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Výzkumný problém a otázka 

Lockdown zvýšil objem péče a domácí práce v domácnostech s dětmi. 

Není jasné, zda, jak a proč v důsledku převážily změny vedoucí:

a) ke zvýšení genderové rovnosti 
(Craig a Churchill 2020; Fodor et al. 2020; Shafer, Scheibling a Milkie 2020; Chung et al. 

2021)

nebo

b) k prohlubování genderových nerovností v dělbě neplacené práce v 

rodinách
(Del Boca et al. 2020; Johnston, Mohammed a van der Linden 2020; Sevilla a Smith 

2020; Craig a Churchill 2021; Fodor et al. 2021; Hipp a Bunning 2021; Kulic et al. 2021)

VO: Jak a proč docházelo v českých domácnostech s dětmi do 12 let k 

prohlubování nebo naopak k zeslabování genderových nerovností v 

době 1. lockdownu na jaře 2020?



Teoretické zakotvení a dosavadní výzkumy

Ad a)

Výšení genderové rovnosti:

Pandemie přispěla k větší účasti mužů na péči a domácích pracích díky:

(3 hypotézy)

i)   „zviditelnění“ péče a domácích prací pro muže (Fodor et al. 2020)

ii)  vystavení potřebě péče (Shafer et al. 2020)

iii) dostupnosti mužů v rodině (Bianchi et al. 2000)



Teoretické zakotvení a dosavadní výzkumy

Ad b) Pandemie přispěla k prohloubení genderových nerovností: 
* symbolické dichotomie/ genderovanost ne/placené práce - domov spojen s feminitou, i když muž v 

domácnosti

* dělání genderu - v souladu s očekáváním poskytuje orientaci v chaosu, pocit jistoty (Hennekam a 

Shymko 2020; Somogyi a Gergely 2021) (ale různý dopad na well-being rodičů)

Naše teoretická východiska: 

• dělání + rozvolňování genderu (doing a undoing gender)

• path-dependency -tendence lidského jednání ke kontinuitě i za změněných podmínek (Pfau-

Effinger 2005) - model hlavního živitele a sekundární živitelky/ hlavní pečovatelky

Statistická data za ČR:
- PAQ research: výrazné narušení psychické pohody matek (nikoliv otců) 

- Vohlídalová 2020: čas péče u matek narostl na 30 hod a otců 18 hod týdně; čas placené práce 

klesl podobně 



Data a metoda

28 polostrukturovaných rozhovorů se 14 rodičovskými páry s dětmi do 12 let

a) každý rodič z páru dotazován zvlášť v květnu 2020

b) střední a vyšší střední třída (SŠ a VŠ; 5 krajů; oba rodiče zpravidla 

placené zaměstnání před 1. lockdownem; 1 homoparentální rodina; 1-3 

děti v rodině)

Konstruktivistická verze grounded theory (Charmaz 2006)

a) analýza jednotlivých rozhovorů

b) porovnávání výpovědí komunikačních partnerů a partnerek

Na základě analýzy čtyř kategorií jsme identifikovaly strategie, jakými muži a ženy 

v párech reagovali na nárůst neplacené reprodukční práce během prvního 

lockdownu a které vedly k posílení nebo naopak oslabování genderové dělby 

práce v párech.



Rozdělení práce a péče v období lockdownu: „dělání genderu“

- Automatické přebírání nárůstu péče ženami (počáteční absence vyjednávání)

- Ženy hlavními manažerkami domácností i vykonavatelkami péče (i přes

zapojení mužů): „dělání genderu“ podle zažitých genderových norem

“Snažily [Adéla s dcerami] jsme se to [školní látku] dohnat, a to už bylo nad mý síly, takže jsem

řekla manželovi, že musí něco dělat taky, s tou starší aspoň, takže to docela vlastně vzal, že asi

jako je potřeba pomoct s úkolama, a docela ho to i bavilo, protože jsme si rozdělili, že teďka vlastně

dělá takový ty ústní cvičení z matematiky, protože má radši matiku.” (Adéla, OSVČ, 2 děti, 10 a 8

let)

- Odlišné dopady stejných okolností: flexibility práce, finančního zajištění, bydlení,

ztráty jejího a jeho zaměstnání

- Využití externalizace péče



…ale i „rozvolňování genderu“:

- pouze u dlouhodobě relativně egalitárně fungujících párů

- zásadní význam vyjednávání dělby práce mezi partnery

- dělba péče „na směny“ zajistila čas „mimo rodinu“ (na práci, na čas pro sebe) 

oběma v páru

“...já potřebuji ve středu něco udělat, takže dobrý, ve středu si odjeď, ale já 

zase potřebuji ve čtvrtek. Takže jsme takhle jako začaly plánovat, až z toho 

po nějaké době byly pravidelný dny.” (Zuzana, zaměstnankyně, 3 děti, 12, 

11 a 5 let)

“...první 3 dny [syn] bušil na dveře a prostě tady řval. Myslím si, že (Luboš) 

měl pocit, že nemůžu pracovat z domova...Ale to si prostě nějak jako 

sedlo.” (Lada, zaměstnankyně, 2 děti, 7 a 2 roky)



„Jeho“, „její“ a/nebo „jejich“ příběh 

- Zásadně se lišily interpretace situace obou partnerů:

Učení se s dětma, to jsem do covidu tolik, nebo skoro vůbec nedělal (…). [V lockdownu] jsme se 

snažili [výuku] nějak spravedlivě rozložit, abysme se těm dětem mohli věnovat. Což pro 

manželku mohlo bejt pozitivní v tom, že se části přípravy zbavila. Ale pro mne to byl extrémní 

nárůst času v porovnání s tím, jak jsem s dětma a přípravou do školy trávil [čas] před tím. (Milan, 

zaměstnavatel, 2 děti, 9 a 12 let)

Musím říct, že teda velký záhul [v lockdownu] bylo učení se s dětma. Naučit se to, vůbec jim 

dát nějaký řád (…). Tak vlastně místo práce od pondělí do pátku jsem se s nima učila do těch 

dvou, tří hodin, a pak teprve jsem mohla jít pracovat. Ale pak se zase dělala večeře, tak člověk 

musel odběhnout a já jsem všechno dodělávala až po nocích, po večerech (…). Bylo to náročný. 

(Magdalena, manželka Milana, OSVČ, 2 děti, 9 a 12 let)

- Naopak sblížení perspektivy v párech s egalitární dělbou práce



Veřejné a soukromé

- symbolické zdůraznění hranice mezi sférami soukromou a veřejnou spojené s 

„děláním genderu“, redefinice určitých aktivit – příklad nakupování

(…) a třeba u nás jsem vždycky [tj. v době před lockdownem] nakupovala všechny 

potraviny jenom já, a teď [během lockdownu] jenom on [manžel], protože to bylo 

rizikový a já jsem se bála chodit ze začátku do těch velkých obchodů (…). 

(Vanda, zaměstnankyně, 2 děti, 8 a 5 let)

- “separace“ (fyzické oddělování soukromé a veřejné sféry) spojená s odlišnou 

mírou osvobození se od pečovatelských povinností 

- Lokalizace žen do prostoru domova X možnost opustit domov stejná pro oba 

partnery



„Vlastní pokoj“

- Ženy a muži neměli stejný přístup k „vlastnímu pokoji“

- Ani dostatečně velké bydlení nezaručovalo ženám vlastní prostor

- Kromě fyzického prostoru se jednalo i o prostor „mentální“

- Ženy vynakládaly „emocionální práci“, aby mužům umožnily „vlastní pokoj“ mít:

Když pak nám začalo víc práce, tak jsem víc času strávil v dětským pokojíčku (...) . Tím, že jsem 

měl hodně telefonátů, tak jsem tam měl větší klid. Takže jsem se vždycky zavřel, na pár hodin 

minimálně jsem zmizel a pak jsem třeba vždycky jenom šel zkontrolovat, co se děje, a pak jsem 

zase zmizel. (Hynek, zaměstnanec, 2 děti, 5 a 1 rok)

Pro něj to [práce z domova] musí bejt těžký, a i pro mě (…). [když pracuje doma] mám furt 

tendenci, že musím držet děti potichu, aby ho nerušily. (Hermína, rodičovská, 2 děti, 5 a 1 rok)



Diskuse a závěr 

• Podobné okolnosti a podmínky → různé strategie, různý průběh i dopady

• Počáteční „šok“ vs. (dlouhodobější) kontinuita: klíčové - pro volbu strategie

zvládání nárůstu požadavků na reprodukční práci – strategie rozdělení péče a

práce v páru před pandemií (koncept path dependency - kontinuita jednání a

obtížnost změny /odbočení z kolejí či známé cesty, a to i v období různých krizí;

prohloubení dřívějších tendencí)

– Rozvolňování genderu: vyjednávání a posílení egalitárních rysů dělby práce

– Dělání genderu: samozřejmost dělby práce, odlišné vnímání jeho a jejího

lockdownu, posílení tradičních rysů dělby práce

• Rozvolňování genderu: obtížnější začátky, ale větší dlouhodobá spokojenost

• → Otázka: Trvanlivost změn směrem k vyššímu zapojení mužů do reprodukční 

práce? Tendence k tradiční dělbě – návrat do „starých kolejí“



Omezení

Limitace vzorku:

• Relativně homogenní vzorek dvourodičovských rodin s malými dětmi → 
pochopení genderové dynamiky ve „středostavovských“ rodičovských 

párech s dětmi

• Nelze prozkoumat osy z(ne)výhodnění u jiných typů rodin (situace rodin 

sólo rodičů, rodičů bez finančních rezerv, bez českého občanství apod.)



Děkujeme za pozornost. 


