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Když ženy pracují...

V
ětšina žen je spokojená, když se 
může seberealizovat ve své profesi. 
Chtějí být fi nančně nezávislé nebo 
je jejich zaměstnání baví. Mít 
dobrou práci je fajn. 

Dilema, které někdy bolí
Mnoho z nás se ovšem trápí a říká: „Moje 

zaměstnání mě baví, ale mám děti a nechci 
je zanedbávat. Někdy mám pocit, že šidím 
obojí – práci i rodinu.“ Podle psychologů 
trpí zaměstnané ženy výčitkami a trýzní 
se pocity, že nezvládnou dokonale všechny 
sociální role. Tyto pocity trápí i ženy 
na vrcholných manažerských postech, 
které si k dětem najímají pečovatelky 
a do domácnosti hospodyně. Odbourejte 
stres, doporučují i lékaři. MUDr. Bohumil 
Ždichynec, CSc., autor mnoha knih, 
konstatuje: „Na ženy je dnes kladen velký 
tlak – často se musejí starat o členy rodiny 
a zároveň pracovat. Jejich životospráva 
jde stranou, přepínají síly a jsou náchylné 

Na poli práce to my 

ženy nemáme zrovna 

nejjednodušší. Soupeříme 

s muži o postavení, 

o peníze a někdy také 

o čas. Kromě zaměstnání 

totiž často potřebujeme 

zvládnout i rodinu.   
Text: Libuše Večeřová

téma

k nemocem.“ Doporučuje, aby se ženy 
věnovaly také samy sobě a povinnosti 
se snažily rozdělit. Jak ovšem vysvětluje 
Martina Štěpánková Štýbrová z Odboru 
rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV 
ČR: „V ČR je nízká zaměstnanost žen 
s malými dětmi a také málo mužů, kteří 
čerpají rodičovskou dovolenou. Může za to 
mimo jiné i výše dávky, která má dopad 
na rozhodnutí, kdo z rodičů zůstane doma.“ 
Údaje Českého statistického úřadu z roku 
2013 uvádějí, že v ČR odchází na rodičovskou 
dovolenou jen 1 % mužů. Po rovnosti 
příležitostí se volá na všech frontách 
zaměstnanosti mužů a žen. Komu ale mladí 
rodiče svěří děti? „Počátkem 90. let se začaly 
rušit jesle, ve kterých bylo v Československu 
přes 60 000 míst,“ říká prof. Vojtěch Krebs, 
odborník na sociální politiku z VŠE. 
A dodává: „V roce 2011 to bylo už jen kolem 
1 400 míst.“ I to je jedním z důvodů, proč 
v České republice pracuje tak málo maminek 
s dětmi do 6 let.

Návraty z rodičovské 
 V některých oborech, například lé-

kařských, je důležité, aby se žena vrátila 
do zaměstnání brzy. Na jiných pozicích se 
dá pracovat z domova, alespoň částečně. 
Přechod z rodičovské dovolené do pracov-
ního procesu pak nemusí být pro mnohé 
ženy noční můrou. Podle průzkumu se 
35 % žen vrací zpět do zaměstnání v období 
mezi 2 až 3 roky od nástupu na mateřskou 
dovolenou, 30 % matek se vrací po více než 
3 letech a 17 % zůstává doma na rodičovské 
dovolené maximálně 1 rok. Sedm z deseti 
matek si myslí, že hlavní překážkou návratu 
do zaměstnání je nedostatečně fl exibilní 
pracovní doba, například v podobě zkrá-
ceného úvazku. Dvě pětiny žen uvedly, že 
se po rodičovském volnu do původního 
zaměstnání nevrátily kvůli neochotě za-
městnavatele nebo kvůli zrušení pracovního 
místa. Vyplynulo to z březnového průzkumu 
platformy Byznys pro společnost, největší 
odborné platformy fi rem pro sdílení a šíření 
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.. držíme jim palce!
Zvláštní kategorie
Workoholičky 
Poznávací znamení: Nemají rodinu 
nebo ji kvůli práci zanedbávají. Většinou 
nenosí zástěry a nepečou bábovky pro 
příbuzné ani kolegy. Jejich nejčastější 
větou je: „Nemám čas.“ 
Jak z toho ven: Zvedněte hlavu, 
a zjistíte, že svět kolem vás má plno krás. 
Od vztahů s blízkými přes přírodu až 
po zajímavé koníčky. Najděte si spřízně-
né duše a vyrazte třeba na výlet. Bude 
vám fajn!

Samoživitelky
Poznávací znamení: Zamyšlené, 
uspěchané a unavené. Snaží se sklou-
bit rodinu i práci. Šetří na sobě, aby 
mohly dopřát dětem. Většinou říkají: 
„Nemám peníze.“  
Jak z toho ven: Bojujte o alimenty. 
Proberte s příbuznými a kamarádkami 
možnosti vzájemné výpomoci. Zjistěte 
si, na co máte právní nárok. Využívejte 
výhod, které se vám nabízejí – třeba so-
ciálních i v zaměstnání. Uleví se vám! 

principů odpovědného a trvale udržitelného 
podnikání v České republice.         

Nebát se a riskovat
Janě Škopánové je padesát čtyři let. Práce 

hraje v jejím životě pozitivní roli. Přináší jí 
zisk, díky kterému může být v klidu, pečovat 
o sebe, odpočívat. „Práce mi umožňuje 
cítit se mladší a sebevědomější,“ říká žena 
s funkcí direktorky Orifl ame. Vystudovala 
speciální pedagogiku a dvacet let pracovala 
jako logopedka. Věnovala se především han-
dicapovaným dětem. Tato práce ji naplňo-
vala. S výrobky fi rmy Orifl ame, které jí brzy 
po seznámení se s nimi učarovaly, se setkala 
náhodou. Nejprve je používala sama, pak se 
o ně začala dělit s ostatními a získala za ně 
první peníze. „ Vydělala jsem si sedmdesát 
šest korun,“ vzpomíná s úsměvem Jana. 
„Později jsem pochopila, jak funguje cesta 
k úspěchu – znamená to ukázat ji i dalším 
lidem,“ vysvětluje. Po dvaceti pěti letech 
spolupráce s Orifl ame slaví Jana opravdu 
úspěchy. Její měsíční příjem je v pohádkové 
výši. Nemusela bych už dělat vůbec nic,“ 
říká. „Ale nejsem ten typ. Práce mě baví 
a obohacuje. Navíc teď v Orifl ame spolupra-
cuji s manželem, dcerou a někdy i se synem,“ 
popisuje. „Je to radost.“ Jana jezdí na kon-
ference po světě, seznamuje se s novými 
věcmi, a když chce, dá si z práce volno! Tohle 
všechno ale nebylo zadarmo. Jana se musela 
před lety rozhodnout a odejít z původního 
zaměstnání, které milovala, do nejistoty. Po-
dobně jako mnoho jiných žen, které ve svém 
profesním životě zvažují, co dál.   

Jsme schopné, věřme si!
Žena si často své postavení v práci musí 

obhájit. Zejména pokud šéfuje mužům. 
Požívá sice určitých privilegií, například jí 
kolegové pomáhají do kabátu nebo jí podrží 
dveře, ale jinak často o své postavení bojuje. 
K tomu, aby pánové věřili, že je na svém 
místě dostatečně kompetentní, musí své 
schopnosti průběžně dokazovat. Na druhou 

stranu ta, která 
touží po pro ženy 
netradičním 
oboru, má velkou 
šanci, že ji ostatní 
budou hýčkat 
jako vzácnost 
a že v této 
oblasti vynikne. 
Podobně jsou 
na tom uznávané 
vědkyně.  
Badatelky 
totiž zkoumají 
problémy 
a záhady trochu 
jinou optikou 

než muži-vědci. Vybranému oboru se věnují 
stejně jako jejich kolegové na sto procent 
a často se kvůli vědě vzdají založení rodiny. 
Některé obory však ženy rády přenechají 
mužům. Do jiných se naopak pouštějí kvůli 
svým manželům, otcům nebo bratrům. 
Naučily se je a jsou v nich dobré. I když třeba 
musely vyměnit svoji oblíbenou původní 
profesi za novou a zcela jim neznámou. Ženy 
jsou zkrátka obětavé a schopné!

Holky chytřejší než kluci?
Dříve ženy studovaly jen na rodinných či 

dívčích školách. Postupně se vrhly i do obo-
rů, které bývaly čistě mužskými – technic-
kých, lékařských, právnických... Pro společ-
nost obohacující krok. Ukázalo se totiž, že 
způsob řešení situací a ženský úhel pohledu 
je jiný než mužský.  V posledních letech u nás 
překvapivě stoupá množství dívek, které 
dokončí studium s vysokoškolským diplo-
mem. Podle statistik za posledních dvacet 
let výrazně klesl počet žen se základním 
vzděláním a zvýšil se počet absolventek 
vysokých škol. Zajímavé je, že donedávna 
studovalo například medicínu více kluků, 
dnes je na lékařských fakultách nadpoloviční 
většina mediček. Od roku 2012 je vyso-
koškolsky vzdělaných dívek víc než počet 
vysokoškolsky vzdělaných mužů. Nejvíc žen 
(39 %) má střední vzdělání s maturitou.        

(Ne)výhody slabšího pohlaví
Někdy se nástup do prvního zaměstnání 

posune z důvodu studia či pobytu v zahrani-
čí až za hranici 25 let. V té době už mladé dív-
ky uvažují, jestli je lepší zůstat doma s dětmi 
hned po ukončení školy, nebo radši nasbírat 
pracovní zkušenosti a potom si dát rodičov-
skou pauzu. Skloubit mateřství se zaměstná-
ním prostě není jednoduché. Některé ženy si 
dokonce kladou otázku: dítě, nebo kariéra? 
Odložit těhotenství do věku, kdy se na to cítí, 
mají partnera a v práci vhodné podmínky, 
je dnes do určité míry díky moderní vědě 
možné. Je to ale sázka do loterie, která se 
ve výsledku nemusí podařit. Většina fi rem se 
proto snaží vycházet svým zaměstnankyním 
vstříc. Úpravou pracovní doby (fl exi), mož-
ností práce z domova (home offi ce), průběž-
ným doškolováním, otevřením podnikových 
jeslí a školek a především co nejčastějším 
kontaktem pracoviště s maminkou, která je 
doma na mateřské dovolené.

Změna může být radost
Nechtějí vás nikde zaměstnat? Zkuste se 

poohlédnout po rekvalifi kačních kurzech 
pro svou věkovou kategorii. Můžete si tak 
třeba právě teď, ať jste po mateřské, nebo 
před důchodem, splnit sen o úplně nové, 
zajímavé a naplňující práci. A každá koru-
na navíc se vám bude hodit.                         

Paní Jana 
Škopánová 
je díky 
své práci 
spokojená.

Některá práce 
se dá udělat 

i s miminkem.
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