
 
 

 

 
Hezký den,  

 

Byznys pro společnost je aliancí více než sta firem, které usilují o posilování společenské 

odpovědnosti firem a jejich udržitelnosti. Již několik let se v této souvislosti věnujeme 

postavení rodičů i rodičů samoživitelů na trhu práce. Za uplynulých 5 let, se nám podařilo mj. 

změnit optiku celého tématu a do centra pozornosti se dostalo téma rodičů v práci, nikoliv 

jen žen matek. Letošní konference má také název „Rodina je společný projekt“ Proto jsme se 

i letos rozhodli zmapovat, jaké podmínky nabízejí firmy rodičům a jak se vyvíjí jejich 

postavení při rodičovství a práci a jak do celé situace zasáhla a zasahuje pandemie covidu 19.  

 

Pomozte nám prosím podrobně zmapovat ty největší překážky, které rodičům brání 

v dobrém sladění práce a rodiny i nyní v době covidu 19. Podělte se s námi o své cenné 

zkušenosti, příběhy, potřeby, které předáme zaměstnavatelům a státním institucím. 

Odpovědi jsou anonymní, výsledky šetření představíme v médiích a na tradiční konferenci 

Matky a otcové vítáni dne 17. 6. 2021. Výsledky najdete po tomto datu také na portálu 

www.diverzita.cz. Moc Vám děkujeme! 

 

Dotazníková anketa pro rodiče  
 

Otázka č. 1 
 Jste ...  
 

matkou 

otcem 

jiné, prosíme, uveďte (např. máte dítě v pěstounské péči atp.)  

 

Otázka č. 2 
Kolik máte dětí ve věku do 18 let?  
1 

2 

3 

4 

5 a více  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diverzita.cz/


 
 

 

Otázka č. 3 
Jaký je věk Vašeho dítěte/ Vašich dětí? Prosíme, vypište  

 

Otázka č. 4 
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 
 
Základní 
Vyučení 
Středoškolské s maturitou  
Vysokoškolské   
Jiné, prosíme, uveďte: 
 

Otázka č. 5 

Jaká je velikost obce, ve které žijete?  

Do 1000 obyvatel  

1000 – 5000 obyvatel 

5000 – 15 tisíc obyvatel  

15 tisíc – 50 tisíc obyvatel  

50 tisíc obyvatel a více 

 

Otázka č. 6  

   Jak dlouho jste byl/a na mateřské/rodičovské dovolené? 

 
Nečerpal/-a jsem mateřskou/rodičovskou dovolenou 
3 a více let  
2 – 3 roky  
1 – 2 roky  
½ roku až 1 rok  
Méně než ½ roku  
Měla či má pandemie covidu 19 ve vaší rodině nějaký vliv na délku mateřské/rodičovské 
dovolené 
Můžete prosím, popsat konkrétně: 
 
 
Otázka č. 7 
Změnil se nějak přístup Vašeho zaměstnavatele v souvislosti s tím, že čerpáte 
mateřskou/rodičovskou dovolenou v kontextu pandemii covidu 19  
Ano 
Ne 
Není relevantní  
Pokud jste odpověděl/a-ano, že změnil, můžete prosím popsat, jak konkrétně  
 
 
 



 
 

 

Otázka č. 8  
Změnily se v souvislosti s pandemií covidu 19 okolnosti/důvody které měly/mají největší 
vliv na Vaše rozhodování, kdo z rodiny (matka nebo otec) zůstane na rodičovské dovolené 
a jak dlouho?  
Můžete vybrat jednu nebo i více z nabízených možností. 
 
- Společenské normy – obecný názor na roli žen a mužů v rámci rodičovství, (žena – matka 

pečuje doma o děti, muž – otec zajištuje rodinu ekonomicky) A/N 
- Finanční důvody, plat partnera/ partnerky je vyšší, proto zůstává aktivní na trhu práce 

A/N 
- Emoční důvody, spojené s pocitem, že pokud by ženy-matky, které jdou dříve do práce, 

(např. po půl roce) nejsou tzv. dobré matky a o své děti se starají nedostatečně, A/N 
- Tlak ze strany okolí, širší rodiny, blízkých, přátel A/N 
- Podmínky pro sladění a zvládání rodičovství a práce u zaměstnavatele A/N 
- Nízká podpora státu (finanční i hodnotová) pro rovnocenné sdílení péče o děti během 

mateřské/ rodičovské dovolené A/N 
- Jiné, či nové důvody a okolnosti, prosíme, popište konkrétně 

 
 
Otázka č. 9 
Pokud jste v rodině před narozením dítěte zvažovali, jaké budou či mohou být dlouhodobé 
finanční i kariérní dopady rodičovství v závislosti na délce rodičovské dovolené, měl na to 
vliv rozdíl ve výši příjmů ve vaší rodině?    
Ano  
Pokud ano, popište prosím jak konkrétně a jak jste to řešili?  
Ne  
Jiné, včetně například vlivu pandemie covidu 19, prosíme, popište jak konkrétně 

 
Otázka č. 10 

 
Změnil se nějak přístup vašeho zaměstnavatele v důsledku pandemie covid 19 co se týká 
možných forem další spolupráce s Vámi či podpory po dobu Vaší mateřské/rodičovské 
dovolené?   
Ano 
Ne 
Pokud ano, vyberte z následující nabídky jednu nebo více možností 
  
- Pravidelná účast na firemních akcích pro zaměstnance a zaměstnankyně (například 

benefice, výročí, svátky apod.)  
- Pravidelné udržování kontaktu zprostředkováním informací o novinkách ve firmě 
- Projektová spolupráce prostřednictvím práce z domova se zajištěním PC, internetu, 

emailu, skypu, apod.  
- Nabídka poradenství a systematické podpory ze strany zaměstnavatele v rámci plánování 

Vašeho dřívějšího návratu do práce 
- Nabídka dřívějšího návratu z mateřské/rodičovské, včetně nabídky Vašeho dalšího 

profesního a kariérního rozvoje a plánování detailů Vašeho návratu  
- Podpora prostřednictvím prorodinných firemních benefitů včetně finanční podpory, 

které umožňují dřívější návrat do práce  



 
 

 

- Práce na částečný úvazek při mateřské/rodičovské 
- Práce z domova při mateřské/rodičovské 
- Nabídka testování zdarma či ochranných pomůcek 
- Poradenství v rámci mimořádných opatření v pandemii   
- Jiné, prosíme, popište jak konkrétně  
 
 
Otázka č. 11 
V souvislosti s pandemii covidu 19 co jste vnímal/la jako největší rizika/překážky pro Vás a 
pro Vaši rodinu?  
Vyberte z následující nabídky jednu nebo více možností: 

 
- Obavu o zdraví rodiny a blízkých  
- Stres, fyzické a psychické vypětí v důsledku mimořádných opatření proti covid 19  
- Obavu o propad příjmů celé rodiny  
- Ještě větší prohloubení stereotypů co se týká rolí mužů a žen v rodině v důsledku dopadů 

covidu 19 (např. domácí výuka, zavřené školy a školky a péče o děti, zvýšená fyzická i 
psychická zátěž, apod)  

- Jiné, prosíme, popište konkrétně 
 

   
Otázka č. 12 
Myslíte si, že v souvislosti s pandemií covidu 19 dojde nyní k pozitivním systémovým 
změnám, aby rodičovství u nás nemělo i nadále negativní dopad na celoživotní uplatnění 
především žen matek v práci?  
 
- Souhlasím 
- Nesouhlasím 
- Váš komentář…  
 
Otázka č. 13 
Jaký je Váš příběh a zkušenosti? Kdo nebo co Vám nejvíce pomohlo při slaďování 

rodičovství a práce (zaměstnavatel, rodina, stát – konkrétní úřad, přátelé, sousedi apod., a 

jak do toho všeho zasáhnul či ještě zasahuje pandemie covidu 19? 

  
 
Děkujeme Vám za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku.  

 Teď už stačí vyplněný dotazník jen odeslat kliknutím na ikonu odeslat. 

Váš Byznys pro společnost. 


