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Výsledky dotazování českého expertního panelu – slovní komentáře k dílčímotázkám  (zakázka „Evaluace implementace principu 
inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“, zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o.) 

1.4 Rovnost žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života 

Slovní komentáře 

1.4.1. Odstraňování genderových stereotypů ve vzdělávacích systémech 

Zde je opět nezbytné, a platí to pro všechny níže uvedené oblasti, že zde musí být reálná návaznost 
na praxi. Jinak je to jedna z oblastí, jež je otevřená i pro soukromé subjekty, přestože zde vidím 
reálnou možnost aktivního zapojení NGO a akademických institucí. Jinak, tato oblast je jedna z mála, 
kde vidím optimální rozvržení aktivit, žadatelů i alokaci.   

technické vzdělání 

1.4.2. Informovanost hospodářských a sociálních partnerů a jejich aktivizace při řešení 

nerovnosti žen a mužů na trhu práce a jejich důchodových a mzdových rozdílů 

informování a propagace tématu ve vztahu k této oblasti, informovanost o tomto tématu pro 
zaměstnavatele je jejich výhodnost pro ně samotné  

Podporovat informovanost v možnostech uplatňovat zejména flexibilní pracovní dobu, částečné úvazky 
atd. Povědomí chybí zejména ve venkovských oblastech, kde je už i tak možností málo. 

1.4.3. Politiky slaďování pracovního a rodinného života, včetně podpory opětovného 

začleňování pro osoby vyloučené z trhu práce z důvodu péče o osobu blízkou 

souvisí s bodem 1.4.5. + psychická podpora matek při návratu na trh práce (z praxe- řada nehledá a ani 
nechce vidět jiné možnosti zajištění péče o děti, na druhou stranu by chtěla pracovat) 

firemní dětské školky 

1.4.4. Inovační způsoby organizace práce, včetně teleworkingu a pružné pracovní doby, 

které umožňují kombinovat práci a péči o osobu blízkou 

Je třeba umožnit více pružné pracovní doby osobám, které pečují o děti či jinou blízkou osobu 

špatná zkušenost se zapůjčením technologií 

přenos know how a nových forem práce, jako je třeba coworking nebo jiné, které fungují v zahraničí 

Zdaleka se nejedná jen o sladění za účelem moci o někoho pečovat, ale i o stránku osobního rozvoje, 
celoživotního/průběžného vzdělávání, resp. lepší možnost "organizace" vlastního života, zvýšení vlastní 
flexibility - i na měnícím se trhu práce. Formulace 1.4.4 je příliš restriktivní. 

velice důležité podporovat flexibilitu pracovní doby dle potřeb pečujících osob. 

V našem státě je málo využívána práce na zkrácenou pracovní dobu , která by velice vyhovovala ženám , 
které nastupují ( nebo chtějí  nastoupit ) po skončené rodičovské dovolené do zaměstnání.  

1.4.5. Přístup k cenově dostupným pečovatelským službám prostřednictvím investic do 

udržitelných sociálních služeb jako jsou služby péče o děti, služby mimoškolní péče nebo 

služby péče o závislé osoby, včetně starších osob 

dostupnost kvalitní péče o děti (předškolní, školení) = priorita 

především podpora rozvoje nových forem hlídání dětí  

Velký problém se začleněním osob pečujících o osoby se zdravotním postižením, zejména ve 
venkovských oblastech služby omezené... 

z praxe - určitě chybí 

Jiné 

Podpora možnosti střídání partnerů na rodičovské dovolené, nutnost střídaní zaměstnaných manželů při 
péči o nemocné dítě, odstranění diskriminace v dobách akreditace v zaměstnání u pečujícího rodiče 
(např. propadnutí atestace u lékařek na mateřské atd.) 

 


