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MEZINÁRODNÍ DEN ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

Kampaň k rovnému odměňování
„Čeho si ceníte víc?“

Rodičovský příspěvek
-změny v roce 2012
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dnes, 19.června, slavíme Mezinárodní den rov-
nosti žen a mužů. I když se na první pohled může 
zdát zbytečné připomínat něco, co většině z nás při-
jde samozřejmé, je téma rovnosti šancí stále aktu-
ální a bohužel podmínky žen a mužů mnohde zcela 
spravedlivě nastaveny nejsou.

V tomto vydání novin Půl na půl jsme se zaměřili 
na oblast pracovního trhu, který je v České republice 
stále velmi tradiční co do převládajícího zastoupe-
ní žen a mužů v pro ně typických oborech. Na tom 
by samo o sobě nebylo nic špatného, pokud by tato 
segregace nekráčela ruku v ruce s platovou nerov-
ností. Je méně náročné a společensky žádoucí za-
chraňovat počítačová data, nebo lidské životy? A co 
péče o děti versus péče o finanční portfolio? Na tyto 
problémy upozorňuje informační kampaň, kterou 
v tomto roce realizujeme. 

Koncentrace žen mužů v různých sektorech pra-
covního trhu není jedinou bariérou, která způsobuje 
znevýhodnění na základě pohlaví. Dalším aktuálním 
současným tématem je rodičovství a péče o děti. 
Přístup zaměstnavatelů je velmi důležitým fakto-
rem, který ovlivňuje, zda se rodičům, ať již ženám 
či mužům, může dařit slaďovat osobní a rodinný 
život s  prací. V  článku Kateřiny Machovcové, který 
je zároveň upoutávkou na připravovanou publikaci, 
se zaměstnavatelé mohou dovědět, že podpora rov-
ných příležitostí (nejen) žen a mužů se dá nahlížet 
optikou morálky a dobré vůle, ale i prostřednictvím 
konkrétních čísel, kterými se vyjádří náklady a zisky 
pro zaměstnavatele. Dobrou zprávou zcela jistě je, 
že podpora rovných šancí se firmám vyplatí.

Letošní vydání novin Půl na půl se zaměřilo i na 
téma veřejného prostoru a pohybu v  něm z pohle-
du rodičů malých dětí nebo hendikepovaných osob. 
Na to, zda je jejich město „místem přátelským ro-
dině“, jsme se zeptali zástupkyň rodinných center 
v Olomouci a Poděbradech. Více o tématu a o mož-
nostech, které pro veřejný prostor představuje ko-
munitní plánování, se dozvíte také v článku Marcely 
Adamusové.

Přeji vám zajímavé inspirativní čtení a pokud 
možno prosluněné odpočinkové prázdniny!

Helena Skálová, zástupkyně ředitelky, Gender 
Studies, o.p.s.

Jak neztratit schopné zaměstnané

V České spořitelně si spočítali, že najít a proškolit nového člověka je stojí 120 000 Kč. Ve firmě je téměř 
tisíc matek na mateřské a rodičovské dovolené, z nichž se více než 80 % do zaměstnání nevrátí, pokud ne-
půjde skloubit s péčí o dítě. A to už je vážný argument pro to, že je smysluplné hledat způsoby, jak tyto již 
zaškolené a osvědčené zaměstnankyně neztratit a umožnit jim zaměstnání v takové podobě, která podpoří 
soulad mezi osobním a pracovním životem. 

Na matky se zaměřili i v dm drogerie markt. Nabídka zkrácených úvazků a možnost volit uspořádání 
směn jsou krokem, který ocení jak firma, která potřebuje pokrýt dlouhé otevírací hodiny, tak i matky, které 
zase potřebují určitou flexibilitu. Jak říká jedna z matek na otázku, jak se jí daří skloubit práci a rodinu: 
„Když to řeknu upřímně, zvykám si. Každá práce má své plusy i mínusy. Práce v dm má naštěstí více po-
zitivních stránek. Potěšilo mě, že maminkám po návratu z mateřské dovolené bylo umožněno pracovat na 
šest hodin a jen na jednosměnný provoz.“ A tato vstřícnost se samozřejmě neomezuje pouze na prodavačky, 
ale je umožněna i na vyšších pozicích. Stále častěji se tak matky zapojují do práce již v průběhu rodičovské 
dovolené a dokazují, že ani období, kdy chtějí především pečovat o dítě, nemusí znamenat ztrátu kvalifikace 
a odtržení od pracovních povinností. 

Stále častěji platí, že možnost slaďovat chtějí mít i otcové. První tatínek na rodičovské v pojišťovně Alli-
anz k tomu dodává: „Důvodů, proč jsem šel na rodičovskou, bylo více. Tím hlavním bylo, že moje partnerka 
pracuje na sebe z domova, a tak může naše dcera vyrůstat s námi oběma. Jak jsem se přesvědčil a pořád se 
přesvědčuji, byla to ta nejlepší volba, jakou jsem mohl udělat. Je sice zatím divné, aby muž na mé pozici na-
stoupil na mateřskou, ale jelikož jsem vždy rád chodil proti proudu, byl jsem rád, že tomu tak bude i v tomto 
případě a že budu v naší společnosti první.“ 

A vstřícnost vůči potřebám zaměstnaných se firmám často vyplácí. V ČR máme k dispozici především 
studie, které realizují sami zaměstnavatelé, obvykle v  podobě průzkumů spokojenosti, ale v  zahraničí se 
objevují i průzkumy, které jdou napříč sektory a poukazují na sníženou míru úvah o odchodu ze zaměstnání, 
obecné zvýšení pracovní spokojenosti, ale zejména zvýšení osobní pohody u skupin, které lze považovat za 
nějakým způsobem zranitelné. Zajímavé je, že možnosti flexibility často oceňují i ti, kdo ji momentálně příliš 
nevyužívají. Jednoduše jsou rádi, že do budoucna tuto možnost budou mít, kdyby se jejich situace změnila. 

Rozbitý skleněný strop přináší zisk

V současnosti se vedou rozsáhlé diskuse o nedostatečném počtu žen ve vedení firem, Evropská komise 
dokonce kvůli pomalému vyrovnávání situace zvažuje nastavení závazných kvót tak, jak je přijali například 
v Norsku. V nejvyšším vedení českých firem je pouze 6,65 % žen, 80 % českých firem nemá v představenstvu 
žádnou ženu. A opět se nabízí otázka – je zvýšení zastoupení žen pouze záležitostí spravedlnosti, nebo má i 
racionální ekonomický potenciál?

Asi nejznámější mezinárodní studie poradenské společnosti McKinsey hovoří jasně pro ekonomické dů-
vody. Firmy, které mají v top managementu tři a více žen, jsou ziskovější než firmy, kde ženy nejsou žádné 
nebo je jich málo. 

V Česku na vybraném vzorku firem z mlékárenského průmyslu provedla analýzu Lucia Szabová z Vysoké 
školy ekonomické. Zjistila například, že během období hospodářského růstu jsou manažeři více než jejich 
ženské protějšky ochotni riskovat a pouštět se do nových investic financovaných novým kapitálem. Tento 
efekt má však svoji negativní stránku především ve zvyšování zadlužení společnosti. Dodatečné investice a 
zvyšující se zadlužení nepředstavují pro akcionáře bezprostřední užitek, neboť rentabilita vlastního kapitálu 
a obrat celkových aktiv nedosahují vyšší výnosnosti. Ženy jsou v investování mnohem opatrnější a rozvážněj-
ší, což se potvrdilo v obou sledovaných periodách. Tato analýza tedy podpořila tezi, že pro firmu je optimální, 
když je ve vedení firem různorodost, tedy dostatečný počet žen i mužů.

V době rostoucí nezaměstnanosti mají mnohdy zaměstnavatelé pocit, že nemusejí nic dělat pro to, 
aby si zaměstnané udrželi – na trhu je přece tolik dalších lidí, kteří budou rádi za příležitost. To je však 
krátkozraké uvažování. S každým dobře pracujícím člověkem odchází z firmy příliš peněz. Neplánova-
ně se s někým rozloučit totiž znamená:

•	 zajistit	zástup,	často	i	externě	či	brigádně

•	 počítat	se	sníženou	produktivitou	kolegů	a	kolegyň

•	 čas	managementu,	který	musí	řešit	nastalou	situaci

•	 bez	dalšího	využití	mizí	náklady	na	poskytnuté	vzdělávání,	ztrácí	se	důležité	kontakty	a	vazby

•	 snížená	produktivita	práce	toho,	kdo	odchází	(během	výpovědní	lhůty)

•	 náklady	na	hledání	a	výběr	nové	osoby

•	 náklady	související	se	zaškolením,	nižší	počáteční	produktivita,	vyšší	zátěž	kolegů	a	kolegyň

•	 ztráty	v	obchodní	činnosti

I pro poměrně běžnou pozici se takové náklady vyšplhají na desítky až stovky tisíc. Opravdu máte 
na rozhazování?

Vyplatí se rovné příležitosti?!? K lepšímu leadershipu 
a větší genderové 
rovnosti v byznysu
Rozhovor s Petrou Janíčkovou, 

výkonnou ředitelkou Britské obchodní 
komory

Když se bavíte s  výkonnou ředitelkou Britské 
obchodní komory v Praze a nemáte právě nejlepší 
náladu, můžete si být jistí, že vás za chvíli svým 
úsměvem a energií nakazí a začnete se dívat na 
svět alespoň z trošku optimističtější perspektivy. 
S Petrou Janíčkovou jsme mluvily o snaze Britské 
obchodní komory napomoci růstu dobrých 
manažerů a především manažerek na českém trhu, 
k čemuž by měly přispět dva aktuální projekty s na 
první pohled trochu záhadnými názvy „Vision Z“ a 
„Equilibrium“.

Jaké je poslání Britské obchodní komory v ČR?

Britská obchodní komora v  České republice 
sdružuje přibližně 240 členů a naším cílem je 
podporovat byznys mezi těmito členy a současně 
pomáhat růstu obchodní spolupráce mezi Velkou 
Británií a Českou republikou.

Momentálně realizujete projekt Vision Z. O čem 
projekt je a proč vůbec vznikl?

Pracujeme na bázi několika pracovních skupin, 
které jsou tvořeny členy naší obchodní komory, 
a jedna ze skupin se jmenuje Corporate Social 
Responsibility. Zabývá se zodpovědným chováním 
firem a zamýšlela se nad nějakým dlouhodobým 
projektem. Přišli jsme s aktivitou nazvanou 
Zodpovědné vedení – Vision Z. Projekt začal v dubnu 
letošního roku a jde o semináře na českých vysokých 
školách a v budoucnosti i na školách středních. 
Domníváme se, že se nám mládež středoškolského 
věku podaří ovlivnit ještě více. Ideální by bylo začít 
už v  mateřských školkách. (smích) „Z“ je v názvu 
proto, že máme takovou vizi do budoucna vychovat 
novou generaci manažerů a manažerek – generaci 
„Z“. Teď nám tady vládne, nebo brzy bude vládnout, 
generace „Y“. Za přibližně 20 let předpokládáme, že 
tady budeme mít generaci „Z“. Zamýšleli jsme se 
nad tím, co by projekt měl studentům a studentkám 
přinést, a rozhodli jsme se, že bychom jim rádi byli 
takovým vzorem, koučem. Mluvíme s nimi z pozice 
lidí z  byznysu, kteří mají dlouholetou praktickou 
zkušenost s vedením lidí a projektů, s dotahováním 
byznysu do konce. Koncept je jednoduchý; český 
manažer či manažerka a manažer či manažerka 
jiné národnosti přednášejí v  anglickém jazyce na 
vysokých školách o tom, jak zodpovědně vést firmy. 
Pokrýváme tedy oblast vedení, diverzity – jak věkové, 
tak genderové, oblast etiky v  byznysu, současně 
problematiku chování firem, tedy governance. Zatím 
proběhly tři přednášky a díky úspěchu plánujeme na 
podzim uskutečnit dalších pět a projekt prodloužit 
až do roku 2012. 

Co vás v  průběhu návštěv na českých VŠ nejvíce 
překvapilo – jak v  pozitivním, tak v  negativním 
smyslu?

Metody, které při přednášení používáme, jsou 
interaktivní – studujícím přehráváme videa, žádáme 
je, aby pracovali ve skupinkách, a hlavně, aby 
diskutovali a vyjadřovali svoje postoje. 

Udržet lidi se vyplatí

(pokračování na straně 4)

Zřejmě populární je názor, že podpora rovných příležitostí je jakýmsi nadstandardem, kdy si zaměst-
navatel může dovolit zabývat se někým, kdo má „speciální potřeby“. Na první pohled se zdá jasné, že se 
mu to nemůže vyplatit, a vyvstává otázka, zda a proč by toto měl vůbec řešit...

Kateřina Machovcová
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Nedávno jsem se vydala se svou malou neteří 
na výlet do Prahy. Jízda ubíhala příjemně, ces-

tování vláčkem je pro prcky vítané dobrodružství. 
Dobrodružství to však je především pro jejich do-
provod, jak jsem se sama přesvědčila. 

První zádrhel nastal při výstupu. Ačkoli vlak byl 
nízkopodlažní, strašnické nádraží má tu zvláštnost, 
že peron je od vlaku vzdálen cca 40–50 cm. Pro oso-
bu s kočárkem, na vozíku či pro starší lidi bez pomo-
ci někoho dalšího nepřekonatelná vzdálenost.

Putování Prahou neprobíhalo o nic lépe. Překonat 
silnici se dvěma tramvajovými ostrůvky vydá za po-
silovací cvičení. Nástup do autobusu zase prozradí 
leccos o lidské solidaritě – těch pohledů zabořených 
do země, předstírajících, že nevidí, že potřebujete 
pomoct! Pokud máte smůlu jako já a potřebujete se 
dostat ze Strašnické na náměstí Míru, můžete za-
pomenout na cestu metrem – „Mírák“ totiž (stejně 
jako 50 % všech stanic metra) nemá bezbariérový 
přístup. 

Na zpáteční cestě už mne ani nepřekvapilo, že 
dostat se na druhou stranu kolejí znamená udělat 
si zacházku 1,5 km po rušné silnici, protože na již 
zmiňovaném nádraží je k  dispozici pouze vysoký 
nadchod se schody. 

Proč o tom všem vyprávím? Protože dokud si člo-
věk na vlastní kůži nevyzkouší cestovat s  nějakým 
„hendikepem“ či se alespoň do této situace nepoku-
sí vžít, nedokáže si představit, jak náročné to je a jak 
moc mohou některé zdánlivé drobnosti komplikovat 
život mnoha lidem. Zajímavé jsou i genderové as-
pekty – ti, kdo dopravní stavby navrhují, jsou ve vět-
šině případů muži, využívají je však více ženy. Stejně 
tak v zastupitelstvech, kde se o stavbách rozhoduje, 
sedí v 80 % muži. Nelze se divit, že některé věci jim 
„unikají“ – ne snad nutně ze zlého úmyslu, ale pros-
tě proto, že jejich životní zkušenost je odlišná – muži 
totiž sami mnohem více cestují autem.

Co s tím? Nabízí se řešení – připustit, že dopravní 
stavby nejsou neutrální, že neslouží všem stejně, a 
vzít při jejich realizaci v potaz potřeby všech skupin 
obyvatelstva, kterým sloužit mají. Takovému pří-
stupu se říká „komunitní plánování“ či „komunitní 
rozpočtování“ a znamená, že různé skupiny osob 
ovlivňují podobu např. dopravních staveb a přispívají 
svými nápady k jejich realizaci. V některých městech 
již k  této metodě přistoupili a probíhá nejrůznější-
mi způsoby – od připomínkování v  rámci pracov-
ních skupin po procházky zastupitelů a zastupitelek 
městem za účasti rodičů s kočárky, seniorů a seni-
orek či hendikepovaných osob. Kreativitě se meze 
nekladou, je však potřeba být aktivní a zajímat se o 
své okolí. Doprava je pro všechny, nemá nikoho zne-
výhodňovat, tlačme proto na svá zastupitelstva, aby 
přehodnotila svůj přístup a zapojila do rozhodování 
i ty, jejichž potřeby nejsou na první pohled viditelné.

Cestování s hendikepem 
aneb komu slouží veřejná 

doprava?

V rámci sociální reformy začal na počátku roku 
2012 platit nový systém pro čerpání rodičovského 
příspěvku a rodičovské dovolené. V  posledních 
letech je to již několikátá radikální změna, což 
celou situaci činí značně nepřehlednou pro 
všechny aktéry a aktérky nejen z  řad rodičů, 
zaměstnavatelů, ale i úředníků a úřednic správy 
sociálního zabezpečení. V  tomto článku proto 
přinášíme stručný komentář aktuálních pravidel.

Hlavní změnou, kterou návrh přináší, je zavedení 
flexibility ve výběru délky trvání rodičovské dovolené 
a stanovení stropu na vyplácení rodičovského 
příspěvku ve výši 220 tisíc korun. 

Další změnou je zohledňování příjmu obou 
rodičů pro výpočet výše rodičovského příspěvku. 
Vychází se zde z  toho, že otcové mívají vyšší platy, 
proto je následně rodině umožněno dosáhnout 
na vyšší rodičovský příspěvek a umožnit ženám 
rychlejší návrat na trh práce. Tato úvaha rodinného 
příjmu jako společného umožňuje vyšší flexibilitu 
osobám, které by jinak na nejvyšší dávku (11.500,-/
měs.), a tím pádem ani na rychlejší návrat na trh 
práce, nemohly dosáhnout. Stejně tak umožňuje 
rodičům, z  nichž jeden je nezaměstnaný nebo 
studující a přitom chce čerpat rodičovský příspěvek 
a být na rodičovské dovolené, možnost flexibility 
a volby výše a délky rodičovského příspěvku na 
základě platu partnera či partnerky.

Další pozitivní změnou je, že je možné umístit 
děti od 2 let do zařízení péče o děti bez omezení, 
aniž by rodiče ztratili nárok na rodičovský příspěvek. 
Pro děti mladší 2 let je nově zavedeno měsíční konto 
délky pobytu v zařízení péče pro děti ve výši 46 hodin 
měsíčně. Možnost pobírat rodičovský příspěvek 
a umístit dítě do zařízení péče je však fatálně 
limitována praktickou nemožností umístit dvouleté 
děti do zařízení péče, neboť v ČR v současné době 
místa pro děti mladší 3 let téměř neexistují.

Další informace naleznete na www.
materskarodicovska.cz, informačním webu, 
věnovaném právům a povinnostem rodičů ve vztahu 
k zaměstnavatelům. Také zde naleznete informace 
o zákonném rámci pro mateřskou a rodičovskou 
dovolenou, včetně aktuálních pravidel délky čerpání 
a způsobech finanční podpory rodičů – porodné, 
peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. 
Webový portál nabízí i přehled flexibilních forem 
práce a možností i rizik, která pro sladění práce 
a rodinného života představují.

Rodičovský 
příspěvek 2012

Zaměstnavatelům nabízí Gender Studies, 
o.p.s. Audit Rovné příležitosti, který zhodnotí 
politiky firem zaměřené na rovné příležitosti 
žen a mužů, sladění osobního a pracovního ži-
vota a nabídne doporučení pro zlepšení. Firma, 
která projde auditem, získá certifikát. Pokud 
máte zájem o audit vaší firmy, neváhejte nás 
kontaktovat na telefonním čísle 224  915  666 
nebo e-mailu office@genderstudies.cz.

Firma roku: Rovné příležitosti 
– stane se jí vaše firma?

Vlastníte či řídíte firmu, která podporuje 
rovné příležitosti žen a mužů? Pracujete v tako-
vé firmě? Přihlaste ji do soutěže „Firma roku: 
Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá 
Gender Studies, o.p.s. Ročník 2012 byl již vy-
hlášen a přihlásit se lze do 30. 6.

Více informací získáte na e-mailu office@
genderstudies.cz, webových stránkách 

www.rovneprilezitosti.ecn.cz nebo na tele-
fonním čísle 224 915 666.

Audit Rovné příležitosti

 – Tuto otázku jsme položili Petře Tenglerové z olomouckého RC Heřmánek 
a Lucii Slaukové z RC Rodina a dítě v Poděbradech.

Město Olomouc se jako jediné pyšní evropským oceněním za projekt Bezbariérová Olomouc. Z toho vy-
plývá, že Olomouc je mnohem přístupnější nejen pro vozíčkáře, ale i pro rodiny s kočárky. Vybudované sjezdy 
z chodníků, bezbariérové zastávky autobusů a tramvají, i bezbariérové přístupy do mnoha olomouckých pa-
mátek (Arcidiecézní muzeum, nově Vlastivědné muzeum, radnice, kostely), atrakcí (Aquapark, ZOO apod.), 
restaurací a hotelů usnadňují rodinám s kočárky začlenění do normálního aktivního života.

Magistrát 
V posledních několika letech radnice systematicky opravuje nebo dobudovává nová dětská hřiště. Kaž-

dým rokem je zásadně opraveno nebo nově přibude v průměru osm až devět hřišť. 
Nejen rodiny s dětmi využívají stále komplexnější systém on-line přihlašování k vyřízení různých úřed-

ních záležitostí, což šetří čas, který by jinak člověk musel trávit čekáním ve frontě. 
Také již rok zřízená kojící a přebalovací místnost na radnici svědčí o tom, že i vedení města se snaží ro-

dinám s dětmi vyjít více vstříc, pokud potřebují přímo na radnici něco vyřídit. 
Město z rozpočtu podporuje i nestátní neziskové organizace, které se starají o prorodinnou tematiku a o 

náplň volného času dětí.
Aktivity, sport
Ve městě tradičně působí několik mateřských a rodinných center s bohatou nabídkou prorodinných ak-

tivit (RC Heřmánek, RC Provázek). Nově přibývají i aktivity dalších subjektů, které jsou primárně zaměřené 
právě na rodiny s dětmi. Jedná se například o jízdy na čtyřkolkách či vyjížďky na raftech. Spoustu aktivit 
nabízí městem zřizované Centrum Semafor – půjčuje kola, minikáry a šlapadla, učí děti dopravním pravi-
dlům apod. Přibývá in-line stezek a cyklostezek, pořádá se i speciální in-line vyjížďka pro děti. K prohlídkám 
města pro menší děti je určená speciální nabídka vycházek s průvodkyní, nazvaných Prohlídky Olomouce s 
kočičkou Olou.

Co to vlastně znamená město přátelské rodině? Co tím myslíme? Na pomoc jsem si přizvala několik 
desítek lidí při nahodilé anketě, kterou jsem na toto téma uspořádala. Ptala jsem se jak poděbradských 
občanů, tak i turistů, protože pohled zvenku je více nezávislý.

Město, které je přátelské rodině, musí být především bezpečné, a to jak pro děti, tak i pro ženy a starší 
osoby. Město přátelské rodině by mělo být zelené, zdravé, čisté, bezbariérové, mělo by mít dětská hřiště 
v centru města a všechna hřiště oplocená. Mělo by mít místa, kam můžete s dětmi jít a kde jste vítáni. Město 
přátelské rodině by mělo pořádat akce pro děti, mělo by mít hustou síť cyklostezek, ale i sportovišť, kde 
mohou děti trávit svůj čas. Mělo by mít dostatek mateřských škol a dobré základní školy, kam děti rády chodí 
a kde se cítí dobře. Měla by zde být dostupná lékařská péče, obecně služby, pošta, městský úřad. 

Zde jsou alespoň některé odpovědi respondentů: „Poděbrady jsou krásné město, mají kolonádu, park, 
mohu zde dítě bezstarostně vypustit a nemusím se o něj bát.“ „Poděbrady jsou malé město, a díky tomu i 
bezpečné. Je zde už i hodně bezbariérových přechodů, i když právě v tomto by se město mělo ještě zlepšit. 
Stejně tak stav některých chodníků dál od centra je alarmující, což se netýká jen matek s  kočárky, ale i 
starších lidí, invalidů, seniorů s tzv. chodítky.“ „Jsou zde skvělé cyklostezky podle Labe, mohly by být i více 
po městě, a ještě jedno hřiště v centru pro děti by to chtělo.“ „Obchodům, kde je přeškrtnutý kočárek, se 
z dálky vyhýbám.“ „Naštěstí je zde již několik kaváren s dětskými židličkami, koutkem pro děti, stejně tak i 
v některých obchodech je dětský koutek.“ 

Sama souhlasím, že se v Poděbradech cítím bezpečně, a proto tu taky se svou rodinou žiji, proto jsem 
neodešla do Prahy, proto jsem se nepřestěhovala jinam. Je v tom jistě i velký patriotismus, ale Poděbrady 
jsou krásné, zdravé, zelené město, klidné (někdy možná až moc) a skvělé pro život rodin s malými dětmi. 

Je vaše město místem přátelským rodině?

Poradna je určena všem, kteří se cítí 
znevýhodněni z důvodu pohlaví a/nebo 
věku, potřebují poradit v oblasti slaďování 
osobního a pracovního života nebo se cítí 
diskriminováni v přístupu ke službám či 
bydlení. Specificky se zaměřujeme např. na 
ženy i muže před mateřskou/rodičovskou 
dovolenou, na ní či po ní, na pracující 
rodiče a osoby nad padesát let. Můžete 
využít bezplatnou právní poradnu on-line 
(na www.rovneprilezitosti.cz) i telefonickou 
poradnu (na 224 913 350 nebo 774 913 350 
vždy v úterý 9–11 a pátek 16.30–18.30). 

2

kampaň

Právní poradna
 Gender Studies, o.p.s.

www.materskarodicovska.cz

Další informace o mateřské a rodičovské 
dovolené i o flexibilních formách práce 

naleznete na:

Marcela Adamusová, Fórum 50 %, o.p.s.

Rodinné centrum Heřmánek a Centrum 
pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty
Náves Svobody 41
779 00  OLOMOUC - HOLICE
www.rc-hermanek.cz

Mateřské centrum Rodina a dítě
Za nádražím 763
290 01  PODĚBRADY
http://mcpodebrady.enc.cz
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V rámci projektu Na křižovatce osobního a pra-
covního života: možnosti a bariéry vznikla in-

formační kampaň, která upozorňuje na problema-
tiku platové nerovnosti mezi muži a ženami. Série 
dvou plakátů představuje první část celé kampaně 
a zaměřuje se na jednu z rovin platové diskriminace, 
jíž je horizontální segregace pracovního trhu podle 
pohlaví. 

Horizontální neboli oborovou segregaci může-
me definovat jako vysokou koncentraci mužů nebo 
žen v určitém sektoru trhu práce nebo v určitých po-
voláních. Za silně horizontálně segregovaný podle 
pohlaví lze tedy považovat takový trh, kde existuje 

mnoho velmi jasně separovaných, tzv. typicky žen-
ských a typicky mužských povolání nebo sektorů. 
Projektová manažerka Gender Studies Helena Ská-
lová k  tomuto podotýká: „Horizontální segregace 
trhu práce má bohužel významný vliv na výši platů 
v  daných oborech. Tzv. ženské obory (např. oblast 
zdravotnictví, sociálních služeb) jsou z  hlediska 
platů podstatně hůře hodnocené, nežli obory tzv. 
mužské (manažerská a technická povolání). Přitom 
je velmi těžké posoudit, proč by např. IT specialista 
měl mít více peněz, nežli zdravotní sestra, která vy-
konává fyzicky značně náročné a společensky velmi 
potřebné zaměstnání.“

Kampaň tvoří plakáty s dvěma hlavními motivy. 
Na jednom z plakátů jsou zobrazeni zdravotní sestra 
a IT specialista, na druhém pak učitelka v mateřské 
školce a bankéř. Vizuály doprovázejí texty, které se 
snaží poukázat na problematiku horizontální seg-

regace. U zdravotní sestry je komentář „Zachraňuje 
vaše životy. (20 000 Kč)“, u IT specialisty pak: „Za-
chraňuje vaše data. (50 000 Kč)“. Podobně u učitel-
ky v MŠ stojí text: „Pečuje o vaše děti. (20 000 Kč)“, 
u bankéře pak: „Pečuje o vaše peníze. (50 000 Kč)“. 
Celou kampaň rámuje motto: „Čeho si ceníte víc?“ 
Helena Skálová k  tomu podotýká: „Mzdy vycházejí 
z  průměrných statistických údajů, mohou být tedy 
lehce zkreslené. Také jsme si samozřejmě vědomi, 
že existují muži, kteří vykonávají ,ženská‘ povolání 
a jsou placeni stejně špatně jako ženy v tomto oboru 
a naopak. Na druhou stranu se v  těchto případech 
často objevuje tzv. vertikální segregace – tedy pokud 
se v ,ženském‘ oboru vyskytne muž, obvykle se po-
hybuje na vedoucí pozici, naopak ženy v ,mužských‘ 
profesích mají zpravidla pomalejší kariérní postup, 
méně často dosahují na vedoucí a řídící pozice 
a mají nižší platy.“

Genderová segregace povolání odkazuje k silné 
nadreprezentovanosti žen a mužů v  určitých obo-
rech, což vede ke vzniku relativně separovaných 
oblastí na trhu práce – ženských a mužských. Mezi 
faktory, které se na vzniku a udržování genderové 
segregace trhu práce podílejí, patří např. poptávka 
a nabídka na trhu práce, nastavení sociálního stá-
tu, vyspělost ekonomiky, rozvoj sektoru služeb atd. 
Dalším významným důvodem je skutečnost, že ženy 
a muži jsou na základě zakořeněných genderových 
vzorců a strukturálních bariér směřováni k  tomu, 
aby volili odlišné obory vzdělání. Pokud se většina 
žen a mužů od dětství vzdělává v genderově typic-
kých oborech, je pravděpodobné, že skončí v typicky 
ženských či mužských zaměstnáních, která zname-
nají pro ženy mimo jiné charakteristické nižší od-
měny.

„Čeho si ceníte víc?“
kampaň Příčiny genderové segregace povolání
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Stává se nám hojně, že mlčí. Motivujeme je 
proto, aby řekli svůj názor, ať je jakýkoliv. Dost 
zaskočená jsem byla tím, že když jsme se jich ptali 
na jméno manažera či manažerky z České republiky 
nebo zahraničí, u kterého či které by jednoho dne 
rádi pracovali, tak nám nebyli schopni nikoho 
jmenovat. Dost to vypovídá o stavu školství, které 
nepropojuje teorii a praxi. Šokovaná jsem byla i tím, 
že ani vyučující nám nebyli schopni vyjmenovat 
okamžitě alespoň pět jmen. 

Další překvapení bylo u odpovědi na otázku, 
zda žena dokáže být stejně dobrou manažerkou 
jako muž. Automatická odpověď, asi sekundová, 
od studentů i studentek byla, že lepší manažer je 
muž. Tady jsou velmi dobře vidět silně zakořeněné 
genderové stereotypy – já beru, že lidé mohou mít 
různé názory, ale musí je umět odůvodnit. Účastníci 
a účastnice našich seminářů však nedokázali 
říct, proč se domnívají, že jedině muži jsou dobří 
v  managementu. A o to více jsem potěšená, když 
se na konci  přednášky dozvíme, že studující si 
uvědomili, co to znamená zodpovědně a dobře vést, 
a vymažou naučené stereotypy z vědomí. Je to pak 
velký pocit zadostiučinění, když vidíte, že jste svou 
činností přiměli lidi myslet. Pozitivní zkušeností je 
i to, že je účast na přednáškách velká, a to i přes 
to, že se konají v angličtině a že jde o dobrovolnou 
aktivitu nad rámec běžného rozvrhu. 

Zajímavý název má také váš další projekt, 
Equilibrium, který se věnuje mentoringu. Co se za 
názvem skrývá?

Tento projekt postavila naše druhá pracovní 
skupina, která se zabývá diverzitou. Equilibrium je 
rovnováha – na duši, na těle i mysli. Projekt má za 
cíl dostat více schopných a talentovaných žen do 
top managementu a představenstev. Generálním 
sponzorem projektu je Česká spořitelna. Vycházíme 
z  faktu, že v největších společnostech EU 
obchodovatelných na burze sedí v představenstvech 
pouze jedna žena  na deset mužů a mezi předsedy 

představenstev jsou v EU pouze 3 % žen. V roce 2009 
byly ženy v ČR v představenstvech zastoupeny 13 %, 
na Slovensku 18 % a průměr EU 27 byl 11 %. Vedoucí 
postavení mělo Norsko s  42 %. Co se výkonných 
pozic týče, tak v  Německu je například ženy 
obsazují pouze z  2–3 %. To není správně, protože 
čím více je management diverzifikovaný, tím více to 
firmě přináší – nejen z  hlediska různých podnětů, 
ale i z hlediska ekonomického. Existují na to různé 
studie realizované společnostmi jako McKinsey, 
Deloitte, Catalyst, které ukazují, že s  genderově 
diverzifikovaným managementem roste firmám zisk 
a zvyšuje se jim návratnost čistého kapitálu. Je to 
také silná evropská agenda – evropská komisařka 
pro spravedlnost Viviane Reding navrhuje zavedení 
30% kvóty pro ženy v představenstvech do roku 2015 
a 40% do roku 2020.

Jaký je praktický průběh projektu a dle jakých 
kritérií jsou mentoringové dvojice vybírány?

Vybraly jsme z  přibližně 100 zájemkyň z  celé 
České republiky 16 nejtalentovanějších, ke 
kterým jsme přiradily mentorky – ženy, které 
v  manažerských pozicích již někdy byly nebo 
momentálně jsou. Například bývalá ředitelka firmy 
Adidas ČR a SR, generální ředitelka ING Pojišťovny, 
Corporate Affairs ředitelka Tesca atd. Dvojice 
se setkávají jednou měsíčně po dobu 2–3 hodin. 
Diskutují o tématech, která potřebují vyřešit, aby se 
dostaly do vyšších pozic, např. jaké metody použít 
pro kariérní růst, jak konstruktivně řešit problémy 
uvnitř společnosti, jak stanovit dlouhodobou strategii 
– na co se soustředit, od čeho se naopak odpoutat 
a podobně. Projekt běží od března letošního roku, 
zahájili jsme jej únorovou konferencí v Parlamentu 
pod záštitou poslankyně Anny Putnové.

Proč jsou v projektu mentory jenom ženy?

Protože je to pilotní fáze projektu a my jsme 
se takto rozhodli, že půjde prostě o ženy, které 
pomohou jiným ženám. Možná to jednou změníme. 
Zájem z  řad mužů o tento projekt je veliký. Dle 

mého názoru nezáleží tak moc, zda je mentorem 
žena nebo muž, ale jsem ráda, že prozatím jsou 
mentorky ženy, které nasbíraly ohromné životní 
a profesní zkušenosti a které s talenty mohou sdílet 
i tzv. „work life balance“. Podstatné však je, aby si 
dvojice navýsost rozuměly! Ona věta „ty na to máš, 
musíš udělat to a to, já už jsem si tímto prošla“ totiž 
nesmírně v  rozhodovacích okamžicích pomáhá. 
Obdivuji práci všech mentorek a věřím, že je tato 
činnost také obohacuje. Tento projekt byl pilotní, 
a proto se mi o to více zamlouvají takovéto odvážné 
osoby, které stejně jako já projektu od samotného 
začátku věřily! Role mentorky či kouče je v kariéře 
na určité manažerské pozici nesmírně důležitá. 

Jaké jsou vaše prozatímní dojmy z  průběhu 
projektu?

Výsledky jsou neuvěřitelné. Funguje to výborně. 
Po třech měsících trvání projektu, kdy jsme dělali 
průzkum, jsme zjistili, že práce všech 16 dvojic již 
přinesla své výsledky. Naše definice úspěšnosti 
projektu byla cílena na pomoc dosazení nejméně 
jedné ženy do představenstva v  byznysu či postup 
do nejvyššího managementu v  rámci společnosti. 
Vera Budway–Strobach z  České spořitelny se 
dostala do představenstva Britské obchodní 
komory a domnívám se, že jí pomohl i tento projekt. 
Generální ředitelkou ING Pojišťovny se stala Renáta 
Mrázová. Některé ženy z projektu se rozhodly jít na 
manažerské pozice do absolutně cizího prostředí. 

Jedna mentee se nám svěřila, že u firmy, kde 
působila, jí byl při nástupu přislíben  kariérní růst. 
Po třech letech však stále byla na té samé pozici 
a možnosti růstu nenacházela. Pod vlivem mentorky 
se přihlásila do výběrového řízení do Vídně do 
nadnárodní firmy, které vyhrála, a teď tam k  sobě 
buduje tým. Další žena se odstěhovala do Turecka, 
nechala se tedy firmou relokovat, a také ji v  tomto 
kroku podpořila její mentorka. Další úžasný výstup 
je, když mentorka přivedla svou mentee na nápad 
založit si v centru Prahy vlastní soukromé jesle, spíše 
než setrvávat na stále obdobných, byť lukrativních, 
pozicích v komerčních firmách, a to zejména proto, 
že by ji to nikam hodnotově neposunulo. Proto tento 
projekt považuji za nesmírně úspěšný a věřím, že 
budeme mít opět hodně práce při výběru nových 
dvojic na jaře 2012. 

Petra Janíčková vystudovala ekonomii 
a management na VŠP a Fakultu multimédií 
a komunikací na Baťově univerzitě ve Zlíně. 
Manažerské zkušenosti získala jako ředitelka 
mezinárodní jazykové školy Berlitz. O pracovní 
zkušenosti ze zahraničí se obohatila v Turecku, kde 
pracovala pro společnost Fischer jako překladatelka 
a průvodkyně. V Britské obchodní komoře pracuje 
pátým rokem, v současné době na pozici výkonné 
ředitelky. Je členkou Board of Trusties Fóra 50%. 

K lepšímu leadershipu a větší genderové rovnosti v byznysu
Rozhovor s Petrou Janíčkovou, výkonnou ředitelkou Britské obchodní komory

(pokračování ze strany 1)
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tři roky na to NĚCO udělat – budovat školky, navyšo-
vat místa v  již existujících zřízeních, spolupracovat 
s mateřskými centry. A hlavně nenechat investory a 
developery budovat celá sídliště a kopy roztomilých 
domečků pro mladé rodiny bez mateřských školek. 
Rodiče si na druhou stranu snad napříště uvědomí, 
že když si hledají bydlení, je potřeba zvažovat ne-
jen cenu bydlení a půvabné okolí, ale také místní 
nabídku služeb péče o děti a jejich kvalitu. Protože 
jejich nedostupnost budou muset v budoucnu draze 
zaplatit – nemožností vrátit se na trh práce, neza-
městnaností z  důvodu péče o dítě, finančním pro-
padem rodiny, obtížným dalším zapojením do práce, 
protože s delší dobou mimo pracovní trh se zhoršu-
je možnost návratu nazpátek, nižšími důchodovými 
sazbami apod.  

Hlavní zodpovědnost za stávající situaci však 
leží na bedrech státu, měst a obcí, které měly do-
statečně plánovat a předvídat zoufalou situaci, která 
nastala a bude trvat ještě několik let. Odpověď na 
otázku, kterou si často městští úředníci kladou: co 
s  navýšenými kapacitami do budoucna, je jedno-
duchá – ponechat je pro dvouleté děti, aby všechny 
rodiny v České republice nemusely plánovat porod 
svých dětí na 31.8. Protože pak bychom museli začít 
budovat ještě nové porodnice, neboť ty by nápor v je-
diný den přestaly také zvládat. 

Bezdomovectví je palčivým problé-
mem především větších měst. Zhoršující 
se sociální situace připravuje stále více 
lidí o domov, a v čím dál větší míře se to 
týká také žen. O tom, zda a jak je situace 
žen na ulici jiná, jsme mluvili s Alexand-
rou Jachanovou Doleželovou, Kristýnou 
Ciprovou a Magdalenou Hornovou z ob-
čanského sdružení Jako Doma, které se 
zabývá genderovými aspekty bezdomo-
vectví.

Když se řekne bezdomovectví, vybaví se mi spíš 
muž, než žena. Zdá se mi, že žen bez domova na 
ulici tolik nepotkávám. Je jich málo, nebo jen 
nejsou vidět?

MH: Podle sčítání pražských bezdomovců z  roku 
2004 tvoří ženy 14 % bezdomovců.  Ale je tu problém 
latentního bezdomovectví. Ženy se víc skrývají, pro-
tože spaní na ulici pro ně přináší nebezpečí, fyzické 
útoky, sexuální násilí a podobně. A proto jsou taky 
méně dosažitelné různými organizacemi, které by je 
sečetly.

KC: Samotná definice bezdomovectví je nejasná. 
Valná většina lidí, a tedy i výzkumů pracuje s lidmi, 
kteří jsou bez domova, bez přístřeší, ale už ne 
s těmi, kdo mají nějakou přechodnou formu bydlení 
nebo to řeší jiným způsobem. Předpokládá se, že do 
téhle skupiny patří častěji právě ženy. Podle vedoucí 
pražského azylového domu pro ženy Kateřiny Vavru-
šové procento žen pořád narůstá. Skoro bych ani ne-
pracovala s tím číslem 14 %, protože různé statistiky 
o bezdomovectví jsou zkreslené už samou povahou 
toho fenoménu – jak definovat, zda člověk je nebo 
není bez domova, a jak to spočítat. Když jsem mlu-
vila s klientkami toho azylového domu, říkaly, že ženy 
na ulici jsou, ale člověk je musí umět vidět. Okupují 
veřejný prostor jinak, nejsou viditelné před metrem 
aobchoďáky, hledají si bezpečné úkryty. Třeba i proto, 
že bezdomovectví je pro ženy v určitém smyslu ještě 
víc stigmatizující než pro muže. Je pro ně obtížné se 
smířit s tím, že se do té situace dostaly.

AJD: Já osobně žen bezdomovkyň vidím víc a víc. 
A myslím, že se to bude zvyšovat vlivem sociálních 
reforem – zvyšování nájmů, stagnace důchodů, si-
tuace žen samoživitelek, feminizace chudoby. Sou-
časná intervenční centra ale moc genderový rozměr 
bezdomovectví nevidí, a proto se v  tom ženy pak 
ztratí. Proto myslím, že je třeba na existenci žen bez 
domova poukázat, začít o tom mluvit.

Z jakých důvodů se ženy dostanou na ulici? Jsou 
stejné, nebo jiné než u mužů?

KC: Ty důvody mohou být podobné těm, jako mají 
muži: často jsou to dluhy a exekuce, různé závislosti, 
pobyt ve vězení, mentální choroby. Navíc jsou tam ale 
důvody specifické pro ženy: chudoba, domácí násilí, 
nebo rozvody, kdy přijdou o bydlení.

(pokračování na straně D)
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Kapacita mateřských školek nestačí – počet nepřijatých dětí stále 
stoupá. V Praze to možná bude až deset tisíc. Jistotu mají pouze pěti-
leté děti, jimž místo ve školce garantuje zákon. Redaktorka Půl na Půl 
zjišťovala aktuální situaci po dubnovém zápisu do školek na odborech 
školství pražských městských částí.

I když jsou nedostatečné kapacity školek v Praze dlouhodobým problémem, zdaleka se netýkají všech 
městských částí stejně. Praha  1 může jako jediná nabídnout místo ve školce i  dětem z  jiných částí Pra-
hy. Kapacita školek ve vnitřních částech Prahy dostačuje poptávce a díky dlouhodobé snaze o jejich další 
rozšiřování a spolupráci s mateřskými centry a soukromými školkami se daří umístit většinu přihlášených 
předškolních dětí. Okrajové části Prahy sice také navyšují své kapacity výstavbou nových MŠ, rekonstrukcí 
stávajících MŠ a zakládáním detašovaných školek a přípravných tříd na základních školách. Kvůli masivnímu 
stěhování obyvatel na okraje Prahy však nedokáží vyhovět všem zájemcům. 

Podle získaných informací je letošní situace nejhorší v těch částech Prahy, kde už několik let probíhá vý-
stavba rozsáhlých developerských projektů, do nichž se stěhuje množství mladých rodin (např. Praha 9, 10) a 
na východním okraji Prahy, kam se rodiny stěhují s vidinou klidnějšího prostředí pro výchovu svých dětí (např. 
Praha 19, 21, 22). Zvláště v těchto městských částech ale musejí rodiče počítat až s padesátiprocentní šancí, 
že se jejich dítě do školky nedostane. Běžnou praxí tady je, že dítě bude přijato nejdřív ve čtyřech letech. A 
pokud má mladšího sourozence, tak je velmi pravděpodobné, že bude přijato až v pěti letech. Rodičům tříle-
tých dětí narozených po 31.8 se ve většině případů nepodařilo získat místo ve školce vůbec.

Situace je problematická a náročná jak pro rodiče, tak pro samotné městské části. Ty disponují omeze-
nými finančními prostředky a nedokáží rozšiřovat kapacity mateřských škol tak rychle a pružně, jak roste 
poptávka. 

Školky v Praze letos nepřijmou 
až 10 000 dětí

Kamila Vlčková

Bezdomovectví
je pro ženy

obrovské stigma

Děti by se v České republice měly rodit v posled-
ní den prázdnin. Jen tak se jejich rodičům podaří na-
stoupit do práce ve chvíli, kdy jim končí rodičovská 
dovolená a jejich dítě má šanci být přijato do školky. 
Školky totiž nabírají děti k 1. září, ale jen takové děti, 
které dovrší tří let do konce srpna téhož roku. Naro-
dil-li se váš potomek v jiném měsíci, vaše šance vrá-
tit se plynule na trh práce budou mizivé. Děti prostě 
nastupují do školek jen a pouze 1. září. 

V době „baby boomu“, který stále ještě zažíváme, 
nemůže být řeči o přijímání dětí mladších tří let do 
školek, jejichž kapacity jsou plně vytížené. Leckde 
nemohou brát ani děti čtyřleté. Přijímat děti pěti-
leté je pro školky zákonná povinnost, ale ani ta ne-
může být leckde naplněna. Úřednice a úředníci na 
školských odborech městských částí přestávají spát 
v momentě, kdy se blíží zápisy do školek a na sto-
le se jim začnou vršit hromady nepřijatých žádostí 
z důvodu nedostatečných kapacit. V městských čás-
tech, kde nedostatek zařízení péče o děti již nějakou 
dobu trvá, se situace rok od roku zhoršuje, protože 
nepřijaté tříleté čekají na přijetí ve čtyřech letech, 
takže tříleté nemají ani nejmenší šanci. 

Co na to říct? Demografické plány jednotlivých 
městských částí jsou s  určitými odchylkami před-
vídatelné. O situaci v  celé ČR pravidelně podává 
zprávu Český statistický úřad, který na stávající „ba-
byboom“ dostatečně upozorňoval. Ví se, kdy kulmi-
novaly počty narozených dětí. Od té doby byly ještě 

DĚTI BY SE MĚLY RODIT   31. 8.

Lada Wichterlová

Každá žena by měla mít právo na volbu zda, 
kdy a kolik dětí mít, kde a jak je přivést na svět. 
V České republice je volba kde a jak rodit omezena 
ve své většině na porodnice a konzervativní, 
lékařem nebo lékařkou vedený porod. Porod 
vedený samostatnou porodní asistentkou, ať 
již v  porodnici nebo doma či jinde, praxe tolik 
rozšířená a bezproblémová například v  Nizozemí 
nebo Německu či Rakousku, ale i v Polsku a dalších 
zemích, je u nás stále tabu, něco nepřijatelného. 
Velkou moc má v  tomto konzervativní medicína 
a prosazování jediného a neoddiskutovatelného 
postupu péči. Těhotné ženy a rodičky jsou navíc 
automaticky považovány za pacientky a tak se 
s  nimi i jedná i v případě, že jejich těhotenství je 
bezproblémové a nerizikové.

Petra Sovová z  Hnutí za aktivní mateřství k  tomu 
říká: 

„V Německu nebo Rakousku je péče velmi 
pestrá. Žena si vybírá z celé řady možností. Pokud 
je tzv. nízkoriziková, může si vybrat předporodní 
a těhotenskou péči porodní asistentky nebo lékaře, 
lékařky. Porodní asistentka teprve v případě, že se 
situace nevyvíjí dobře, posílá ženu do péče lékařů. 
Se stejnou porodní asistentkou pak rodička může 
absolvovat porod. A je jedno, jestli rodí v domácnosti, 
v porodnici nebo v porodním domě. Pro ženu je 
důležité, aby se o ni během těhotenství a porodu 
staralo co nejméně zdravotníků. Navíc může 
s asistentkou navázat důvěrný individuální vztah.
Porodní asistentka, jak vyplývá z mnoha výzkumů 
(Cochrane, WHO), je nejvhodnější poskytovatelkou 
péče pro zdravou, tzv. nízkorizikovou ženu a dítě.“

Počet žen, které se v  České republice 
rozhodnou pro jinou než konzervativní cestu, i 
v  této situaci a tbez ohledu na podmínky, přitom 
neklesá. Znamená to tedy, že pokud mají tyto ženy 
rodit bezpečně, musí být dostatečné množství 
samostatných porodních asistentek, které je 
těhotenstvím a porodem provedou. Porodní 
asistentky ovšem u nás nemají reálnou možnost 
získat licenci k provozování povolání včetně vedení 
porodu, a to přesto, že se náš stát zavázal mnoha 
právními závazky na mezinárodní národní úrovni 
k zajištění těchto institucionálních podmínek.  

Problém tkví v přístupu ministerstva 
zdravotnictví a krajských úřadů, které porodním 
asistentkám při registraci svévolně omezují jejich 
kompetence tím, že z nich vypouštějí vedení porodu. 
Úřady argumentují nebezpečností domácích porodů. 
Porodní asistentky váhají domácím porodům 
asistovat, neboť jim hrozí pokuta do výše 1 milionu 
korun. Ženy, které se pro porod doma rozhodnou, 
tak zůstávají odkázány pouze samy na sebe a chybí 
jim odborná pomoc. Dožadovat se práva na péči 
mohou v současnosti jen individuálně, mohou podat 
návrh k soudu, aby nařídil poskytnout péči některé 
nemocnici nebo aby povolil soukromé porodní 
asistence asistovat jednorázově u porodu doma. 

Proto nyní v  České republice opět sílí hnutí 
na podporu svobodné volby porodu, práv rodiček 
a porodních asistentek. Česká ženská lobby (síť 
organizací, která hájí práva žen v České republice) 
před několika měsíci založila pracovní skupinu, 
jejímž cílem je, aby právo žen zvolit si svobodně, 
kde a s kým porodí, bylo naplněno i v ČR. Pracovní 
skupina oslovila odbornice z řad právniček, 
lékařek, statističek, porodních asistentek a dalších 
profesí a jejich prostřednictvím jedná s politickými 
představiteli a představitelkami. K problematice 
proběhl seminář v poslanecké sněmovně, kde 
odbornice přizvané Českou ženskou lobby představily 
zahraniční i vlastní odborné studie a statistiky, které 
dokazují bezpečnost a další výhody kontinuální 
péče porodních asistentek během normálně 
probíhajícího těhotenství, při porodu a v šestinedělí. 
Pracovní skupina k porodnictví sestavena ministrem 
vznikla i na Ministerstvu zdravotnictví, je složena 
ze zástupců odborných společností, ministerstva, 
porodních asistentek i příjemkyň péče a jejím cílem 
je zabývat se problematikou celého porodnictví 
a najít společnou cestu.

Porodnictví v České 
republice-blýská se na 

lepší časy?

(podle České ženské lobby a  www.normalniporod.cz)

bílá  bez problémů
světle šedá  nedaří se umístit všechny tříleté děti
šedá   nedostatečné  kapacity MŠ
 je odmítnuto kolem 30 % zájemců

tmavě šedá   kritická situace, je odmítnuto až 50% zájemců

PRAHA - Jak se daří umístit děti do mateřských školek

ÚTERÝ 19. června 2012  

Anna Kotková



tému můžete fungovat dál, svobodně a plnohodnotně a ne když se třeba rozvedete, že máte pak nějaké nižší 
postavení ve společnosti nebo míň výhod. Stát má velký podíl na zřizování předškolních zařízení pro děti od 15-
18 měsíců. Systém je otevřený všem, převážně jsou to komunální školky, stát je zřizovatelem, jsou i soukromé 
iniciativy, ale i ty se musí řídit učebním plánem, který byl zaveden v roce 98. Etablovalo se, že školka má sloužit 
jako výchovný orgán, a ne jako odkladiště dětí. Ve Švédsku 80% žen, které mají děti, a 90% mužů, kteří mají děti, 
pracuje. Společnost se jim snaží vyjít vstříc a pravdou je, že porodnost za posledních 10-20 let vzrostla, “ říká 
Lucie Svobodová, bývalá ředitelka Českého centra ve Stockholmu, matka dvou dětí.  

Platové rozdíly a nižší profesní sebevědomí českých žen jsou prokazatelně spojeny s  dlouhými výpadky 
v pracovní kariéře žen během mateřské a rodičovské dovolené. Ženy jsou během ní nejen sociálně a profesně 
izolované, ale zároveň velmi často trpí i druhotnou diskriminací od svých zaměstnavatelů coby matky. Celo-
evropské průzkumy potvrdily, že pro víc než polovinu českých matek znamená rodičovská „dovolená“ konec 
pracovní kariéry na jejich původním působišti. 

Finský vyběr: žádné extrémy
„Ve srovnání s tím, co si pamatuji z Česka, je tu daleko samozřejmější, že dítě jde do školky nebo do jaké-

koli péče kolem toho roku a nikdo z toho nedělá velké drama, což souvisí samozřejmě s tím, že péče o děti má 
vysokou úroveň a není tu obecně pocit, že rodič odkládá dítě někam, kde by mu nemělo být dobře. Navíc se 
také klade důraz na to, jak se cítí rodiče: lidé, kteří se mohou realizovat pracovně, jsou podle všech výzkumů 
vesměs klidnější a vyrovnanější a na děti trpělivější, než lidé, kteří mají pocit, že jim něco utíká a jsou doma 
s dětmi frustrovaní. Zároveň se stále víc ozývají matky a i otcové v domácnosti, které/kteří zdůrazňují, že se 
rodičovstvím realizují a kritizují diskurz, podle kterého by měla být péče o děti něco méněncenného, obhajují 
„měkké hodnoty“ oproti těm „tvrdým“  jako jsou peníze či kariéra. To, že lidé dají dítě do školky např. v roce je 
rozhodně tolerováno spíš než jakékoli vztáhnutí ruky na dítě. Jakékoli násilí na dětech je ve Finsku kriminali-
zováno, dotyčný zákon je z roku 1986; neznamená to, že se to někde ve skrytu neděje, ale rozhodně si to nikdo 
nedovolí na veřejnosti a tolerance je nulová, “ říká Viola Čapková, vysokoškolská pedagožka ve Finsku, kde 
vychovává dceru.  

Finsko je i v severských podmínkách výjimečné svou otevřenou diskusí o výchově dětí a o rodičovství a svou 
připraveností nelpět na stereotypech a zavedených postupech. V současné době se po desetiletích preferencí 
kariérového růstu rodičů mluví o potřebách a pocitech rodičů. My se v oblasti rodičovství a výchovy dětí zatím 
držíme na opačnou straně kyvadla – od kolektivní výchovy jsme se přehoupli k naprosté individualizaci. 

„Dá se říct, že v uplynulých deseti letech je otázka péče o předškolní děti přítomná v médiích a v sociolo-
gickém výzkumu skutečně velmi intenzívně a budí velké emoce; veřejné mínění je hodně rozdělené. Zajímavá 
je srovnávací studie (Mia Hakovirta, Mia Salin, 2006), podle které si finské ženy myslí daleko častěji než ženy ve 
Švédsku, Německu, Španělsku, Británii a USA, že matka předškolního dítěte by měla být doma – to ukazuje, 
jak je i v rámci evropského Severu, pro který bývá hodně věcí zobecňováno, situace různá, dáno samozřejmě 
historických vývojem a kulturním kontextem. Nejvíce se volá po tom, aby rodičům malých dětí byla umožněna 
práce na částečný úvazek.“

V nadcházejícím školním roce v České republice nenastoupí do mateřské školy více než 40.000 dětí, které 
by nastoupit chtěly či potřebovaly. Chybějící místa neumožňují tisícům žen návrat do práce, o větším zapojení 
otců do péče o děti ani nemluvě. Český systém se tváří, že je to tak v pořádku. Jako by platilo nepsané: ženy 
mají přece děti proto, aby se jim obětovaly. Inspirativní Skandinávie má jiný recept. My zatím čekáme, až baby 
boom odezní. Jedna z nejsilnějších a zkušenostně výjimečně vybavených generací žen je odsouvána na druhou 
kolej. Následující roky ukáží, jaký potenciál tu necháváme ladem. 

   

Text je výtahem obsáhlejší publikace o rodičovských inspiracích ze Skandinávie, Francie a Německa, kterou 
Gender Studies připravuje.
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BÍDA MATEK V ČECHÁCH

Kateřina Jonášová, publicistka

Slaďování rodiny a práce, přátelské právní úpravy, široká nabídka zařízení péče o děti, otevření a osvícení  
zaměstnavatelé, podpůrné celospolečenské klima, které rodičům a jejich dětem vychází vstříc. To vše 

znají a cíleně podporují vybrané evropské země. Vědí, že podpora efektivního spojení rodiny a práce vede ke 
zvýšení porodnosti a větší radosti z rodičovství. Proč totéž nejde v Česku?

Jak vychovávají malé děti jinde v Evropě? Jaké právní úpravy, jaká škála zařízení péče o děti či jaký přístup 
zaměstnavatelů nás mohou inspirovat k vytvoření prostředí pro rodiče a děti, které odpovídá moderní společ-
nosti? O svých zkušenostech s různými modely trávení rodičovského času, o různých typech zařízení, o postup-
ném návratu matek do zaměstnání pomocí částečných úvazků a mnohém dalším vypovídají Češky, které žijí 
nebo dlouhodobě žily v zahraničí. 

Norský zázrak: otcovská dovolená
„Největší rozdíl mezi Českem a Norskem vidím ve slaďování práce a rodiny a v rovnoprávnosti mužů a žen. 

V norské společnosti je rovnoprávnost žen a mužů historicky daná, byli první v Evropě i na světě. Respekt obou 
pohlaví je na vysoké úrovni a je to i tím, že v Norsku je v politice velké zastoupení žen na všech úrovních. Děti 
tu chodí do školky od jednoho roku, matky jdou do práce. Otcové jsou na rodičovské ze zákona 3 měsíce, kdy 
pobírají rodinné dávky, když je nevyberou, propadnou. Tento systém funguje od roku 1977, od 90. let nastal 
boom, kdy otcové jsou s dětmi doma. Tuto možnost si vybírá 90 % mužů. Myslím si, že je to velké pozitivum pro 
rodinu a vztah mezi otcem a dítětem. Dokazují to norské i švédské studie, že otcové, kteří jsou na rodičovské 
dovolené, pak upřednostňují čas strávený s dětmi i v dalších letech,“ říká Barbora Šindelářová, psycholožka, 
žijící 5 let v Norsku, kde vychovává dceru.

Přestože v Česku existuje zákonná možnost zapojení otce do péče o výchovu dítěte, využívá jí zatím jen mizi-
vé procento mužů - číslo se pohybuje kolem 2 procent.  Může za to především špatná motivace otců a konzerva-
tivní naladění celé společnosti. U mužů se totiž stereotypně předpokládá role živitele a ne otce pečujícího o dítě. 
Na druhou stranu ženy, které nechtějí zůstat doma s dětmi dlouho, jsou v očích společnosti „kariéristky“.

Barbora Šindelářová pokračuje: „Většina norských žen se vrací do práce po prvních narozeninách svého 
dítěte. V norské společnosti se neobjevuje názor, že matka, která dá své dítě do školky v roce, je krkavčí matka, 
spíš naopak, když nenastoupí do práce, může se setkat s doporučením, aby se více zajímala o svou kariéru.“ 

Dánské děti jsou nejšťastnější v Evropě
„Většina žen je v Dánsku na rodičovské dovolené půl roku až rok, s tím, že od půl roku věku dítěte vám stát 

garantuje místo v instituci, ať už jsou to jesle nebo velice rozšířené mikrojesle, kde se maminka doma stará o  2 
až 3 další děti. Matky mohou na posledních 5 týdnů rodičovské dovolené nastoupit na poloviční úvazek, tím se 
jim mateřská prodlouží na 10 týdnů a ony se pomalu zapojí do pracovního procesu. To, co za rok zameškaly, se 
doučí, zjistí, co se stalo nového, je to výborná věc. A mají čas na to, aby svoje děti postupně zvykaly na školku 
či jesle,“ tvrdí Mirka Bendix-Beranová, bývala učitelka v mateřské škole, která v Dánsku vychovávala své první 
dítě. 
 

V Česku není funkční systém předškolní péče o děti. Existuje velmi málo mateřských školek a skoro žádné 
jesle. Je zde nastaven přesně opačný trend než ve vyspělých zemích, kde jako ve Francii jsou školky součástí 
školského systému nebo jako v Německu, kde jejich kapacita strmě narůstá. Vláda kancléřky Merkelové se 
zavázala, že do roku 2013 bude mít každé tříleté dítě místo ve školce.
 

„V Čechách existuje názor, že dávat dítě do institucí brzy, je škoda. V Dánsku se děti dávají do jeslí mezi 
8. měsícem a rokem. A mně připadá, že když jsou mladší, není s tím takový problém. Také znám studii, podle 
níž jsou dánské děti nejšťastnější v Evropě. Když je spokojený rodič, chodí do práce, má své uplatnění, tak má 
i spokojené dítě. Když je maminka nucena sedět 4 roky doma, asi bude frustrovaná a její dítě také,“ pokračuje 
Mirka Bendix-Beranová.

Švédsko: individuum je základ státu
„Jeden z nosníků švédské společnosti je, že základem státu není rodina, ale individuum. Vždyť co je dneska 

rodina? Je tolik variant a modelů. Rozejdou se partneři, rodina je jiná, ale vy musíte mít jistotu, že v tom sys-

•	 Norští rodiče si mohou vzít 46 týdnů rodičovské dovolené, kdy pobírají plat v plné výši, 
nebo 56 týdnů, kdy pobírají plat ve výši 80 procent. Tři týdny před a šest týdnů po na-
rození dítěte jsou rezervovány pro matku, zatímco 10 týdnů z celého období rodičovské 
dovolené je rezervováno pro otce (kvóta pro otce). Od roku 2008 kvóty pro otce využivá 
90 procent otců.

•	 Dánové a Dánky si mohou rodičovských 32 týdnů odložit, a vybrat si je kdykoliv do deví-
ti let věku dítěte. Příspěvek od státu je 50 % platu. Zaměstnavatelé poskytují rodičům 
běžně částečné úvazky.

•	 Cíl švédské rodinné politiky je koncipován jako vyrovnávání životních podmínek mezi 
rodinami s dětmi a bez dětí, podpora příležitostí obou rodičů při kombinování práce 
mimo domov s rodinnými povinnostmi a speciální podpora rodin v nepříznivých situ-
acích.

Ve Finsku existují obecní školky, kterým se říká „päiväkoti“ , což znamená 
„denní domov“. Převážná většina školek je obecních; jsou kontrolované kvalit-
ním a fungujícím systémem, je v nich vysoce kvalifikovaný personál, který děti 
skutečně vychovává, rozvíjí a stimuluje; v každé školce působí společně tzv. vy-
chovatelky/vychovatelé a učitelky/učitelé.

Z PRÁVNÍ PORADNY§ §
        Staráte se o malé dítě nebo nemocné rodiče a zaměstnavatel vám nechce vyjít 
vstříc s úpravou pracovní doby? Máte pocit, že jste nebyl/a přijata do zaměstnání 
kvůli svému věku nebo pohlaví? Právní poradna Gender Studies odpoví na vaše 

dotazy. Dnešní noviny vám nabízejí odpovědi na dvě otázky, které se často v poradně 
objevují.

Jsem na rodičovské dovolené. Firma, kde 
jsem byla zaměstnaná, na dobu neurčitou 
zanikla. Mám nárok na odstupné? Jak mám 
postupovat v případě, že mi zaměstnavatel 
odstupné nechce vyplatit?
Nárok na odstupné máte, a to ve výši dle délky tr-
vání pracovního poměru (méně než 1 rok jednoná-
sobek průměrného výdělku, alespoň 1 rok a méně 
než 2 roky dvojnásobek průměrného výdělku, 
alespoň 2 roky trojnásobek průměrného výděl-
ku). Zaměstnavatel s Vámi měl ukončit pracovní 
poměr ještě před tím, než ukončil svou činnost. 
Pokud dojde k ukončení pracovního poměru do-
hodou, je žádoucí, aby byl důvod ukončení pracov-
ního poměru v dohodě uveden, aby bylo zřejmé, 
že máte nárok na odstupné. Vzhledem k tomu, že 
zaměstnavatel skončil svojí činnost, je důvodem 
ukončení pracovního poměru § 52 písm. a) záko-
níku práce.  Pokud Vám nebude chtít odstupné 
vyplatit nebo s Vámi nebude chtít ukončit pracov-
ní poměr, obraťte se na úřad práce se stížností   
a případně bude nutné zaměstnavatele o nárok na 
odstupné zažalovat.

Poradna je určena všem, kteří se cítí znevýhodněni z důvodu pohlaví a/nebo věku, potřebují poradit v oblasti 
slaďování osobního a pracovního života, cítí se diskriminováni v přístupu ke službám nebo bydlení. Speci-
ficky se zaměřujeme např. na problémy spojené s mateřskou/rodičovskou dovolenou, na pracující rodiče 
a osoby nad padesát let. Bezplatná právní poradnu funguje on-line (www.rovneprilezitosti.cz) a telefonickou 
(224 913 350, nebo 774 913 350 každé út 9–11 a pá 16,30–18,30). 
Další informace o mateřské a rodičovské dovolené i o flexibilních formách práce naleznete na 

Jsem samoživitelka a vracím se po mateř-
ské dovolené zpátky do stejného zaměstná-
ní. Zaměstnavatel mi nechce umožnit úpravu 
pracovní doby, abych mohla odvést a vyzved-
nout dítě ze školky. Mám nárok na změnu 
pracovní doby, pokud tomu nebrání vážné 
provozní důvody?

Podle § 241 odst. 2 zákoníku práce máte jako za-
městnankyně pečzzující o dítě mladší než 15 let 
nárok na kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou 
úpravu stanovené týdenní pracovní doby, pokud 
tomu nebrání tomu vážné provozní důvody na stra-
ně zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel vážnými 
provozními důvody argumentuje, chtějte po něm, 
případně i písemně, aby tyto důvody přesně speci-
fikoval. Pokud bude i nadále trvat na tom, že Vaší 
žádosti nemůže vyhovět, nemáte jinou možnost než 
se obrátit na inspektorát práce či na soud.

Bezplatná právní poradna Gender Studies, o. p. s.

www.materskarodicovska.cz.

„Flexibilní formy práce: jak je zvládnout“
Staráte se o malé dítě nebo třeba staré rodiče? Potřebujete pružnější pracovní režim 
ze zdravotních důvodů? Pak možná uvažujete o práci z domova nebo částečném úvaz-

ku. Následující řádky vám poradí, jaká jsou vaše práva a na co si dát pozor.

Částečný pracovní úvazek
•	 Je kratší pracovní doba, než je stanovená týden-
ní pracovní doba (40 hodin týdně)
•	 Lze čerpat v různém rozsahu – například polo-
viční, tříčtvrteční, 80 %, 90 %
•	 Rozvrstvení pracovní doby nemusí být pravidel-
né (při polovičním úvazku je možné pracovat 2,5 
dne v týdnu nebo 4 hodiny denně), dle dohody se 
zaměstnavatelem. Nemůže te-li se dohodnout, 
musíte se podřídit zaměstnavateli.
•	 Mzda za částečný úvazek bude zkrácena po-
měrně k jeho výši. Na 
základě principu rov-
ného zacházení musí 
zůstat mzda za hodi-
nu ve stejné výši jako 
při celém úvazku. 

„Máte-li dítě do 15 let nebo jste-li tě-
hotná, máte právní nárok na částečný 
úvazek! Zaměstnavatel vám ho musí 

poskytnout, nebrání-li mu závažné pro-
vozní důvody.“

Vaše práva

Bez vašeho souhlasu vám není zaměstnavatel 
oprávněn kratší pracovní dobu nařídit.
Máte nárok na dovolenou stejný počet dní, jako vaši 
kolegové, ale jedná se o počet dní, ve kterém byste 
odpracovali průměrný počet hodin své denní pra-
covní doby (např. při polovičním úvazku máte nárok 
na 20 dní po 4 hodinách, i když máte hodiny rozmís-
těny nerovnoměrně). 

Podle nového zákoníku práce se i u částečných 
úvazků za standardní pracovní dobu považuje 40 ho-
din týdně. Nárok na příplatek za přesčas nebo na 
náhradní volno vzniká jen při překročení tohoto li-
mitu. 

Co dát do smlouvy
Uzavřete písemnou smlouvu či dohodu. Ve 

smlouvě si sjednejte dobu ukončení částečného 
úvazku, aby vám byl umožněn přechod na celý úva-
zek, pokud to budete potřebovat. 

Součástí smlouvy by měla být výše úvazku a roz-
vržení úvazku (které dny a kolik hodin budete pra-
covat). Ve smlouvě musí být určena vaše pracovní 
náplň, obsah vaší práce by měl být snížen přimě-
řeně výši úvazku. Zaměstnat zaměstnance na nižší 
úvazek a nesnížit přitom náplň práce je nezákonné.

Berte v potaz
Poměr nákladů, které 

práce vyžaduje (doprava, 
cena zařízení péče o děti 
apod.) a ekonomický efekt, 
který bude přinášet. Čím 
rychleji se vrátíte na trh 

práce, tím lépe se na něm udržíte a přispějete ke 
svému profesnímu růstu. Částečný úvazek může ale 
také znamenat: horší postavení, pokud jde o pra-
covní postup, horší přístup k podnikovým školením 
a kurzům, menší zaměstnanecké výhody a nižší jis-
tota zaměstnání. Pokuste se mluvit o těchto úska-
lích se zaměstnavatelem, už když si úvazek vyjed-
náváte. Často dochází k tomu, že zaměstnanci na 
částečný úvazek odvádějí práci jako zaměstnanci na 
vyšší úvazek. Máte-li dobu na zaučení, sledujte čas, 
který strávíte jednotlivými činnostmi a počítejte, zda 
je úvazek nastaven dostatečně.

(pokračování na protější straně)



Pracovní dráhy žen v České republice

Alena Křížková, Hana Maříková, 
Hana Hašková a Lenka Formán-
ková
SLON, 2011

Tato kniha sleduje v biografické 
perspektivě životy žen z různých 
věkových skupin v odlišných fá-
zích rodinného cyklu i v různých 

situacích na trhu práce, a to na pozadí historického 
vývoje současné české společnosti i v kontextu teo-
retických přístupů feministické sociologie ke studiu 
pracovní a rodinné sféry. Mikropohled na sociální 
realitu, se kterým přichází tato publikace, doplňuje 
řadu prací soustředěných naopak na makrostruktu-
rální pohled na genderové nerovnosti. Kniha je pod-
nětnou sondou do ženských zkušeností s tvorbou 
osobní pracovní dráhy a s prolínáním pracovního a 
rodinného života. Pracovní a osobní životy konkrét-
ních žen podávají obraz problematických přechodů 
mezi školou a zaměstnáním, mateřstvím a prací, 
zaměstnaností a nezaměstnaností, zdravím a ne-
mocí a mnohými dalšími individuálními situacemi, 

•	 Je práce vykonávaná z domova pro zaměstnava-
tele, se kterým máte uzavřenou pracovní smlouvu. 
Velmi často jde o práci kombinovanou z domova 
a z kanceláře (např. 2 dny v týdnu z domova, 3 dny 
z kanceláře). 
•	 Práce nemusíte striktně vykonávat doma, může 
se odehrávat na jakémkoli jiném příhodném místě. 
•	 Máte možnost rozvrhnout si pracovní dobu (po-
čátek, konec, pře-
stávky v práci) po-
dle svých potřeb. 
Ale na druhou 
stranu zaměstna-
vatel může poža-
dovat, abyste byl/a k dispozici v určité časy. 

k teroristickému útoku v divadle Nord-Ost v roce 
2002) se na osudu zadržených aktivistek podepisují. 
Kromě samotné hrozby nebývale tvrdého trestu se 
navíc soud stále odročuje. Vazbu jim momentálně 
prodloužili do 24. června. Zadržené prý totiž s vyšet-
řovateli nespolupracují.

Médii nedávno proběhla zpráva, že Pussy Riot 
jsou ve vazbě šikanovány ze strany dozorců/kyň. To-
lokonnikovová a Samucevičová totiž dostaly důtku 
za špatně ustlanou postel a za pořizování osobních 
zápisků. Zákony však nikomu psát ve vězení neza-
kazují. Postih není pouze symbolický - ruské zákony 
totiž odsouzeným, pokud dostali důtku, neumožňují 
žádat o podmínečné propuštění.

Na podporu zadržených hudebnic vznikl web 
freepussyriot.org, kde je elektronická petice a veřej-
ná sbírka, a dá se přes něj také zadrženým psát do 
vězení.

Pro bližší informace se můžete 
obrátit na bezplatnou právní po-
radnu pro osoby diskriminované 

na trhu práce na webu 
rovneprilezitosti.cz. 

Další informace naleznete na 
materskarodicovska.cz.
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Práce z domova (home office)

(Flexibilní formy práce - pokračování)

Vaše práva

Práci z domova vám nemůže zaměstnavatel na-
řídit, ani vás k práci doma nutit. 

Pokud pracujete z domova, nenáleží vám při dů-
ležitých osobních překážkách v práci (např. návště-
va lékaře, návštěva lékaře s dítětem atd.) náhrada 
mzdy, s výjimkou překážek jako úmrtí, svatba, pře-
stěhování. Stane-li se vám doma při výkonu práce 
pracovní úraz, je za něj zodpovědný zaměstnavatel. 
Zaměstnavatel nesmí při práci z domova vstupovat 
bez vašeho souhlasu do místa výkonu práce. 

Co dát do smlouvy
Do smlouvy je žádoucí uvést místa, ze kterých 

v rámci práce z domova pracujete. Práce z domo-
va by měla mít vždy jasně měřitelné objektivní vý-
sledky, aby nevznikala nedůvěra a nedorozumění 
se zaměstnavatelem. Uveďte do popisu práce přes-
nou náplň práce, dohodněte se na předávání práce 

a kontrole, která bude vyhovovat vám i zaměstnava-
teli. Součástí smlouvy by měla být také dohoda o po-
užívání zařízení a předmětů pro výkon práce (počí-
tač, telefon apod.). Lze uzavřít smlouvu o zapůjčení, 
je možné dojednat krytí nákladů na výkon práce 
(připojení k internetu, telefonních poplatků atd.).

Berte v potaz
Práce z domova klade obrovské nároky na vaši 

schopnost organizovat a plánovat si čas. Vytvořte si 
časový plán a ten dodržujte. Vymezte si prostor na 

práci, který bu-
dou respektovat 
všichni členové 
vaší domácnosti. 
Dejte okolí naje-
vo, že se na svém 

pracovním místě věnujete výdělečné činnosti, niko-
li koníčku nebo relaxaci. Udržujte i nadále sociál-
ní kontakty, scházejte se s přáteli, kolegy, rodinou 
a známými mimo domov, najděte si koníčky, které 
vyžadují opuštění domova. Nastavte si komunikaci 
se svým nadřízeným, popřípadě podřízenými a ko-
legy, dodržujte tato pravidla, aby nevznikala nedo-
rozumění.

„Na práci z domova nemáte právní nárok, 
zaměstnavatel není povinen vaší žádosti o 

práci z domova vyhovět.“

„Zasahuje mě nespravedlnost, zasahuje mě chudoba. Lidi mi občas říkají, že kdyby si tohle všechno měli 
připouštět, tak se zblázní. Moje jediný řešení, jak se z toho nezbláznit, je říkat to dál a nějakým způsobem 
o tom informovat,“ říká TOY_BOX. Komiks pro ni je médium, které je schopné účinně přitáhnout pozornost 
a předat své sdělení.  Kreslit komiksy začala proto, aby ventilovala frustrace z práce ve velké firmě. Začala se 
zdokonalovat v technice kreslení i v tvůrčím psaní. Dnes patří mezi špičku komiksové scény. „Když si stanovíš 
cíl a přijmeš racionální kroky k jeho dosažení, tak se ti to podaří,“ popisuje svojí cestu. 

Svoje umění nesměřuje do velkých galerií. „Já chci svoje věci dostat k normálním lidem, takovým, jaké 
potkávám na ulici,“ říká. „ Teď se chci domluvit s Vietnamcem, kterej prodává u nás za rohem, že mu udělám 
galerii z výlohy.“ 

Kampaň, kterou nakreslila pro Gender Studies, tvoří sada plakátů a pohledů na téma slaďování pra-
covního a osobního života. Ty komiksovou formou nastiňují různé situace, v nichž se může ocitnout kdokoli 
a které mohou citelně zkomplikovat život. Cílem bylo zachytit v nich široké spektrum problémů, které mohou 
řešit různí lidé pracující v různých odvětvích. V kampani se tak vyskytuje třeba prodavačka ze samoobsluhy, 
která pečuje o nemocnou maminku, otec, který chce jít na rodičovskou dovolenou, nebo matka samoživitel-
ka, která chce upravit pracovní dobu, aby mohla vyzvedávat dceru ze školky. Neustále se totiž ukazuje, že pro 
spoustu lidí může být slaďování nedosažitelný pojem – často z důvodu, že nemají dostatek informací o svých 
právech. Tuto informační mezeru se kampaň snaží zaplnit.

Velký rozhovor s TOY_BOX si přečtete v elektronickém zpravodaji Rovné příležitosti (4/2012),  zpravodaj.
genderstudies.cz

„Zasahuje mě nespravedlnost“
říká komiksová kreslířka TOY-BOX

TOY_BOX je jednou z nejvýraznějších osobností současného českého komiksu 
a streetartu. Kromě nezaměnitelného rukopisu, který spojuje punkovou 

estetiku se svědomitým dotahováním práce do posledních maličkostí, ji charakterizuje jasný politický 
postoj. Svoje umění dává do něčích služeb, jen pokud si myslí, že jde o dobrou věc. S Gender Studies spolu-
pracovala na kampani „Když vám teče do bot...“

PŘEČTĚTE SI...
Ne před slunce západem

Johanna Sinisalo 
One Woman Press, 2003

Román současné finské autorky 
vypráví příběh mladého reklam-
ního fotografa Mikaela, který se 
ujme raněného lesního trolla. My-
tická a tajemná noční šelma zná-
má ze severských pohádek a po-

věstí, vědecky objevená a popsaná až na počátku 20. 
století, je znepokojivým způsobem podobná člověku, 
a přece se od něho tolik liší. Mikael je přesvědčen, 
že jako představitel lidské kultury a civilizace má 
moc uvěznit bytost z divoké přírody ve svém měst-
ském bytě, ale magický vztah, ktery se mezi ním a 
trollem vyvine, zpochybní a rozruší veškeré hierar-
chie a kategorie, v nichž Mikael dosud uvažoval. Jo-
hanna Sinisalo se ve své sociální fantazii vyslovuje k 
mnoha aktuálním problémům západní společnosti, 
jako je xenofobie, homofobie či jakýkoli jiný strach 
před jinakostí, vztah člověka, zvířete a nejmoderněj-
ší technologie, hegemonie vědy a exploatace divoké 
přírody konzumni kulturou, to vše ovšem s nemalou 
dávkou humoru a nadhledu. Strhující příběh spo-
juje v postmoderně magicko-realistickém duchu 
inspiraci bohatou tradicí finské mytologie a lidové 
slovesnosti s nejnovějšími vědeckými poznatky, ať 
už „skutečnými“ či pouze pravděpodobnými. Román 
získal v r. 2000 nejprestižnější finskou literární cenu 
Finlandia a byl přeložen do několika jazyků. 

Být či nebýt matkou. O životě bez dětí

Volvox Globator, 2010

Být či nebýt matkou se zabývá ve-
lice aktuálním tématem, neboť v 
současnosti roste počet žen, které 
se rozhodly nemít děti. Doba sice 
zdánlivě přeje svobodě jednotlivce, 
nicméně stále zde existují určité 
představy o tom, jak má jedinec – a 
žena především – naplnit svou život-

ní úlohu – proto rozhodnutí nebýt matkou patří k těm 
kontroverznějším. Otevřené výpovědi žen, které tato 
rozhodnutí učinily a následně žily s tím, co život bez 
dětí přináší – včetně větší svobody, jistého pohodlí, 
ale i odsouzení ze strany společnosti – ukazují pro i 
proti takové volby. Jedná se o zajímavé čtení, protože 
odbourává černobílé dělení žen na „matky“ a „bez-
dětné“ a vede k hlubšímu zamyšlení nad problema-
tikou rodičovství. Kniha má své „dvojče“ o mužích v 
podobné situaci: Být či nebýt otcem. 

(zdroj: Kosmas.cz)

které se odehrávají v kontextu makrosociálních pře-
chodů od plánovaného k tržnímu hospodářství nebo 
od ekonomického růstu do období ekonomického 
útlumu. Kniha se podrobněji zaměřuje i na přetr-
vávající praxe znevýhodnění a diskriminace žen na 
trhu práce a na kombinaci práce a péče v různých 
kontextech živitelství. 

Feministický časopis se vším 
všudy. Najdete v něm články 
o aktuálních společenských 
otázkách viděné feministic-
kou optikou: bezdomovectví a 
ženy, sexualita ve stáří, práva 
lidí s AIDS, diskuse nad fe-
ministickými přístupy k pro-
stituci, feminismus a umění 

ulice. Velká část časopisu je věnovaná výtvarným dí-
lům současných feministických/(trans)genderových 
umělkyň a umělců (Gabriela Kontra a Dora Kubíč-
ková, Jana Štěpánová, Michal Šiml, Tamara Moyzes, 
Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová a další) i beletrii 
(Zuska Kepplová aj.). Časopis obsahuje také do-it-
-yourself sekci s nápady na výrobu potřeb feministic-
ké každodennosti. Časopis dotvářejí skvělé ilustrace 
Markéty Horák. 

Tři členky ruské punkové feministické kapely Pu-
ssy Riot byly v únoru zadrženy v moskevském 

pravoslavném chrámu Krista spasitele, kde před 
jedním z oltářů zahrály „punkovou modlitbu” vyzý-
vající Pannu Marii k vyhnání Vladimira Putina. Akcí 
chtěly upozornit na stoupající vliv ruského pravosla-
ví na oficiální politické struktury. Ve vazbě jsou dnes 
již pátým měsícem a jejich soud se stále odkládá.

Naděžda Tolokonnikovová, Jekatěrina Samu-
cevičová a Marija Aljochinová byly obviněny z výtrž-
nictví a hrozí jim trest až sedmi let vězení. Případ 
má zjevně politické pozadí, neboť Pussy Riot ve 
svých písních ostře kritizují Vladimira Putina a jeho 
propojení s pravoslavnou církví, ale i patriarchální 
společenské zřízení v Rusku, které utlačuje práva 
žen a sexuálních menšin. Putinův mocenský mo-
nopol, potlačování svobodného vyjádření názoru, 
ale i doktrína války s terorismem (místopředseda 
státní dumy  Kobzon přirovnal vystoupení Pussy Riot 

G Bod

Vazba zadržených Pussy Riot se stále prodlužuje

Vyšlo u příležitosti 20 let Gender Studies, o.p.s. 

Gender Studies, 2011

(red)

(red)

(zdroj: SLON)

(red)



změnit svůj status. Jak, to je zatím nejasné. Ze 
zákona je možné obdobnou péči od dubna 2013 
poskytovat jako vázanou živnost. Jisté je tedy zatím 
pouze to, že rodiče za jesle zaplatí víc, protože tato 
zařízení, dosud zřizovaná obcemi, od roku 2013 
začnou platit DPH.

V právních i praktických aspektech sladění práce 
a péče poradí nový web

Přehledné a ucelené informace o právech rodičů 
a o tom, jak skloubit práci a rodinu, poskytuje 
nový web MateřskáRodičovská.cz, provozovaný 
Gender Studies. Obsahuje rady z oblasti právní, ale 
i praktické, třeba co očekávat a na co si dát pozor 
při práci z domova nebo na částečný úvazek. „Na 
co jsme opravdu pyšní, je psychologický manuál 
Sen nebo realita, který popisuje úplně praktické 
aspekty nebo i rizika flexibilních forem práce. Třeba 
že práce z domova může hodně omezit vaše sociální 
kontakty a že klade velké nároky na sebedisciplinu 
a na respekt k vaší práci ze strany rodiny,“ říká Lada 
Wichterlová z  Gender Studies, která se na tvorbě 
stránky podílí. Na webu je také bezplatná on-line 
právní poradna v případech diskriminace z důvodu 
pohlaví a věku a slaďování rodinného a pracovního 
života.

integrovat. A to není vždy jednoduché. Navíc jsou to 
propojené věci – vyhodí vás z azyláku, a když nemáte 
kde bydlet, je docela obtížné udržet si práci. Proto 
mi přijdou zajímavé projekty, které nabízejí lidem 
bez domova, jak se osamostatnit a něco se naučit. 
Z  těch českých jsou to různé divadelní projekty, 
třeba  DivaDNO, které tvůrčím způsobem zapojuje 
bezdomoveckou komunitu a propojuje ji s  širší 
veřejností.

MH: Ve Velké Británii kuchař Jamie Olivier pracuje 
s dětmi z dětských domovů, které taky patří mezi lidi 
ohrožené bezdomovectvím. Dává jim možnost vyučit 
se v jeho restauracích a získat práci.

KC: Ve Státech je mezi bezdomovci hodně mladých 
lidí, kteří odejdou z domova tak brzo, že nemají žádné 
vzdělání. V  organizaci L.A. Gay & Lesbian Center, 
kde jsem na čas pracovala, pro ně existuje tranziční 
program, kde asi půl roku mohou bydlet v zařízení, 
na jehož chodu se podílejí – vaří, uklízejí a podobně. 
Možnost tam být je podmíněná odvedením 20 hodin 
týdně nějaké práce – ať už jde o chození do školy, 
placené zaměstnání nebo dobrovolnickou práci. 

AJD: V USA vznikl projekt Invisible People TV 
(Televize Neviditelní lidé) jako počin jednoho 
bývalého bezdomovce. Ten se rozhodl, že bude točit 
videa o životě bezdomovecké komunity a zapojí ji do 
sociálních médií. Takže lidé bez domova točí svoje 
příběhy, píšou blogy, ale třeba i jen krátké zprávy na 
Twitter, o svém každodenním životě. 

Jaké aktivity občanské sdružení Jako doma 
plánuje pro ženy bez domova?

AJD: První projekt má za cíl v  Karlíně propojit 
majoritní společnost s bezdomoveckou komunitou, 
aby se seznámili a pochopili navzájem. Chceme 
dělat společné vaření, stavění příbytků, promítání, 
divadlo. Jde nám hodně o odstranění stigmatu, které 
se dnes s bezdomovectvím pojí. V  dlouhodobém 
horizontu chceme analyzovat situaci žen bez 
domova, jaké mají možnosti, jaké tu pro ně existují 
služby, a pak i nějaké služby v rámci intervenčního 
centra sami poskytovat – psychologické a dluhové 
poradenství, podpora zaměstnávání žen bez 
domova, kariérní poradenství a podobně.

KC: Chceme dát slovo lidem bez domova, chceme 
dělat informační kampaně, na nichž se budou lidi 
bez domova aktivně podílet. Už jenom proto, že 
jejich životní příběhy mají co říct nám všem. Často 
to bývají dramatické osudy, které mohou ukázat, 
že hranice mezi tím pěkným životem s domovem, a 
mezi tím možná taky hezkým, ale rozhodně o dost 
drsnějším, životem na ulici je tenká.

„Ženy – cizinky, které se pohybují v tradičních 
muslimských komunitách v České republice, mají 
velmi málo možností, jak se zapojit do pracovní-
ho procesu, brání jim diskriminace ze strany za-
městnavatelů, ale mnohdy je pro ně problematické 
i překonání kulturních odlišností, získání povědomí 
o trhu práce, o tom, že integrovat se na pracovním 
trhu je výhodné pro celou jejich rodinu,“ říká Mar-
kéta Štěpánová, která se věnuje integraci muslimek 
na trhu práce ve společném projektu Poradny pro 
integraci, Gender Studies a Fakulty humanitních 
studií UK. Tradiční rodiny jsou většinou plně zá-
vislé na příjmech mužů, není tu zvykem, aby žena 
vydělávala peníze. „Když jsou muži nezaměstnaní, 
což se u migrantů může stát velmi často, dostává 
se celá rodina do velmi tíživé situace,“ upozorňu-
je Štěpánová. Jedním z možných řešení podle ní je 
právě podpora pracovní integrace žen. Klíčová je 
vždy snaha a ochota překonat bariéry a předsudky 
na obou stranách a citlivá práce s kulturními odliš-
nostmi. Podle Štěpánové je nutné cíleně informovat 
a podpořit ve vzájemné spolupráci jak muslimskou 
komunitu, tak i zaměstnavatele.

MH: Další ohroženou skupinou jsou ženy - migrantky. 
Přijely sem třeba za prací v továrně, továrna 
zkrachovala, nevyplatila jim poslední platy a ony 
nemají kam jít.

Můžete komentovat pražská opatření, která mají 
řešit situaci lidí bez domova? Je to jen represe, 
nebo se najdou i dobré příklady?

AJD: Nově se připravuje strategie řešení 
bezdomovectví, podle ní by měly na městských 
částech vznikat intervenční komunitní centra pro lidi 
bez domova. Pokud by to šlo tímhle směrem, bylo 
by to dobře. Obecně je ale trendem bezdomovectví 
schovat, dostat ty lidi ven z měst. Byly tu nápady na 
kempy bezdomovců mimo Prahu, na ubytovací loď 
Hermes směli zase jen pražští bezdomovci. Připadá 
mi to jako snaha zbavit se toho problému, ale ne ho 
řešit. 

Jaký je podle vás většinový postoj k bezdomovectví?

AJD: Na bezdomovectví se tady často kouká spatra. 
Jako by se společnost rozhodla, že bezdomovectví je 
špatné, a musí se udělat co nejvíc proto, aby tu takoví 
lidé nebyli. Je ale důležité podívat se, proč ti lidé na 
ulici jsou, jaké jsou jejich možnosti a plány, a jestli 
se odtamtud vůbec chtějí dostat. Někdo třeba chce 
na ulici zůstat, ale i tak by měl mít šanci využívat 
služeb nějakého komunitního centra, mít možnost 
přežít. Někteří lidé, když je bezdomovec požádá 
o peníze, řeknou: Nedám vám peníze, ale koupím 
vám bagetu. To mi přijde hrozně paternalistické, 
rozhodovat o tom, co kdo potřebuje, na co ty peníze 
může využít. Každý máme jiný život a jiné potřeby. 

Víte o nějakých dobrých příkladech pozitivní práce 
s bezdomovci?

KC: Pro lidi bez domova je klíčové najít si místo 
pro bydlení, potom práci nebo jiný způsob, jak se 
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Bezdomovectví je pro ženy obrovské stigma
(pokračování ze strany A)

(red)

Žít v jiné než rodné zemi způsobuje člověku 
řadu problémů. Cizinci a cizinky čelí v České re-
publice řadě komplikací. Nemluví dobře česky, 
nemají česká jména, nemají trvalý pobyt. To často 
stačí k tomu, aby měli problém získat práci, za-
pojit se do pracovního procesu. Ženy z tradičních 
muslimských komunit čelí hned trojí diskriminaci 
– jako ženy, jako cizinky, a jako muslimky. Cílená 
podpora však může pomoci nejen jim samotným, 
ale i celým rodinám.

Při integraci muslimských komunit hraje velkou roli 
zaměstnání žen

(foto - zdroj: Europeum.cz)

(foto - zdroj:David Shankbone, Wikipedia.org)

Nový zákon zpřísňuje podmínky pro změnu pohlaví 

Mnohem přísnější pravidla pro operativní změnu 
pohlaví pro transsexuální osoby zavádí nový zá-
kon o specifických zdravotních službách, platný od 
1. dubna 2012. Snaha stanovit přesnější pravidla pro 
povolování operací směřujících ke změně pohlaví, 
může ve svém důsledku celý proces pro transsexu-
ální osoby nedůstojně zkomplikovat. Podle lidsko-
právních organizací je tato legislativa krokem zpět 
a v rozproru s evropskými trendy. Co je tedy na něm 
problematické? 
 „Například požadavek jednomyslnosti sedmičlenné 
komise, jejímž členem je také úředník z Minister-
stva zdravotnictví, je zcela nedůvodný. Nebo napros-
tá nejistota ohledně možných opravných prostředků 
proti zamítavému stanovisku komise,“ komentuje 
zákon Martina Štěpánková z Poradny pro občanství. 
Nezbytnost sterilizace či kastrace jako podmínky 
pro změnu pohlaví je výslovně uvedena i v novém 
občanském zákoníku, který mimo jiné se změnou 
pohlaví spojuje automatický i zánik manželství nebo 
registrovaného partnerství. „Podmínky pro změnu 
pohlaví, jako jsou kastrace nebo sterilizace, stejně 
jako zánik manželství či partnerství jsou jasným 
odrazem toho, že Česká republika jde ve vnímání 
práv transsexuálních lidí proti proudu, kterým jejich 
ochrana v řadě zemí směřuje,“ nelíbí se Štěpánko-
vé. „Stále více zemí respektuje, že podmínka kas-
trace či sterilizace představuje tak hluboký zásah 
do důstojnosti a integrity člověka, že k němu nesmí 
být nikdo nucen. Roste tak počet zemí přijímajících 
právní předpisy umožňující právní změnu pohlaví 
na základě volby každého jednotlivce, a to, zda se 
rozhodne podstoupit také operativní změnu pohla-
ví, už není nezbytnou podmínkou pro změnu jeho 
dokumentů,“ dodává.

Jesle za rok nejspíš podraží, změní se totiž jejich 
status

Od letošního dubna jesle už nejsou zdravotnickým 
zařízením - Ministerstvo zdravotnictví ze svého 
resortu vyňalo. Jeslím nyní běží roční přechodné 
období, po němž ztratí registraci a budou muset 

„aktuality“

Webové linky:
Feminismus http://www.feminismus.cz

Rovné příležitosti do firem http://zpravodaj.feminizmus.cz

Facebook http://www.facebook.com/GenderStudiesPraha

Stop znásilnění http://stopznasilneni.cz

Gender Studieshttp://www.genderstudies.cz

Rodičovská a mateřská http://www.materskarodicovska.cz

Právní poradna http://www.rovneprilezitosti.cz

rozhovor  vedla Jitka Kolářová

„Je na otcovské“,
 můžete zaslechnout v Polsku

Placenou otcovskou dovolenou mohou už dru-
hým rokem využívat polští muži. Otcové tak mohou 
během prvního roku života dítěte strávit se svým po-
tomkem dva týdny. Povědomí o tomto právu je však 
zatím nízké.  

Od roku 2010 je v Polsku uzákoněna otcovská 
dovolená. Zpočátku to byl jeden týden (7 kalendář-
ních, nikoli pracovních dnů), od roku 2012 jsou to 
dva týdny. Tato „dovolená“ je stejně jako ta mateř-
ská stoprocentně placená a zaměstnavatel ji podle 
zákona nemůže odmítnout zaměstnanci poskytnout. 
Otec může využít otcovskou dovolenou během první-
ho roku života dítěte bez ohledu na to, jestli matka 
pracuje, je na rodičovské dovolené nebo je neza-
městnaná. Nevýhodou je, že dovolenou není možné 
rozdělit např. na dvě části a využít ve dvou různých 
obdobích. 

Otcovská dovolená byla zpočátku považovaná za 
kuriózní import ze Skandinávie a ve veřejných deba-
tách se řešilo, jestli otcové nevyužijí této dovolené 
spíše na to, aby „jeli na ryby“. Po čase však začaly 
převažovat věcnější argumenty na téma prohloubení 

vztahu mezi otcem a dítětem a podpory ženy, která 
se vrací na pracovní trh po mateřské dovolené. 

V roce 2010 si otcovskou dovolenou vzalo jen 
16,6 tisíce mužů, zatímco na mateřskou nastoupilo 
92,3 tisíce žen. Důvodem je hlavně nedostatek in-
formací. Otcové často nevědí, že otcovská dovolená 
je právo, ne privilegium. V  některých firmách na 
personálních odděleních o této možnosti ani nevědí. 
Otcové také uvádějí, že zaměstnavatelé je odmíta-
jí na dovolenou pustit nebo se je snaží za čerpání 
dovolené potrestat zhoršením postavení ve firmě. 
„Po návratu do práce jsem se dozvěděl, že nemám 
nárok na měsíční prémie,“ citoval Deník.cz jednoho 
z otců.

O tom, že se však otcovská dovolená Polákům 
dostává pod kůži, svědčí příspěvek pod nickem jas-
ná, který se objevil na businesscenter.cz: „Mám ve 
firmě i Poláky, a ti po mě při narození dítěte požadují 
10 dní otcovské dovolené. Těžko jim vysvětluji, že u 
nás nic takového není, nechápou, pro ně je to samo-
zřejmost.“

Otcovství je jeden ze základních životních projektů a ochota vzít na sebe odpovědnost, tvrdí jedna ze 
základních tezí programu Táto, máš na to!, který vede nezisková organizace Liga otevřených mužů (LOM). 
Psycholog Martin Jára je jejím ředitelem.

Táto, máš na to! se zaměřuje na aktivní otcovství, tedy pravidelnou péči o děti a jejich životní prostor. 
V rámci něj běží semináře pro nastávající otce, LOM také poskytuje mužům-rodičům psychologickou a právní 
poradu a snaží se zvýšit prestiž otcovství v naší společnosti, v letošním roce prostřednictvím projektu Aktivní 
táta 2012.

Proč se do tématu mužské péče a slaďování práce a rodiny Liga pustila? „Sladění rodiny a práce není 
jen ženským tématem. Pro táty je například velkou výzvou, jak si uhájit čas na děti. O mužském slaďování se 
ovšem moc nemluví, ani nepíše, a také není předmětem firemních politik,“ říká Martin Jára. Muži ale aspoň 
mívají možnost využívat pružnou pracovní dobu anebo požádat svého zaměstnavatele o jistou flexibilitu. Ně-
které firmy už dokonce jako benefit nabízejí několik dní otcovské dovolené. „Doufám, že jednou budou firmy 
programově myslet i na otce a nabízet jim výhody tohoto typu už při nástupu,“ těší se Jára.

Pro muže, kteří jsou zvyklí na tradiční roli živitele rodiny, může být role aktivního otce zpočátku obtížná: 
„Úskalí, do kterých se muž může dostat, jsou dvojího druhu: zaprvé, rodičovství nepřijme jako závazek, ale 
jako občasnou „výpomoc“, a zadruhé, ty poněkud otravné činnosti jako mytí nádobí, praní prádla a měření 
teploty při nemoci nechá radši na ženě“, popisuje Jára. Rozdělení péče o rodinu a domácnost přesně půl na 
půl mezi ženu a muže je podle něj ve většině rodin nereálné. Důležitá, i když někdy obtížná, je však dohoda, 
za co kdo odpovídá.

Stejně tak je klíčové osobní plánování času a rozdělení dne na čas pro práci a na čas pro rodinu nebo pro 
sebe. „I ten nejvytíženější manažer si přece má umět seřadit priority, zorganizovat čas a nastavit si určitá 
pravidla. Třeba, že v tolik a tolik se vypíná pracovní mobil. Jde o to, aby si muž - táta vzal za své drobné zvyky 
a rituály,  jako třeba čtení pohádky na dobrou noc - to kdyby zavolal kdokoli, nemá nárok…“

(Podle rozhovoru Hany Moualla na serveru Rodina21.cz http://rodina21.cz/v-kruhu-rodiny/tato-jak-na-to)

„I ten nejvytíženější manažer si má umět seřadit priority,“ 
říká o sladění práce a péče mužů Martin Jára z Ligy otevřených mužů
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