
Mgr. Kristina Kalitová, Ph.D. 

Katedra výchovy k občanství, Ostravský univerzita, Ostrava, Czech Republic, Fráni Šrámka 5, 
Ostrava, 709 00, Česká republika 
kristina.kalitova@osu.cz 
 

Autorka působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Oborově se zaměřuje na témata 
týkající se sociální spravedlnosti, genderu a problematiky péče o děti mladší tří let. 

 

Reforma dětských skupin v ČR ve vztahu k genderové rovnosti a slaďování 

rodinného a pracovního života 

Abstrakt: V dnešní době je péče o děti ve věku do tří let věku zajišťována především dětskými 

skupinami, jejichž cílem je podpora rodičů při každodenním slaďování pracovního a rodinného 

života. Právě problematika slaďování rodinného a pracovního života, dostupnost institucionální 

péče a otázky genderové rovnosti se v současné době stávají velmi diskutovanými, vzhledem 

k plánované reformě dětských skupin. Ta má zajistit zvýšení kapacity dětských skupin na území 

ČR, což má umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi do věku tří let na trh práce. Ve veřejném 

prostoru se ale vůči této reformě ozývají i výrazně kritické ohlasy, proto je cílem příspěvku 

diskuse/analýza současné podoby fungování dětských skupin a jejich komparace 

s navrhovanou reformou, a to ve vztahu k genderové rovnosti a postavení pečujících v české 

společnosti. Cílem příspěvku je odborně zhodnotit, zda je tato reforma v souladu s prioritami a 

postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen a jaké překážky jsou normativnímu 

požadavku genderové rovnosti kladeny v praxi. 
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