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Olomouc – Mladí lidé nechtějí z venkova odcházet. Moravský venkov je krásným 
místem pro život. Občanská vybavenost a omezený počet nových pracovních míst 
však situaci mladých rodin stěžuje. Nicméně se jedná o problematiku, kterou 
chceme a také umíme řešit a Místní akční skupiny mohou výrazně pomoci. 
 
Výzkumníci z olomoucké obecně prospěšné organizace Civipolis (ve spolupráci s 
Katedrou politologie a evropských studií FF UP) uskutečnili v rámci projektu Rovné 
příležitosti a zapojení žen v problematice venkova sérii polostrukturovaných 
rozhovorů s ženami, které se úspěšně po ukončení mateřské dovolené či v jejím 
průběhu vrátily na trh práce. Jedním z hlavních cílů našeho projektu je snaha o 
zachycení bariér, které stěžují ženám v úspěšném návratu do zaměstnání na 
moravském venkově.  
 
V průběhu zimních měsíců jsme úspěšně ukončili první fázi našeho výzkumu. Bylo jím 
dotazníkové šetření zaměřené na problematiku diskriminace žen na trhu práce na 
venkově. Samotné dotazníkové šetření však neumožnilo postihnout celou řadu 
specifik, se kterými se v této oblasti setkáváme. Ve svém bádání proto výzkumníci 
pokračovali serií polostrukturovaných rozhovorů, které byly vedeny se ženami, 
kterých se tato problematika přímo týkala.  
 
První závěry jsou velmi zajímavé a zvolená kvalitativní technika dotazování nám 
umožnila postihnout řadu podrobností. V rámci analýzy rozhovorů jsme se setkali s 
dvěma základními problémy, které respondentky uváděly. Prvním z nich je týká 
nedostatku pracovních pozic na venkově, což nutí zejména mladé rodiny za prací 
dojíždět, často velmi komplikovaně, a zároveň zde existuje poměrně velký tlak na 
brzký návrat do práce mladých maminek, které jen velmi složitě hledají místo pro své 
děti v předškolních zařízeních. Druhým problémem je nedostatečná síť předškolních 
zařízení na venkově. Zvláště v malých obcích je tento problém palčivý. Větší města 
přeci jen nebízejí mnohem větší obslužnost z hlediska těchto služeb, avšak nutnost 
neustálého každodeního cestování vstupuje negativně do rodinného života a přináší 
řadu kompikací. Na základě rozhovorů jsme získali také celou řadu postřehů, velmi 
praktických, jak situaci, alespoň částečně, zlepšovat. Na řadě řešení se mohou také 
podílet Místní akční skupiny, a bude tak velkou výzvou, aby programy zaměřené na 
tuto problematiku byly součástí příštího programovacího období. 
 
Se závěry se bude moci odborná I laická veřejnost seznámit v závěrečné zprávě k 
projektu. Na jejím základě vznikne také populárně-naučná příručka, která bude 
obsahovat hlavní návrhy řešení zjištěných problémů v oblasti rovného postavení žen 



 

a mužů na moravském venkově. Bude dostupná online na webových stránkách 
partnerských MAS, www.civipolis.cz, www.sblizenipolitikou.cz a www.unives.eu. 
Podrobnosti o výsledcích výzkumů se budou moci zastupitelé, starostové i 
představitelé neziskovek dozvědět na konferenci, která je plánovaná na září tohoto 
roku. 
 
Kontakt: Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová – ředitelka Civipolis o.p.s., info@civipolis.cz, 
607085255 
 

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám 
šanci, který je financován z Norských fondů.“  

Odkazy na webové stránky 
Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz 
Norské fondy: eeagrants.org 
Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz  

 


