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ABSTRAKT
This bachelor thesis deals with the position of women raising small

children on the labor market. The thesis consists of a theoretical and a

practical part. The theoretical part explains the basic concepts

characterising the labor market, deals with the issue of employment of

women and achieving the work-life balance. The practical part

introduces a research carried out in the company Československá

obchodní banka. The aim of this research is to examine the current

level of the work-life balance support in this company.

ABSTRAKT
Bakalářská práce je zaměřena na postavení žen s malými

dětmi na trhu práce. Bakalářská práce se skládá z teoretické

a praktické části. Teoretická část vysvětluje základní pojmy

charakterizující trh práce, zabývá se zaměstnaností žen a

slaďováním rodinného a pracovního života. V praktické

části je představena společnost Československá obchodní

banka, a.s., ve které proběhl výzkum za účelem zjištění

současného stavu podpory slaďování rodinného a

pracovního života.

METODIKA
Pro zpracování BP byl zvolen kvantitativní,

ale i kvalitativní výzkum. Byly použity dvě

rozdílné metody, a to dotazníkové šetření a

strukturované rozhovory.

Výzkumným vzorkem byly zaměstnankyně

ČSOB, které mají malé dítě.

CÍL
Cílem práce je analyzovat zaměstnanost

žen s malými dětmi na trhu práce,

posoudit v Československé obchodní

bance, a.s. současný stav opatření, která

vedou k usnadnění návratu žen po

mateřské a rodičovské dovolené a k

propojení rodinného a pracovního života.

„Banka je velká a má mnoho možnosti, které 

úplně nevyužívá.“

„Více vstřícnějších manažerů, aby bylo možné 

opravdu na částečné úvazky pracovat.“

„Podpora banky je velmi rozdílná na 

centrále a na ostatních pobočkách“

NÁVRHY
- Zlepšit kontakt se zaměstnankyněmi na MD/RD

- Zvýšit pracovní možnosti pro maminky na RD

- Větší možnosti využití flexibilních forem práce

- Rozšíření benefitů i na pobočky v ostatních městech

- Pořádání workshopů nejen na centrále v Praze

- Více motivovat budoucí maminky k členství v Programu

pro maminky a tatínky v ČSOB
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