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O AUTORKÁCH
Tak, aby nìkdo mohl napsat publikaci na téma slaïování rodinného a pracovního života, musí si to nejprve vyzkoušet na vlastní kùži. Proto, aby
ètenáøi mohli informace, které v textu uvádíme, vnímat jako vìrohodné
a opravdu prožité, uvádíme zde naše životní slaïovací pøíbìhy.

RENATA, SYN 9 LET, DCERA 3 ROKY,
VDANÁ
Ing. Renata Rydvalová
Pùsobí na pozici øeditelky sekce „Slaïování osobního a pracovního života a 50+“ ve spoleènosti Centrum andragogiky, s.r.o. Organizuje konference, kulaté stoly a další akce na téma
slaïování osobního a pracovního života a v souèasné dobì i na velice aktuální problematiku
starších zamìstnancù, tzv. 50+. Aktivity jsou urèené pøedevším zamìstnavatelùm a dalším
subjektùm, které v tìchto oblastech hrají významnou roli. Zároveò je projektovou manažerkou projektu „Zamìstnatelnost rodièù“, který je zamìøen na podporu rodièù pøi uplatnìní na
trhu práce. Aktuálnì je zakladatelkou Mateøské školy U Potùèku v Liberci.

Já vlastnì slaïuji osobní a rodinný život s tím pracovním již po celou
dobu, aniž bych donedávna tušila, že na to existuje odborný termín „slaïování“ a že je tato oblast popsána v mnoha studiích rùzných organizací.
Teprve když jsem v roce 2009 hledala nové zamìstnání, narazila jsem na
Centrum andragogiky, které se touto problematikou již øadu let zabývá.
Stala jsem se øeditelkou sekce „Slaïování osobního a pracovního života“
a uvìdomila jsem si, že slaïuji, aniž o tom vím. A tak to všechno zaèalo.
Zpìtnì jsem si promítla mùj dosavadní život. Zásadní zlom nastal
v mých 25 letech narozením syna Daniela, to jsem právì studovala v Nìmecku na Vysoké škole ekonomické a zároveò sbírala zkušenosti v praxi.
Kupodivu jsem nemusela školu ani praxi pøerušit, vše se dalo skloubit.
Po tøech letech po ukonèení studia jsme se vrátili zpìt do Èeské republiky a já zjistila, že pokud chci získat kvalitní zamìstnání, chtìlo by to ještì
9
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nìco navíc, a tak jsem rok navštìvovala denní studium anglického a španìlského jazyka. Ještì než Daniel nastoupil do školky, našla jsem si zamìstnání.
Po dalších dvou letech mì oslovil holandský investor s návrhem na místo jednatelky v novì vznikající spoleènosti. To byla výzva. Pustila jsem se
do toho a za tøi mìsíce vedla firmu s 20 zamìstnanci a dvìma poboèkami.
Zároveò jsem se pøihlásila na magisterské studium na Technické univerzitì v Liberci, abych si dodìlala kvalifikaci. Firmì se vedlo dobøe, mnì také,
a tak jsem dospìla k názoru, že je ta pravá doba na dalšího potomka. Po
roce tu byla Klárka. Majitel firmy nemìl vùbec nic proti slaïování, prostì to
nechal na mnì a vìdìl, že veškeré procesy ve firmì nastavím tak, aby
v dobì mé nepøítomnosti vše fungovalo. V den porodu jsem mìla jít na
zkoušku z marketingu a mìla jsem naplánována dvì další jednání. Jednání
se zrušila a zkoušku jsem udìlala týden nato. Po 14 dnech po porodu jsem
poprvé šla opìt do práce, vždy pouze na dobu mezi kojením. Klárku hlídal
manžel, takže byla v tìch nejlepších rukách. Musím se smát, když si vzpomenu na moje-„naše“ služební cesty do Holandska. Tìch se vždy zúèastnila Klárka, protože jsem kojila, manžel, který ji bìhem jednání hlídal,
a syn Daniel, aby nezùstal doma sám. Auto plné koèáru, plínek a vìcièek
pro miminka a nìkde v rohu nacpaný notebook a dokumenty k jednání.
Ani zde nebylo nutné studium pøerušit, a když Klárce bylo 6 mìsícù,
úspìšnì jsem složila státnici z managementu a podnikové ekonomie.
Po tøech letech se majitel rozhodl firmu zlikvidovat, stejnì jako celý mezinárodní holding, kterého jsme byli souèástí. A já si zaèala hledat novou
práci. Našla jsem ji v Centru andragogiky. Nicménì jsem v sobì stále cítila
„volné zdroje“ a rozhodla se doma v Liberci založit soukromou mateøskou
školu U Potùèku. Pùl roku trvala kompletní rekonstrukce objektu a 1. záøí
2010 se mi podaøilo zapsání do Rejstøíku škol a otevøení školky. Ptáte se
proè zrovna školku? Mnì se daøilo slaïovat celý život, ani o tom nevím.
Samozøejmì je to o proaktivitì i o prostøedí, které si k dosažení cílù formujete. Ale je to také o podmínkách. Já je mìla – skvìlý peèující manžel
a skvìlý hlídací dìdeèek a babièka. Tìm všem moc, moc díky. Ne všichni
však to štìstí mají, a právì tìm bych ráda dokázala, že to jde, když se
chce.
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O autorkách

BLANKA, SYNOVÉ 7 A 5, NEPROVDÁNA
ZA SVÉHO MUŽE J
Blanka Junová
Soukromá lektorka a konzultantka, této práci se vìnuje od roku 1999, zamìøuje se pøedevším na témata slaïování pracovního, rodinného a osobního života, komunikaèních, asertivních, prezentaèních dovedností, zvládání stresu a konfliktù. V této oblasti se zaèala vzdìlávat za svého pobytu v Kanadì (1994–1998), poté i v Èeské republice a v Holandsku. Je
hlavní lektorkou èásti zamìøené na slaïování rodinného a pracovního života v projektu
„Zamìstnatelnost rodièù“, jehož realizátorem je vzdìlávací spoleènost Centrum andragogiky, s.r.o. Je iniciátorkou a pøedsedkyní obèanského sdružení Žen-sen zamìøeného na vzdìlávání, rodièovství a seberozvoj, v rámci jeho èinnosti se podílí na mezinárodních projektech.
V souèasné dobì také pùsobí jako lektorka otevøených kurzù pro Neziskovky.cz. Zároveò
poskytuje individuální konzultace pro rodièe s dìtmi pøi vstupu na trh práce a služby v oblasti
kouèování.

Má cesta ke slaïování zaèala ještì za svobodna, krátce po roce 1989, kdy
jsem se vydala do svìta, od nìhož jsem dostala dùležitou lekci: „Ty jsi ta
jediná, která se o sebe mùže postarat. Od této chvíle to za tebe nikdo jiný
dìlat nebude.“ S mým mužem jsme se znali intenzivnì, ale pomìrnì krátce, když jsem neplánovanì otìhotnìla. V tu dobu jsme bydleli v Praze
a bylo nám jasné, že tam své dìti vychovávat nechceme. Nejdøíve jsme se
odstìhovali do Jièína a pak do malé vesnièky v Podkrkonoší. Tam zaèalo
naše intenzivní období slaïování. Byli jsme sami tøi, v novém prostøedí,
bez jakékoliv podpory v dosahu. Pokud jsem se dál chtìla vìnovat své
profesi lektorky, bylo potøeba si zaèít vytváøet pøíležitosti. Zaèala jsem se
svým synem jezdit na kurzy pro tìhotné a ženy s dìtmi Tamary Markové
jako její žaèka. Otevøel se mi svìt zcela jiný, než jak jsem ho dosud vnímala. Uèila jsem se vnímat svou mateøskou stránku, která mi v mé rodinì nebyla pøedána. Krátce nato jsem znovu otìhotnìla. Stále jsem pokraèovala
v pravidelném dojíždìní do Prahy a zároveò jsem zaèala v Jièínì pøedávat
to, co jsem se tam uèila. V okamžiku, kdy kombinace pokroèilého tìhotenství a cesty do Prahy s 1,5roèním dítìtem zaèala být nároèná, seznámila
jsem se „shodou náhod“ s maminkou stejnì starého dítìte z vedlejší ves11
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nice, která byla ochotna mého syna pohlídat v dobì mé nepøítomnosti.
V kurzech, které jsem vedla, se vytvoøila další skupina pøátel, jež nám pomohla s hlídáním v dobì narození druhého syna. Oba syny jsme tak mìli
možnost pøivést na svìt spolu a v porodnici s nimi strávit spoleènì prvních
pár dní života. Když byl druhorozenému Vašíkovi 1 rok, zaèala jsem spolupracovat s jedním místním podnikatelem a italským psychologickým
institutem. V rámci této spolupráce jsem dostala možnost jet na týdenní
stáž do Itálie, kterou jsem využila již samostatnì. Tato spolupráce mì pøivedla k tématu slaïování rodinného a pracovního života, které jsem nejprve místnì a poté celorepublikovì zaèala integrovat do své profese. V té
dobì jsem také zaèala jezdit na dílny spontánního tance, které pro mì
znamenají ideální formu odreagování a osobnostního rozvoje. Zaèala
jsem se intenzivnì zabývat spontánním tancem. Zdaøilo se realizovat jeden z mých plánù a založit obèanské sdružení s tematikou rodièovství,
sebevzdìlávání a slaïování. Jelikož profese lektorky a konzultantky je
kombinací práce z domova, pracovních cest a sebevzdìlávání u nás
i v zahranièí, slaïování je naší denní praxí. V urèitém bodì se ukázalo být
velmi nároèné z našeho místa bydlištì. Opìt v okamžiku rozhodnutí
o zmìnì pøišla pracovní nabídka pro mého muže a s ní i spojené stìhování. V dobì stìhování a koupì bytu bylo soubìžnì potøeba zvládnout mou
práci, psaní knihy, zajištìní dìtí a organizaci našeho prvního mezinárodního workshopu. Nyní bydlíme v Jaromìøi, pouhých 15 km od prarodièù,
v místì obèanského vybavení využíváme výhody blízké školy a školky,
kroužkù – odpadlo nám tedy neustálé taxikaøení. Díky tomu mohu zaèít
uvažovat i o dlouhodobìjším studiu psychoterapie, další fázi rozvoje našeho obèanského sdružení i mé kvalifikace v oblasti kouèování. Vím, že by
to nebylo možné bez angažované úèasti mého muže, prarodièù a pøátel,
kteøí nám pomáhají. Patøí jim za to mùj upøímný dík.
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ÚVOD
Jistì jste se s tím setkali, ať v okolí èi v rodinì nebo pøímo u sebe samých.
Mám na mysli nutkání, èi dokonce touhu být dobøí, nejlepší. Nejlepší je
ten, kdo všechno zvládá nejlépe a je pøitom v pohodì. V pohodì znamená, že nešílí, nehroutí se, nemá depresi, všechno stíhá, všichni jsou s jeho
výkonem spokojeni, a když už je ve stresu, tak pouze v tom pozitivním,
který ho nabíjí a dodává energii do dalších akcí.
Dnešní doba je velice nejistá. Ten, kdo si chce udržet zamìstnání, a tím
i urèitou životní úroveò, musí nejen neustále pracovat na svých schopnostech a dovednostech, ale také na svém osobním životì. Neboť bez kvalitního zázemí se døíve èi pozdìji neobejde nikdo z nás.
Dnešní doba je také velice krutá. Proto i ne pøíliš ambiciózním jedincùm
èasto nezbývá nic jiného než v dùsledku vzniklé životní situace hledat rovnováhu mezi osobním životem a zamìstnáním, neboť pro nì neexistuje
jiná akceptovatelná volba. Takovou životní situací mùže být napøíklad tragédie v rodinì, která zanechala na pøíbuzném trvalé následky a je nutné
se o nìj postarat. Stejnì tak jako napøíklad o stárnoucí a nemohoucí rodièe, kteøí potøebují naši péèi.
Dnešní doba je ale také velice štìdrá. Umožòuje každému vybrat si, jakým smìrem se v životì bude ubírat, jak naloží s podnìty a problémy, jak
se z nich pouèí a jak ze získaných zkušeností bude dále profitovat.
Dnešní dobu také významnou mìrou ovlivòuje tzv. generace Y1 narozená v letech 1981–2001. Nejedná se o dravé kariéristy ani o jedince, kteøí
se chtìjí profilovat pouze v zamìstnání. Tato generace chce mít èas na
své koníèky, kamarády, rodinu a vše ostatní, co ji, avšak každého jednotlivce jinak, obohacuje. Životními hodnotami této generace jsou spokojený
pracovní a kvalitní osobní život a prioritou jejich skloubení.
Ať jste rodièe na rodièovské dovolené, nebo se na ni teprve chystáte, ať
již patøíte nejen datem narození, ale pøedevším životními postoji a hodnotovým žebøíèkem ke generaci Y, nebo chcete sebe a rodinu dobøe zajistit,
1

V souèasné dobì firemními personalisty velice èasto používané, i když znaènì zevšeobecòující rozdìlení jednotlivých zamìstnancù do skupin dle generací.
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a nebo protože si to vaše životní situace vyžaduje, ve všech tìchto pøípadech se nevyhnete „slaïování“.
Tak abychom si pod tímto výrazem, který já osobnì nepreferuji (bohužel
nic lepšího kromì „skloubení“ se mi doposud nepodaøilo vymyslet), vùbec
byli schopni nìco pøedstavit, použijeme ho v následujícím kontextu. Nejèastìji se hovoøí o slaïování osobního a pracovního života, slaïování
profesního a soukromého života nebo také slaïování zamìstnání a péèe
o rodinu.
Nyní již víme, co je pojem „slaïování“, ale co znamená jeho realizace
v praxi, jak to vidí spoleènost, rodina, zamìstnavatel, a pøedevším osoba
slaïující, to se dozvíte v následujících kapitolách.

14

+
1 . K A PI T O LA

JAK TO VIDÍ DRUZÍ?
Spoleènost a téma slaïování
„Ideálnì by spoleènost vypadala asi tak,
že by to bylo bezpeèné prostøedí,
ve kterém by mohl èlovìk šťastnì žít svùj život.“
(LaFayette, Donald Hubbard)

JAK JE TO S TĚMI GENERACEMI?
O generaci Y jsem se struènì zmínila v úvodu, nicménì je zapotøebí toto
téma detailnìji rozebrat. Mezi generaci Y patøí lidé narození pøibližnì
v osmdesátých až devadesátých letech 20. století. Jako každá generace,
má i tato své specifické nároky, životní cíle a pøedstavy o smysluplném naplnìní života.
Jedná se o jedince, kteøí nejsou zamìøeni pouze na profesní rozvoj
a budování vlastní kariéry, kromì ní se chtìjí vìnovat svým koníèkùm
a rodinì. Peníze pro nì znamenají pøedevším prostøedek k dosažení životních cílù, mezi nìž patøí právì skloubení osobního a pracovního života
jako hlavních pilíøù každého jednotlivce. Aby se toto skloubení podaøilo, je
nutná partnerská spolupráce, celá øada kompromisù a práce na sobì samých. Tato generace si je plnì vìdoma toho, že v pøípadì klasického rozdìlení rolí v rámci rodiny nelze tohoto skloubení dosáhnout, a když, tak
pouze na úkor jednoho z partnerù. Tato generace si také více uvìdomuje
vlastní zodpovìdnost za dosažení harmonie v osobním životì a zamìstnání. [1]
A jak je to tedy s tím klasickým rozdìlením rolí? To je typické pro generaci X, pro lidi narozené v dobì od šedesátých do osmdesátých let. Muž je
v tomto pøípadì stále vnímán hlavnì jako živitel rodiny a žena spíše jako
matka a peèovatelka. Pøestože se spoleènost od tohoto modelu, v nìmž
byla øada z nás vychovávána, zaèíná odklánìt, je to proces velmi pomalý.
Uvedený model jasnì vymezuje role obou partnerù na živitele a peèova15
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telku, tudíž zde neexistují kompromisy a nevyvstává ani potøeba skloubení kariéry s rodinou. Životní pilíøe jsou tu dva; práce jako hlavní pilíø otce
a péèe o rodinu jako hlavní pilíø matky. Nutno však dodat, že zmínìná peèovatelka zùstává doma i proto, že manžel je schopen uživit rodinu, což je
v dnešní dobì spíše výjimeèné.
Jak již bylo uvedeno, podstatné je uvìdomit si, že každá z obou generací X i Y, nejen že se liší žebøíèkem životních hodnot, ale má i jiný životní
styl a názor na fungování rodiny jako celku vèetnì rozdìlení rolí.
Dìti vyrùstající v rodinì, kde je zcela normální, že otec pomáhá s domácími pracemi a tráví èas s dìtmi, kdykoli je to možné, kopírují tento vzor
v dalších letech ve svých vlastních rodinách. Proto by novodobým mužùm
nemìlo pøijít až tak moc zvláštní vypomoci partnerce v domácnosti nebo
peèovat o potomka v dobì matèiny nepøítomnosti. A což teprve možnost
využití rodièovské dovolené, i zde se mùžeme setkat s prvními vlaštovkami. A co na to spoleènost? Názory se rùzní, na jedné stranì obdiv mužùm,
kteøí zùstanou na rodièovské dovolené, pøedevším z ženského publika
a na stranì druhé posmìchy ve smyslu baèkor a podpantoflákù slýchané
pøedevším z publika mužského.
Je pravda, že spoleènost se svými názory má na každého jedince znaèný vliv. Nicménì rozhodnutí je na každém z nás, a proto i pøes pøekážky
a narážky ostatních, ať už se rozhodneme pro slaïování nebo ne, si jej
nenechme vzít.

JAK JE TO S TÍM SLAĎOVÁNÍM?
Už tedy víme, co je slaïování osobního a pracovního života, ale co se pod
tím všechno skrývá, na to se podíváme nyní.
Ve vìtšinì pøípadù se slaïování týká žen. Proè, to už jsme si øekli, ale
ono to zase tak pøesné není. Když ženy slaïují, snaží se skloubit rodinu,
pøedevším péèi o dìti, s prací. Nicménì souèasné trendy podporují i muže
jako otce a peèovatele o dìti. Když se k tomu zároveò pøipojí potøeba finanèního zajištìní rodiny, kdy i leckterá žena vydìlá více než její muž, tak je
rozhodnutí o tom, kdo zùstane na rodièovské nebo bude muset slaïovat,
zatímco se druhý partner v tomto období bude více vìnovat zamìstnání,
16
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nasnadì. Ano i muži slaïují. Nicménì role ženy jako matky, peèovatelky
a strážkynì rodinného krbu nám zcela jistì zùstane.
To jsme si odpovìdìli na otázku, kdo slaïuje, a nyní se podíváme na to,
co s èím se vùbec slaïuje. Na jedné stranì je to zamìstnání, mìní se však
strana druhá.
Nejvyšší podíl ve skupinì slaïujících mají matky na rodièovské dovolené. Když pominu skuteènost, že do zamìstnání musí z dùvodu udržení si
urèité životní úrovnì, a tedy z dùvodù èistì ekonomických, pak je tu i celá
øada dalších podnìtù. Mezi nì patøí urèitá izolace od spoleènosti bìhem
doby péèe o dítì, chybìjící sociální kontakty a potøeba být mezi lidmi. Dalším z dùvodù je potøeba urèité seberealizace, vzdìlávání se a aktivního
naplnìní èasu.
Samozøejmì, že jsou i matky, které se chtìjí vìnovat pouze výchovì
dìtí a nemají potøebu tyto dvì oblasti jakkoliv slaïovat. Nìkdo hnací motor a aktivní zpùsob života má a nìkdo ho nemá a nemá ani potøebu ho
mít. Dùležité je, aby se ve své životní roli každý cítil spokojený.
Slaïování se však netýká pouze matek s malými dìtmi, slaïovat musí
i matky dìtí, které již navštìvují mateøskou školku, školu, dokonce i matky
dospívajících, protože matkami a peèovatelkami a strážkynìmi rodinného
krbu zùstáváme navždy, a tak je to v poøádku.
Slaïovat musí i ti, kteøí si tuto situaci nevybrali dobrovolnì, prostì ji pøinesl život. Tragédie v rodinì, péèe o zdravotnì postiženého, vážnì nemocného nebo starého èlena rodiny, to vše jsou pøíèiny, které nutí jejich
aktéry v rámci možností ke slaïování.
Slaïování se týká i skloubení zamìstnání se studiem, cestováním, trávením volného èasu. Nicménì v tìchto pøípadech nejsme vázáni povinnostmi k druhým, zodpovìdnost neseme pouze sami za sebe.
Samozøejmì existují i rùzné slaïovací kombinace: zamìstnání – rodina –
studium; zamìstnání – rodina – volný èas apod. A pøedevším ten, kdo
v sobì pomyslný „hnací motor“ má, dokáže sladit úplnì všechno a bude
pøi tom v pohodì.
V dalších kapitolách se zamìøíme pøedevším na kombinaci: zamìstnání–rodina, a to ve smyslu péèe o dìti. Nicménì vìtšina v knize zmínìných
postøehù a tipù je použitelná pro všechny výše zmínìné skupiny osob,
které se slaïováním pøicházejí do styku.
17
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JAK NÁM DNEŠNÍ SPOLEČNOST
SLAĎOVÁNÍ (NE)ULEHČUJE?
Životní postoje nejsou dány pouze tím, zda patøíme datem narození ke
generaci X, a nebo Y. Každý jedinec si je v prùbìhu života nastavuje
a ovlivòuje sám. Nicménì je to právì spoleènost, která má na tyto postoje
znaèný vliv.
Všimli jste si, že pokud se nìkdo hroutí z toho, jak skloubit kariéru s rodinou, jsou to pøedevším ženy, kdežto muži jsou v tomto ohledu vìtšinou
v klidu?
V dnešní dobì chce i leckterá žena budovat kariéru a realizovat se. Proto to musí být právì ona, kdo se aktivnì pustí do zmìny, a to ji samozøejmì stojí spoustu sil, a proto je to ve vìtšinì pøípadù zase ona, kdo se
z toho hroutí. Podporu by jí v tomto èinìní mìla poskytnout nejen rodina,
která to ve vìtšinì pøípadù také dìlá, ale i zamìstnavatel a spoleènost.
K postojùm a možným nástrojùm podpory ze strany zamìstnavatelù se
dostaneme v další kapitole. Nyní se zamìøíme na spoleènost a na podporu z její strany.
O mnohých dnešních vymoženostech si generace X, nejen pøi péèi
o dìti, mohla nechat jenom zdát. A právì tyto vymoženosti, výdobytky moderní doby, technologický pokrok a komunikaèní technologie nám to velice ulehèují a slaïování vùbec umožòují.
Jak mohly naše maminky slaïovat práci napøíklad administrativní pracovnice, když nemìly poèítaè, o nìjakém home office nemohla být ani øeè.
A co teprve internet, mobil, super praèky, žehlièky, myèky na nádobí,
sporáky, trouby, mikrovlnky, vysavaèe a další domácí pomocníci. A to
nemluvím o autì.
Vaøit mùžeme kdykoliv cokoliv, aniž bychom museli nìkolik týdnù èekat
na to, než øezník dostane ten správný kus masa, právì takový, který zrovna potøebujeme. Zeleninu a ovoce nakoupíme v každém roèním období.
Ušetøíme èas døíve ztracený zavaøováním okurek, kompotù a dìláním
marmelád. To dìláme pouze tehdy, když máme tu správnou náladu
a chuť, a když ne, tak bez marmelády urèitì nezùstaneme. Staèí zajít do
nejbližšího supermarketu. A když už se nám pøeci jen do vaøení moc nech18
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ce, tak nìjaká ta hotovka nebo mražená pizza to jednou za èas zachrání.
Dokonce jsou prý hotovky pro kojence a batolata zdravìjší než ty doma
pøipravované. No tak nevìøte tomu, když to na vás køièí reklamy ze všech
možných stran.J
Co však naše maminky mìly a my nemáme, nebo alespoò ne v dostateèné míøe, jsou zaøízení péèe o dìti. Sice máme možnost dvouleté rodièovské, co ale potom s dìtmi? My chceme nastoupit do práce a jeslièky
nikde. A nejen jeslièky, v mnohých místech i školky. Kdo se opravdu chce
vìnovat zamìstnání a rodinì, je pravdìpodobnì schopen tuto situaci vyøešit. Ale v každém pøípadì nám spoleènost to naše slaïování zásadním
zpùsobem znesnadòuje. Na tomto místì blahopøeji všem tìm z vás, kdo
máte k dispozici „hlídací“ babièky, dìdeèky nebo tetièky, neboť v souèasné dobì je to výhra a opravdu si toho važte.
Na druhé stranì nám otevøená ekonomika nabízí celou øadu podpùrných služeb. Pomocnice na úklid, soukromá zaøízení péèe o dìti a baby
sitting už v èeských zemích také zakotvil. Otázkou však zùstávají naše
priority, tedy zda opravdu chceme slaïovat osobní život s tím pracovním.
Jestliže to myslíme vážnì, v tom pøípadì se bez tìchto služeb nejspíš,
i když tøeba doèasnì, neobejdeme. Musíme však pøedem poèítat s tím, že
nás to nìco bude stát. Je tìžké si pøedstavit, že se rozhodneme pro slaïování, a zároveò nám pøijde zbyteèné za obdobné služby utrácet peníze.
S malým dítìtem na klínì se opravdu efektivnì pracovat nedá.
Jedním z dalších spoleèenských fenoménù jsou pøedsudky. Pøedsudky,
ve kterých se odráží mínìní, nálady, ale i zmìny ve spoleènosti. Zde bych
se chtìla zmínit o pøedsudcích vùèi otcùm na rodièovské dovolené.
I pøesto, že jsme za posledních 20 let mohli ve spoleènosti zaznamenat
celou øadu podstatných zmìn, obraz „ideální“ matky a „ideálního“ otce víceménì pøetrval dodnes. Matka, která se plnì vìnuje péèi o dìti a o domácnost, naproti tomu otec jako živitel rodiny. V dnešní spoleènosti je rozdìlení
na mužský a ženský svìt pomalu na ústupu. Ženy studující na univerzitách, ženy v manažerských pozicích a zaujímající vedoucí pracovní místa, ženy-politièky, umìlkynì, vìdkynì. Do velké míry se ženám podaøilo
prolomit mnohá tabu a vstoupit na „zakázána“ území mužù.
Podaøilo se také mužùm pøekonat tato tabu a vstoupit do sfér tradiènì
vyhrazených ženám? Do sféry péèe o malé dìti?
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