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PROČ ZKOUMAT, JAK LIDÉ TRÁVÍ ČAS?
Jedno ze základních každodenních rozhodnutí je to, jak
naložíme s 24 hodinami, které máme dnes k dispozici.
O čase můžeme přemýšlet jako o zdroji, jehož máme každý
k dispozici omezené množství a jehož využití ovlivňuje do
značné míry náš život. Současným diskusím o délce týdenní
pracovní doby, flexibilních formách práce, institucionálním
zajištění péče o děti (mateřské školy, jesle), rovnosti žen
a mužů na trhu práce nebo dostupnosti volnočasových
aktivit je společné centrální téma času a jeho využití.

Záměrem této zprávy je představit základní výsledky
založené na metodě časových snímků využitých v České
republice vůbec poprvé ve výzkumu Proměny české
společnosti. Předložené údaje dokládají, jakým činnostem
a v jakém rozsahu se v průběhu běžného dne věnují Češi
a Češky. Vedle věku a ekonomické aktivity se využívání času
liší zásadním způsobem podle pohlaví. V této zprávě je proto
kladen důraz na rozdílné trávení času muži a ženami

Výzkumy trávení času jsou dnes standardem ve většině zemí
světa. Umožňují získat komplexní údaje o způsobu života
různých skupin obyvatel, které jsou cenným informačním
zdrojem při plánování sociálních politik. Ačkoli je pravidelná
realizace výzkumů užívání času doporučována na úrovni
Evropské unie, Česká republika dosud rozsáhlé statistické
šetření tohoto typu neuskutečnila. Jedním z cílů výzkumu
Proměny české společnosti (informace o něm na straně 21)
je proto přinést za Českou republiku první informace tohoto
typu.

První část zprávy charakterizuje strukturu všedního
a víkendového dne v české populaci starší 18 let. Podává
informace o rozložení aktivit během dne a podílu obyvatel,
kteří se do jednotlivých činností v dané době zapojují.

Výzkumy užívání času představují významný zdroj
informací o:
 objemu placené a neplacené práce
 způsobu a rozsahu péče o děti a dospělé,
 sladění práce a rodiny, rovnosti mužů a žen
 množství a způsobu trávení volného času

Druhý oddíl nazvaný „Profily vybraných skupin“ seznamuje
s trávením času ve vybraných sociálně-demografických
skupinách. Tato část ilustruje některé základní rozdíly ve
využívání času podle pohlaví a ekonomické aktivity.
Třetí část zprávy přináší podrobnější informace o čtyřech
základních typech činností – placené práci, domácí práci,
péči o děti a dospělé a volném čase. Ukazuje, kolik času
zaujímají v běžném dni mužů a žen a na jakých dalších
faktorech závisí množství času, které jim věnujeme.
Čtvrtá část popisuje, do jaké míry pociťují Češi a Češky ve
svém životě nedostatek času a poukazuje na souvislost takto
vzniklého stresu a zdraví. Vedle časové tísně se i zabývá
nedostatkem spánku.

 kvalitě života různých skupin obyvatel

INTERPRETACE UKAZATELŮ POUŽITÝCH VE ZPRÁVĚ
PRŮMĚRNÉ TRVÁNÍ ČINNOSTI BĚHEM DNE

Průměr doby strávené danou činností všemi lidmi v určité
skupině. Započítáni jsou i ti, kteří v den vyplňování
dotazníku danou činnost neprováděli.
Tento ukazatel charakterizuje typické trávení dne ve
vybrané skupině a je vhodný ke srovnání skupin (podle
pohlaví, věku atd.). Neslouží k přesnému vystižení
individuálního trávení konkrétního dne.

PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ V BĚŽNÝ DEN VYKONÁVAJÍ
DANOU ČINNOST

Podíl osob, které během typického dne vykonávají danou
činnost. Tento ukazatel neříká, jaký podíl osob dělá danou
aktivitu alespoň někdy nebo jaký podíl osob provádí činnost
každý den.

Týdenní pracovní doba a čas dojížďky do/ze zaměstnání
jsou odvozeny nikoli z časových diářů, ale z přímých otázek.
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ČASOVÝ DIÁŘ VE VÝZKUMU PROMĚNY ČESKÉ SPOLENČNOSTI

Časový diář měl formu tabulky, v níž respondenti
vyznačovali, které aktivity vykonávali v jednotlivých
půlhodinách během včerejšího dne (resp. od 6:00
včerejšího dne do 6:00 současného dne).

1. spánek
2. osobní péče a stravování

Respondenti mohli zvolit jak jednu aktivitu, tak i více
souběžných činností. Vybírali z 24 druhů činností, které lze
rozdělit do 6 základních skupin.

5. domácí práce

7. volný čas

vaření, mytí nádobí

odpočinek

osobní hygiena, oblékání se

úklid, praní, žehlení, vysávání

dobrovolnická činnosti

stravování, pití

opravy a údržba domu, zahrady, auta

náboženská činnost

nakupování, pochůzky

trávení času s rodinou/přáteli

3. cestování, dojíždění
4. placená práce a studium

6. péče o děti a dospělé

sport, cvičení, pobyt venku

zaměstnání (včetně přesčasů, práce
z domova, samostatně výděl. činnosti)

péče o děti („přímá péče“)

koncert, divadlo, muzeum atd.

studium, vzdělávání se

hraní a povídání si s dětmi

internet, sociální sítě

přestávky mezi prací a studiem

péče o dospělé se zvláštními potřebami,
seniory

hraní her (na počítači, tabletu, telefonu)
televize, DVD, videa
čtení, poslech hudby, rádia

METODICKÉ POZNÁMKY

Vzorek byl vybrán vícestupňovým stratifikovaným
náhodným výběrem. Jednotkou výběru byly domácnosti
s alespoň jedním obyvatelem schopným domluvit se česky.
Sběr dat probíhal od 7. července do 30. října 2015.
Časové diáře vyplnilo 8 038 dospělých. Analýzy v této
zprávě však pracují s různým počtem respondentů
v závislosti na tom, která populační skupina je předmětem
zájmu. Počty respondentů jsou uvedeny v poznámce
k jednotlivým grafům.
Údaje prezentované v této zprávě pocházejí z výběrového
šetření, podléhají tedy náhodné chybě výběru. Všechny
závěry týkající se rozdílů mezi skupinami obyvatel zmíněné
v této zprávě jsou učiněny na hladině významnosti 0,05.

Údaje byly převáženy tak, aby byly reprezentativní pro
populaci České republiky 18+ vzhledem ke kraji
bydliště, pohlaví, věku a vzdělání.
Pokud respondent uvedl v jednom časovém bloku více
činností, je délka činnosti vážena počtem činností v daném
bloku. Pro sestavení průřezů všedním a víkendovým dnem
byla v případě více činností v jednom časovém bloku
vybrána primární činnost.
Pokud není uvedeno jinak, údaje vyjadřují průměr za všední
dny i víkendy.
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PRŮŘEZ VŠEDNÍM DNEM A VÍKENDEM

CO DĚLÁME V BĚŽNÝ DEN….

Spánek, osobní péče a stravování patří do denního
programu drtivé většiny lidí. Podobně se 99 % dospělých
Čechů jak ve všední den, tak o víkendu věnuje alespoň na
chvíli nějaké volnočasové aktivitě.
Polovina dospělých ve všední vykonává placenou práci,
o víkendu je to každý třetí. Podobné hodnoty platí pro
cestování a dojíždění.

Podíl osob vykonávajících aktivitu
během všedního dne a víkendu
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Domácím pracím se v typický den věnuje přes 80 % lidí. Péči
o děti a dospělé poskytuje v běžný den téměř jeden dospělý
ze tří.

všední den

víkend

n = 8 038

… A V JAKÝ ČAS?
Ve všední den vstává většina dospělých lidí před sedmou
hodinou. 40 % lidí je vzhůru už před šestou, po půl osmé spí už
jen třetina lidí a po půl deváté desetina. O víkendu vstáváme
později. Před šestou je vzhůru 25 % lidí a po půl deváté ještě
spí téměř pětina lidí.
Osobní péče a stravování se během všedního dne i víkendu
odehrávají nejčastěji mezi 6.00 a 8.30. Alespoň na chvíli se
v tuto dobu stravování a osobní péči věnuje 60 % dospělých.
V čase od dvanácti do jedné odpoledne se stravuje čtvrtina
lidí, podobně mezi šestou a sedmou večer.
Cestování a dojíždění ve všední den vrcholí v době od 6:00 do
8.30 a poté mezi 15.00 a 18.30. O víkendu je míra dojíždění
během celého dne podobná a na cestě jsou v jednotlivých
časech vždy dva až tři lidé ze sta.
Ve všední dny dominuje v dopoledních hodinách placená
práce. Mezi 9.00 a 14.00 se jí věnuje až 40 % populace, poté
podíl lidí vykonávajících zaměstnání klesá. Ve všední den se
placené práci po 17.00 věnuje asi osmina lidí. O víkendu tráví
v dopoledních hodinách placenou prací čas pětina lidí.

Domácí práce jsou nejčastěji vykonávány dopoledne od 9.00
do 12.00 a v o něco menší míře odpoledne od 15.00 do 18.00.
O víkendu jsou domácí práce nejrozšířenější dopolední
aktivitou. Například mezi desátou a půl jedenáctou pracuje
v domácnosti více než každý třetí. Domácí práce provádíme po
20.00 jen zřídka. Mezi osmou a půl devátou jimi tráví čas 5 %
dospělých.
Péče o děti a dospělé je rovnoměrně rozložena během celého
dne, o něco častější je však odpoledne než dopoledne.
Zatímco domácí práce vykonávají Češi více o víkendu, péči
o děti poskytují ve všední den a o víkendu v podobné míře.
Volný čas se ve všední den i o víkendu soustředí do večerních
hodin (mezi 19.00 a 22.00). V této době se nějaké volnočasové
aktivitě věnuje mezi 50 až 70 % české populace. Ve všední den
si v dopoledních hodinách volného času užívá ne více než 15 %
lidí. O víkendu je dopolední zapojení do volnočasových aktivit
častější, kolem desáté hodiny stoupá téměř k 25 %.
Ve všední den i o víkendu chodí lidé většinou spát po 22.00.
Před desátou spí dva z deseti, po jedenácté už sedm z deseti
lidí. Po půlnoci zůstává vzhůru méně než jeden z deseti.

Mezi tři nejdéle trvající činnosti v typický den
patří spánek (8 hodin), placená práce (3 hodiny
10 minut) a sledování televize (2 hodiny).
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Spánek

Osobní péče, stravování

Cestování, dojíždění

Zaměstnání, studium

Průřez víkendovým dnem

Průřez všedním dnem

Domácí práce

Péče o děti a dospělé

Volný čas
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PROFILY TRÁVENÍ ČASU VYBRANÝCH SKUPIN

OBECNÁ POPULACE DOSPĚLÝCH

V obecné populaci dospělých spí ženy o 10 minut déle než
muži. Průměrná doba spánku u nich činí 8 hodin, u mužů je
to 7 hodin a 50 minut. Čas věnovaný osobní péči
a stravování je u obou pohlaví srovnatelný, a to zhruba
2 hodiny denně.

Ženy naproti tomu věnují více času práci v domácnosti
a péči o děti i dospělé. Ve všední den ženám zabere práce
v domácnosti v průměru tři hodiny a péče o děti i dospělé
téměř hodinu a půl. U mužů se jedná o 2 hodiny domácích
prací a půl hodinu péče.

Pohled na rozvržení času v obecné populaci dospělých jasně
ukazuje, že čas žen je výrazněji orientován na péči
o domácnost a děti, u mužů je oproti tomu více zdůrazněna
oblast placené práce. Průměrná žena věnuje práci
v domácnosti více času než placené práci. U mužů platí
opak.

Pokud sečteme čas strávený placenou prací, prací
v domácnosti a péčí o děti a dospělé, u mužů tento čas činí
7 a čtvrt hodiny ve všední den, u žen je to 7 a půl hodiny.
Ženám ve výsledku zbývá méně volného času, a to
především o víkendu. O víkendu se nůžky mezi ženami
a muži rozevírají, protože doba strávená placenou prací
u mužů se sníží více než doba věnovaná péči o domácnost
a děti u žen. Muži mají o víkendu 7 a půl hodiny volného
času, ženy 7 hodin.

Ve všední den zabírá placená práce mužům v průměru
4 hodiny 40 minut. U žen jsou to 3 hodiny. Podílí se na tom
jednak skutečnost, že zaměstnanost žen je nižší než u mužů,
tak častější využití zkrácených úvazků i kratší pracovní doba
v rámci práce na plný úvazek (podrobnosti na stranách 9
a 10). V souladu s tím stráví muži také delší dobu
cestováním, které zahrnuje i dojížďku do zaměstnání.

Čas žen je výrazněji orientován na péči
o domácnost a děti, u mužů je oproti tomu více
zdůrazněna oblast placené práce.
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n = 8 038
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ZAMĚSTNANEC NA PLNÝ ÚVAZEK 18-50 LET, PARTNER(KA) A DĚTI DO 18 LET V DOMÁCNOSTI

Zaměříme-li se na užší věkovou skupinu a pouze na
zaměstnance na plný úvazek s partnerem(kou) a dětmi do
18 let v domácnosti, rozdíly mezi muži a ženami přetrvají.

Ženy naopak denně věnují o hodinu a 40 minut více času
domácím pracím a péči o děti a dospělé. Součet placené
a neplacené práce včetně péče činí u žen 9 a půl hodiny,
u mužů je to 8 hodin a 50 minut.

Ženy spí o čtvrt hodinu déle než muži (zde i dále průměr za
všední den a víkend), osobní péče a stravování zabírá
mužům i ženám stejně času, zhruba hodinu a tři čtvrtě.

Ženám zbývá ve všední den o 40 minut méně volného času
než mužům. O víkendu rozdíl vzroste na 1 hodinu 10 minut.

Průměrný denní čas strávený placeným zaměstnáním je
u žen o hodinu kratší než u mužů. Ženy navíc o 10 minut
méně cestují a dojíždějí.

1:45

7:49

Žena zaměstnaná na plný úvazek tráví více
času péčí o domácnost a děti než muž
pracující na plný úvazek.
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NA MATEŘSKÉ (RODIČOVSKÉ ) DOVOLENÉ, TRVALE V DOMÁCNOSTI
Z důvodu velmi nízkého počtu mužů na rodičovské dovolené
a trvale v domácnosti ve vzorku jsou prezentovány údaje pouze
za ženy

Volného času má žena zaměstnaná na plný úvazek a žena
na mateřské/rodičovské dovolené stejně a podobné
množství času tráví také stravováním a osobní péčí. Domácí
práce vykonávají v obdobném rozsahu.

Profil ženy na mateřské/rodičovské dovolené či trvale
v domácnosti se podobá trávení času ženou zaměstnanou
na plný úvazek s partnerem a dětmi v domácnosti. Hlavní
rozdíl spočívá v tom, že placená práce je u žen na
mateřské/rodičovské dovolené nahrazena péčí o děti,
a tyto ženy spí zhruba o 20 minut denně méně.

7:30

1:41 0:15

Profil ženy na mateřské/rodičovské je velmi
podobný profilu ženy zaměstnané na plný
úvazek – s tím rozdílem, že zaměstnání je
nahrazeno péčí o děti.
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SENIOŘI, STAROBNÍ I PRACUJÍCÍ STARŠÍ 55 LET

V životě seniorů hraje placené zaměstnání minimální roli ve
srovnání s mladšími ročníky. Placené práci se muži-senioři
věnují v průměru tři čtvrtě hodiny denně, ženy méně než
půl hodiny.

Spánkový rozdíl mezi muži a ženami, který existuje v jiných
skupinách, se mezi seniory smazává. Stejně tak je
srovnatelná doba strávená stravováním a osobní péčí.
I přes malý objem času, který seniorům zabírá zaměstnání,
je mezi pohlavími stále patrný rozdíl. Muži senioři tráví
placenou prací o 20 minut déle než ženy. Ženy naproti
tomu věnují domácím pracím a péči o děti a dospělé stále
zhruba o hodinu více než muži. Volného času pak mají o tři
čtvrtě hodiny méně.

Čas, který se jim tím uvolní, rozdělují mezi více aktivit, spíše
než aby ho přesměrovali jen do jedné z nich. Senioři spí
v běžném dni déle, než činí populační průměr. Delší dobu
tráví stravováním a osobní péčí. Senioři také disponují
větším množstvím volného času a více času věnují domácím
pracím.
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STUDENTI
Studenti jsou spolu se seniory a nezaměstnanými skupina
s nejdelší průměrnou dobou spánku. V běžný den spí studenti
zhruba 8 a půl hodiny. Studium není časově tak náročné jako
práce na plný úvazek, v běžný den zabírá méně než 3 a půl
hodiny. Jejich doba cestování a dojíždění je ale se zaměstnanci
srovnatelná.

Dvacetiminutový rozdíl ve spánku mezi muži-studenty
a ženami-studentkami je na hraně statistické rozlišitelnosti.
Jak stravování a osobní péče, tak cestování zabírá mužům
a ženám srovnatelný čas, stejně tak doba věnovaná studiu
(včetně zaměstnání) má podobný rozsah.
Studující ženy se věnují domácím pracím o 40 minut denně
déle než muži-studenti a volnočasovými aktivitami naopak
tráví o 50 minut méně.

Studenti disponují nadprůměrným množstvím volného času,
i když o něco méně než senioři. Domácími pracemi tráví kratší
dobu než je běžné ve zbytku populace.

8:40

2:05

0:47

3:18

1:40

0:15

7:12

Žena

Muž
8:18

2:04

0:49

3:29

1:04

0:09

Spánek

Osobní péče, stravování

Cestování, dojíždění

Domácí práce

Péče o děti a dospělé

Volný čas

8:02

Zaměstnání, studium

n = 453

n = 453
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AKTIVITY V BĚŽNÝ DEN
ZAMĚSTNÁNÍ
KOLIK HODIN TÝDNĚ PRACUJEME?
V roce 2015 byla průměrná týdenní pracovní
doba 41,2 hodin. Více než jeden z pěti lidí ale
pracoval týdně 46 a více hodin.

Obvyklá týdenní pracovní doba v hlavním zaměstnání činila
v roce 2015 v průměru 40,5 hodin. Pokud k tomu přičteme
dobu strávenou ve vedlejších zaměstnáních, dosáhla týdenní
pracovní doba 41,2 hodin.

Podíl pracujících podle délky týdenní
pracovní doby

Zaměstnanci na plný úvazek si týdně v průměru odpracují
43 hodin, zaměstnanci na zkrácený úvazek asi 27 hodin.
Nejdelší pracovní dobu hlásí osoby samostatně výdělečně
činné, a to 46,5 hodiny. Čtyři z deseti lidí pracují déle než 40
hodin týdně a pětina lidí dokonce 46 a více hodin týdně. Mezi
OSVČ je to každý druhý.

37%
24%

Práci na zkrácený úvazek využívá 5 % pracujících. Mezi
ženami je to 7,5 %, u mužů pouze 2,5 %. Téměř tři čtvrtiny
zaměstnanců na zkrácený úvazek tak tvoří ženy.

39 hodin a
méně

Mezi zaměstnanci roste pracovní doba s počtem
podřízených. Zaměstnanci bez podřízených pracují týdně
39,3 hodiny, zatímco pracovní doba lidí s jedním až deseti
podřízenými je téměř 43 hodin. Při více než 10 podřízených
se dostává k téměř 44 hodinám. Podobně podnikatelé se
zaměstnanci pracují týdně déle než podnikatelé bez
zaměstnanců.
Pracovní doba se liší podle nejvyššího dokončeného vzdělání.
U základního vzdělání dosahuje 36 hodin týdně, u středoškoláků a vysokoškoláků se její průměr pohybuje kolem
41 hodin.

22%

17%

40 hodin

41 až 45
hodin

46 a více
hodin
n = 4 093

Zaměstnání na zkrácený úvazek má 5 %
pracujících. Tři čtvrtiny z nich jsou ženy.

Týdenní pracovní doba podle věku a
pohlaví
50
40

S věkem pracovní doba roste. Mezi 18 a 24 rokem je její
průměr 32 hodin, maxima dosahuje mezi 45 a 54 lety, kdy
činí téměř 44 hodin. Poté opět klesá. Ve všech věkových
kategoriích je pracovní doba žen nižší než u mužů. Je to dáno
jednak větším výskytem zkrácených úvazků mezi ženami,
jednak je pracovní doba žen při plném úvazku nižší než
u mužů (podrobnosti na straně 10).
Pracovní dobu mají nejdelší lidé ve věku 45 až 54
let. Ve všech věkových kategoriích ženy
odpracují týdně méně než muži.

30
20
10
0
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
muž

žena

75 a
více

n = 4 093

VEDLEJŠÍ PRACOVNÍ ČI NNOSTI

Do délky pracovní doby se promítá rovněž typ práce. Týdně
nejméně odpracují pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
(35,2 hodin). U úředníků se týdenní pracovní doba pohybuje
kolem 38 hodin, mezi řemeslníky a opraváři je to zhruba 42
hodin. Řídící pracovníci a zákonodárci v průměru odpracují
44 a půl hodiny týdně.

Vedlejší pracovní činnost trvající alespoň 1 hodinu týdně
uvedlo 15 % pracujících. Většinu z těchto dalších aktivit
představují jednorázové dohody. Nejčastěji mají vedlejší
úvazek vysokoškoláci. Druhou činnost hlásí téměř jeden ze tří
vysokoškoláků, ale jen jeden z deseti lidí se středoškolským
vzděláním bez maturity. Pracující s vedlejší činností jí
v průměru věnují 10 hodin týdně.
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ZAMĚSTNANOST ŽEN A MUŽŮ

Zaměstnanost (tj. podíl pracujících v dané skupině) žen dosahuje
nižších hodnot než u mužů. Mezi muži ve věku 18 až 64 let činila
v roce 2015 zaměstnanost 83 %, u žen to bylo 67 %. Mezi ženami
ve věku 18 až 64 let najdeme jak víc nezaměstnaných, tak více
starobních důchodců, osob trvale v domácnosti a na rodičovské
dovolené. Zaměstnanost žen a mužů se odlišuje zejména ve
věkové kategorii 25 až 34 let, kde rozdíl činí 33 procentních bodů.

Zaměstnanost žen je ovlivněna rodinným životem ve větším
rozsahu, než je tomu u mužů. V první řadě se pracovní aktivita
žen výrazněji váže k typu domácnosti než zaměstnanost mužů. Ve
skupině do 50 let se muži a ženy žijící v jednočlenných
domácnostech neliší v úrovni zaměstnanosti. V partnerských
domácnostech je zaměstnanost žen nižší než zaměstnanost mužů
o 17 procentních bodů. V rodinách s dětmi do 18 let rozdíl roste
k 27 procentním bodům.

Zaměstnanost podle věku a pohlaví
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
muž

96%

94%
77%

Zaměstnanost žen je ovlivněna rodinným životem
v mnohem větší míře než u mužů. U žen se
zaměstnanost mění s typem domácnosti, počtem
dětí do 18 let v domácnosti i věkem nejmladšího
dítěte. Zaměstnanost mužů podléhá těmto vlivům
mnohem méně.
jednočlenná d.

70%

pár bez dětí

Zaměstnanost žen do 50 let věku se snižuje s počtem dětí do 18
let domácnosti. Od 86 % mezi ženami bez dítěte v domácnosti
klesá k 53 % u žen se 3 a více nezletilými dětmi.

Podíváme-li se jen na muže a ženy, kteří mají v domácnosti
nezletilé děti, u mužů neexistuje jasná vazba mezi věkem
nejmladšího dítěte v domácnosti a zaměstnaností. U žen je
naproti tomu souvislost patrná. Alespoň 1 hodinu týdně pracuje
necelých 30 % žen s dítětem do 1 roku věku a 85 % žen, které
v domácnosti nemají ani jedno dítě mladší 5 let.

n = 4 093

Zaměstnanost žen a mužů podle typu
domácnosti
92% 92%

Muži s jedním nezletilým dítětem v domácnosti mají naopak vyšší
zaměstnanost než muži bez dětí. Propad v zaměstnanosti je
patrný až u tří a více dětí. Muži bez nezletilých dětí v domácnosti
mají nezaměstnanost o více než 10 procentních bodů nižší než
muži s jedním či dvěma dětmi v domácnosti.

žena

75 a
více

muž

pár s dětmi

žena

n = 3 463, <50 let

Zaměstnanost podle počtu dětí do
18 let v domácnosti a pohlaví
90% 86%

97%

97%
70%

87%
68%
53%

0

1

2
muž

žena

3 a více
n = 3 463, <50 let
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TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBA ŽEN A MUŽŮ

Muži mají delší pracovní dobu než ženy. S průměrnými 43,2
hodinami odpracují týdně o téměř 6 hodin více než ženy (37,5
hodiny). Podílí se na tom jednak skutečnost, že ženy častěji
pracují na zkrácený úvazek, ale i při plném úvazku odpracují
týdně méně hodin. Muž zaměstnaný na plný úvazek tráví prací
týdně 44 hodin, žena 41,5 hodiny.

Muži a ženy podle délky pracovní doby
41%
37%
30%

30%
19%
14%

Týdenní pracovní doba se u žen odvíjí od
typu domácnosti i věku nejmladšího dítěte
v domácnosti zásadněji, než jakým
způsobem ovlivňují tyto okolnosti pracovní
dobu mužů.

39 hodin a
méně

40 hodin

muž

Stejně jako o zaměstnanosti platí, že pracovní doba žen se odvíjí
od rodinných okolností daleko více než u mužů. Srovnáme-li
single muže, muže žijícího s partnerkou a muže žijícího kromě
partnerky také s dětmi, rozdíly v pracovní době nejsou statisticky
prokazatelné. Naproti tomu ženy žijící s partnerem pracují týdně
o 4 hodiny méně než samostatně žijící ženy. Matky s dětmi do 18
let v domácnosti dokonce o 9 hodin méně.
Zatímco délka týdenní pracovní doby je mezi muži a ženami
žijícími
v jednočlenných
domácnostech
srovnatelná,
v partnerských domácnostech bez nezletilých dětí pracují muži
týdně o čtyři hodiny více než ženy. Pokud žijí v domácnosti děti,
je rozdíl dokonce devítihodinový.
Pracovní doba žen je dále závislá na věku nejmladšího dítěte
v domácnosti. U mužů podobný trend nenajdeme.

15%

13,8%

41 až 45
hodin

46 a více
hodin

žena

n = 4 093

Týdenní pracovní doba podle typu
domácnosti a pohlaví
37

46

pár s
dětmi
41
pár bez
dětí

45
44

jednočl
enná d.

44

žena

muž

n = 2 715, <50let

DOJÍŽDĚNÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ

Pracující Češi a Češky dojíždějí do zaměstnání v průměru necelých
50 minut (počítána cesta tam i zpět). Muži dojíždějí do svých
zaměstnání o něco déle, rozdíl však není příliš velký a činí asi
6 minut za den.
Nejčastěji lidé dojíždějí do práce mezi 20 až 30 minutami, jen 7 %
pracujících se stihne do a z práce dostat za méně než 10 minut.
15 % pracujících dojíždí za den 90 minut a déle.

Pracující lidé tráví dojížďkou do zaměstnání
v průměru zhruba 50 minut denně. Muži
dojíždějí o něco delší dobu než ženy.
Desetina lidí dojíždí hodinu a půl a déle.
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DOMÁCÍ PRÁCE

V běžný den tráví Češi domácími pracemi zhruba 2,5 hodiny.
O víkendu věnují zaměstnaní lidé péči o domácnost o půl
hodiny více ve srovnání se všedním dnem. Příprava jídla
a umývání nádobí v běžný den zabírají necelých 50 minut,
uklízení (včetně praní a žehlení) přes půl hodiny, opravy, práce
kolem domu a na zahradě trvají 40 minut a nakupování (včetně
pochůzek) půl hodiny.
Objem vykonaných domácích prací se liší podle věku. Nejvíce
času jimi tráví lidé ve věkové kategorii 65 až 74 let. Rozdílné
množství času tráveného péčí o domácnost je odrazem mimo
jiné různé úrovně ekonomické aktivity v jednotlivých věkových
skupinách.
Čas věnovaný práci v domácnosti mírně klesá s dosaženým
vzděláním, rozdíl je přitom patrnější u žen. Ženy vysokoškolačky
do 50 let věku při plném úvazku pracují v domácnosti necelé 2
hodiny denně, ženy se střední školou bez maturity 2,5 hodiny.
U mužů obdobu tohoto vztahu nenajdeme.

Hodiny domácích prací za den podle
věku a pohlaví
5
4
3
2
1
0
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 a
více
muž

žena

n = 8 038

V běžný den věnují Češi domácím pracím 2 a půl
hodiny. Ženy se podílí na péči o domácnost více
než muži. Domácí práce jim v průměru zabírají o
hodinu více než mužům.

ZAPOJENÍ MUŽŮ A ŽEN DO PRÁCE V DOMÁCNOSTI

Nejvýrazněji je objem péče o domácnost ovlivněn pohlavím.
Zatímco sféra placeného zaměstnání je spíše doménou mužů,
ženy se více podílí na péči o domácnost. Během typického dne
připravuje jídlo nebo myje nádobí 8 z deseti žen a méně než 4
z deseti mužů. Více než dvakrát tolik žen jako mužů v typický
den uklízí. V souhrnu vykonává během typického dne nějakou
domácí práci 93 % žen a 74 % mužů.
Muži ve srovnání s ženami vykonávají v běžný den nejčastěji jen
jeden ze zkoumaných typů domácích prací. Ženy provádějí
obvykle alespoň dva druhy domácích prací.

Podíl žen a mužů vykonávajících
domácí práce v běžný den
80%
64%
40%

35%

úklid, praní,
žehlení

opravy,
údržba

muž

KOLIK ČASU VĚNUJÍ MUŽI A ŽENY DOMÁCÍM PRACÍM?

Během typického dne stráví žena péčí o domácnost přes
3 hodiny, u mužů je to o hodinu méně. Jak úklidem, tak
přípravou jídla tráví ženy třikrát déle než muži. Muži naopak
předstihují ženy v čase stráveném opravami či prací na zahradě.
Podobné množství času věnují muži a ženy nakupování (včetně
pochůzek).
Příprava jídla, mytí nádobí, uklízení a žehlení
vykonávají častěji ženy. Muži se naopak více
soustředí na opravy a údržbu domu a zahrady.

34%

24%

22%

příprava
jídla, mytí
nádobí

49%

nakupování,
pochůzky
n = 8 038

žena

Hodiny domácích prací za den podle
pohlaví
0:20

příprava jídla
úklid

0:13

opravy

1:12
0:52

0:23

1:00

0:26

nakupování
muž

0:36
žena

n = 8 038
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V jednočlenných domácnostech osob do 50 let věku se doba
věnovaná péči o domácnost liší mezi muži a ženami minimálně
a statisticky neprůkazně. V partnerských domácnostech už ženy
věnují domácím pracím o tři čtvrtě hodiny času více než muži.
V rodinách s nezletilými dětmi je rozdíl téměř hodinový. U žen se
doba věnovaná domácím pracím také liší dle typu domácnosti.
Ženy s partnerem a dětmi mají tendenci věnovat domácím pracím
více času než ženy v jednočlenných domácnostech. U mužů tento
trend nepozorujeme.
V partnerských domácnostech ženy vykonávají 60 % objemu
domácích prací, v domácnostech s dětmi 66 %.
Podobně se doba výkonu domácích prací u žen liší podle počtu
nezletilých dětí v domácnosti. Nemá-li v domácnosti žena dítě
mladší 18 let, věnuje domácím pracím asi 2 hodiny denně. U žen se
dvěma nezletilými dětmi je to 2 a půl hodiny a u žen se třemi a více
dětmi přes 3 hodiny. Objem domácích prací vykonávaných muži se
podle počtu dětí v domácnosti tímto způsobem nemění.
U žen do 50 let se doba strávená domácími pracemi odvíjí od toho,
zda mají zaměstnání. Nepracující ženy do 50 let věnují domácím
pracím 2 hodiny 40 minut denně, pracující ženy 2 hodiny a 10
minut. U mužů se čas věnovaný péči o domácnost neliší v závislosti
na tom, zda mají zaměstnání.
Jak u mužů, tak u žen mírně klesá doba strávená domácími pracemi
s tím, jak se prodlužuje pracovní doba. Přesto platí, že při stejné
délce pracovní doby odpracují ženy v domácnosti o více než
půlhodinu ve srovnání s muži. Například ženy do 50 let pracující
týdně 46 a více hodin tráví 2 hodiny denně domácími pracemi,
muži se srovnatelnou pracovní dobou 1 hodinu 20 minut. Rozdíl
mezi muži a ženami v objemu vykonaných domácích prací tedy
nevysvětlí jen jejich v průměru odlišná pracovní doba.

Hodiny domácích prací za den podle
pohlaví a typu domácnosti
2:32

pár s
dětmi

1:26
2:22

pár bez
dětí

1:36
1:57

jednočle
nná d.

1:46
žena

n = 3 896,
<50 let

muž

Při stejné délce pracovní doby se ženy
zapojují do péče o domácnost více než
muži.

Hodiny domácích prací za den podle
týdenní pracovní doby a pohlaví
46 a více
hodin

1:56

1:22

41 až 45
hodin

2:15

1:31

40 hodin

2:11

1:35

39 hodin a
méně

2:09

1:28

žena

n = 2 338,
<50 let

muž

SOUVISLOST S POSTOJI K ROLI MUŽŮ A ŽEN

Dělba rolí v domácnosti může být odrazem preferencí a přání
partnerů. Ukazuje se však, že souhlas s tradiční rolí muže jako
živitele a ženy jako pečovatelky se jen slabě promítá do skutečného
rozdělení práce v domácnosti. Ženy, které rozhodně nebo spíše
souhlasí s tvrzením, že muž má vydělávat peníze a žena se starat
o domácnost, vykonávají v průměru 66 % objemu domácích prací.
Ženy, které spíše či rozhodně nesouhlasí, zastávají ale ve svých
domácnostech podobnou část prací – 63 %.
Obdobně u mužů souhlas či nesouhlas s tím, že muž má mít
stejnou zodpovědnost za domácnost jako žena, příliš nesouvisí
s tím, do jaké míry se do péče o svoji domácnost reálně zapojují.

nesouhlas s tradičním
rozdělením rolí

souhlas s tradičním
rozdělením rolí

34%

37%
63%

žena

muž

66%

žena

muž
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PÉČE O DĚTI A DOSPĚLÉ
PÉČE O DĚTI, HRANÍ S DĚTMI

V domácnostech s alespoň jedním dítětem mladším 18 let se
dospělí v průměru věnují přímé péči jednu hodinu a 40 minut.
Hraní s dětmi (včetně povídání si s nimi, pomáhání s úkoly či
doprovodu do kroužků) pak dospělým v těchto domácnostech
zabírá necelou hodinu.
Péče o děti je stejně jako práce v domácnosti doménou žen. Žena
s nezletilými dětmi v domácnosti věnuje přímé péči v průměru
2 a půl hodiny denně, muži se do péče zapojují v rozsahu 45
minut denně. V čase stráveném hraním s dětmi není rozdíl tak
velký, přesto je doba u žen stále dvojnásobná. V souhrnu tak ženy
tráví těmito aktivitami o dvě a půl hodiny denně déle než muži.
Zatímco ženy nenavyšují o víkendu čas, který věnují péči a hraní
s dětmi, u mužů se objevuje tendence trávit těmito činnostmi
o víkendu více času, a to především hraním s dětmi.
Čas věnovaný péči se zásadně odvíjí od věku nejmladšího dítěte
v domácnosti. U žen jako hlavních pečovatelek se věk
nejmladšího dítěte logicky odráží v časové náročnosti péče
mnohem více. V domácnostech s alespoň jedním dítětem do tří
let věku tráví ženy přímou péčí v průměru 4 a tři čtvrtě hodiny
denně, muži přes hodinu. Hraní s dětmi v těchto domácnostech
ženám zabírá hodinu čtyřicet minut, mezi muži je to hodina.
Pokud je nejmladšímu dítěti v domácnosti mezi 4 až 6 lety,
časová náročnost přímé péče se u žen snižuje téměř o polovinu
(na necelé dvě hodiny), u mužů klesne zhruba o jednu třetinu.
Zatímco u žen je čas strávený přímou péčí ve srovnání s hraním
a povídáním až trojnásobný, muži svůj menší objem času
věnovaný přímé péči a hraní s dětmi rozdělují rovnoměrně mezi
obě skupiny činností.
U žen se čas věnovaný péči podřizuje tomu, zda mají zaměstnání,
mnohem zásadněji než u mužů. Pokud žena s nejmladším
dítětem v domácnosti od 4 do 6 let nepracuje, věnuje se péči 5
hodin a 40 minut denně, zatímco u pracující ženy je čas téměř
poloviční (3 hodiny). Muž ať pracuje, či ne, tráví péčí u takto
starých dětí asi hodinu a tři čtvrtě.

PÉČE O DOSPĚLÉ
Péče o dospělé se zvláštními potřebami a seniory hraje
v denním programu obecné populace poměrně malou roli.
V běžný den ji poskytuje 5 % dospělých a průměrný čas za den
strávený touto aktivitou tak činí ani ne deset minut. Mezi
těmi, kteří tuto péči poskytují, jsou to ale už dvě hodiny za
den.

Hodiny péče o děti za den podle
pohlaví
1:10

hraní,
povídání

0:37

2:34
přímá
U
žen jako hlavních pečovatelek se doba
péče
strávená péčí výrazně
0:44 řídí věkem dětí a tím,
zda mají zaměstnání. U mužů hrají tyto vlivy
menší roli.
žena

muž

n = 2 047

U žen jako hlavních pečovatelek se doba
strávená péčí výrazně řídí věkem dětí a tím, zda
mají zaměstnání. U mužů hrají tyto okolnosti
menší roli.

Hodiny celkové péče o děti denně
podle pohlaví a věku nejmladšího dítěte
15-18 let
11-14 let
7-10 let
4-6 let
0-3 roky

0:34
0:15
0:37

1:37
2:24

1:01
1:39

3:33
6:38

2:07

žena

muž

n = 2 047

Do péče o dospělé se zapojují častěji ženy a nejvíce lidé mezi
45 až 64 lety. V této věkové skupině se věnuje péči o dospělé
během typického dne 10 % žen a 5 % mužů. Jedna ze tří žen
v tomto věku, které mají v domácnosti rodiče, poskytuje péči
o dospělé, zatímco u mužů je to jeden ze šesti.
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VOLNÝ ČAS

Volný čas jsou ty okamžiky, o jejichž využití rozhodujeme sami
a které nám zbývají, když jsou ostatní povinnosti splněny. Objem
volného času se tedy odvíjí od času stráveného ostatními
činnostmi. V běžný den připadá na průměrného Čecha 6 a půl
hodiny volného času. Zatímco pracující tráví volnočasovými
aktivitami 5 hodin denně, o víkendu jim mohou věnovat 6 a tři
čtvrtě hodiny.
Množství volného času se s věkem mění. Nejvíce volného času mají
mladí lidé do 24 let – denně je to přes 7 hodin. Poté objem
volného času klesá až k 5 hodinám u věkové kategorie 35 až 44 let.
S rostoucím věkem volný čas opět přibývá. Senioři starší 65 let si už
užívají přes 8 hodin volného času denně.
Tento věkový trend je odrazem odlišné ekonomické aktivity
v jednotlivých skupinách. Množství volného času mezi
nezaměstnanými do 50 let věku je podobně velké, jakým disponují
senioři.

Podíl volnočasových aktivit na celkovém
volném čase
0:08 0:03

0:18

0:02

televize
odpočinek

0:32

čas s rodinou/přáteli

2:05

čtení, hudba

0:33

internet
sport, cvičení

0:36

poč. hry

0:54

0:57

divadlo, kino, muzeum
dobrovolnická činnost
náboženská činnost

Hodiny volného času za den podle
věku

CO DĚLÁME VE VOLNÉM ČASE?

Nejběžnější a také nejdéle trvající volnočasovou aktivitou je
sledování televize. V typický den ji sledují tři dospělí ze čtyř
a televize nám v průměru zabírá 2 hodiny denně – tedy téměř
třetinu celkového volného času. U seniorů jsou to přes 3 hodiny
a k televizi v běžný den usedá téměř 90 % z nich. Naopak mezi
mladými do 25 let sleduje televizi v běžný den jen každý třetí.
Zhruba jednu hodinu se oddáváme odpočinku. Ten má ve svém
denním programu přes polovinu dospělých. Mezi seniory odpočívá
během dne více než 6 lidí z deseti. Necelá hodina připadá také na
trávení času s rodinou a přáteli. Tímto způsobem tráví volný čas
v typický den každý druhý dospělý. U mladých lidí je to více než
mezi seniory.
Kolem půl hodiny denně si čteme a posloucháme hudbu.
V kategorii do 34 let to v běžný den dělá jeden dospělý ze tří, mezi
seniory staršími 65 let je to téměř dvakrát tolik. Dalších 30 minut
nám zabírá sport a cvičení včetně pobytu venku. Tyto aktivity
provozuje v běžný den třetina lidí. Mezi seniory je to téměř tolik,
kolik mezi mladšími ročníky.

čtení, hudba

0:24
0:29
1:02

čas s rodinou/přáteli

1:08
0:50
0:48
0:40
0:29
0:32

sport, cvičení

0:59
0:28
0:19

internet

poč. hry

3:13

0:45
0:54
1:14

odpočinek

divadlo, kino, muzeum

Půlhodinu denně věnujeme také brouzdání na internetu.
K internetu přitom v typický den zasedá 40 % lidí. Mezi mladými do
25 let jsou to ale dva lidé ze tří, mezi seniory zhruba každý pátý.
Hraním her na počítači, tabletu či telefonu trávíme v průměru asi
20 minut denně. V běžný den přitom hry hraje téměř 15 %
dospělých. Nejvíce je tato aktivita rozšířena mezi mladými lidmi do
34 let. V běžném dni počítačové hry hraje téměř čtvrtina z nich.

1:14
1:54

televize

0:32
0:15
0:12
0:11
0:07
0:07

náboženská činnost

0:02
0:02
0:04

dobrovolnická činnost

0:03
0:03
0:03
n = 8 038

18-34

35-64

64 a více let
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Návštěva kulturních akcí a představení včetně kina patří
k méně všedním aktivitám. V běžný den takto tráví čas méně
než desetina dospělých. Mezi mladými do 34 let je to přitom
jen o trochu více než mezi seniory.
Dobrovolnické
a náboženské činnosti se v typický den věnuje jen zhruba 4 až
5 lidí ze sta.

S věkem se nám kromě celkového objemu volného času také
přirozeně mění jeho skladba. Nejvíce vzrůstá ta část času,
kterou věnujeme sledování televize. Zatímco lidé do 35 let
tráví sledováním televize asi 20 % svého volného času,
u seniorů je to už 40 %. U seniorů naopak klesá podíl času
tráveného s rodinou přáteli. Do 35 let věku tato aktivita tvoří
pětinu volného času, mezi seniory desetinu.

VOLNÝ ČAS A PRÁCE

Množství volného času je udáváno pracovní zátěží. Delší pracovní
doba znamená méně volného času a nejvíce ho tak mají jak muži,
tak ženy pracující méně než 39 hodin týdně.
U žen se však další nárůst pracovní doby na množství volného
času neprojevuje tolik jako u mužů. Muž pracující více než 46
hodin týdně má o 40 minut denně méně volného času než muž
s pracovní dobou 40 hodin týdně. Platí tedy, že hodina práce
týdně navíc mu denně sebere 40 minut z volného času. Žena
pracující přes 45 hodin týdně má stejně volného času jako žena
s 40hodinovou pracovní dobou (asi 5 hodin denně).
Mužům hodina denně práce navíc ubírá 40
minut z volného času. U žen to neplatí.

Hodiny volného času za den podle
pohlaví a týdenní pracovní doby
5:04
5:07

46 a více hodin

5:19
5:26

41 až 45 hodin

5:04
5:50

40 hodin

5:54
6:41

39 hodin a
méně

žena

muž

n = 2 338

VOLNÝ ČAS MUŽŮ A ŽEN

U obou pohlaví platí, že lidé do 50 let věku mají v jednočlenných
a partnerských domácnostech méně volného času než rodiče
s nezletilými dětmi (tedy v partnerských domácnostech s dětmi).
Jak u mužů, tak u žen tento rozdíl činí zhruba jednu hodinu a půl.
Zároveň nalezneme v běžném dni ženy obecně méně volného
času než v běžném dni muže. Rozdíl je největší v partnerských
domácnostech s dětmi, kde činí 40 minut za den.
V jednočlenných domácnostech je rozdíl 20minutový. Ačkoli
ženy v partnerských domácnostech s dětmi méně pracují než
single ženy, věnují se o něco více domácním pracím, ale
především jim ve větším rozsahu než mužům přibývá péče o děti.
U žen také každé další nezletilé dítě v domácnosti snižuje
množství volného času ve větší míře, než je tomu u mužů.
Muži se více než ženy oddávají odpočinku – ve srovnání s ženami
ale asi jen o 10 minut denně déle. Dobrovolnické a náboženské
činnosti se věnují obě pohlaví v podobném rozsahu, stejně tak
sledování televize a trávení času s rodinou a přáteli. Sportu věnují
muži i ženy kolem půl hodiny denně, muži jen o několik málo
minut více. Muži tráví více času na internetu a ve větším rozsahu
hrají počítačové hry. Ženy naopak asi o 10 minut denně déle čtou
a poslouchají hudbu.

Hodiny volného času za den podle
pohlaví a typu domácnosti
4:22

pár s
dětmi

5:04

5:51

pár bez
dětí

6:08

6:08

jednočl
enná d.

6:27
n = 3 896, <50 let

žena

muž

Muži a ženy tráví volný čas podobným
způsobem – u mužů je ale častější sport,
internet a počítačové hry. Ženy o něco více
čtou a poslouchají hudbu.
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SUBJEKTIVNÍ PROŽÍVÁNÍ ČASU
KDO SE CÍTÍ VE STRESU?

Mezi dospělými pociťuje více než třetina lidí pravidelný pocit
stresu a nedostatku času.
Pocit časové tísně se objevuje v různé míře v závislosti na věku.
Pravidelný stres pociťuje třetina dospělých od 18 do 24 let, mezi
lidmi od 35 do 44 let ho zažívá už téměř každý druhý. Podobně je
tomu ve věkové skupině od 45 do 54 let. Mezi staršími lidmi se už
stres vyskytuje méně, přesto jeho míra není zdaleka
zanedbatelná. Trápí téměř každého pátého seniora mezi 65 až 74
lety.
Ačkoli ženy mají obecně méně volného času a jejich celkový čas
strávený placenou prací, neplacenou domácí prací a péčí je vyšší
než u mužů, nepociťují ženy pravidelný stres ve větší míře než
muži. Neplatí to však pro seniory starší 65 let. V této věkové
skupině jsou ženy stresem ohroženy více než muži (20 vs. 15 %).
Porovnáme-li dospělé do 50 let věku podle ekonomické aktivity,
největší míra pravidelného stresu se objevuje mezi zaměstnanci
na plný úvazek a osobami samostatně výdělečně činnými (45 %).
Se stejným výskytem stresu se ale setkáme také mezi
nezaměstnanými. Méně často se stresem bojují ženy a muži na
mateřské/rodičovské dovolené (36 %). Podobně jsou na tom
studenti. Celkově se však míra stresu v této věkové skupině podle
ekonomické aktivity příliš neliší.
Mezi pracujícími lidmi do 50 let odráží míra stresu pracovní zátěž
v podobě týdenní pracovní doby. Lidé pracující na zkrácený
úvazek a zaměstnanci se 40hodinovou týdenní pracovní dobou se
v míře stresu neliší (zhruba 42 %), výskyt stresu je však vyšší u lidí
pracujících 41 až 45 hodin týdně (47 %) a nejvyšší u těch, kteří
pracují více než 46 hodin týdně (54 %). U mužů je přitom vztah
mezi delší pracovní dobou a stresem viditelnější než u žen. Muži,
protože nadprůměrnou pracovní dobu hlásí častěji než ženy, se
z tohoto hlediska stávají rizikovější skupinou.
Stresovým faktorem je v tomto věku také přítomnost nezletilých
dětí v domácnosti – ale jen u mužů. Mezi muži do 50 let bez
nezletilých dětí v domácnosti si na pravidelný stres stěžují
4 z deseti, při dvou nezletilých dětech je to 5 z deseti. Pokud si
uvědomíme, že v rodinách s více dětmi je výrazně nižší
zaměstnanost žen a ekonomickou odpovědnost za rodinu
přebírají muži, tento výsledek nepřekvapí.
Nakonec platí, že se zvyšujícím se objemem volného času klesá
míra stresu – ale jen u mužů.

Míra stresu podle věku
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 a
více
n = 8 204

Mezi dospělými od 45 do 54 let časovou tíseň
pociťuje každý druhý. Po šedesátce míra
stresu rapidně klesá. Ženy se necítí ve stresu
častěji než muži. Výjimkou jsou ženy po
pětašedesátce.

Míra stresu podle týdenní pracovní
doby

44%
37%

39 hodin a
méně

41%43%

40 hodin
muž

50%
45%

41 až 45
hodin
žena

54%55%

46 a více
hodin

n = 3 067, < 50 let

Míra stresu se zvyšuje s rostoucí pracovní
dobou. Tento trend je patrný především
u mužů. Pro muže je také přítomnost více
nezletilých dětí v domácnosti rizikovějším
faktorem než pro ženy.
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STRES A ZDRAVÍ

Zdraví podle míry stresu

Dospělí, kteří se pravidelně cítí pod tlakem času, si častěji než
ostatní stěžují na horší zdraví. Jen desetina dospělých do 50 let,
kteří stres pociťují nejvíce, má podle svého soudu výborné zdraví.
Naopak ve skupině těch, kteří tlak času nepociťují vůbec, má
výborné zdraví každý třetí. Souvislost mezi stresem a zdravím
přitom ještě posiluje ve starším věku.
S vyšší mírou stresu se pojí zdravotně rizikovější chování. Dospělí
stěžující si na nedostatek času kouří spíše než ti, kteří stres
nevnímají. Méně se také věnují sportu a cvičení.

8,6%

3,7%
5,2%

21,1%

17,3%

36,0%

38,6%

24,4%

35,2%

9,9%

S vysokým stresem se pojí horší subjektivně
hodnocené zdraví. Lidé pociťující stres také
častěji kouří a méně sportují.

vysoký stres

nízký stres

Výborné

Velmi dobré

Průměrné

Špatné

Dobré
n = 3 922

MÁME DOSTATEK SPÁNKU?

Téměř každý čtvrtý dospělý cítí, že pravidelně nemá dostatek
spánku. Tento problém trápí muže, kteří ve srovnání se ženami
méně spí, jen o něco málo častěji. Nedostatek spánku se objevuje
ve zvýšené míře mezi dospělými podléhajícími pocitu stresu.
Stejně jako v případě stresu potkává nedostatek spánku
nejčastěji dospělé od 35 do 44 let věku. Spánkový deficit mezi
nimi pociťuje jeden ze tří lidí. Problém se však týká i starších
ročníků. 15 % seniorů od 65 do 74 trpí nedostatkem spánku.

Míra nedostatku spánku podle věku
60%
50%
40%
30%
20%

Mezi dospělými do 50 let si na nedostatek spánku stěžuje téměř
30 % zaměstnanců na plný úvazek a podobný podíl osob
samostatně výdělečně činných. Mezi nezaměstnanými je to každý
čtvrtý. Nejvíce však nedostatek spánku potkává ženy na
mateřské/rodičovské dovolené. 44 % z nich nemá pravidelně
dostatek spánku.

10%
0%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 a
více
n = 8 204

NA CO SI PŘEJEME MÍT VÍCE ČASU?

Šest z deseti dospělých mladších 50 let by si přálo mít více
času na rodinu. Třetina lidí by chtěla mít více času pro
kariéru, než má nyní. A více než každý druhý by si přál mít
více času sám pro sebe.

Touha mít víc času pro kariéru je častější mezi lidmi, kteří
tráví prací delší dobu. Toto přání mají 3 z deseti lidí
pracujících 46 a více hodin týdně. Zároveň jim však více než
jiným chybí čas pro rodinu.

Více času pro kariéru by chtěli mít především mladí dospělí.
Tvrdí to 4 z deseti lidi do 24 let, mezi lidmi od 45 do 54 let
má toto přání čtvrtina. Potřeba mít ještě více času pro
rodinu se dostavuje nejčastěji ve věku od 35 do 44. Dva ze
tří dospělých v tomto věku by chtěli rodině věnovat více
času. V tomtéž období ale také roste touha mít více času
sám pro sebe.

Nedostatek času pro rodinu a kariéru vnímají především
muži a častěji než ženy by chtěli mít pro obojí více času, než
mají nyní. Porovnáme-li však muže a ženy do padesátky,
kteří jsou zaměstnaní na plný úvazek a mají v domácnosti
nezletilé děti, vzájemně se v přání mít více času pro kariéru
a rodinu neliší. Ženy si však daleko častěji než muži přejí mít
více času samy pro sebe.
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PRŮMĚRNÉ ČASY AKTIVI T A PODÍL OSOB VYKON ÁVAJÍCÍCH AKTIVITU BĚHEM TYPICKÉHO DNE
OBECNÁ POPULACE 18+

průměrný čas

podíl zapojených osob

muž

žena

rozdíl

muž

žena

rozdíl
v p.b.

Spánek

7:54

8:05

0:11

99,4 %

99,6 %

0

Odpočinek

1:02

0:53

0:09

58,0 %

55,1 %

3

Osobní péče

0:45

0:50

0:05

93,6 %

95,8 %

2

Stravování

1:17

1:16

0:01

95,3 %

95,1 %

0

Cestování, dojíždění

0:37

0:27

0:09

48,1 %

38,0 %

10

Zaměstnání

3:44

2:13

1:31

48,6 %

33,0 %

16

Studium

0:13

0:11

0:01

10,7 %

9,2 %

2

Přestávky

0:08

0:06

0:01

25,4 %

19,5 %

6

Vaření, mytí nádobí

0:20

1:12

0:52

34,7 %

80,5 %

46

Úklid, praní, žehlení

0:13

0:52

0:38

22,1 %

63,9 %

42

Opravy, údržba

1:00

0:23

0:37

40,5 %

23,6 %

17

Nakupování, pochůzky

0:26

0:36

0:09

34,0 %

49,4 %

15

Péče o děti

0:15

0:48

0:32

15,6 %

25,1 %

10

Hraní s dětmi

0:13

0:25

0:11

16,6 %

23,9 %

7

Péče o dospělé

0:04

0:08

0:03

4,1 %

6,7 %

3

Dobrovolnická činnost

0:04

0:02

0:01

4,4 %

3,5 %

1

Náboženská činnost

0:02

0:03

0:00

4,2 %

5,3 %

1

Trávení času s
přáteli/rodinou
Návštěva divadla, kina,
muzea atd.

0:53

0:54

0:00

45,2 %

50,3 %

5

0:08

0:08

0:00

7,8 %

8,7 %

1

Sport, cvičení, pobyt venku

0:34

0:30

0:04

32,4 %

32,6 %

0

Internet, sociální sítě

0:40

0:26

0:13

41,8 %

36,3 %

6

Počítačové hry

0:14

0:08

0:06

16,1 %

12,2 %

4

Televize, DVD, video

2:05

2:05

0:00

75,0 %

78,7 %

4

Čtení, poslech hudby

0:31

0:41

0:10

35,4 %

48,6 %

13
n = 8 038

Vyznačena je statisticky významně vyšší hodnota.
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PŘÍKLAD VYPLNĚNÉHO Č ASOVÉHO DIÁŘE
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O VÝZKUMU PROMĚNY ČESKÉ SPOLEČNOSTI
Proměny české společnosti je mezioborové čtyřleté šetření
domácností, které probíhá od roku 2015 do roku 2018. Jeho
velký rozsah a široký tematický záběr z něj činí jeden
z nejvýznamnějších výzkumů české společnosti v historii.
K hlavním tématům šetření patří bydlení, práce a vzdělávání,
rodinný život, zdraví a trávení času a politická a občanská
participace. Díky využití standardních otázek umožní výzkum
mezinárodní srovnání s jinými panelovými studiemi
domácností. Výzkum organizuje Sociologický ústav Akademie
věd ČR, v.v.i., CERGE-EI a Fakulta Sociálních věd Masarykovy
univerzity. Sběr dat realizují agentury MEDIAN, s.r.o.
a STEM/MARK, a.s.
Prvního ročníku výzkumu se v roce 2015 zúčastnilo
5 212 českých domácností s více než 13 000 členy. Většina
těchto domácností bude znovu dotázána ve druhém ročníku,
který začíná v létě 2016.
Šetření se zaměřuje na potřeby, přání a bariéry spojené
s nejdůležitějšími oblastmi života, jako je zdraví, vzdělání,
práce či bydlení. Jeho výsledky tak mohou najít uplatnění
v řadě oblastí života společnosti od sociální politiky
po vzdělávací systém.

www.promenyceskespolecnosti.cz
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