postavení firem  

a jejich ochota investovat do lidského kapitálu částečných pracovníků. [8] 

 V neposlední řadě je nutno zmínit tři aspekty působení státu v této oblasti: 

-  stát se může snažit využít potenciálu částečných úvazků ke snížení nezaměstnanosti 

a zvýšení ekonomické aktivity, například nastavením sociální sítě zvýhodňující 

aktivitu třebaže jen částečně před neaktivitou. V ČR pracuje v současné době téměř 

pětina částečných pracovníků bez pracovní smlouvy v neformální ekonomice, a tudíž 

jejich přínos k daňovým příjmům státní pokladny je nulový. Umožnění nízko 

příjmových kategoriím pracovat na ČÚ, aniž by přišli o všechny své sociální dávky, 

by bylo nejen výchovné, ale mohlo by to prospět i veřejným financím. [8] 

- stát se může zajímat o kvalitu atypických forem práce. Pokud zjistí u částečných 

pracovníků omezený přístup k podnikovému vzdělávání a kariérnímu rozvoji, může 



13 

 

je prostřednictvím daňových kreditů na vzdělávací kurzy motivovat k soukromému 

vzdělávání. [8] 

- vláda a také odboroví partneři přistupují k flexibilizaci trhu práce s velkou 

obezřetností a snahou posílit regulační opatření na ochranu zaměstnanců vůči 

neetickým praktikám firem. Lepší strategií, než snaha o zastavení flexibilizace je 

nalézt způsoby jak v novém prostředí využít atypických forem ve prospěch 

pracovníků, například k odstraňování napětí mezi pracovní a rodinnou rolí. Stát, 

odbory a jiní sociální partneři a další instituce, které se budou v tomto ohledu aktivně 

prosazovat, musí vzít nutně v úvahu potřebu nových řešení. [8] 

 

2.6. Úprava pracovní doby, zkrácená pracovní doba 

 V současné době se úřady práce nesetkávají s ochotou zaměstnavatelů osobám s dětmi 

upravovat pracovní dobu dle potřeby. Rovněž tak ani předškolní a školní zařízení nereagují 

pružně na potřeby trhu práce (možnost ovlivňovat provozní dobu takových zařízení mají 

obecní a mateřské úřady). [9] 

 Zaměstnavatelů umožňujících zkrácení pracovní doby svým zaměstnancům, zejména 

matkám pečujícím o děti, je poměrně málo. Příčin je zřejmě několik. Zejména ženy 

pečující o nemocné děti, vynechávají pracovní směny, což klade vyšší nároky na 

organizační schopnosti zaměstnavatele a zvyšují se mu náklady. Proto už nechce 

přistupovat na další snižování pracovní výkonnosti zkrácením pracovní doby. Také 

samotní zaměstnanci přistupují na zkrácenou pracovní dobu neochotně a jen ve zcela 

nezbytném rozsahu bez ohledu na potřeby rodiny. Jeden z expertů vidí možné řešení  

v poskytnutí finanční podpory, kdy matkám s dětmi (osobám pečujícím o potřebné členy 

rodiny) by byla hrazena např. polovina mzdy snížené za neodpracovanou dobu (s dolní 

hranicí např. pětihodinové pracovní směny) a rovněž zaměstnavatel by byl zvýhodněn, 

např. odečitatelnou částkou od daňového základu podle počtu hodin zkrácené pracovní 

doby. [9] 

 Možnosti, že by se o vytvořená místa dělilo několik osob na zkrácenou pracovní dobu, 

vidí experti úřadu práce velmi málo. Šlo by o výjimečné, specifické případy bez výrazného 

vlivu na zvyšování zaměstnanosti. Možnosti zaměstnávat na jednom pracovním místě více 

zaměstnankyň se zkráceným úvazkem se v praxi nevyužívá. V nabídce volných pracovních 

míst se místa s možností zkrácené pracovní doby nevyskytují. Zaměstnavatelé, kteří takové 

podmínky pro zaměstnávání žen tvoří, by měli být státem podporování. [9] 
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 Jak vyplynulo z výše uvedeného k vyřešení problematiky zaměstnávání uvažovaných 

osob- zejména matek pečujících o malé děti nebo o děti vyžadující zvláštní péči – je 

nutno přistoupit ke komplexnímu řešení otázek pracovní doby, možnosti úpravy, či jejího 

zkrácení. V případech, kdy jsou děti umisťovány do kolektivních zařízení, je nutno 

přizpůsobit provozy takových zařízení požadavkům trhu práce (zaměstnavatelům). 

Podpora dojížďky do zaměstnání z míst s nedostatkem pracovních příležitostí. Tato 

podpora by byla jistě žádoucí, problémem je jak realizace, tak objektivní určení výše 

podpory a také určení příjemce podpory. Zřejmě nejlepším řešením by dle expertů bylo 

svěřit podporování dojížďky do zaměstnání obcím, které by uměly nalézt nejúspornější 

řešení včetně zapojení soukromých dopravců. [9] 

 

2.7. Rodinná politika 

 Za základní a zároveň nejstarší sociální jednotku ve společnosti je považována právě 

rodina, která plní významné společenské funkce. Aby rodina plnila dobře tyto funkce, je 

zapotřebí v mnoha zemích podpory státu a to prostřednictvím opatřením rodinných politik, 

které bývají nedílnou součástí státní sociální politiky. [6] ,,Vědomé a cílené působení 

veřejných institucí na právní, ekonomický a sociální stav rodin, na její členy a prostředí 

staví rodinu pod zvláštní ochranu státu, jejíž nedílnou součástí by mělo na druhé straně být 

i garantování státu mířící k ovlivňování rodinného chování.,, [6, str. 344] 

 Za rodinu, v moderní politice, se považuje soubor společně bydlících a hospodařících 

manželů či partnerů s dítětem (dětmi) nebo jednoho z rodičů s dítětem (dětmi). Dalším 

používaným pojmem je rodinná domácnost, která zahrnuje často kromě manželů či 

partnerů s dětmi, také ostatní osoby nebo jednotlivce, kteří žijí společně v jedné 

domácnosti. [6] 

 Nejvýznamnější podporu mají nejčastěji rodiny, v nichž jsou přítomné ekonomicky 

závislé děti a ve kterých dochází k realizaci biologické, ekonomické, výchovné a sociální 

funkce rodiny. Tyto funkce zajišťují reprodukci člověka jak biologické tak společenské 

bytosti, a jsou důležité pro biologickou stabilitu populace.  Prvním modelem společenství, 

se kterým se dítě setkává, je právě rodina, která zásadně ovlivňuje jak osobní vývoj, tak 

vztah k okolí, jednotlivcům a společenským skupinám. Je východiskem přenosů 

specifických modelů chování při vytváření jeho dalších vztahů ve společnosti. Rodina je 

tak významným přínosem pro celou společnost, pro její civilizační, kulturní a mravní 

úroveň. [6] 
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2.7.1. Rodinná politika v ČR 

 Stejně jako ve většině zemí světa, tak také v České republice je péče o děti tradičně 

záležitostí žen. Na rodičovskou a mateřskou dovolenou ve většině případů nastupují právě 

ženy, kdežto muži jen ojediněle a ve výjimečných případech. Přesto lze říci, že se role 

mužů v aktivním otcovství stává v posledních letech důležitým tématem a to převážně 

v zemích západní Evropy a ostatních vyspělých státu. To vedlo k tomu, že právě tyto státy 

zavedly již řadu opatření, jejichž cílem je právě podpora většího zapojení mužů do péče  

o děti či rodinu. [21] 

 Tato opatření jsou však v ČR teprve otázkou diskuze. Ve společenské diskuzi je 

podpoře rodin věnována jen malá část.  Stát prozatím neuspokojuje roli garanta v sociální 

spravedlnosti, jelikož nedostatečně kompenzuje jak morální tak finanční náklady, které 

rodina vynakládá do vzniku celospolečensky nenahraditelného lidského kapitálu. [21] 

 

2.7.2. Rodinná politika v zemích EU 

 Jak již bylo zmíněno v předešlém odstavci, rodinná politika se v posledních letech ve 

vybraných průmyslově vyspělých zemích Evropy mění. Dochází ke změně jak v jejím 

obsahu tak také v zaměření. Tyto změny jsou ovlivněny ekonomickými, politickými  

a sociálními změnami ve světě. Změny politiky v sociální pomoci ve vztahu k rodině lze 

pozorovat ve čtyřech rysech: [2] 

1. Přechod od populačního zaměření k pomoci rodinám v nouzi 

- velká část opatření ve prospěch rodin byla zcela nebo částečně podrobena 

 prozkoumání příjmové a majetkové situaci rodin (tzv. means – tests) 

- tato orientace klade větší důraz na vertikální redistribuci bohatství 

- i přes to se v některých zemích jako např. v Itálii, objevují prvky obnovení 

 některých typů horizontální redistribuce v současné rodinné politice (od bezdětných 

 rodin k rodinám s více dětmi). [2] 

2. Snaha o respektování měnící se struktury a forem rodiny 

-      zvláštní pozornost je věnována neúplným rodinám a ve zvýšené míře se objevuje 

       tolerance ke všem novým typům rodin (nesezdané soužití apod.). [2] 

3. Třetím prvkem je výlučné zaměření rodinné politiky na děti. [2] 

4. V koncepci rodinné politiky začíná být prosazován zřetel na neutralitu 

- udržení jen určité míry zasahování státní politiky do života rodin 

- každá země má vlastní představu a definici toho, co to neutralita je. [2] 
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2.7.3. Mateřská a rodičovská dovolená  

 Mateřská dovolená patří do skupiny důležitých osobních překážek v práci. Po jejím 

skončení na ni může na základě žádosti zaměstnance navázat na rodičovskou dovolenou. 

[11] 

 V některých evropských zemích (např. Dánsko, Norsko, Francie, Lucembursko, 

Nizozemí, Španělsko, Polsko či Německo) pobírá maminka mateřskou ve stejné výši, 

jako měla předcházející příjem. V Česku činí mateřská 70 % vyměřovacího základu. 

Obdobně je mateřská nižší než průměrný příjem např. v Itálii, Irsku či Švédsku (80 %),  

Maďarsku, Finsku (70 %), Slovensku (55 %), Řecku (50 %). V USA či Austrálii však 

maminky mají nárok na mateřskou dovolenou, během této doby však ze zákona nemají 

nárok na žádný příspěvek (mateřskou) od státu či svého zaměstnavatele. Délka mateřské je 

v jednotlivých evropských zemích také odlišná. V tabulce č. 2.2 je přehled délky mateřské 

v jednotlivých zemích EU. Nejdelší mateřskou dovolenou má Švédsko, kde tato doba činí 

69 týdnů. Naopak na Maltě a v Německu žena pobírá mateřskou 14 týdnů. V České 

republice je tato doba dvojnásobná, výjimečně může trvat v délce 37 týdnu, pokud žena 

porodí více dětí najednou. [11] 

 Rodičovská dovolená slouží k prohloubení péče o dítě. Zaměstnavatel je povinen ji na 

žádost zaměstnance poskytnout, a to matce dítěte ihned po skončení mateřské dovolené  

a otci od narození dítěte. Její rozsah je určen požadavkem zaměstnance, nemůže však trvat 

déle, než do doby, kdy dítě dosáhne věku čtyř let. Během trvání rodičovské dovolené může 

rodič, který ji čerpá, pobírat rodičovský příspěvek. [12] 

  Evropská komise doporučuje, aby ženy v zemích EU měly nárok minimálně na 18 

týdnů po mateřské dovolené. Česká republika je v tomto ohledu výrazně napřed (viz 

tabulka č. 2-2.). Doba rodičovské v ČR může trvat až 4 roky, což je nejdelší doba ze všech 

zemích EU. Naopak velmi krátkou dobu této dovolené mají v Belgii a v Irsku, kde je doba 

rodičovské stanovena na 3 měsíce. [12] 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Osobn%C3%AD_p%C5%99ek%C3%A1%C5%BEky_v_pr%C3%A1ci&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zam%C4%9Bstnanec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodi%C4%8Dovsk%C3%A1_dovolen%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodi%C4%8Dovsk%C3%BD_p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek
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Tabulka č. 2-2: Délka rodičovské a mateřské dovolené v zemích EU 

Země 
Max. délka 

rodičovské dovolené 

 

Země 
Délka mateřské  

(v týdnech) 

Belgie 3 měsíce 

 

Malta 14 

Irsko 3 měsíce 

 

Německo 14 

Kypr 13 týdnů 

 

Belgie 15 

Malta 3 měsíce 

 

Slovinsko 15 

Nizozemí 3 měsíce 

 

Francie 16 

Velká Británie 13 týdnů 

 

Lotyšsko 16 

Řecko 3,5 měsíce 

 

Lucembursko 16 

Finsko 158 pracovních dní 

 

Nizozemí 16 

Lucembursko 6 měsíců 

 

Polsko 16 

Bulharsko 6 měsíců 

 

Rakousko 16 

Itálie 10 měsíců 

 

Španělsko 16 

Německo 1 rok 

 

Portugalsko 17 

Dánsko 1 rok 

 

Řecko 17 

Lotyšsko 1 rok 

 

Kypr 18 

Slovinsko 1 rok 

 

Litva 18 

Švédsko 480 dní 

 

Rumunsko 18 

Rakousko 2 roky 

 

Bulharsko 19 

Rumunsko 2 roky 

 

Estonsko 20 

Estonsko 3 roky 

 

Finsko 21 

Francie 3 roky 

 

Itálie 21 

Litva 3 roky 

 

Maďarsko 24 

Maďarsko 3 roky 

 

Irsko 26 

Polsko 3 roky 

 

Česko 28 

Slovensko 3 roky 

 

Dánsko 52 

Španělsko 3 roky 

 

Velká Británie 52 

Česko 4 roky 

 

Švédsko 69 
 

Zdroj: [12]                             Zdroj: [11] 
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2.8. Opatření politiky zaměstnanosti k podpoře zaměstnatelnosti obtížně 

umístitelných uchazečů.  

 Velkou úlohu v podpoře nezaměstnanosti či obtížně umístitelných uchazečů mají právě 

Úřady práce, které mají na realizaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti dostatek 

finančních prostředků. V mnohých případech se však tyto finanční prostředky zdají být pro 

zaměstnavatelé nedostačující a často se domáhají maximálních částek, které jsou na 

jednotlivé nástroje stanoveny příslušnou právní normou. Dle expertů je však spíše problém 

v neochotě přijímat jakékoliv problémové uchazeče do pracovního poměru, nežli 

nedostatek finančních prostředků. [9]  

 Více aktivit by mělo být zaměřeno především na poradenské služby a zohledňování 

individuálních charakteristik uchazečů. Tuto pomoc však nepotřebuje zdaleka každý občan 

se ZPS, každá žena s malými dětmi či absolvent. I přes to ÚP mají velkou bariéru 

k individuálnímu přístupu ke všem těmto obtížně umístitelným uchazečům, jelikož jsou 

,,zavaleni,, vysokým počtem uchazečů o zaměstnání a minimálním počtem volných míst. 

Nedostatek je také v propojení aktuální databáze volných pracovních míst v jednotlivých 

regionech případně v rámci celé republiky. [9] 

 V posledních letech ÚP pořádají právě pro obtížně umístitelné uchazeče tzv. Job kluby, 

které mají za cíl lépe se orientovat v situaci na trhu práce a formou aktivit a terapeutických 

metod napomoci najít těmto uchazečům zaměstnání. Dalším nástrojem jsou speciální 

vzdělávací střediska, která slouží převážně pro uchazeče bez kvalifikace. Zde nejprve 

probíhá motivační kurz, kde si uchazeč zvolí směr svého odborného zaučení a pak 

následuje praktická rekvalifikace. Celý systém je otevřený a je-li zájem z pohledu 

uchazeče, může dosáhnout i výučního listu v oboru, který si zvolí. [9] 

 Pro jednu skupinu obtížně umístitelných osob nelze definovat pouze jeden nástroj 

aktivní politiky zaměstnanosti, většinou je vhodná a potřebná jejich kombinace pro 

individuální řešení jednotlivých uchazečů, například: 

 Občané pečující o děti do 15 let věku (nebo těžce zdravotně postiženého občana), a 

 Ženy po návratu z MD 

- společensky účelná pracovní místa, tj. pracovní místa na jednu směnu s kratší 

 pracovní dobou, upraveným pracovním režimem a podobně,  

- rekvalifikace v případě profesí, které se již na trhu práce neuplatňují,  

- zahájení vlastní samostatné výdělečné činnosti s patřičným proškolením 
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- rekvalifikace pro doplnění znalostí, které ženy po delší absenci na trhu práce 

 nezbytně potřebují pro možnost návratu do zaměstnání. [9] 
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3. Současný stav matek s dětmi na Novojičínsku 

 Tato část bakalářské práce je zaměřena na zpracování dat týkajících se obyvatel  

a zařízeních v území obcí s rozšířenou působností Nový Jičín. ORP je dnes používanou 

statistickou jednotkou a je určitou náhradou za dříve používané okresy. Přesné vymezení 

obce s rozšířenou působností dle zákona zní:,,Typ obce, která vykonává v rozsahu jí 

svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném 

prováděcím právním předpisem. [27] ORP oproti okresům vymezují daleko menší část 

území. ORP Nový Jičín spadá do dříve vymezeného okresu Nový Jičín a současně kraje 

Moravskoslezského. Toto územní vymezení je zvoleno z důvodu dostupných dat na 

statistických portálech. Veškerá data v této práci jsou tedy za území ORP Nový Jičín. [28] 

 

Obrázek č. 3-1: Mapa ORP Nový Jičín 

 
 

                 Zdroj: [28] 
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3.1 ORP Nový Jičín 

 Jak již bylo zmíněno v předešlém odstavci, ORP Nový Jičín se nachází 

v Moravskoslezském kraji a patří do ní 16 obcí. Tento obvod sousedí na jihu s krajem 

Zlínským a na jihozápadě Olomouckým. Na západě jeho hranici tvoří obce správního 

obvodu Odry, na severu obce správního obvodu Vítkov a Opava, na severovýchodě obce 

správního obvodu Ostrava a na východě obce správního obvodu Kopřivnice. [28] [29] 

 Z geografického hlediska patří tato oblast do CHKO Poodří, které je charakterizováno 

harmonicky utvářenou krajinou parkového charakteru s velkým množstvím zeleně, 

soustavami trvalých i periodických tůní, lužními lesy, mokřady mezinárodního významu, 

jež jsou zapsány v seznamu Ramsarské konvence
3
, několik rybničních soustav a největším 

systémem aluviálních luk v České republice. Bohaté lesy s množstvím přírodních 

zajímavostí vybízejí po celý rok k vycházkám, koncem léta se stávají houbařským rájem. 

Územím protéká řeka Odra a Jičínka. [28], [29]  

 Největším městem je Nový Jičín, který je známý především pravidelným čtvercovým 

náměstím s podloubím a historickými památkami. Díky těmto památkám bylo vyhlášeno 

v roce 2001 Historickým městem roku a centrum města se stalo městskou památkovou 

rezervací. Nový Jičín je také sídlem dvou velkých firem Tonak a.s. a Autopal, s.r.o. [29] 

 

Tabulka č. 3-1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 1. 1. 2010 

Správní 

obvod 

Rozloha v 

km
2
 

Počet 

obyvatel 

Počet obyvatel 

sídla ORP 

Hustota 

osídlení 

Počet 

obcí 

z toho: se 

statutem města 

Nový Jičín 275 48 529 25 862 176 15 1 

 

Zdroj: [22]  

 

3.2. Vývoj počtu obyvatel  

Tabulka č. 3-2: Vývoj počtu obyvatel ORP Nový Jičín podle pohlaví  

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Stav obyvatel 

k 31.12. 
48 404 48 294 48 202 48 133 48 178 48 217 48 389 48 404 48 529 48 510 

Muži 23 591 23 508 23 474 23 393 23 410 23 462 23 544 23 557 23 609 23 597 

Ženy 24 813 24 786 24 728 24 740 24 768 24 755 24 845 24 847 24 920 24 913 

 

Zdroj: [18] 

 

                                                 
3
 Úmluva uzavřená 2. února 1971 v Ramsaru v Iránu. Smlouva slouží k ochraně mokřadů, které jsou 

mezinárodně důležité pro ochranu ptactva.  
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  Počet obyvatel patří mezi jedny z nejdůležitějších demografických ukazatelů. Tento 

ukazatel ovlivňuje nejen hospodářský vývoj, ale také mění důchodový a školský systém. 

V posledních letech dochází i přes zvyšování délky života k poklesu obyvatelstva převážně 

ve vyspělých zemích světa.  Je to způsobeno především nízkou porodností v posledních 

letech.  

 Tabulka č. 3-2., ukazuje vývoj počtu obyvatel od roku 2001 do roku 2010. Lze 

konstatovat, že během této doby je počet obyvatel poměrně stagnující. Křivky ve vývoji 

počtu obyvatel (Viz Příloha č. 2. graf. č. 3.1: Vývoj počtu obyvatel ORP Nový Jičín 

v letech 2001-2010) jsou rovnoměrné, nikoliv kolísavé. K výraznějším změnám v počtu 

obyvatel tedy nedošlo. Nejvíce lidí na tomto území žilo v roce 2009 s počtem 48 529. 

Nejméně pak v roce 2004, kde byl počet obyvatel 48 133. Stejně tak nejsou velké rozdíly 

ve vývoji žen a mužů v těchto letech. Na území ORP Nový Jičín převažuje ženské pohlaví. 

Rozdíl mezi počtem žen a můžu v roce 2010 je roven 1316.  

 

3.3. Vývoj počtu živě narozených dětí 

Obrázek č. 3-2: Vývoj počtu živě narozených dětí v ORP Nový Jičín a Orlová 

 

 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ [18] 

 

 Vývoj počtu živě narozených dětí úzce souvisí s celkovým populačním růstem již 

zmiňovaný v předchozí kapitole. Na obrázku č. 3-2. vidíme vývoj počtu živě narozených 

dětí v ORP Nový Jičín o ORP Orlová. ORP Orlová je vybrána z toho důvodu, protože je 

jeho počet obyvatel poměrně stejný jako u ORP Nový Jičín (viz Příloha č. 2. tabulka č. 3-

1: Vývoj počtu obyvatel v ORP Orlová). Počet živě narozených dětí v ORP Nový Jičín je 

v jednotlivých letech odlišný. K poklesu počtu dětí došlo v letech 2002, 2004, 2006, 2008 

a 2010. V ostatních letech byl vždy počet živě narozených dětí větší než ve zmiňovaných 
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letech. Nejvíc dětí se narodilo v roce 2009 s počtem 579 živě narozených dětí. Naopak 

nejméně dětí se narodilo v roce 2002 s počtem 434. I když se počet dětí od roku 2001 do 

roku 2010 zvýšil zhruba o 80 dětí, nelze mluvit o výrazném růstu. Ve srovnání ORP Nový 

Jičín a ORP Orlová, se dá říci, že je vývoj stejný. Výraznějšímu poklesu došlo pouze 

v roce 2006, kdy počet živě narozených dětí poklesl o 36 dětí, tedy ze 414 na 378 dětí. 

Avšak v přepočtu na 1000 obyvatel (viz Příloha č.2. tabulka č. 3-2: Počet živě narozených 

dětí ORP Nový Jičín a Orlová na 1000 obyvatel) je v ORP Nový Jičín počet živě 

narozených o 1 dítě více než v ORP Orlová.  V rozdělení podle pohlaví v počtu živě 

narozených dětí v ORP Nový Jičín (Viz Příloha č. 2. graf č. 3.2: Počty narozených dětí 

ORP Nový Jičín podle pohlaví) je v období mezi roky 2001 a 2010 různý. Největší rozdíl 

v počtu holčiček a chlapečků byl v roce 2002, 2005 a 2006. Od roku 2007 je tento poměr 

poměrně vyrovnaný. Ze zpracovaných dat sice vyplynulo, že v posledním sledovaném roce 

došlo k poklesu živě narozených děti, avšak pro regionální plánování je třeba vnímat vývoj 

z delšího časového období, alespoň pěti let. V tomto případě lze říci, že se počet živě 

narozených dětí zvyšuje.  

 Sledování vývojů počtu živě narozených dětí je důležité pro každé města a obec a to 

převážně z pohledu plánování rozvoje měst a obcí, například počet center pro rodiče 

s dětmi, dětská hřiště, mateřská a základní školy atd. Pro provozovatelé školek a škol je 

tento vývoj klíčový pro vytváření či zachování dostatečné kapacity. 

 

Obrázek č. 3-3: Vývoj obyvatelstva k 31.12 ve věku 0-14 let v ORP Nový Jičín 

 

 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ [18] 
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 Dalším demografickým ukazatelem může být počet dětí ve věku do 14 let. Na obrázku 

č. 3-3. je ukázán vývoj obyvatelstva v letech 2001 až 2010. Do roku 2009 je přímka grafu 

klesající. Z 8 385 dětí v roce 2001 se počet snížil do roku 2009 na 7 242. Po tomto roce 

došlo k mírnému nárůstu dětí o 102 dětí. Celkový počet dětí tedy v roce 2010 činil 7 344. 

V porovnání s Moravskoslezským krajem (viz Příloha č. 2. tabulka č. 3.3. Počet dětí ve 

věku 0-14 let v přepočtu na 1000 obyvatel) je počet dětí v letech 0-14 v přepočtu na 1000 

obyvatel větší v ORP Nový Jičín. Avšak klesající tendence lze pozorovat jak  

u Moravskoslezského kraje, tak u ORP Nový Jičín. Rok 2009 je zlomový pro vývoj počtu 

dětí. Od tohoto roku dochází k růstu dětské populace. Je možné předpokládat, že se 

v následujících dvou až tří let bude počet dětí zvyšovat. Předpokládalo by se, že když je 

průběh křivky u počtu živě narozených dětí od roku 2001 rostoucí, (obrázek č. 3-2) bude i 

u počtu obyvatelstva do 14 let křivka rostoucí. Jak je ale vidět z obrázku č. 3-3, směr 

křivky je do roku 2009 klesající. Důvodem je nižší počet živě narozených dětí na konci 20. 

století.  

 

3.4. Matky pečující o děti do 15-ti let  

 Role matky je dle mého názoru jedno z nejtěžších povolání. Už v průběhu dospívání se 

vyvíjí role ženy a to jak v partnerském životě, později v rodinném, tak také v profesním. 

Na ženu jsou kladeny vysoké nároky z odlišných prostředí. Jedno z nejnáročnějších situací 

je nástup do prvního zaměstnání. Už zde nastává náročná otázka pro každou ženu. Mít dítě 

po vystudování školy nebo odložit rodičovství a budovat kariéru? Na odpověď má vliv 

několik aspektů. Politický systém, ekonomická situace v rodině a sociální vnímání každé 

ženy.  

 

Tabulka č. 3-3: Počet osob pečující o děti do 15 let  

K 31.12. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem péče o 

děti do 15 let 
1 312 1 167 807 692 540 1 088 1 349 

Z toho ženy 1 301 1 157 799 668 516 966 1 147 

 

Zdroj: [15] 

 

 Tabulka č. 3-3. ukazuje počet žen v ORP Nový Jičín pečující o děti do 15-ti let věku. 

Jelikož nebyla data z dřívějších let, jsou tyto údaje od roku 2004 do roku 2010. I přes kratší 

časové srovnání, lze pozorovat změnu v počtu žen pečující o děti do 15-ti let a to s klesající 
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tendencí do roku 2008. K výraznému nárůstu počtu osob pečující o děti došlo v období let 

2008 a 2009. Rozdíl mezi celkovým počtem osob pečující o děti a ženy pečující o děti je 

v jednotlivých letech také odlišný. Do roku 2006 byl rozdíl okolo deseti osob, kdežto od 

roku 2007 se tento rozdíl zvětšuje. Počet těchto osob úzce souvisí s předešlým grafem 

(obrázek č. 3-3), kde byl do konce roku 2008 klesající počet dětí. Z tohoto ukazatele lze 

tedy odvodit příčiny poklesu do roku 2008. Je tedy pravděpodobné, že čím dál více mužů 

přebírají v tomto případě roli ženy a zůstávají se svými ratolestmi doma. 

 

Obrázek č. 3-4: Vývoj počtu osob pečující o děti do 15-ti let věku 

 

Zdroj: Zpracováno z dat Úřadu práce v Novém Jičíně [15] 

 

 Obrázek č. 3-4. ukazuje tendenci křivky celkových osob pečující o děti do 15 let. Je 

patrné, že do roku 2008 je křivka výrazně klesající. A to z počtu 1312 osob na 540. Tento 

pokles je více jak 50i procentní. Tento průběh je však přímo úměrný s vývojem počtu dětí 

od 0-14 let. (viz obrázek č. 3-3.). Naopak od roku 2008 je křivka rostoucí a to z 540 osob 

na přibližně stejnou hodnotu jako v roce 2004 s počtem 1349 osob. Tento nárůst je v tomto 

případě však daleko větší, než s počtem dětí od 0-14 let v 2008 až 2010.  
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Obrázek č. 3-5: Rodinný stav matek v letech 2001 a 2010 

 

 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ [18] 

 

 V obrázku č. 3-5. je procentuální rozdělení rodinného stavu žen v roce 2001 

s porovnáním roku 2010. V porovnání s rokem 2001 klesl počet vdaných žen 

vychovávající dítě o necelých 20%. Naopak o necelou polovinu procent vzrostl počet žen, 

které vychovávají své potomky jako svobodné matky. Tato skutečnost není příliš 

optimistická, jelikož vede k sociálním, ekonomickým a psychologickým problémům  

a řešení nelehkých situací jednotlivé ženy vychovávající dítě jako samoživitelka. Vdaná 

žena má při návratu do zaměstnání o něco lehčí postavení, jelikož péče o děti a domácí 

činnosti můžou být rozmístěny na oba partnery. Kdežto žena samoživitelka je odkázána 

v mnoha situacích na pomoc příbuzných nebo známých.  

 

3.5. Věk matky při narození dítěte 

Obrázek č. 3-6: Průměrný věk matek při narození prvního dítěte 

 

 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ [18] 
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 Vývoj posledních let v ORP Nový Jičín ukazuje trend zvyšování průměrného věku 

matky při narození prvního dítěte. Jestli-že v roce 2001 byl průměrný věk matky 25 let,  

o devět let později bylo matkám v průměru 27.7 let při narození prvního dítěte.  Průměrný 

věk matky ve sledovaném období od roku 2001 do roku 2010 je 26.6 let. Ve srovnání 

s průměrným věkem matek v celém Moravskoslezském kraji, je ORP Nový Jičín 

v jednotlivých letech vždy mírně nad tímto průměrem. Starší věk prvorodiček je 

následkem hned několika příčin. Jednak se stále zvětšuje počet žen studujících na 

vysokých školách a dále, i přes to že se stále prosazuje rovnost mužů a žen na trhu práce, je 

praxe poněkud odlišná a když ženy naleznou pracovní příležitost, tak se jí nechtějí vzdát  

a odejít na mateřskou dovolenou. Proto dochází k narození prvního potomka ve starším 

věku ženy. Podrobnější rozdělení věku matky při narození dítěte je v Příloze č.2. graf  

č. 3.3: Rozdělení věku matky při narození dítěte v ORP Nový Jičín). Třetím důvodem 

může být také ekonomická situace mezi partnery a sociální politika v České republice, ve 

které docházelo v  posledních letech k několika změnám.  

 

3.6. Vývoj nezaměstnanosti 

Tabulka č. 3-4: Počet uchazečů o zaměstnání v ORP Nový Jičín 

K 31.12. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem uchazeči o 

zaměstnání 
10 826 9 760 7 891 5 244 5 522 10 278 9 235 

Z toho ženy 5 341 4 978 4 071 2 695 2 685 4 523 5 091 

 

 Zdroj: [15] 

 

 Vývoj míry nezaměstnanosti ukazuje situaci na trhu práce s dopadem na mnoha odvětví. 

Situace v Moravskoslezském kraji není dlouhodobě optimistická. Stejně tomu je i v ORP 

Nový Jičín. Podíl žen, které se ucházejí o zaměstnání, je v ORP Nový Jičín z celkové míry 

nezaměstnanosti v roce 2010 kolem 55%. Tento jev jen potvrzuje již zmiňované problémy 

uplatňování žen na trhu práce. V porovnání ekonomicky aktivního obyvatelstva jsou na 

tom ženy také hůře (Viz Příloha č. 2. graf č. 3.4: Míra ekonomické aktivity podle pohlaví 

v ORP Nový Jičín v roce 2001.). V roce 2001 bylo o 12% méně pracujících žen než mužů. 

Celkový ukazatel zaměstnanosti a nezaměstnanosti je ovlivněn podnikatelským prostředím 

v daném regionu. (viz Příloha č. 2. graf č. 3.6: Počet podnikatelských subjektů na 1000 

obyvatel v ORP MSK v roce 2005) Počet podniků na 1000 obyvatel je nejvíce v ORP 

Ostrava, Opava, Nový Jičín a Bruntál. Naopak velmi málo podniků na 1000 obyvatel je 
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v ORP Orlová.  Mezi hlavní zaměstnavatelé v ORP Nový Jičín (Viz Příloha č. 2. tabulka č. 

3.4: Hlavní zaměstnavatelé na Novojičínsku) patří firma Autopal, která je zaměřena na 

automobilový průmysl, dále Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně a Tonak, výroba 

klobouků, která má sice dlouholetou tradici, ale v posledních letech se potýká se značnými 

finančními problémy.  

 

Obrázek č. 3-7: Nezaměstnanost v jednotlivých ORP MSK v % v roce 2010 

 

 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ [18] 

 

 V roce 2010 činila celková nezaměstnanost žen i mužů v ORP Nový Jičín 10,1%. 

V grafu č. 3-7. je možno tuto hodnotu porovnat s ostatními regiony v Moravskoslezském 

kraji. Nejvyšší nezaměstnanost je tradičně v oblasti Karviné, Bruntálu, Orlové a Oder, kde 

je nezaměstnanost okolo 15%. Nejméně pak Jablunkově, Třinci a Opavě. Podíl žen na 

celkové nezaměstnanosti v jednotlivých ORP je v Příloze č. 2. graf č. 3.5. Již v předešlém 

odstavci je zmiňována 50% podíl uchazeček z celkových uchazečů v ORP Nový Jičín. 

Nejmenší podíl žen o zaměstnání je ve Vítkově. Naopak v ORP Jablůnkov tvoří 57% 

nezaměstnané ženy. Nezaměstnanost v jednotlivých regionech je ovlivněna především již 

zmiňovaným lidským kapitálem, počtem podniků (viz Příloha č. 2. graf č 3.6: Počet 

podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel v ORP MSK v roce 2005) a rozvinutými 

sektory.  
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Obrázek č. 3-8. Počet rekvalifikací v okrese Nový Jičín v roce 2010 a 2011 

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat [19] 

 

 Jedním z nástrojů aktivní politiky na snížení míry nezaměstnanosti může být 

rekvalifikace uchazečů o zaměstnání. Rekvalifikace je označení pro nové získání nebo 

rozšíření stávající kvalifikace. Rekvalifikace je určena jak pro uchazeče o zaměstnání, tak 

pro ekonomicky aktivní obyvatelé. Při určování obsahu se vychází ze zdravotního stavu, 

schopností, zkušeností a z dosavadní kvalifikace uchazeče. Tyto rekvalifikace můžou 

provádět jen akreditované zařízení.  

 V okrese Nový Jičín proběhl největší počet rekvalifikací ve 4.čtvrtletí roku 2010, jak to 

vyplývá z obrázku č. 3-8. Celkem v tomto období proběhlo okolo 1500 rekvalifikací, 

z toho 900 žen a 300 osob pečující o děti do 15 let. Nejmenší počet rekvalifikací se 

uskutečňuje v prvním čtvrtletí roku 2011. Celkový rok 2010 byl úspěšnější v počtu 

rekvalifikací oproti roku 2011.  

 

3.7. Počet vzdělávacích zařízení  

 Školská zařízení poskytují služby ve vzdělání, které mohou dále podporovat nebo 

doplňovat vzdělání. Vzdělávací zařízení jsou v České republice rozděleny do čtyř 

kategorií. Prvním střediskem jsou mateřské školy, následuje povinná školní docházka na 

základních školách, dále střední školy, které jsou rozděleny podle zaměření a ukončení 

vzdělání a posledním typem jsou vysoké školy. Tato kapitola je zaměřena pouze na první 

dvě skupiny zařízení, tedy mateřské a základní školy. Tyto dva typy škol jsou ve většině 

případů zřizované obecními úřady. Mateřská škola je zařízením pro děti od 3 do 6 let věku 

dítěte. Od roku 2012 je však možno přihlásit dítě do školky již ve dvou letech. V různých 

zemích může být toto zařízení vnímáno odlišným způsobem. V České republice je 

vnímáno jako první stupeň vzdělání, zatímco v jiných zemích je označováno jako 

0 

300 

600 

900 

1200 

1500 

1.čtvr.2010 2.čtvr.2010 3.čtvr.2010 4.čtvr.2010 1.čtvr.2011 2.čtvr.2011 3.čtvr.2011 4.čtvr.2011 

Rekvalifikace 
Celkem v rekvalifikaci ženy  péče o dítě do 15 let 



30 

 

předškolní zařízení nebo opatřovatelská péče. V dřívějších letech byly zřizovány tzv. jesle, 

tedy instituce obdobná školce. Tato zařízení jsou poskytnuta dětem od jednoho roku života. 

Dnes se s tímto typem zařízení setkáváme jen zřídka a ve většině případů se jedná  

o soukromé zařízení.  

 Dalším typem zařízení jsou základní školy. Jak již bylo zmíněno, základní škola je 

povinnou školní docházkou nezletilých osob, tzn., že absence dítěte je povolena jen 

v odůvodněných případech. V České republice je délka školní docházky stanovena na dobu 

devíti let.
4
  

 

Tabulka č. 3-5: Počet školních zařízení v ORP Nový Jičín  

 Školní rok 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Mateřská škola 21 21 21 21 

Třídy 64 69 72 73 

Děti 1470 1556 1622 1693 

Základní školy 21 21 21 21 

Třídy 226 218 215 207 

Děti 4363 4182 4062 3982 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ [18] 

 

V tabulce č. 3-5. je počet těchto dvou zařízení s počtem dětí od roku 2007do roku 2010.  

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že se počet u obou typu zařízení nikterak nezměnil. 

Tentýž jev však nelze pozorovat u počtu dětí a tříd. U mateřských zařízení se počet tříd 

zvýšil z 64 na 73 ve sledovaném období. Došlo také k nárůstu dětí ve školkách a to o 223 

dětí mezi lety 2007 a 2011. V předpokladu, že je v průměru v jedné třídě 24 dětí, potom 

došlo k vytvoření 216 nových míst. To má za následek plnou kapacitu školek. Na 

základních školách je situace odlišná. I přes klesající počet dětí navštěvující tento typ 

zařízení, se počet základních škol nezměnil. Naopak se snížil počet tříd z 226 na 207.  

Jestli-že se spočítá, že je maximální kapacita ve třídě (MŠ) 24 dětí (tento počet závisí na 

několika okolnostech – například počet tříd ve školce, plocha třídy atd.), tak v porovnání 

s počtem dětí navštěvující MŠ je kapacita téměř naplněna (Viz Příloha č. 2. graf č. 3.7: 

Kapacita školek a počet dětí v MŠ). I přes to, že tento výpočet je pouze pro přehled, dá se 

říci, že rezervy v kapacitě školek nejsou velké nebo mohou být dokonce nedostačující. 

 

                                                 
4
 Výjimku tvoří dřívější odchod ze základní školy na víceleté gymnázium. 
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Obrázek č. 3-9: Počet mateřských zařízení v roce 2010 na 10 000 obyvatel 

 

 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ [18] 

 

 Na obrázku č. 3-9 můžeme porovnat počet mateřských zařízení v roce 2010 na 10 000 

obyvatel v jednotlivých územích s rozšířenou působností. Na ORP Nový Jičín připadá 4,3 

MŠ. Nejméně těchto zařízení je v ORP Orlová, Český Těšín a Ostrava, kde je jen 2,6 

mateřských škol na 10 000 obyvatel. Naopak dostatek MŠ je v ORP Jablunkov a Rýmařov. 

Ve srovnání s kraji v počtu MŠ a ZŠ na 100 tisíc obyvatel (Viz Příloha č. 2. graf č. 3.8: 

Počet MŠ a ZŠ v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v roce 2009/2010 v jednotlivých krajích) 

je MSK v průměru. Nejméně školek má Praha, kde je ale velká koncentrace obyvatel na 

malém území.  

 

3.8. Vzdělání obyvatel  

 Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel je základem pro lidský kapitál. Samotné vzdělání 

je rozsáhlým tématem samo o osobě. Dá se rozdělit a charakterizovat hned z několika 

pohledů. Dosažené vzdělání v jednotlivých regionech záleží na školských zařízeních, 

převažujícím odvětví v regionu, sociálním začlenění, počtu firem a jiných faktorech. 

Vzdělání žen je v mnoha případech horší než u mužů. Ženy mají horší přístup ke vzdělání 

hlavně v průmyslových regionech. Obecně platí, že čím vyšší vzdělání tím lepší platové 

ohodnocení neboli mzda. Nejvyšší dosažené vzdělání se projeví jak u mužů, tak u žen 

v uplatnění na trhu práce. Žena na rodičovské dovolené s vysokoškolským vzděláním bude 

mít určitě lepší a širší uplatnění při návratu do práce než žena s nižším stupněm vzdělání. 

Také v první skupině bude pro tuto ženu výhodnější vrátit se co nejdřív zpět do práce, 

jelikož její mzda bude vyšší než rodičovský příspěvek. Kdežto pro ženu patřící do druhé 

skupiny bude v mnoha případech výhodnější zůstat co nejdéle na rodičovské dovolené  
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a pobírat rodičovský příspěvek který je přibližně ve stejné výši jako by byla mzda, kdyby 

se vrátila zpět do práce.  

 

Obrázek č. 3-10: Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího 

ukončeného vzdělání v % v roce 2001 v ORP Nový Jičín 

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ [18] 

 

 Rozdíl vzdělání podle pohlaví se liší v jednotlivých stupních. Největší procento tvoří 

obyvatelstvo se středním vzděláním s maturitou. V roce 2001 dosáhlo tohoto stupně 

vzdělání 47 % mužů a 43% žen. Naopak nejmenší procentuální zastoupení tvoří 

vysokoškoláci. V tomto stupni vzdělání tvoří muži s 9,1% kdežto ženy pouze 6,6%. Velký 

rozdíl je také v základním vzdělání mezi ženami a muži, kde tento rozdíl činil okolo 15%. 

Naopak u středoškolského s maturitou převládají ženy s 28,5 procenty. 
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4. Metodologie logického rámcového přístupu 

4.1. Přehled logického rámcového přístupu 

 Logický rámcový přístup (The Logframe Approach /LFA) je metoda, která se používá 

k přípravě a realizaci projektů. Je nástrojem, který pomáhá při zpracování, identifikaci, 

posuzování a vyhodnocování projektů a programů projektantům a manažerům. Používání 

LFA je nezbytnou součástí projektů, které jsou podporovány Evropskou Unií. Je tedy úzce 

pojen s projektovou žádostí a zajišťuje, aby se projektanti řídili přesným programem 

daných aktivit, určili přesné kroky a plány, které dále povedou ke stanoveným cílům.  

 Jeho výstupem je matice logických vazeb (neboli tzv. logframe). Při použití této metody 

se pracuje s řadou analytických podkladů, mezi které patří analýza investorů, analýza 

problémů, strategie a předběžné cíle projektu. [7] 

LFA plní několik funkcí:  

 definuje a vytváří strukturovanou sadu cílů a výstupů projektů,  

 vytváří jasný, stručný, logický popis navrhovaného projektu,  

 napomáhá identifikovat možná rizika implementace projektu,  

 poskytuje užitečný základ pro hodnocení projektu. [7] 

4.1.1. Hlavní výhody a nevýhody metody LFA 

Výhody: 

- Slouží jako komunikační nástroj mezi organizací, orgány a zákazníky. 

- Odpovídá požadavkům kvalitního zpracování projektu a umožňuje reagovat na slabiny 

v předchozích plánech. 

- Stanovené klíčové součásti projektu jsou shromážděné na jednom místě. 

- Předvídá samotnou realizaci, pomáhá stanovit aktivity projektu s jasným účelem. 

- Vytváří rámec pro monitorování a hodnocení, ve kterém mohou být porovnané plánované 

a skutečné výsledky. 

- Základy této metody se dají naučit v rámci školení za několik dní 

- Pomáhá stanovit aktivity projektu s jasným účelem.[7] 

 Ať už je nástroj jakýkoliv, nezaručuje sám o sobě úspěch. Ten je závislý od know-how 

a upřímnosti lidí, kteří ho používají. LFA slouží těm, kteří připravují a realizují projekt, 

resp. program na vytvoření lepší struktury a formulace jejich myšlenek, které jsou dále 

formulovány do jasné a standardizované formy. Slouží tedy jako nástroj na zlepšení 

plánování projektu. Úspěch projektu či programu zaručuje také mnoho jiných faktorů, jako 
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například zastoupení zainteresovaných skupin, efektivnost projektového týmu a jejich 

organizační schopnosti, řešení reálných problémů atd.  

Omezení:  

- Tato metoda může být fungující, jen když je pod dobrým vedením a musí zde dobře 

fungovat týmová spolupráce. 

- Není náhražkou technické, ekonomické, sociální a ekologické analýzy. 

- Jestliže jsou příliš zdůrazňovány cíle a vnější faktory z logického rámce, které byli 

specifikované v průběhu procesu zpracování projektu, může dojít v administrativě  

a řízení projektu k určité nepružnosti. 

- Aby byla zajištěná aktivní účast příslušných zainteresovaných skupin, vyžaduje si celý 

proces výborné facilitační schopnosti. [7] 

 

4.2. Tvorba logického rámcového přístupu  

 Než se začne dělat náčrt logického rámce, je potřebné mít k dispozici dostatečné 

informace, které jsou spolehlivé a vykonat analýzu situace. Logický rámec projektu resp. 

programu se dělí na dvě fáze: analytickou a plánovací. [3] 

Tabulka č. 4-1: Fáze metody LFA 

Analytická fáze Plánovací fáze 

Analýza zainteresovaných skupin 

     - obsahuje detailní analýzu zúčastněných 

       pracovníků, skupin či organizací a 

       které s daným problémem souvisí 
     - definuje, komu projekt v budoucnu 

       pomůže 

Logický rámec 

      definuje strukturu projektu, testuje jeho  

      vnitřní logiku, a formuluje měřitelné 

      cíle a analyzuje rizika 

Analýza problémů 

     - sestavuje se tzv. strom problémů, který 

       obsahuje dílčí problémy, které 

       způsobují řešený, klíčový problém 

     - determinuje vzájemné vztahy příčiny a 

       následky 

Plán aktivit 

      stanovuje sekvenci a závislost 

      jednotlivých činností, odhaduje jejich 

      dobu trvání  

Analýza cílů 

       na základě definovaných problémů, 

       stanovuje reálné a přijatelné cíle 

Plán zdrojů 

       k plánu aktivit přiřazuje plán 

       výstupu/zdrojů a rozpočet 
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Analýza strategie 

    - vyhodnocuje jednotlivé strategie pro 

      dosažení cílů.  

    - vytváří nejvhodnější strategie, definuje 

      základní cíle a projektové záměry 

 

 

Zdroj: Zpracováno dle [13] 

 

4.3. Analytická fáze 

 První část, analytická fáze, se skládá ze čtyř kroků (viz tabulka č. 3-1.). Rozsah  

a hloubka této fáze závisí na množství informací, které jsou k dispozici a kvalitě těchto dat. 

Analytická fáze slouží na identifikaci problémů cílových skupin, možnosti odstranění 

těchto problému prostřednictvím projektu, resp. programu, a nakonec se určí celková 

strategie projektu, resp. programu. [3] 

1) Analýza zainteresovaných skupin 

 Udává přehled, kdo jsou zainteresované skupiny. Mohou zde patřit jedinci, skupiny, 

instituce nebo firmy, kterých se daný projekt jakýmkoliv způsobem dotkne.  

 Důležitost vymezení těchto skupin pomůže minimalizovat negativní dopady projektu  

a zároveň maximalizovat užitek jednotlivých zainteresovaných skupin. V matici 

zainteresovaných skupin jsou rozděleny do čtyř skupin (viz Příloha č. 3. tabulka č. 

4.1:Matice zainteresovaných skupin). Aby bylo možné identifikovat zainteresované 

skupiny, je kladeno několik otázek. Například: Kdo má zájem na požadované změně? Kdo 

přebírá iniciativu pro řešení problému? Kdo bude mít prospěch ze zásahu? Kdo bude 

spolupracovat na dosažení změny? Atd. [13] 

2) Analýza problému 

 Hlavním úkolem analýzy problému je definovat vztahy mezi příčinou a následkem. 

Sleduje negativní aspekty těchto vztahů. Vychází ze zjištěných informací z analýzy 

zainteresovaných skupin. Vizualizace problému je ve formě diagramu, ,,stromu problému“ 

nebo také hierarchie problému. [13] 

 Strom problému se sestavuje pomocí několika kroků: Nejprve se využije tzv. 

brainstorming metoda, která identifikuje hlavní problémy existující v dané situaci. Poté se 

vyselektuje jeden, tzv. klíčový problém. Ke klíčovému problému se vybírají další 

problémy, které spolu souvisí. Tím se vytváří hierarchie mezi příčinou a důsledkem. 

Příčiny problému se umísťují pod klíčovým problémem, kdežto důsledek problému nad 
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ním. Tímto postupem vznikne hierarchie problému. Nadefinované problémy se spojí 

šipkami mezi příčinou a důsledkem. Pro jistotu se provede kontrola diagramu.  

 Ve stromu problému je důležité, aby problémy byly správně naformulované a byly 

psány jako negativní věty. Dále tyto věty musí reálně existovat, vylučují se problémy 

budoucí a předpokládané. Nedostatečná specifikace problému a chybějící řešení mohou být 

hlavními problémy při sestavování této analýzy. [13] 

 Výsledkem definovaní klíčového problému a jeho pozitivním přeformulováním je 

vlastní formulace projektového záměru, účelu projektu, resp. programu a jeho cílů. [3] 

3) Analýza cílů 

 Podmínkou analýzy cílů je mít správně sestaven strom problému. Stejně jako 

v předešlém kroku, i zde se používá strom cílů, který je strukturován na podobném 

principu jako strom problému. V tomto postupu však dochází k převedení negativní situace 

do budoucího stavu. Z negativních výsledků se stávají pozitivní výsledky. Postup při 

sestavování stromu cílů je stejný jako u sestavování stromu problému. Jestliže je to nutné, 

zrevidují se tvrzení, mohou se přidat nové cíle a naopak se vynechají cíle, které se zdají být 

nedůležité. [3] 

4) Analýza strategie 

 Posledním krokem v analytické fázi je analýza strategie neboli tzv. rozhodovací proces. 

Do tohoto kroku jsou zahrnuty identifikace možných strategií na dosáhnutí účelu projektu 

a také musí být stanoveny jasné cíle pro výběr vhodné strategie. [13] 

 Nejrelevantnější a nejvýhodnější strategie se vybírá na základě několika kritérii, mezi 

které patří např. priorita a atraktivnost pro cílové skupiny, dostupnost zdrojů, 

pravděpodobnost úspěchu, sociální akceptovatelnost, existující potenciál cílových skupin 

atd. [13] 

 Při sestavování stromu strategie se postupuje následovně. Nejprve se identifikují cíle,  

u kterých není potřeba, aby se uskutečnili. Dále se seskupí cíle tak, aby se v nich mohli 

vytvářet strategie. Ve třetím kroku se rozhoduje o správné strategii pro daný projekt, resp. 

program. Na závěr se determinuje hlavní cíl a záměr projektu. [13] 

 Vybraná strategie se objevuje také v prvním sloupci matice logického rámce. [3] 

 

4.4. Plánovací fáze  

 Poté, co jsou určeny cíle a je vybrána jedna z možných alternativ řešení, může začít 

plánovací fázi. V této fázi jsou stanoveny detailní aktivity pro realizaci jednotlivých dílčích 
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cílů. Tato fáze slouží také pro přípravu logického rámce. Logický rámec je určitým 

způsobem prezentací v komplexnější a srozumitelnější formě. V praxi je možné setkat se 

s různým pojmenováním každého sloupce (viz. Příloha č. 3. tabulka č. 4.2: Struktura 

matice logických vazeb) [3] 

 

4.5. Matice logických vazeb - logframe 

 Logframe je výsledný dokumenty procesu LFA. Jde v podstatě o podrobně zpracovanou 

tabulku, která obsahuje čtyři sloupce a čtyři řádky. Jeho hlavním účelem je propojit cíle 

projektu se vstupy, procesy a požadovanými výstupy, které jsou nezbytné k realizaci 

projektu.[3] 

 Matici se může rozdělit na vertikální a horizontální osu. Vertikální osa matice obsahuje 

kromě hlavních cílů také cíle specifické, dále výstupy a aktivity projektu. Horizontální osa 

se týká objektivně ověřitelných indikátorů (ukazatelů), způsob ověření a důležité 

předpoklady a rizika. [3] 

 

4.5.1. Logika v logframe 

Intervenční logika – identifikace logické struktury. Obsah této logiky (viz Příloha č. 3. 

obrázek č. 4.1:Intervenční logika).[3] 

Vertikální logika – identifikuje projektové úmysly, vzájemné vztahy a rizika, která jsou 

mimo kontrolu manažera. Čte se od zdola nahoru (viz Příloha č. 3. obrázek č. 4.2: Čtení 

vertikální a horizontální logiky). [3] 

Horizontální logika – týká se měřitelných výsledků a zdrojů prostřednictvím specifikace 

indikátorů a zdrojů ověření. Čte se po řádcích (viz Příloha č.3. obrázek č. 4.2: Čtení 

vertikální a horizontální logiky).[7] 
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5. Řešení specifických skupin matky s dětmi pomocí LFA 
 Tato kapitola je zaměřena na praktickou ukázku analytické části LFA. Jednotlivé 

analýzy jsou vydefinované z pohledu všech zainteresovaných skupin, které jsou rozepsány 

v první podkapitole. Tyto zainteresované skupiny jsou zahrnuty do této skupiny proto, že 

se jich daný problém týká, nebo se mohou podílet na odstranění tohoto problému. 

V dalších podkapitolách je poté vytýčen daný problém, cíl, kterého se má dosáhnout  

a možná strategie. Všechny tři analýzy jsou vydefinovány dle zjištěných informací 

z různých zdrojů a z pohledu jednotlivých zainteresovaných skupin. Poslední analýza 

strategie je z pohledu neziskové organizace.  

5.1. Analýza zainteresovaných skupin 

Zainteresované 

skupiny, základní 

charakteristika 

V jakých oblastech 

je daná situace 

zajímá 

Jejich motivace a 

zájem problém řešit. 

Individuální přínosy 

pro řešení problémů 

Jak uspokojit jejich 

zájmy. Možné jednání 

či zapojení do společné 

strategie 

Matky 

Cílová skupina 

Chtějí získat práci, 

rozvíjet se 

v pracovním životě, 

skloubit rodinný a 

pracovní život a 

finančně zajistit 

rodinu, nebo přispět 

do rodinného rozpočtu 

Chtějí mít 

přizpůsobivé 

podmínky na trhu 

práce 

Motivací a zájmem je 

najít si vhodnou práci, 

být finančně zajištěn a 

rozvíjet se v pracovním 

životě 
 

Jejich přínosem je nová 

pracovní síla pro firmy, 

která pomůže 

ekonomickému rozvoji 

či růstu firmy 

Vytvořit vhodné 

podmínky na trhu práce 

Rozvíjet si osobnost, 

kvalifikaci, mít zájem 

daný problém řešit se 

zaměstnavatelem  
 

Mají malý vliv na 

podniky, aby vytvářeli 

vhodné pracovní místa 

Partner 

Zájmová skupina 

Finanční pomoc 

manželky (matky 

dítěte), do rodinného 

rozpočtu  

Skloubit rodinný a 

pracovní život obou 

partnerů 

  

Motivací je uspokojit 

potřeby matky dítěte, 

pomoc při návratu 

matky do práce 

Podpora rodin a žen 

přinese uspokojení pro 

rodinu 
 

Přímo je nelze zapojit 

do strategie, partner 

může nabídnout 

psychickou podporu 

nebo společně se podílet 

v péči o dítě 

Firmy/zaměstnavatelé 

Konečný příjemce 

 

Získat kvalifikovanou 

pracovní sílu, která 

může přinést nový 

rozvoj nebo růst firmy 

Udržet si své 

zaměstnance  

Motivací je zaměstnat 

pracovní sílu, která 

přinese ekonomický či 

jakýkoliv jiný růst nebo 

rozvoj podniku 
 

Jejich přínosem je 

Získat podporu státu 

v zaměstnávání těchto 

skupin  

 

Budou se snažit vytvářet 

nová pracovní 
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nabídka takových míst, 

které budou vyhovovat 

matkám  

příležitosti a místa pro 

tyto skupiny, snaha 

individuálně řešit 

problém těchto skupin 

Úřad práce, agentury 

zprostředkovávající 

práci 

Zájmová skupina 

 

Snížit počet uchazečů 

o práci, najít vhodnou 

práci pro tyto skupiny 

Motivací je uspokojit 

tyto uchazeče a hledat 

jim pracovní místa, 

která budou vyhovovat 

jejich podmínkám 

 

Uspokojit je lze tím 

způsobem, že dostanou 

jakoukoliv podporu od 

státu a individuálně 

budou řešit tyto 

problémy s firmami 

Stát/vláda 

Konečný příjemce 

Podpora žen 

v pracovním životě, 

podpora rodinné 

politiky, dostatek 

klasifikované 

pracovní síly, zvýšení 

porodnosti, 

zaměstnanosti 

Mají nástroje na řešení 

problému  

Motivací je snížit počet 

nezaměstnaných a 

podpořit rodiny s dětmi 

Přínosem může být 

finanční podpora rodiny 

a firmy a navržení řešení  

Stát musí nabídnout 

možné řešení pomocí 

nařízení či zákonů.  

Podporovat firmy, které 

budou ochotné 

spolupracovat na tomto 

problému 

Vzdělávací 

zařízení/organizace 

Zájmová skupina 

Pomoci problémové 

skupině s návratem na 

pracovní trh, hledat 

nové možnosti 

vzdělání, zvýšit 

kvalifikaci 

Motivací je pomoci 

matkám při hledání 

práce, nabídnutí 

rekvalifikace 

Finančně pomoci těmto 

zařízením 

Firmy mohou požádat o 

konkrétní vyškolení 

nových pracovníků 

 

Zdroj: Vlastní sestavení 
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5.2. Analýza problémů 

 

Diskriminace žen – 

matek na trhu práce 

Nedostatečně vhodné podmínky na trhu 

práce pro matky s dětmi 

 

Snižování věku dítěte při 

nástupu do školky 

Nedostatečná 

kapacita MŠ  

Nerovné postavení 

můžu a žen na trhu 

práce  

Neochota firem 

přijímat matky 

pečující o děti do 

15 let věku  

Problém při 

umístění dětí do 

školky 

Nízký podíl polovičních úvazků. Nízká přizpůsobivost firem pro zaměstnávání 

specifických skupin matky s dětmi. Nedostatečná kapacita MŠ 

 

       NÁSLEDEK 

           (a proto) 

 

PŘÍČINA (proč) 

Určitá diskriminace žen 

v roli matky na trhu práce 

Zrušení tříd v MŠ v posledních 

letech 

Rozdílné průměrné platy u 

žen a mužů ve stejných 

pozicích 

Častější paragraf u žen 

z důvodu nemoci dítěte 

nebo jiných důvodů 

Upřednostňování žen se 

staršími dětmi/bez dětí Zápis dětí do MŠ mimo 

místa bydliště 

Narušení stability 

rodiny jako 

základu státu 

Zvyšování počtu dětí od roku 

2009 

Nedostatečné finanční 

prostředky na rozšíření kapacit 

MŠ a vybudování nových MŠ 

Snižující se počet 

sňatků 

Náročné rozhodování pro 

roli matky versus ženy 

Upřednostňování dětí 

vyššího věku 
Vyhledávání soukromých 

školek, soukromé hlídání 

Určitá nejistota 

v rozhodování  

(Rodina nebo práce) 

Finanční neefektivnost ½ 

úvazků ve firmách 

Zdroj:Vlastní sestavení 

Nedostatek 

jeslí  

Zrušení jeslí ve 

většině obcí a měst 

Problém s hlídáním 

nejmenších dětí 

mimo MŚ 

Nutnost žen zůstat 

s dítětem na RD, místo 

nástupu zpět do práce 

 

Třísměnný provoz u žen 

Malá podpora 

rodin ze strany 

státu 

Neochota přizpůsobit ženám 

pracovní dobu 

 

Neuspokojení 

všech žádostí o 

umístění dítěte do 

jeslí 

Časté změny 

v rodinné politice a 

sociálním systému 

 

Větší finanční 

náklady 

Nejistota udržení stejné 

pozice z návratu z RD 

Nízká nabídka 

polovičních 

úvazků/práce 

z domova/  
pružné 

pracovní doby 

Ztráta komunikace 

s okolím – 

z pracovního 

hlediska  

Ztráta sebedůvěry 
Těžší situace 

svobodných matek 

na trhu práce 

Snížení finanční 

podpory pro rodiny 

Neochota žen zúčastnit se 

pracovní cesty/školení na 

více dní 

 

Zrušení sociálních 

podpor u většiny 

rodin 

 

Omezení ve 

vyplácení 

porodného 

pro většiny 

žen a 

příspěvku na 

dítě 

Zvyšující se náklady 

samotných rodin při 

pořízení dítěte/dětí  

Zvyšující se věková 

hranice partnerů při 

sňatku 

Oddalování věku 

partnerů při založení 

rodiny  

Zvětšující se počet 

dětí vyrůstajících 

v neúplných a 

narušených rodinách 
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5.3. Analýza cílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budování vzájemné 

komunikace mezi ÚP, 

zaměstnavatelem a matkami s 

dětmi 

Prosazování práv 

žen na trhu práce 

Zvýšit kapacitu MŠ 

Zvýšit podporu 

rodin ze strany 

státu 

Rovné postavení žen /matek na 

trhu práce, zvýšit nabídku míst 

pro ženy s dětmi 

Rozšířit příležitosti 

k umístění dítěte do 

MŠ  

Vytvářet vhodné podmínky na trhu práce 

pro specifické skupiny matky s dětmi 

Zvýšit počet polovičních úvazků.  Zvýšit podporu firem pro zaměstnávání 

specifických skupin matky s dětmi. Zvýšit možnosti umístění dítěte do MŠ. 

Jak toho dosáhnu? 

Přihlásit dítě do soukromé 

MŠ 

Využívat specializované 

agentury poskytující 

hlídání dětí  

Možnost dát dítě bez 

problému do školky 

již ve 2 letech  

Diskutovat o problému 

nedostatku místa v MŠ 

s jejím zřizovatelem 

Diskutovat 

s obcí/městem o 

možnosti znovu 

zavedení jeslí 

Čeho chci dosáhnout 

 

Vytvářet 

projekty/programy 

zaměřené na skupiny 

matek s dětmi  

Mít dostatečné 

kapacity MŠ v místě 

bydliště matek 

Poskytnout finanční 

pomoc všem při pořízení 

prvního dítěte 

Zvětšovat podporu firem, 

které zaměstnávají ženy na 

poloviční úvazky 

Vytváření vhodných 

míst pro ženy s 

dětmi 

Vytvářet projekty 

zaměřené na lidské zdroje 

Příklady ze zahraničí 

v postavení žen na trhu 

práce 

Projekty 

zaměřené na 

vzdělávání, 

rekvalifikaci, 

pomoc při 

podnikání,… 

Dohoda mezi 

zaměstnavatelem a 

matkou o udržení 

pracovního místa 

v době RD 

Určité změny 

v rodinném a 

sociálním systému 

Stát a firmy by měli více 

podporovat mladé rodiny  

Stabilizovat rodinnou a 

sociální politiku 

Inspirace rodinné politiky 

z jiných zemí EU 

Zdroj:Vlastní sestavení 

Znovu zavedení 

jeslí 

Rozšířit možnosti 

hlídání nejmenších 

dětí  

Možnost umístit dítě 

ve věku do 3 let do 

jeslí 

Rozšířit nabídku 

pečovatelských 
služeb pro dítě 

Zásahy státu do politiky 

zaměstnanosti  

Přizpůsobit ženám pracovní 

dobu/místo 

Stejné průměrné platy s muži 

ve stejných pozicích 

Podporovat iniciativu žen 

Právní a finanční podpora 

svobodným matkám 

v těžkých situacích  

Vytvářet projekty 

zaměřené na ženy s dětmi 

Kurzy pro podporu návratu 

žen do práce/ zlepšení 

komunikace/ pomoc při 

skloubení rodinného a 

pracovního života 

Spolupráce firem a 

matek v době na RD 

Zachování stejné 

pozice po návratu 

ženy s RD 

Možnost pracovat i 

v době RD z domova 

Zabránit využívání 

sociálních příspěvků jako 

řešení proti 

nezaměstnanosti 

Projevit zájem 

v místě bydliště o 

využívání jeslí 

Zajistit informovanost o projektech a 

kurzech u matek a nezaměstnaných žen 
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5.4. Analýza strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní cíl 

Budování vzájemné 

komunikace mezi ÚP, 

zaměstnavatelem a matkami s 

dětmi 

Prosazování práv 

žen na trhu práce 

Zvýšit kapacity MŠ 

Zvýšit podporu 

rodin ze strany 

státu 

Rovné postavení žen /matek na 

trhu práce, zvýšit nabídku míst 

pro ženy s dětmi 

Odstranit problém 

matek při umístění 

dítěte do MŠ  

Vytvářet vhodné podmínky na trhu práce 

pro specifické skupiny matky s dětmi 

Výsledky 

Přihlásit dítě do soukromé 

MŠ 

Využívat specializované 

agentury poskytující 

hlídání dětí  

Možnost dát dítě bez 

problému do školky 

již ve 2 letech  

Diskutovat o problému 

nedostatku místa v MŠ 

s jejím zřizovatelem 

Diskutovat 

s obcí/městem o 

možnosti znovu 

zavedení jeslí 

Vytvářet 

projekty/programy 

zaměřené na skupiny 

matek s dětmi  

Mít dostatečné 

kapacity MŠ v místě 

bydliště matek 

Poskytnout finanční 

pomoc všem při pořízení 

prvního dítěte 

Zvětšovat podporu firem, 

které zaměstnávají ženy na 

poloviční úvazky 

Vytvářením 

vhodných míst pro 

ženy s dětmi 

Vytvářet projekty 

zaměřené na lidské zdroje 

Příklady ze zahraničí 

v postavení žen na trhu 

práce 

Projekty 

zaměřené na 

vzdělávání, 

rekvalifikaci, 

pomoc při 

podnikání,… 

Dohoda mezi 

zaměstnavatelem a 

matkou o udržení 

pracovního místa 

v době RD 

 

Určité změny 

v rodinném a 

sociálním systému 

Stát a firmy by měli více 

podporovat mladé rodiny  

Stabilizovat rodinnou a 

sociální politiku 

Inspirace rodinné politiky 

z jiných zemí EU 

Zdroj:Vlastní sestavení 

Znovu zavedení 

jeslí 

Zvětšit možnosti 

s hlídáním 

nejmenších dětí  

Možnost umístit dítě 

ve věku do 3 let do 

jeslí 

Rozšířit nabídku 

pečovatelských 
služeb pro dítě 

Zásahy státu do politiky 

zaměstnanosti  

Přizpůsobit ženám pracovní 

dobu/místo 

Stejné průměrné platy s muži 

ve stejných pozicích 

Podporovat iniciativu žen 

Právní a finanční podpora 

svobodným matkám 

v těžkých situacích  

Vytvářet projekty 

zaměřené na ženy s dětmi 

Kurzy pro podporu návratu 

žen do práce/ zlepšení 

komunikace/ pomoc při 

skloubení rodinného a 

pracovního života 

Spolupráce firem a 

matek v době na RD 

Zachování stejné 

pozice po návratu 

ženy s RD 

Možnost pracovat i 

v době RD z domy  

Zabránit využívání 

sociálních příspěvků jako 

řešení proti 

nezaměstnanosti 

Projevit zájem 

v místě bydliště o 

využívání jeslí 

Zvýšit počet polovičních úvazků.  Zvýšit podporu firem pro zaměstnávání 

specifických skupin matky s dětmi. Zvýšit možnosti umístění dítěte do MŠ. 

Projektový 

záměr 

 

Specifické cíle 
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5.5. Rozšíření analýzy strategie 

Cíle Opatření Zapojené skupiny 
Návrh možných 

projektů/kurzů 

Zvýšit možnosti s hlídáním 

nejmenších dětí 

Podpořit organizace zaměřené na výchovu dětí.  

Vyhledávat agentury zabývající se hlídáním dětí a 

doporučit tyto agentury matkám.  

Vzájemná komunikace mezi studenty pedagogiky a 

neziskovou organizací. 

Nezisková organizace, 

agentury, matky 

vychovávající děti do 15 

let věku, studenti,  

Kurz pro studenty či jiné 

zájmové skupiny se 

zaměřením na péči o dítě 

Rekvalifikační kurzy 

Vytvářet projekty/programy 

zaměřené na skupiny matek s 

dětmi 

 

Projekty zaměřené na podporu podnikání, na návrat do 

zaměstnání, poradenství v mateřství, skloubení 

rodinného a pracovního života, pomoc uchazečům o 

zaměstnání ve tvorbě životopisů a průběhu pohovoru, 

sebepoznávání, rozvíjet komunikaci po návratu z RD. 

Nezaměstnané ženy, 

matky, neziskové 

organizace, odborníky, 

personalisty,  

Kurz pro začínající 

podnikatelé. 

 

Zvýšit kapacity MŠ 

Znovu zavedení jeslí 

 

Založit rodičovské nebo mateřské centrum se službami 

hlídání dětí. 

Podpořit nebo přímo nabádat matky, aby vzájemně řešili 

problém s nedostatkem kapacit společně se zřizovatelem 

školky, nebo obecním/městským úřadem. 

Rozšířit diskusi o potřebě jeslí. 

Zřizovatelé MŠ, jeslí, 

agentury a organizace 

poskytující služby 

v oblasti péče o dítě, 

matky,  

Komunitní plánování 

v obci/městě 

Budování vzájemné 

komunikace mezi ÚP, 

zaměstnavatelem a matkami s 

dětmi 

 

Podpora žen při hledání zaměstnání – poskytnout nové 

informace, zkušenosti, vzájemné diskuse v rámci kurzu 

pořádané neziskovou organizací, podporovat aktivitu 

žen v hledání vhodného zaměstnání z pozice ÚP, 

nabídnout řešení pomoci práce z domova. Vyhledávání 

aktuálních prací/brigád pro specifické skupiny matky 

s dětmi a okamžitá informovanost pro možné zájemce. 

ÚP, zaměstnavatelé, 

firmy, nezaměstnané ženy 

a matky, neziskové 

organizace, agentury 

práce,  

Vzájemná komunikace 

pomoci nově vytvořeného 

webového portálu nebo 

využít stávajících portálu. 

Zvýšit informovanost o 

kurzech pro nezaměstnané 

ženy a matky s dětmi 

Zaměřit se na propagaci kurzů, zvýšit informovanost 

žen o možnosti hlídání dětí, pomoci marketingu zvýšit 

zájem o kurzy, služby, 

ÚP, neziskové 

organizace, nezaměstnané 

ženy a matky na RD,  

 

Zvýšit prosazování práv žen 

na trhu práce 

Pomoci kurzů podporovat iniciativu žen,  

Poskytnout informace ženám z právního hlediska – 

zákoníky práce, …  

Ženy, odborníky 

z právního hlediska, 

personalisté 

Kurz pro zdravé 

sebevědomí žen na 

mateřské dovolené 

Zdroj:Vlastní sestavení 



44 

 

6. Současný stav řešení otázek specifických skupin na 

Novojičínsku  

 

6.1. Problém skupiny z pohledu Úřadu práce v Novém Jičíně 

 Úřad práce zařazuje tuto skupiny mezi jednu z nejvíce problémových. Dokonce po 

skupině handicapovaných, jsou matky s dětmi na druhém místě v žebříčku umístitelnosti 

na trhu práce. Podle paní Mgr. Š. Foltýnkové, která má na ÚP v NJ na starosti 

zprostředkování a poradenství v oblasti zaměstnání, lze rozdělit matky s dětmi na dvě 

skupiny. Do první skupiny patří ženy, které pracovat chtějí a hledají takové řešení, které 

bude nejvhodnější pro skloubení pracovního a rodinného života. „Jestli-že se chce matka 

vrátit do práce nebo začít pracovat i přes to, že vychovává potomka, potom se snaží najít 

vhodné řešení, které bude vyhovovat jak samotné ženě, tak dítěti. Například pomoc 

příbuzných v hlídání dítěte/dětí, umístění do soukromé školky či přijmutí pomoci od úřadu 

práce v oblasti rekvalifikace nebo jiných programů na podporu této skupiny,“ řekla paní 

Fotlýnková. Do druhé skupiny řadí ženy, které se naopak práci ,,vyhýbají,, a mají určitý 

strach z návratu do pracovního života. ,,V tomto případě ženy raději zůstávají doma a řeší 

situaci v podobě početí dalšího potomka. “ dodala paní Foltýnková. ÚP v NJ se snaží pro 

tyto skupiny hledat a zprostředkovávat vhodné pracovní místa, musí však být vzájemná 

spolupráce na straně jak zaměstnavatele, uchazeče tak Úřadu práce. Dle paní Mgr. 

Foltýnkové je spolupráce mezi těmito skupinami individuální. Tím je myšleno, že je 

zapotřebí rozlišovat situaci každé ženy odlišně a to z pohledu rodinného zázemí, 

partnerského vztahu, stupně vzdělání či aktivita ženy samotné při řešení tohoto problému.  

I když ÚP pořádá besedy se zaměřením především na komunikaci v práci, která je určena 

především pro tyto specifické skupiny, není o ně tak velký zájem, jaký by ÚP očekával. 

Paní Foltýnková závěrem dodala: ,,Lze hledat společně vhodné řešení v umístění matky 

zpět do pracovního života, je však zapotřebí oboustranného zájmu, což v mnoha případech 

ze strany žen není. [15] 

 

6.2. Podpora matek s dětmi z pohledu soukromého sektoru 

6.2.1. Palováček s.r.o. 

 Firma Visteon – Autopal s.r.o. v Novém Jičíně patří v tomto regionu k významným 

zaměstnavatelům (viz Příloha č. 2. tabulka č. 3.4.). Samotná firma sice nevybudovala  

tzv. firemní školku, která bývá financována právě firmou a slouží právě jejím 
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zaměstnancům, ale zasloužila se o vznik Mateřské školy s názvem Palováček s.r.o. Jedná 

se o soukromou školku. MŠ má dlouhodobou smlouvu „O poskytování služeb“ s podnikem 

Visteon –Autopal s.r.o., který hradí formou měsíčních splátek náklady na provoz MŠ. Do 

této školky jsou přijímány především děti zaměstnanců Autopalu. V rámci možné kapacity 

školky je nabídnuto umístění dětí i ostatním zájemcům.  

 Samotná společnost však nevytváří přizpůsobivá místa pro ženy s dětmi. Ženy jsou 

zaměstnávány v třísměnném provozu a většinou tzv. ,,u pasu,,. Skutečnost, že ženy 

zaměstnané v této firmě nemají vhodné podmínky pro skloubení rodinného a pracovního 

života potvrdila také paní I. Macháčová ze společnosti Meko.
5
 Společnost nenabízí žádné 

částečné či poloviční úvazky pro ženy. [14]   

 

6.2.2. Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně 

 Tato nemocnice zaměstnává vysoký počet osob na Novojičínsku (Viz Příloha č. 2. 

tabulka č. 3.4.). Od začátku roku 2012 se stala členem skupiny Agel. Došlo tedy k určitým 

změnám v organizační struktuře. Vedení nemocnice, konkrétně personální oddělení, se 

nechtělo vyjádřit k tomuto problému a poskytnout informace k tématu zaměstnávání žen  

a polovičních úvazku. Ze soukromých zdrojů však vyplynulo, že Nemocnice uvažovala  

o založení firemní školky pro své zaměstnance. Avšak z důvodu nedostatku financí se od 

tohoto záměru upustilo.  

 Pozitivní informací je také vyjádření vrchní sestry pracující v této nemocnice, která 

sdělila, že výběr zdravotních sester jsou právě v jejich kompetenci. A tudíž se snaží 

vycházet vstříc veškerým požadavkům uchazečů. Jestli-že uchazeč či zaměstnanec požádá 

o úpravu pracovní doby dle svých potřeb a podá dostatečné informace k nutnosti této 

úpravy, pokusí se jednotlivá oddělení vyhovět. Tuto skutečnost potvrzuje také vysoký 

počet polovičních nebo zkrácených úvazků v této nemocnici. 

  

6.2.3. Proficio o.s. 

 Tato společnost vznikla v roce 2008 jako obchodní společnost. Posláním tohoto 

sdružení je jednak vytvořit vhodné podmínky pro setkávání rodin, pro děti, rodiče  

a prarodiče, připravit pro ně vhodný program a pomáhat znevýhodněným skupinám 

obyvatel ke zlepšení jejich postavení ve společnosti. Sdružení si za hlavní cíl klade: 

- zprostředkovat plnohodnotné využití volného času rodin s malými dětmi 

                                                 
5
 Agentura, která dočasně přiděluje zaměstnance do firem (především Autopal s.r.o.) 
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- uskutečňovat prevenci sociálnímu vyloučení způsobenému déletrvající sociální 

izolací rodičů pečujících o děti 

- nabízet poradenství pro rodiny s dětmi a pro jiné znevýhodněné skupiny obyvatel 

- prostřednictvím realizace vzdělávacích, aktivizačních, rozvojových a informačních 

projektů a poradenství poskytovat pomoc právě znevýhodněným skupinám  

a zlepšovat jejich postavení ve společnosti [26] 

 Tyto cíle se Proficio snaží uskutečňovat pomoci několika činností. Mezi tyto činnosti 

patří zejména organizování aktivizačních a jiných programů pro členy sdružení, rodiny  

a znevýhodněné skupiny. Dále také spolupracují s odbornou veřejností, organizují 

vzdělávací akce, přednášky, diskuse, které jsou zaměřené na rozvoj znalostí, schopností  

a dovedností s důrazem na rovné příležitosti a rozvoj rodiny. Mimo hlavní činnosti 

poskytuje dále poradenské, informační a vzdělávací služby pro veřejnost a neziskové 

organizace. [26] 

 

6.3. Přístup veřejného sektoru  

6.3.1. Rozšíření kapacity mateřské školy v obci Mořkov 

 Obec Mořkov je vlastníkem Mateřské školy v Mořkově. Ve zdejší MŠ se nacházejí tři 

oddělení s maximální kapacitou 25 dětí v jedné třídě. Celková kapacita dětí tedy činí 75 

dětí. Z místní matriky vyplývá, že se počet dětí od roku 2009 zvyšuje každým rokem. Proto 

dochází k nedostačující kapacitě v MŠ a obyvatelé Mořkova tak měli problém s přijetím 

svého dítěte do této školky. K zápisu do MŠ byly upřednostňovány děti předškolního věku. 

Na nátlak matek, se vedení mateřské a základní školy společně s paní starostkou  

a místostarostou Mořkova rozhodli situaci řešit. Výsledkem jejich řešení je přemístění 

předškolního oddělení do základní školy, kde jsou vhodné a dostatečné prostory pro tyto 

děti. Nová třída by měla vzniknout v prostorách nynější školní družiny, která se naopak 

přemístí do dvou nevyužitých tříd, které budou nově zrekonstruovány.  Nově vzniklá třída 

pro předškolní děti projde pouze menšími stavebními úpravami, tak, aby splnila všechny 

požadavky hygienického nařízení.  Pomocí tohoto řešení tak vznikne jedno volné oddělení 

v mateřské škole, kde bude moci od nového školního roku ( 2012/2013) nastoupit až 25 

dětí.  Jelikož bylo zapotřebí tuto situaci řešit co nejrychleji a takovým způsobem, aby 

vznikly co nejmenší finanční náklady na přestavbu, je toto řešení považováno za velmi 

vhodné a účinné.  
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Podobné řešení proběhlo také v obci Hodslavice, kde Mateřská škola také rozšířila své 

kapacity. [16] 

 

6.3.2. Zřízení jeslí MÚ Nový Jičín 

 Město Nový Jičín patřilo k posledním městům, které provozovalo jesle. Do dnešního 

dne však jesle zcela vymizely přímo z NJ a také z okolních vesnic. Městský úřad v Novém 

Jičíně mělo zájem v roce 2009 řešit otázku návratu jeslí zpět do města, avšak nebyl o ně až 

takový zájem, aby se městu vyplatilo toto zařízení znovu otevřít. Bývalý starosta Nového 

Jičína pan Ivan Týle uvedl, že byli připraveni otevřít znovu jesle a to v lokalitě mateřské 

školy Máj v Novém Jičíně, avšak z důvodu nenaplnění kapacity by bylo finančně nákladné 

tyto jesle provozovat. [25] 

 Jelikož však došlo od roku 2009 k nárůstu počtu dětí, otevřela se znovu otázka, zda by 

možnost otevření jeslí byla opět reálná. Pan Plandor z odboru rozvoje města Nového Jičína 

potvrdil bývalé plány o zřízení jeslí v Novém Jičíně a k možnosti návrhu o zavedení jeslí 

v současnosti se vyjádřil negativně. Z jeho názoru vyplynulo, že v tento okamžik nepřišel 

žádný podnět k tomu, aby uvažoval o předložení návrhu na zastupitelstvu města nebo se 

více angažoval k tomuto problému. I přes to, že ví o nedostatečné kapacitě mateřských 

škol, tak žádné ohlasy a žádosti o řešení tohoto problému nepřišli ze stran ani matek ani 

mateřských zařízení. [28] 

 

6.3.3. Strategické plánování města Nový Jičín 

 Město Nový Jičín má vyhotoven Strategický plán města Nového Jičína na období let 

2007 – 2013. Vypracovaný Strategický plán je rozdělen do šesti prioritních oblastí: Lidské 

zdroje, kvalita života, podnikatelské prostředí, infrastruktura, životní prostředí  

a zemědělství a cestovní ruch a turismus. Strategické plánování je pro město velmi důležité 

hlavně z pohledu regionálního rozvoje. Podpora nezaměstnanosti a vzdělávání patří pod 

prioritní oblast Lidské zdroje. Z této oblasti jsou dva cíle, které mají pomoci pro skupinu 

nezaměstnaných, matky s dětmi, zájemce o podnikání a samotní podnikatelé. Aktivity 

k těmto dvěma cílům by měli přispět ke zlepšení vzdělanosti a informovanosti především  

u těchto vyjmenovaných skupin. [28] 
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Tabulka č. 6-1: Prioritní oblasti Lidské zdroje 

CÍLE 

 
AKTIVITY 

Hlavní 

cílová 

skupina 

Poměr 

důležitosti 

v % 

Nový Jičín - 

regionální centrum 

vzdělávání. 

Zlepšovat 

vzdělanostní a 

kvalifikační 

strukturu 

obyvatel města v 

souladu s potřebami 

trhu 

práce. 

Vytvořit Novojičínské vzdělávací a podnikatelské 

centrum. 

obyvatelé 

města 
16 

Spolupráce města při předkládání a realizaci projektů 

v operačním programu „Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost“ – mateřské a základní školy 

(vytvoření koordinační skupiny pro přípravu projektů v 

oblasti školství). 

Žáci a 

pedagogové 
12 

Aktivní účast města na přípravě akcí k podpoře 

technických profesí (propagace olympiády …). 

žáci, rodiče 

a 

pedagogové 

5 

Podporovat 

ekonomickou 

aktivitu občanů 

města 

a aktivní způsob 

života. 

Zavést pravidelné semináře pro podnikatele, vytvořit 

koordinační skupiny pro vzdělávání v oblasti lidských 

zdrojů. Vytvořit informačního systému o nabídkách 

vzdělávání pro podnikání a zvyšování kvality 

poskytovaných služeb. 

podnikatelé, 

zájemci 

o podnikání 

5 

Podporovat schopnosti a aktivity mladých lidí. mládež 10 

Vytvořit informační systém o nabídkách vzdělávání pro 

podnikání a zvyšovat kvality poskytovaných služeb. 

podnikatelé, 

zaměstnanci 
4 

 

Zdroj:[18] 

 

6.4. Možnosti řešení z pohledu matek s dětmi 

6.4.1. Ženy pečující o dítě do 15-ti let věku 

Paní Jana, 33 let, syn 2 roky, žena samoživitelka 

 Paní Jana je povoláním lékařkou se zaměřením na pediatrii. Svou rodičovskou 

dovolenou si zvolila na dva roky, v měsíci květnu ji doba rodičovské končí. Již v současné 

době dochází dvakrát až třikrát týdně na 2-4 hodiny do Nemocnice s poliklinikou v Novém 

Jičíně. Zaměstnavatel se snaží vyjít vstříc v době docházení do nemocnice paní Janě. Od 

května tohoto roku má paní Jana nastoupit na zkrácenou pracovní dobu, která se přizpůsobí 

jejím časovým požadavkům. Zaměstnavatel si je také vědom toho, že noční služba či 

přesčasy jsou v tomto případě vyloučené. V tomto případě má paní Jana vhodné pracovní 

podmínky. Tento příklad se dá vysvětlit jednoduše. Počet doktorů nejen v Nemocnici 

v Novém Jičíně, ale v celé ČR nedostačující snad na každém oddělení. Proto jsou 

nemocnice vděčné za každou pracovní sílu. Paní Jana tedy nemá problém s pracovními 

podmínkami, ale v umístění svého syna do školky. I přes to, že paní Jana bydlí v Mořkově, 

kde od nového školního roku vznikne nové oddělení v mateřské škole (viz odstavec 6.3.1.), 

tak její syn bude z důvodu nízkého věku dítěte, moci nastoupit do MŠ až v lednu v roce 

2013. Po dobu 8 měsíců budou s hlídáním dítěte vypomáhat rodinní příslušníci. Řešení by 

tedy viděla v zavedení jeslí či jiného zařízení, kde by syna mohla umístit již nyní. Tato 
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zařízení však v okolí ORP Nový Jičín chybí (viz odstavec 6.3.2) a firemní školku 

Nemocnice v NJ také nezřizuje (viz odstavec 6.2.2.). V této situaci je tedy paní Jana 

odkázána na pomoc svých příbuzných.  

 

Paní Lenka, 37 let, 2 děti do 15 let, vdaná, 

 Paní Lenka je v jiné situaci. Vychovává dvě děti ve věku 7 a 12 let. Obě děti již 

navštěvují základní školu. Paní Lenka tedy není již na rodičovské dovolené, ale pracuje ve 

společnosti Visteon – Autopal s.r.o. v Novém Jičíně. V této firmě pracuje již třetím rokem 

ve výrobě, tedy u ,,pasu,, a jak již sama uznává, podmínky zde nejsou ideální. Navíc 

manžel paní Lenky pracuje také v této společnosti. Jak již bylo zmíněno v odstavci 6.2.1. 

tak se v této firmě pracuje na třísměnný provoz. Problém paní Lenky je tedy jasný: ,,Je 

velmi náročné, především po fyzické stránce, pracovat v třísměnném provozu, především u 

noční směny, navíc když se to týká obou partnerů. Bylo nepřípustné, aby děti zůstali přes 

noc sami doma, když jsme zrovna měli oba noční směnu. Situaci jsme tedy řešili v podobě 

výměny směn, tak, aby byl, pokud možno, vždy někdo doma s dětmi a mohl se o ně 

postarat.“  I přes to však skloubení rodinného a pracovního života v tomto případu není 

optimální. Proto se paní Lenka rozhodla pro rekvalifikační kurz v oblasti pečovatelky. 

Tento kurz paní Lenka úspěšně ukončila v tomto roce a chce co nejdříve nastoupit na místo 

pečovatelky. Uvažuje také o možnosti polovičního či zkráceného úvazku. Od nového místa 

očekává lepší pracovní podmínky a dobu, která pomůže při skloubení jejího pracovního  

a rodinného života.  

 

Paní Hanka, 23 let, 2 děti (2 a 3 roky), svobodná 

 Paní Hanka je mladou maminkou, která vychovává své děti se svým přítelem, otcem 

dětí. Otěhotněla půl roku po dokončení úplného středního odborného vzdělání s maturitou. 

Po vystudování pracovala v restauračním zařízení jako servírka. Nyní je na rodičovské 

dovolené se svými dvěma dětmi. Rodičovskou dovolenou si stanovila na dobu tří let. I přes 

to, že ji zbývá téměř rok do nástupu do zaměstnání, již nyní přemýšlí o své práci. Paní 

Hanka se na místo servírky po rodičovské dovolené znovu vrátit nechce, jelikož si 

uvědomuje časovou náročnost tohoto povolání. Zvažuje proto rekvalifikační kurz v oblasti 

školství a to konkrétně pedagogické minimum pro učitelku v MŠ, školní družině, nebo 

asistentku pedagoga, kde předpokládá pouze ranní směny. Také by již uvítala možnost dát 

svou dvouletou dceru do předškolního zařízení, nejlépe jeslí, které ovšem v Novém Jičíně 
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nejsou. Finanční důvody paní Hanku totiž ,,nutí,, vrátit se co nejdříve do práce. Dalším 

problémem je také kapacita školek. ,,I přes to, že můj syn by již mohl nastoupit do MŠ, 

odmítají mi ho přijmout s odůvodněním, že jsem stejně doma s mou dcerou. “ vidí problém 

paní Hanka. Nabízí se jí pouze dvě řešení. Buď její syn nastoupí do MŠ až v dalších letech, 

nebo bude navštěvovat MŠ v jiné školce, kde sice mají dostatečnou kapacitu, avšak je 

v jiné obci než má paní Hanka trvalé bydliště.  

 

6.4.2. Beseda v Rodinném centru  

 Rodinné centrum je zřizované již zmiňovaným sdružením Proficio o.s.  

Besedy se zúčastnilo celkem 8 žen. Všechny tyto ženy jsou nezaměstnané a převážná 

většina z těchto žen vychovává děti do 15 let věku. Tato beseda byla zaměřena především 

na postup při hledání nového pracovního místa, na sebepoznávání a pomoc při sestavování 

životopisu. Tyto ženy mají odlišné životní situace, řeší rozdílné soukromé problémy. Jedno 

však mají společné, a to, že se cítí být diskriminováni při výběru do zaměstnání. Největší 

problémy vidí hned v několika záležitostech, mezi které patří jednak nedostatek volných 

pracovních míst, které by vyhovovaly jejím požadavkům především v přizpůsobení 

pracovní doby jejím potřebám, dále je velmi malá nabídka polovičních nebo zkrácených 

úvazků, které by vyhovovaly především matkám s malými dětmi. Velkou diskriminaci vidí 

také v zaměstnavatelích, kteří upřednostňují bezdětné ženy nebo ženy se staršími dětmi. 

Dvě ženy uvedly, že jejich bývalý zaměstnavatel dal těmto ženám podmínku, že pokud se 

vrátí do zaměstnání do jednoho roku po odchodu na mateřskou dovolenou, může slíbit 

zachování pozice vykonávající ženou před odchodem na mateřskou dovolenou. Delší dobu 

si však z finančního hlediska nemůže dovolit a pozicí musí obsadit jiných uchazečem. Toto 

řešení je sice od zaměstnavatele pozitivní, avšak jen v případě, že by tyto ženy měli 

možnost umístit své dítě do jeslí a pak by měli možnost vrátit se zpět do původní práce. 

V opačném případě tyto ženy přecházejí po rodičovské dovolené na jinou pozici, která 

bývá méně finančně ohodnocena.  

 Důležitým tématem v této diskusi byla také ztráta sebedůvěry a komunikace s dřívějším 

zaměstnavatelem. Doba trávená na RD se u těchto žen liší a je v rozmezí od dvou do 

dvanácti let. Především delší doba trávená na RD samy ženy vnímají jako negativní 

důsledek z pohledu psychologického, nikoliv však z důvodu péči o dítě a také ztrátu 

sebevědomí u nich samotné. 
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6.5. Projekty na podporu matek s dětmi na trhu práce 

6.5.1. Projekt Návrat + 

Popis projektu: základním principem je snaha o zvyšování teoretických a praktických 

dovedností jednotlivce. Celý projekt je určen pro území Moravskoslezského kraje a to 

dodavatelskou formou. Pro níže uvedené cílové skupiny jsou poskytovány služby od 

motivačních, poradenských, vzdělávacích a informačních aktivit až po zprostředkování 

pracovního uplatnění a podpoře pracovních míst. Zaměstnavatelé mohou být při 

zaměstnání účastníka projektu podpořeni úhradou mzdových nákladů.  

Cíl projektu: Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit začlenění zpět na trh práce a 

zvýšit zaměstnatelnost u osob, které lze zařídit mezi osoby obtížně umístitelné a osob, 

které jsou opakovatelně vedeny na ÚP. 

Cílové skupiny: FO se zdravotním postižením, do 25 let věku, těhotné ženy, kojící ženy  

a matky do devátého měsíce po porodu, FO pečující o dítě do 15 let věku, starší 50 let 

věku.  

Realizace projektu: 1. Duben 2009 až 31. Březen 2012 

Částka: 54 721 900,000 Kč, Realizováno a financováno pomoci OP Lidské zdroje  

a zaměstnanost. 

 

6.5.2. Práce na dálku 

 Projekt je realizován na základě finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost ve spolupráci s organizacemi Proficio (viz kapitola 6.2.3.) a Eduwork
6
. 

Mezi hlavní cíle projektu patří především vytvořit komplexní vzdělávací a poradenské 

centrum pro práci na dálku a také slaďovat rodinný a profesní život včetně webového 

portálu. Pomoc zde najdou hlavně ohrožené skupiny na trhu práce, jako jsou rodiče s dětmi 

a osoby pečující o závislého člena rodiny. Dalším cílem tohoto projektu je také zapojení 

zaměstnavatelů a to zvýšením jejich povědomí o významu slaďování rodinného  

a profesního života prostřednictvím flexibilních forem práce a snížit jejich obavy ve vztahu 

k práci na dálku. Jak již z uvedeného vyplývá, projekt je určen především pro 

zaměstnavatelé, rodiče s dětmi, zaměstnance a osoby pečující o závislého člena rodiny. 

Obsahem projektu jsou workshopy, webináře, webový portál, poradenské a vzdělávací 

centrum pro práci na dálku. Centrum je umístěno v Novém Jičíně. Doba trvání projektu je 

od 1.1.2011 do 31.12.2012. [24] 

 

                                                 
6
 Eduwork je organizace, která byla založena za účelem rozšiřování a prohlubování vzdělanosti 
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6.5.3. Práce volá aneb návrat rodičů pečujících o dítě do 15 let věku zpět na trh práce 

 Tento projekt je určen právě pro ženy, které se po delší době trávené mimo pracovní trh 

chtějí vrátit do zaměstnání. Projekt vznikl z iniciativy společnosti Santia s.r.o. a je 

financován z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 

státního rozpočtu ČR. Celý projekt je zaměřen na vzdělávací kurzy, které jsou vedeny 

kvalifikovanými lektory. Účastníci kurzu po ukončení získají platný certifikát jako doklad 

nabytého vzdělání.  

 Zájemci si mohou vybrat ze dvou rekvalifikačních programů - telefonní operátorky 

nebo administrativní pracovnice. Během vzdělávacích aktivit je účastníkům poskytnuta 

speciální psychologická podpora v oblasti hledání správné profesní dráhy, pomoc při 

sestavování životopisu, kde a jak hledat na internetu práci, jak lépe komunikovat  

s potencionálním zaměstnavatelem atd. Významnou součásti projektu je také 

zprostředkování zaměstnání pro 31 osob zúčastněných v tomto projektu. Realizace 

projektu je na území Moravskoslezského kraje se školicím střediskem v Ostravě. Projekt je 

určen na období od 1. března 2011 do 31. října 2012. Celkové náklady na tento projekt 

jsou ve výši 3 789 260 Kč. Do 30. března 2012 se zúčastnilo tohoto projektu celkem 40 

žen z celého Moravskoslezského kraje. [23] 

 

6.7. Vlastní zhodnocení zainteresovaných skupin 

Úřad práce  

 rozděluje specifické skupiny matky s dětmi na dvě skupiny: 

- první skupina spolupracuje s ÚP, mají zájem problém řešit, vzájemná spolupráce 

- druhá skupina řeší problém nezaměstnanosti pomoci pořízení dalšího dítěte, 

využívají sociální dávky, práci se vyhýbají, nezájem spolupracovat s ÚP 

 chybí vzájemná komunikace mezi firmami, ÚP a Městským Úřadem 

 velké firmy vybírají své zaměstnance přes pracovní agentury, nikoliv přes ÚP  

       chybí individuální jednání s uchazeči o zaměstnání 

 malá spolupráce mezi Rodinným centrem a ÚP v Novém Jičíně 

 nemají dostatečné finanční prostředky pro řešení umístění specifických skupin 

matky s dětmi na trh práce zejména pro realizaci projektu zaměřené na tuto skupinu 

 

Soukromý sektor 

 firmy nevytvářejí vhodné podmínky pro specifické skupiny matky s dětmi 
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- nechtějí financovat firemní školky pro své zaměstnance 

- upřednostňují ,,bezproblémové,, uchazeče 

- netolerují roli ženy jako matky 

 soukromé organizace/sdružení mají nedostatečnou propagaci svých služeb       

        nízká účast na kurzech, malý zájem o poskytované služby 

 málo finančních prostředků na podporu těchto organizací 

 chybí vzájemná komunikace mezi organizacemi a ÚP 

 pozitivní přístup Nemocnice v Novém Jičíně v úpravě pracovní doby novým 

uchazečům a zaměstnancům 

 malá nabídka polovičních úvazků a přizpůsobení se specifickým skupinám matky 

s dětmi ve společnosti Visteon – Autopal.  

 

Veřejný sektor 

 rychlý a kladný přístup k vyřešení problému s nedostatečnou kapacitou mateřské 

školy v obci Mořkov 

 nízké zapojení Městského úřadu v Novém Jičíně do této oblasti 

 ve strategickém plánování nejsou pro skupiny matky s dětmi konkrétní aktivity, 

zejména se zaměřením na pečovatelské služby 

 chybí komunikace mezi ÚP, MÚ, firmami a matkami 

 

Matky s dětmi do 15 let věku   

 největší problém vidí v nedostatečné kapacitě mateřských škol 

 chybí zařízení typu jesle 

 nedostatečná podpora ze strany státu a to hlavně v oblasti diskriminaci těchto žen 

na trhu práce 

 nízká iniciativa k řešení problému s nedostatkem míst v MŠ 

 delší doba rodičovské dovolené vyčleňuje matky s dětmi z prostředí pracovního 

trhu, ztráta sebedůvěry, vlastního potenciálu 

 nedostatečný zájem ze strany žen o účast na pořádaných seminářích/kurzech 
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6.8. Návrh konkrétních projektů  

Maminka podnikatelka  

 Projekt zaměřený na podnikání a návrat žen na trh práce. Cílem projektu je podpořit 

nezaměstnané ženy a matky na mateřské dovolené. V rámci kurzů se účastníci naučí jak 

začít podnikat, jaké mají možnosti na trhu práce, jak se ucházet o práci, dozví se  

o právních a účetních principech při podnikání, jaké jsou možnosti rekvalifikace, 

zhodnocení schopností a možností vzhledem k jejich budoucímu zaměstnání. Možností by 

byla i nabídka jazykových kurzů. Výjimečnost projektu by spočíval v individuálním 

přístupu a poradenství při začátku podnikání ke každé ženě. V průběhu realizace projektů 

bude zajištěno v době probíhajícího kurzu hlídání dětí.  

 

Rodina a práce v jednom 

 Projekt zaměřený na skloubení rodinného a pracovního života. Cílem projektu je rozšířit 

možnosti zainteresovaných skupin při výchově dětí a přitom být zaměstnaným. Hlavní 

cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, ženy samoživitelky, nezaměstnané ženy  

a zaměstnavatelé. V rámci projektu se účastníci dozvědí, jaké jsou možnosti na trhu práce, 

jaké jsou možnosti hlídání dětí, jaké mají možnosti z pohledu zaměstnavatele, jak zapojit 

oba partnery do výchovy dětí, možnosti práce z domu, ženy se dozví o svých právech,  

o zákoníku práce, jak docílit svých požadavků na přizpůsobení pracovní doby aj. V rámci 

projektu rozšířit zaměstnavatelům firemní strategii zaměřenou na své zaměstnance – 

vytvářet vhodné podmínky k práci a skloubení rodinného a pracovního života. Dále firmy 

informovat o pozitivech, které přinášejí poloviční úvazky, atd.  

 

Komunitní plánování v ORP Nový Jičín 

 Do komunitního plánování budou zahrnuty neziskové organizace, sdružení, specifické 

skupiny – rodiče s dětmi, matky na mateřské dovolené, firmy, úřady práce, členové odboru 

živnostenského, sociálního a rozvoje města. V rámci komunitního plánování se vytýčí 

hlavní nedostatky a cíle navrhnuté zúčastněných skupin. Schůze se budou pořádat jednou 

za dva měsíce. Hlavními cíly Komunitního plánování je rozšíření služeb pro výchovu  

a hlídání dětí, vytváření vhodných podmínek pro ženy a matky na trhu práce, podporovat  

a rozvíjet aktivity zainteresovaných skupin a zvyšovat informovanost o nabídkách práce.  
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6.9. Vyhodnocení a doporučení 

 Problém jednotlivých zainteresovaných skupin je odlišný a individuální. Rozdílné 

pohledy a problémy jsou především u hlavních zainteresovaných skupin, tedy matky 

pečující o děti a nezaměstnané ženy. Vytýčení jejích problému závisí na jednotlivých 

okolnostech. Například nejvyšší ukončené vzdělání, rodinný stav a podpora příbuzných, 

finanční zabezpečení rodiny, předchozí zaměstnání, osobní vlastnosti a dovednosti.  

 Úřad práce a Rodinné centrum v Novém Jičíně nabízí možnou pomoc a řešení pro tyto 

ženy, avšak jen v případě vzájemné spolupráce a zájmu žen podílet se společně na hledání 

vhodného zaměstnání a návratu zpět na pracovní trh v rámci kurzů pořádané právě jimi.  

Z pohledu žen se však v mnoha případech jedná o nedostatečnou aktivitu a osobní zapojení 

pro řešení jejich problému. Jak ÚP tak Rodinné centrum se shodují na nízkém zájmu o 

nabízenou pomoc a služby. V tomto případě bych viděla problém v nedostatečné propagaci 

především Rodinného centra.  

 Ve dvou největších zaměstnavatelích v Novém Jičíně je přístup také odlišný. Zatím co 

Nemocnice s poliklinikou vychází většině žen vstříc polovičním nebo zkráceným 

úvazkem, v Autopalu tyto možnosti nejsou. Důvodem těchto přístupů je rozdílné odvětví 

v těchto dvou organizacích. Nedostatek zdravotního personálu nutí Nemocnici přizpůsobit 

se také podmínkám svých zaměstnanců a uchazečů. Kdežto v automobilovém průmyslu je 

dostatek pracovní síly a tudíž zaměstnavatel zaměstná raději přizpůsobivé uchazeče než 

problémové skupiny uchazečů o zaměstnání. Problém s nízkým počtem polovičních  

a zkrácených úvazků ve firmách je celorepublikový. Bylo by pro jednotlivé regiony velmi 

obtížné a náročné pomoci určitých opatření dosáhnout toho, aby firmy zvýšily nabídku 

míst s polovičním úvazkem a více zaměstnávali specifické skupiny matky s dětmi. Dle 

mého názoru lze těchto cílů dosáhnout jen pomoci vládních nařízení a opatření v rámci 

politiky zaměstnanosti. Také ve velikosti firmy mohou být rozdíly. Menší firma (do 50 

zaměstnanců) zná své zaměstnance z užšího pohledu a ví o lidském kapitálu daného 

člověka. Tato firma si bude chtít tyto zaměstnance udržet a je tedy pravděpodobné, že 

budou hledat možné alternativy pro své zaměstnance, aby mohli skloubit rodinný život 

s pracovním. Kdežto u velkých firem se tento přístup nemusí objevit. 

 Z pohledu veřejného sektoru se aktivity k řešení problémů v nedostatečné kapacitě 

mateřských škol také liší. Zatím co v menších obcích se situaci snaží řešit nebo již byly 

uskutečněny kroky ke zvýšení kapacit v místních školkách, Město Nový Jičín v blízké 

době žádné potřebné kroky neplánuje.  
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 Dle zjištěných výsledků jsou jednotlivé přístupy u zainteresovaných skupin odlišné. Pro 

hlavní zainteresovanou skupinu matky s dětmi je důležité mít jistotu v možnosti umístění 

svého dítěte do předškolního zařízení. O nedostatečné kapacitě předškolního zařízení sice 

zřizovatelé ve většině obcí na Novojičínsku ví, ale jestli-že nebudou mít dostatečný podnět 

k tomu, aby se tímto problémem zabývali, není v jejich zájmu tuto situaci řešit. Proto 

nadávání mezi matkami o tom, že jejich dítě nechtějí vzít do školky k ničemu nepovede. 

Matky s dětmi by tak mohli podat žádost o zřízení jeslí či školky, a obci či městu by tak 

dali podnět k řešení tohoto problému. Druhým  

z vytýčeného problému bylo také jakési ,,zakrnění,, žen na RD. Psychologickou stránku 

ženy změnit nelze, ale na území Nového Jičína jsou realizované projekty a centra, které 

jsou určena právě pro tyto skupiny obyvatel a která nabízejí jakousi komunikaci mezi 

,,světem,,. Je však v zájmu každé matky, aby neztratila jakýsi kontakt se svým 

zaměstnavatelem a že mateřská a poté rodičovská dovolená neznamená odejít úplně 

z pracovního trhu. Aby tomu tak nebylo , měla by žena hledat aktivity na rozvoj své 

osobnosti a dále se vzdělávat pomoci samostudia či jiných nabízených kurzů. Ženám, které 

se chtějí vrátit do práce po RD a nebo jsou dlouhodobě nezaměstnané, bych doporučila 

více komunikovat s Úřadem práce a využívat nabídky Rodinného centra, které nabízí 

zajímavé kurzy pro tyto skupiny obyvatel. 

 Jiné zainteresované skupiny, tj. Obecním a Městským úřadům bych doporučila zavést 

Komunitní plánování na jejím území. Jednak se mezi občany a obcí zvýší komunikace 

a diskuse o problémech a následné řešení poté povede ke spokojenosti obyvatel. Konkrétně 

Městu Nový Jičín bych doporučila zahrnout do Strategického plánu pro nové období více 

konkrétních cílu zaměřené na matky s dětmi a komunikaci s firmami o možnostech 

nabídky práce pro ně. Také lepší komunikace mezi ÚP a MÚ, popřípadě firmami na území 

ORP Nový Jičín, by pomohlo dosáhnout vytýčených cílů.  

 Firmám, nacházející se na území ORP Nový Jičín, nelze doporučit žádná konkrétní 

opatření. Avšak každá firma si může zlepšit své postavení na trhu pomoci své strategie, 

např. prosazování genderové rovnosti. Firmy by se také měli zajímat o výhodách, které 

přinášejí právě poloviční či zkrácené úvazky. 
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7. Závěr 
 Postavení žen na trhu práce bylo a je stále složité. I přes prosazování genderové rovnosti 

v České republice mezi muži a ženami, nelze stále ještě mluvit o rovnoprávnosti. Již 

samotné ženy jsou vnímány na trhu práce odlišně než muži a při dalším rozdělení těchto 

žen na matky pečující o dítě do 15-ti let věku a ostatní ženy je rozdíl také značný, zejména 

pak v pracovním životě.  

 Demografický vývoj v posledních letech ukazuje mírný nárůst v počtu živě narozených 

dětí. Tento ukazatel je kladný pro vývoj obyvatelstva, zejména v České republice, je ale 

také zapotřebí přizpůsobit tomuto vývoji podmínky. Zejména zajistit dostatečnou kapacitu 

mateřských a základních zařízení. Stát by měl také podporovat mladé rodiny a vytvářet 

vhodné podmínky pro ženy na rodičovské dovolené.  

 Již v první kapitole jde poznat postavení žen na trhu práce v České republice a v jiných 

zemí Evropské Unie. Je to dáno především rozdílnou rodinnou politikou v jednotlivých 

zemích. Nízký podíl částečných úvazků v ČR značí nedostatečnou iniciativu firem vytvářet 

místa pro poloviční nebo zkrácené úvazky, které jsou právě pro matky s dětmi vhodným 

řešením pro návrat na pracovní trh. I když se stát snaží podporovat finančně nebo jinými 

výhodami firmy, které vytvářejí vhodná místa pro tyto těžko umístitelné uchazeče, jsou 

tato opatření pomalá. Také firemní školky se stávají čím dál více diskutovaným tématem, 

avšak jejich zavedení je stále v mnoha firmách nereálné. Zrušení mateřských škol  

a jeslí má za následek nedostatečnou kapacitu těchto zařízení v posledních dvou letech. I 

přes to, že nový systém mateřské a rodičovské dovolené umožňuje dát dítě od dvou let do 

školky nebo jeslí, což je pozitivní zejména pro ženy, které neplánují dalšího potomka  

a tudíž mohou nastoupit dříve do práce, aniž by jim byla odebrána rodičovská dovolená, 

tak stát problém s nedostatečnou kapacitou školek přenechal obcím a městům, kterým však 

chybí finance na provoz a rozšíření těchto zařízení.  

 Z výsledků analýzy současného stavu matek s dětmi na Novojičínsku potvrdil nárůst 

v počtu živě narozených dětí v posledních letech. Tomuto faktu odpovídá také zvětšující se 

počet osob pečující o dítě do 15-ti let věku. Naopak ne příliš pozitivním faktorem je nárůst 

svobodných matek, u kterých se problém s umístěním na pracovní trh ještě zvětšuje. 

Z ekonomického pohledu nevykazuje ORP Nový Jičín zásadní rozdíly oproti jiným ORP 

v MSK. V počtu firem, nezaměstnanosti a podnikatelských subjektů má ORP Nový Jičín 

kladné hodnoty.  

  V rámci bakalářské práce jsem zjistila, jak je toto téma široké a kolik faktorů působí na 

postavení ženy na trhu práce. I když již byly zavedena určitá opatření a existují také centra 
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či organizace, které podporují tuto specifickou skupinu matek s dětmi, má Česká republika, 

myšleno obecně, stále velké mezery a potřebuje stále rozvíjet aktivity a hledat nová řešení, 

na podporu těchto skupin. Určitou inspiraci rodinné politiky je možné nacházet ve 

vyspělých zemích světa.  

 Z osobního pohledu vnímán vzdělání a praxi před nástupem na mateřskou dovolenou 

jako velmi důležité. Také neztratit kontakt se svým budoucím zaměstnavatelem a 

sebevzdělávání během rodičovské dovolené bude pozitivním přínosem při návratu zpět do 

práce.  
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Příloha č. 1 

Graf č.2.1: Míra nezaměstnanosti žen v zemích EU v roce 2010 v % 

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat dle [20] 

 

Graf č.2.2: Částečný pracovní úvazek z celkové zaměstnanosti žen (%)  

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat dle [20
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Tabulka č.2.1: Mezinárodní srovnání – Míra zaměstnanosti podle počtu dětí, rok 

2010 v %. 

 
muži (20-49 let) ženy (20-49 let) 

 

1 dítě 2 děti 
3 a  

více děti 
1 dítě 2 děti 

3 a 

 více děti 

Belgium 87,5 92,2 85,7 76,1 78,5 61,9 

Bulgaria 83 81,2 58,7 73,8 68,9 31,7 

Czech Republic 92,3 95,6 89,5 65,4 69 51,6 

Germany  91,9 92,6 86 74,2 68,4 49,9 

Estonia 78,9 82,6 80,4 70,6 66,8 58 

Ireland 73,1 78,9 76,6 65,9 59 47,2 

Greece 89,3 92,8 89,3 59,8 60,7 51,9 

Spain 76,5 80,6 76,9 63,9 59,3 47 

France 87,7 92 88,4 76,8 77,5 58,2 

Italy 83,8 89,4 84,8 58,4 53,2 39,2 

Cyprus 90,9 92,5 91,4 74,7 76,1 71,8 

Latvia 73,4 80 77,3 75,9 73,1 58,7 

Lithuania 76,6 79 69,3 77,2 75,7 63,6 

Luxembourg 92,5 94,3 94,8 76,6 72,1 58,6 

Hungary 81,9 84,1 73,2 64,3 64,4 37,9 

Malta 92,9 95,4 86,6 53,1 43,8 31,9 

Netherlands 91,9 94,7 93,1 79 81,3 69,5 

Austria 91,7 93,9 88,7 81,9 75,8 59,3 

Poland 85,8 89,7 86,2 72,9 69,9 61,9 

Portugal 87,3 90,4 83,5 76 74,1 61,6 

Romania 83,4 84,9 78,3 70,3 66,3 52,6 

Slovenia 88,9 93,4 89,8 83,7 88 78,3 

Slovakia 85,4 88,3 77 67,6 66,9 49,4 

Finland 88,8 92,1 91,7 75,7 79,6 67,6 

United Kingdom 87,9 90,5 83,1 73,2 69,5 48,7 
 

Zdroj: zpracováno z dat dle [20] 

  



 

 

Příloha č. 2 

Graf č.3.1: Vývoj počtu obyvatel ORP Nový Jičín v letech 2001-2010 

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ 

 

Tabulka č. 3.1: Vývoj počtu obyvatel v ORP Orlová 

Stav obyvatel k 

1.7. 

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem 

  
48 229 47 978 47 757 47 407 47 148 46 629 46 296 46 142 45 941 45 669 

v tom: muži 23 698 23 556 23 470 23 285 23 186 22 951 22 799 22 734 22 595 22 454 

  ženy 24 531 24 422 24 287 24 122 23 962 23 678 23 497 23 408 23 346 23 215 

 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ 

 

Tabulka č. 3.2: Počet živě narozených dětí ORP Nový Jičín a Orlová na 1000 obyvatel 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ORP Orlová 9,25 8,65 8,91 8,88 8,82 8,14 10,20 10,74 9,84 10,47 

ORP Nový Jičín 9,72 8,98 9,86 9,28 10,83 10,17 11,75 10,93 11,95 11,34 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ 
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Graf č. 3.2: Počty narozených dětí ORP Nový Jičín podle pohlaví  

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ 

 

Tabulka č. 3.3: Počet dětí ve věku 0-14 let v přepočtu na 1000 obyvatel  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ORP Nový Jičín 173 169 165 161 157 153 152 150 149 151 

Moravskoslezský kraj 167 163 158 155 150 147 145 143 142 143 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ 

  

Graf č.3.3: Rozdělení věku matky při narození dítěte v ORP Nový Jičín 

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČS
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Graf č. 3.4: Míra ekonomické aktivity podle pohlaví v ORP Nový Jičín v roce 2001 

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ 

 

Tabulka 3.4: Hlavní zaměstnavatelé na Novojičínsku 

Přehled všech ekonomických subjektů (právnických osob) s 250 a více zaměstnanci, které 

mají sídlo v obcích obvodu s rozšířenou působností.  

Obchodní jméno Sídlo Převažující činnost 

Kategorie dle 

počtu 

zaměstnanců 

Nemocnice s poliklinikou v 

Novém Jičíně, a.s. 
Nový Jičín Ústavní zdravotní péče 1000 - 1499 

MEKO, spol. s r. o. Nový Jičín 
Činnosti agentur zprostředkujících 

práci na přechodnou dobu 
500 - 999 

ROMOTOP spol. s r. o. 
Suchdol nad 

Odrou 

Výroba neelektrických spotřebičů 

převážně pro domácnost 
500 - 999 

TONAK a.s. Nový Jičín 
Výroba ostatních oděvů a oděvních 

doplňků 
500 - 999 

Visteon - Autopal Services 

s.r.o. 
Nový Jičín 

Výzkum a vývoj v oblasti technických 

věd 
500 - 999 

 

Zdroj: Český statistický úřad
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Graf č. 3.5: Podíl žen z celkového počtu uchazečů o zaměstnání v roce 2001 v % 

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSÚ 

 

Graf č. 3.6: Počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel v ORP MSK v roce 

2005 

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSU 

 

Graf č. 3.7: Kapacita školek a počet dětí v MŠ 

 
 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSU
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Graf č. 3.8: Počet MŠ a ZŠ v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v roce 2009/2010 

v jednotlivých krajích

 

 

Zdroj: Zpracováno z dat ČSU 
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Příloha č. 3 

Tabulka č. 4.1. Matice zainteresovaných skupin 

Zainteresované 

skupiny a jejich 

základní 

charakteristika 

V jakých oblastech 

je daná situace 

zajímá 

Jejich motivace a 

zájem problém řešit. 

Individuální přínosy 

pro řešení problémů 

Jak uspokojit jejich 

zájmy. Možné 

jednání či zapojení 

do společné 

strategie. 

Cílové skupiny    

Zájmové skupiny    

Konečný příjemce    

Partneři    
 

Zdroj: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU 

 

Tabulka č. 4.2. Struktura matice logických vazeb 

Název projektu 

Popis 
Objektivně měřitelné 

indikátory 
Způsob ověření Rizika a předpoklady 

Obecný cíl (celkový cíl) 

Jaký je celkový cíl v širším 

smyslu, jehož splnění 

projekt napomůže? 

Formulace cíle musí 

korespondovat se zaměřením 

dané oblasti podpory 

v operačním programu. 

Jaké jsou celkové 

klíčové indikátory 

(ukazatele) spojené 

s celkovým cílem?  

Jak indikátory 

(ukazatelé) změříme? 

Jaké jsou zdroje 

informací pro tyto 

indikátory?  

 

Bezprostřední/specifické 

cíl (účel projektu) 

Jaké jsou specifické cíle, 

jichž má projekt dosáhnout?  

Které kvantitativní nebo 

kvalitativní indikátory 

ukazují, zda a do jaké 

míry jsou splněny 

specifické cíle 

projektu?  

Jaké jsou zdroje 

informací, které 

existují nebo které 

mohou být získány? 

Jaké jsou metody, 

požadované k získání 

takovýchto informací?  

Jaké jsou faktory a 

podmínky, které nejsou 

pod přímou kontrolou 

v rámci projektu, ale 

jsou nezbytné pro 

dosažení těchto cílu? 

Jaká rizika musíme 

zvážit?  

Výstupy (výsledky) 

Jaké jsou konkrétní výstupy, 

o kterých předpokládáme, že 

jsou nutné k dosažení 

specifických cílů? 

Jaké jsou indikátory, 

pomocí nichž měříme, 

zda a do jaké míry 

projekt splňuje 

předpokládané 

výsledky a dopady?  

Jaké jsou zdroje 

informací pro tyto 

indikátory?  

Jaké externí faktory a 

podmínky musí být 

realizovány, aby bylo 

dosaženo očekávaných 

výstupů a výsledků 

podle plánů? 

Aktivity (činnosti) 

Jaké jsou klíčové aktivity, 

které musí být provedeny, a 

v jakém pořadí musí být 

provedeny, aby bylo 

dosaženo očekávaných 

výstupu?  

Vstupy 

Jaké jsou zdroje nutné 

pro realizaci aktivit, tj. 

pracovníci, zařízení, 

školení, studie, 

dodávky, provozní 

prostory atd?  

Cena 

Jaké jsou zdroje 

informací o postupu 

projektu?  

Jaké předběžné 

podmínky jsou 

požadovány před 

začátkem projektu? 

Jaké podmínky mimo 

přímou kontrolu 

v rámci projektu musí 

existovat, aby mohly 

být plánované aktivity 

realizovány?  
 

Zdroj: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU 



 

 

Obrázek č. 4.1. Intervenční logika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 4.2. Čtení vertikální a horizontální logiky 

Vertikální      Horizontální 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

G – celkový cíl 
Ukazuje na přínosy 

projektu  

Ověřitelné 

ukazatelé 

Předpoklady 

Předpoklady 

 

Předpoklady 

 

Zdroje pro 

ověření 

 

Zdroje pro 

ověření 

Zdroje pro 

ověření 

 Zdroje pro 

ověření 

 

Vstupní 

podmínky 

Ověřitelné 

ukazatelé 

Prostředky 

Ověřitelné 

ukazatelé 

A – aktivity 
Uskutečněné aktivity 

D – výstupy 
Konkrétní produkty, které se 

očekávají po splnění cílů 

O – projektový cíl 
Definování pozitivní 
změny, která nastane 

 


