
Páry, kde oba z partnerů pracují, využívaly ke zvládnutí práce a péče o děti v „nejtvrdším“ lockdownu na jaře 2021 nejčastěji práci z domova. Ženy z pracujících 
párů využívaly častěji také možnosti čerpání ošetřovného, v menší míře dovolenou nebo neplacené volno. 
V případě, že byl v páru ekonomicky aktivní pouze muž, využíval práci z domova, v desetině případů také dovolenou. 
Muži nejčastěji ke kombinaci práce a péče nevyužili žádnou z uvedených možností. Také pracující ženy v téměř 40 % případů tyto možnosti nevyužívaly, přestože 
byly těmi, které ve většině rodin musely zajistit celodenní péči o děti.  

Péče o děti v době lockdownů – první výsledky z výzkumu Současná česká rodina
Anna Šťastná, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

LOCKDOWN – PÉČE NA BEDRECH ŽEN

Domácnosti s alespoň jedním dítětem do 14 let věku:

otázka na zajištění celodenní péči o děti v období tří

lockdownů spojených s uzavřením/výrazným omezením

výuky ve školách i v předškolních zařízeních – jaro 2020,

podzim 2020, jaro 2021.

Ženy: ve většině domácností zajišťovaly celodenní péči,

a to i v případě, že oba partneři v rodině pracovali.

Muži: vyšší podíl na zajištění péče o děti v průběhu první

vlny.

KOMBINACI PRÁCE A PÉČE ŘEŠILI PRACUJÍCÍ RODIČE NEJČASTĚJI PRACÍ Z DOMOVA

Páry pracujících partnerů – práce z domova jako strategie

jak zvládnout práci a péči o děti v „nejtvrdším“ lockdownu

na jaře 2021.

- často ale muži a ženy nevyužili žádnou z uvedených

možností (pracující ženy v téměř 40 % případů, přestože

byly těmi, které ve většině rodin musely zajistit celodenní

péči o děti).

Ženy z pracujících párů využívaly častěji také možnosti

čerpání ošetřovného, v menší míře dovolenou nebo

neplacené volno.

V případě, že byl v páru ekonomicky aktivní pouze muž,

využíval práci z domova, v desetině případů také

dovolenou.

V necelé polovině domácností, kde žije alespoň

jedno dítě ve věku do 14 let, byla v průběhu roku

2020 pravidelně využívána pomoc příbuzných a

známých s péčí o děti.

Častěji tuto pomoc využívaly rodiny s dětmi

předškolního věku (zhruba v 55 % případů), méně

často rodiny, kde bylo nejmladší dítě školního

věku (1/3 případů).

POMOC S PÉČÍ O DĚTI PRAVIDELNÁ POMOC S PÉČÍ O DĚTI

PRAVIDELNĚ S DĚTMI POMÁHAJÍ HLAVNĚ PRARODIČE
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Prarodiče - nezastupitelná role při pravidelné péči o děti v českých rodinách.

Rodiny, které využívají pravidelně pomoc s péčí o děti ze strany příbuzných

nebo známých, se v naprosté většině spoléhají právě na prarodiče dětí.

Babičky a/nebo dědečkové, ale také prababičky a pradědečkové pomáhají

v 9 z 10 rodin.

Bez velkých rozdílů v závislosti na věku nejmladšího dítěte – tzn. pokud

rodina pravidelnou pomoc využívá, spoléhá hlavně na prarodiče bez ohledu

na věk dítěte.

PRARODIČE A PANDEMIE - STRACH POMOC PRARODIČŮ ČÁSTEČNE OMEZIL

Porovnání pravidelné výpomoci prarodičů s péčí o

děti v prosinci 2020 a v době před vypuknutím

pandemie Covid-19:

- více než polovina dotázaných – stejná frekvence

péče prarodičů jako před pandemií.

- čtvrtina dotázaných - omezení pomoci (prarodiče

pomáhají méně nebo vůbec). V 7 z 10 těchto

případů byly deklarovanými důvody poklesu péče

obavy nebo restrikce spojení s pandemií.

V části rodin naopak prarodiče začali vypomáhat

více, což je ve většině případů odůvodněné také

obavami nebo restrikcemi spojenými s pandemií

Covid-19.

Výzkum Současná česká rodina je součástí mezinárodního šetření Generation and Gender Programme. 

Více informací nalezne na: https://ggp-cz.fss.muni.cz/; TAČR Éta, 06/2020–12/2023 (TL03000338); 

Předběžná data GGP pilot, 1. vlna, ke dni 26. dubna 2021;

50. výroční konference České demografické společnosti, 15.–17. září 2021, Ostrava 
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ZAJIŠTĚNÍ CELODENNÍ PÉČE O DĚTI
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KOMBINACE PRÁCE A PÉČE – JARO 2021

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

pracují
oba

pracuje
muž

pracují
oba

pracuje
muž

pracují
oba

pracuje
muž

jaro 2020 podzim 2020 jaro 2021

žena

muž

děti

prarodiče 2. a 3. vlna – mírný nárůst zapojení

prarodičů a ostatních osob
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tam, kde oba partneři pracují a kde

byly děti školního věku (nejmladší

dítě v domácnosti ve věku 7-14 let).

CELODENNÍ PÉČE O DĚTI V RODINÁCH, KDE PRACUJÍ OBA PARTNEŘI A KDE PRACUJE POUZE MUŽ
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Pilotní studie výzkumu „Současná česká rodina“ - v prosinci 2020 dotázáno na 1300

mužů a žen ve věku 18-69 let, kteří s ohledem na věk a pohlaví dobře reprezentují

dospělou populaci České republiky. Ti samí respondenti dotázání opět v dubnu 2021,

odpovědělo téměř 1200 mužů a žen z původního vzorku.

Výzkum stále probíhá – v průběhu roku 2021 sběr hlavního souboru respondentů

vybraného pravděpodobnostním náhodným výběre, cílová velikost vzorku je 6000

mužů a žen.

https://ggp-cz.fss.muni.cz/

