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PREFERENCE ŽEN VE VZTAHU K RODINĚ A PRÁCI 

 K. Hakim identifikovala tři typy žen: 

 

 Ženy zaměřené na rodinu (20 %): Hlavní životní prioritou jsou děti a rodina. Ženy v 
domácnosti nebo placená práce jako doplněk role manželky a matky. 

 

 Adaptativní ženy (60 %): Nejvíce heterogenní skupina. Zahrnuje ženy, které se chtějí 
věnovat jak práci i rodině. Obě role (manželka, matka a zaměstnankyně/ 
podnikatelka atd.) jsou stejně významné. 

 

 Ženy zaměřené na práci (20 %): Práce ale i jiné aktivity jako sport, politika, umění 
představují hlavní zájem těchto žen. 

 

  



 Jak efektivně uzpůsobit práci své rodině? 

 Jaké jsou flexibilní formy organizace práce? 

 

 

SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA – FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE 



 Flexibilní organizace práce: 

 - kratší pracovní doba 

 - volná pracovní doba 

 - pružná pracovní doba 

 - nerovnoměrné rozvržení pracovní doby: stlačený pracovní týden 

 - flexibilní začátek pracovního týdne 

 - práce z domova 

 - práce na dálku 

 - job sharing 

 - dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPČ, DPP), podnikání 

 

  Kolik procent českých mužů a žen pracovalo v roce 2015 na zkrácený 
pracovní úvazek? Jaký je unijní průměr? 

 

FLEXIBILNÍ ORGANIZACE PRÁCE 



 Česká republika:   

 

 ženy: 8,5 % 

 muži: 1,8 % 

 

 Evropská unie: 

 ženy: 32 % 

 muži: 8 % 

 

 V jakých zemích se nejvíce využívají zkrácené pracovní úvazky? V jakých 
naopak nejméně? 

 

ZKRÁCENÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY 



 Důvody žen k práci během MD / RD: 

 Osobní a sociální motivy 

 - chuť pracovat, kladný vztah k práci 

 - kontakt s dospělými, kolegy 

 - odpočinek od dětí 

 - efektivní využití času 

 Pracovní motivy 

 - udržení pozitivních pracovních návyků, morálky 

 - udržení znalostí, dovedností a kvalifikace 

 - strach o pracovní místo 

 Finanční důvody 

MOTIVACE MATEK NA MD / RD PRACOVAT 



 
2x mateřská + 1x “nudící se 

matka“ + vstřícná firma2 

= TCC online 



Kdo jsem 

 



Co chci 

 



 V jakých situacích mi může kariérové poradenství pomoci? 

 

 - Chci se zorientovat ve své situaci a vytvořit si plán akce pro budoucí kariéru. 

 - Přeju si zmapovat své silné a slabé stránky a vědět, co mohu nabídnout. 

 - Chci si ujasnit, co opravdu hledám a jaká práce je pro mě ta pravá. 

 - Mám zájem o důkladnou interpretaci osobnostní psychodiagnostiky. 

 

 

Využijte osobní konzultace s našimi zkušenými kariérovými kouči.  
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