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Abstrakt
Diplomová práce je zaměřená na kvalitativní výzkum životních strategií úspěšných
žen s dětmi ve vztahu k osobnímu a pracovnímu životu. Cílem výzkumu je zjistit,
jaký je jejich aktuální životní stav a jaký je ideál života, k němuž ženy směřují. Práce
bude konkrétně sledovat, jaké místo v jejich životě zaujímá rodinný a osobní život v
kontextu jejich pracovní kariéry. Jedná se tedy o problematiku osobní a pracovní
identity, konkrétní identitní strategie a konkrétní praktiky, které ženy používají ke
kombinaci obou životních sfér. Výzkum bude realizován prostřednictvím narativněbiografických rozhovorů, které budou doplněny metodou „osa života“ coby vodítka
pro následné vedení rozhovorů a témat, ke kterým se ženy vztahují a která pro ně
mají zásadní důležitost. Výsledky jsou následně konfrontovány s odbornou
literaturou.
Klíčová slova: harmonizace rodiny a práce, strategie kombinace práce a rodiny,
genderová identita ženy, rodinná a pracovní vyjednávání

Abstract
My diploma thesis is focused on a qualitative research on relationship between
personal and work life and the life strategies of successful women with children. The
objective of this paper is to find out what is the actual life stage and the ideal stage of
the women’s life they strive to achieve. There will be a particular focus taken on a
context of their professional career and the space that has been created between their
family and personal live. Therefore, it will be about their identity strategies and how
do they practice it in combination of both of their life spheres. The research is
conducted by narrative-biographical interviews that are completed by a Life axis
method that works well as a guide for managing the interviews, the topics of the
main interest of women in particular. All research findings are confronted by
professional literature.
Keywords: Work/life balance, strategies for combining work and family, gender
identity of women, family and labour negotiations.
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Úvod
„Vysokoškolsky vzdělané ženy jsou typicky vedené k rozhodnutí pro jednu nebo
druhou roli (v době mého mládí to bylo manželství, dnes většinou kariéra) a v
pozdějším věku ke svému překvapení zjistí, že se musí vyrovnat s oběma.“
Autorkou tohoto citátu je americká žurnalistka Judith Martinová.
Tento citát naznačuje vnímaný rozpor v naší společnosti. Ženám je předkládaná
možnost rozhodnout se, zda mají upřednostňovat rodinný či profesní život, ačkoli se
podle průzkumů veřejného mínění očekává, že budou zvládat obojí – nejenom péči o
rodinu a domácnost, ale také zaměstnání. V současné společenské situaci se toto
téma stává stále více sledované a probírané. Harmonizace rodiny a práce je cílem
všedních dní každé pracující ženy, a především té, která v souladu se zaměstnáním
vychovává děti předškolního věku.
Role ženy byla v historickém chápání většinou spojována s rolí matky tedy ženy,
která pečuje o rodinu a domácnost. Práce mimo domov byla oproti tomu doménou
mužů. Ve společnosti lovců a sběračů byla pragmatickým způsobem dělba rolí
nastavena tak, aby žena, a tedy budoucnost rodu, nebyla ohrožena. Ženě v současné
civilizované společnosti nehrozí bezprostřední nebezpečí při výkonu práce mimo
domov. Navíc jsou pracovní šance žen uplatnit se ve veřejném prostoru jiné než
dříve, i když srovnatelné s příležitostmi mužů stále nejsou (ČSÚ, 2010). Ženy práci
ke svému životu potřebují, práce rozvíjí jejich schopnosti, otevírá obzory a přináší
nová poznání. Přirozeným důvodem, který ženy k práci v průběhu rodičovství
motivuje, je tedy nejen profesní seberealizace, ale i další proměnné.
Pro tento výzkum jsem vybrala skupinu kariérně úspěšných žen aktivních na vyšších
pracovních postech. Ženy zastávaly řídící či manažerské funkce, které obecně
vyžadují více zodpovědnosti a časové investice do zaměstnání. Předpokládala jsem,
že specifické strategie, jež kombinují práci a rodinu, budou vynalézat s větší nutností
než jiné ženy. Zajímalo mne, jakým způsobem se konkrétně tyto ženy vztahují ke své
rodině a práci, jak konstruují svůj sociální svět v kontextu náročnosti profese i
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mateřské role. Abych mohla zkoumat repertoár jejich strategií, musela jsem
porozumět, jakých významů rodina a práce v jejich životě nabývá.
Hlavní motivací této studie je nabídnout pohled na téma, které je blízké většině
populace. Harmonizace profesního a rodinného života ovlivňuje chod většiny
domácností. Domnívám se, že se vzrůstajícím uplatněním žen na trhu práce ve
vyšších manažerských pozicích vzniká potřeba věnovat této oblasti větší pozornost.
Výzkumy prováděné v tomto kontextu vnímám za nekomplexní, protože se zaměřují
výhradně na sociálně-právní problematiku. Zajímalo mne, jak ženy samotné
reflektují proces kloubení. Proto jsem se rozhodla neanalyzovat pouze bariéry, které
matky na trhu práce zakoušejí, ale snažila jsem se uchopit jejich vlastní uvažování
při konfrontaci s těmito okolnostmi v pracovním a osobním životě. Pro účely této
práce jsem zvolila kvalitativní výzkum, neboť jsem předpokládala, že mi umožní
lépe zachytit výzkumný problém – tomuto postupu odpovídala také následná práce
s daty, která jsem zpracovala s využitím zakotvené teorie. Na začátku práce jsem se
snažila eliminovat zkreslení výsledků, proto jsem mnou provedené závěry srovnávala
s odbornou literaturou až po vlastní interpretaci.
V kapitole výzkumný problém a výzkumné otázky upozorňuji na mezery
v současném výzkumném poznání slaďování práce a rodiny. Zásadní oblast zájmů
této práce shrnuji do tří základních výzkumných otázek: 1)	
  Proč se aktérky rozhodují
zachovat profesní život současně se svou mateřskou rolí? 2)	
   Jakým způsobem a na
základě kterých faktorů si ženy vytvářejí svou identitu? 3) K jakým strategiím
slaďování rodinného a profesního života se ženy uchylují? V kapitole Metoda sběru
dat popisuji, proč jsem zvolila jako vhodný prostředek sběru dat polostrukturovaný
narativně-biografický rozhovor. Dále představuji metodu „osa života“ jako vodítko,
které jsem na začátku rozhovorů zadávala, a upřesňuji další postupy, jež měly zajistit
větší sdílnost žen. Výběr cílové skupiny aktérek prezentuji v části nazvané
Výzkumný soubor, kde objasňuji, podle jakých parametrů jsem tuto specifickou
skupinu žen vybírala, v další části ve stručnosti uvádím profily jednotlivých aktérek,
které slouží čtenáři k lepší orientaci v následné analýze dat.
Kapitola Analýza dat konkretizuje, jakým způsobem jsem vybrané postupy
reflektovala a z jakých publikací jsem čerpala potřebné poznatky. Závěr této kapitoly
zprostředkovává hlavní témata identifikovaná na základě analýzy všech rozhovorů.
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V dalším prostoru empirické části práce tato témata rozvíjím v kontextu sebepojetí
jednotlivých aktérek. Kapitola Souhrnná interpretace formuje výsledky analýzy do
konkrétního rámce, který představuji v interpretačním schématu znázorňujícím
jednotlivé kategorie a vztahy mezi nimi. Diskuze představuje součást teoretické části
diplomové práce, v níž získané poznatky rozvíjím v souvislosti vhodných literárních
zdrojů. Úplným závěrem práce shrnuji výsledky výzkumu a nabízím další možnosti
jeho rozvinutí jinými autory.
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Empirická část
Výzkumné otázky a cíle
Strauss a Corbinová (1999) uvádějí, že začátek výzkumu je nejsložitější část práce.
Primárně by tomu mělo předcházet stanovení oblasti zájmu, kterou chce výzkumník
analyzovat. V úvodu jsem objasnila, jaké pohnutky a záměry mne vedly k tomu,
abych se věnovala konkrétně tomuto tématu. V následujícím textu bude popsán
podrobněji výzkumný problém a na něj navazující výzkumné cíle. Výzkumné cíle a
otázky značně ovlivňují metodologickou část, přesněji výzkumnou metodu. V
návaznosti na identifikované cíle je zapotřebí zvolit adekvátní badatelské metody,
abychom zajistili patřičnou šíři a relevanci získaných dat.
Otázka mateřství je v osobním i pracovním životě ženy vždy výrazným předělem.
Kontinuita dosavadního vývoje identity je v tomto bodě, na rozdíl od mužů,
konfrontována se zcela novou výzvou.
Z mého pohledu se ve společenských vědách v oblasti genderu obvykle zkoumá
např. postavení žen a mužů na trhu práce, otázka stereotypů, genderově korektní
výchova a problematika sexuálního obtěžování. Zdá se, že na gender tématiku se
často pohlíží především sociální, de facto vnější optikou. K zodpovězení výše
popsaných otázek ale potřebujeme zaujmout spíše idiografický přístup. Je třeba
systematicky zjišťovat, jak na tento předěl pohlížejí ženy samotné. K pochopení,
jakým způsobem se konstruuje jejich identita, je dle mého názoru vhodné vycházet z
jejich osobních zkušeností, přání, očekávání a představy. Je pozoruhodné, jak málo
výzkumného úsilí bylo v tomto ohledu vynaloženo.

Stanoveny byly tyto výzkumné otázky:
1) Proč se aktérky rozhodly zachovat profesní život současně se svou mateřskou
rolí?
2) Jakým způsobem, a na základě kterých faktorů si ženy vytvářejí svou identitu?
3) K jakým strategiím skloubení rodinného a profesního života se ženy uchylují?
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Metoda sběru dat
Poté, co jsem v předchozí části specifikovala výzkumný problém, jeho cíle a otázky,
mohu přistoupit k další části, kde se budu zabývat metodou sběru dat. V této kapitole
bych ráda objasnila, jaké postupy jsem v rámci empirické části při výběru vhodné
metody sběru dat volila. Specifikuji důvody, které mne vedly k tomu, že jsem se
rozhodla data sbírat na základě rozhovorů s jednotlivými aktérkami.
Zvolený sběr dat skrze rozhovory interaguje se základním typem kvalitativního
výzkumného přístupu. Jak Švaříček (2007) uvádí, bylo by zjednodušující vnímat
rozhovor výhradně jako nástroj kvalitativního výzkumu, zatímco dotazník pouze
v postupu kvantitativním, je potřeba přihlížet ke specifickému účelu, ke kterému mají
být data použita.
Primárně jsem se musela rozhodnout, zda budu diplomovou prací sledovat
idiografický či nomotetický směr. Oba dva typy výzkumu mají ve vědě své
zastoupení a význam. Pro můj typ práce je v tomto ohledu přínosnější přístup prvý,
tedy idiografický. Šeďová uvádí, že: „Výběr metod sběru dat je třeba opřít o znalost
toho, jaké druhy výsledků mohou jednotlivé techniky generovat.“ (Švaříček, Šeďová,
2007, s. 75).
V mém případě jsem chtěla zajistit takový typ výzkumu, abych mohla pochopit
každou jednotlivou aktérku zvlášť, abych poznala její subjektivní názor. Zkoumala
jsem, jak interpretuje a vytváří svou vlastní realitu. Ve shodě s tím, co uvádí
Miovský (2006), jsem v rámci narativního přístupu nehledala obecné pravdy ani
zákonitosti, nevycházela jsem z žádných hypotéz ani teorií. Hledala jsem způsob,
kterým se ženy ke svému životu vztahují. Zajímalo mne, jaká slova v popisu
jednotlivých situací vybírají, co zdůrazňují, čemu naopak váhu v rozhovoru
nepřikládají.
Specifický slovník jednotlivých aktérek by se mi nepodařilo zachytit skrze dotazník.
Nechtěla jsem vycházet z žádné předem dané šablony, důležité bylo zachovat
flexibilitu, plynule přecházet mezi jednotlivými tématy rozhovoru. Snažila jsem se
zjistit, co je pro ženy v jejich sociální realitě důležité, jak ji vytvářejí. Vše, co jsem
výše popsala, poukazuje na fakt, že nejvhodnějším způsobem sběru dat, pro tento typ
práce, je rozhovor.
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Švaříček vnáší důležitou reflexi, které se budu více věnovat v analýze dat: „Úkolem
badatele je tedy vypátrat, jak sami aktéři rozumějí sociálním situacím a které důvody
je vedou k určitému jednání. Nestačí se jednajícího člověka pouze zeptat, protože
aktéři sami nejednou jednají neuvědoměle nebo své pohnutky nedovedou ozřejmit.
Proto je potřeba, aby vědec byl schopen odlišit manifestní a latentní význam
jednání.“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 19). Domnívám se, že tento poznatek rovněž
specifikuje, jaký význam má v mé diplomové práci rozhovor jako zdroj dat. Díky
tomuto postupu získávám od aktérek nejenom poznatky a informace na explicitní
úrovni, ale také na úrovni implicitní. Vykresluje se tím celý obraz zkoumaného
problému, který není rigidním obsahem, ale do určité míry vyžaduje schopnost
interpretovat získaná data. Jak uvádí Strauss a Corbinová (1999), je potřeba využít
určité míry tvořivosti, která pomáhá ke tvoření otázek a dalšímu pochopení
obsažených jevů.
Rozhovor, který jsem s aktérkami vedla, byl polostrukturovaný, inspirovaný
narativně-biografickým přístupem. Polostrukturovaným rozhovorem v tomto případě
myslím způsob, kdy jsem během interview sledovala určitá témata, ke kterým jsem
se chtěla postupně dopracovat. Snažila jsem se, aby však témata přirozeně
navazovala na průběh rozhovoru, uměle jsem je nevkládala, nezačleňovala. Proto se
může stát, že jsou u některých aktérek určité tematické oblasti probrány více do
hloubky.
Narativně-biografický přístup Hendl (2005) specifikuje jako vhodný způsob, aby se
v rozhovoru objevily takové struktury, jež jsou pro jednotlivé aktérky důležité a které
by se při cíleném dotazování objevit nemusely.
Jako úvodní metodu sběru dat jsem při začátku každého rozhovoru zvolila “osu
života” coby vodítko pro následné vedení rozhovorů a témat, ke kterým se ženy
vztahují a která pro ně mají zásadní důležitost. Metoda v mém případě spočívala
v tom, že jsem před ženy položila papír A4, na kterém byla přes celý formát
horizontálně znázorněna osa vedená uprostřed strany. Linie nebyla ukončena žádným
znakem, zvolila jsem tak, protože jsem nechtěla osu ničím limitovat. Všechny
aktérky na začátku rozhovoru obdržely stejnou instrukci, aby na ose vyznačily
momenty života, které považují za zásadní a důležité, které pro ně osobně mají
význam a které je určitým způsobem ovlivnily. Také jsem ženám vysvětlila, že
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k tomu, co na ose vyznačí, se náš rozhovor bude vztahovat a bude tedy jeho
obsahem, vodítkem. Snažila jsem se ženy v rozhovoru podporovat, empaticky jim
naslouchat. Pokládala jsem otázky otevřené, snažila jsem se aktérky podporovat
v jejich vlastní introspekci. Rozvíjela jsem témata, která do hovoru aktérka přinesla,
doptávala jsem se na případné nejasnosti; vše tak, abych se co nejvíce vyvarovala
svého vlastního vlivu na průběh rozhovoru. Pokud jsem měla pocit, že se rozhovor
chýlí ke konci a nebyla postihnuta některá důležitá témata, využila jsem prvky
polostrukturovaného rozhovoru – přinášela jsem témata, u kterých bylo výhradně na
ženě samotné, jaký postoj k nim zaujme, nejednalo se o připravené otázky, spíše o
jednotlivé okruhy témat. Neuchylovala jsem se k tomu často, ve většině případů mé
otázky navazovaly přímo na průběh rozhovoru.
Aktérky byly na začátku samozřejmě s tématem mé práce a účelem rozhovoru
srozuměny, pravděpodobně i to bylo jedním z důvodů, proč se na ose objevovaly
převážně body týkající se jejich mateřství a profesního života. Nicméně ne všechny
respondentky k tomu přistoupily tak zaměřeně, jiné zde znázornily také širší
okolnosti, důležité okamžiky jejich života, které bych primárně nespojila s tématem
osobního či profesního života. Je však zřejmé, že předmět této diplomové práce se
významně dotýká důležitých momentů v životě žen, a je tedy bezesporu patrné, že
mu ženy přikládají hlavní význam, nehledě na mnou vybrané téma.
Snímání rozhovorů probíhalo na různých místech, snažila jsem se v tomto ohledu
ženám maximálně přizpůsobit. Nebylo tedy překvapením, že jeden rozhovor probíhal
v mateřské školce, druhý na oddělení Fakultní nemocnice Motol, některé v kavárně a
zbytek na specifických pracovištích žen, většinou v kancelářských prostorech.
Časový fond, který jsem měla na každý rozhovor připravený, se pohyboval v rozpětí
2 hodin. Vzhledem k velkému počtu dotazovaných (9) jsem nechtěla, aby čas
individuálního interview přesáhl 1,5 hodiny. Pravděpodobně by to nebylo možné ani
vzhledem k časovým možnostem žen. Nejkratší rozhovor trval 39 minut, nejdelší 1
hodinu a 17 minut. Celkově jsem nahrála téměř 8 hodin, z čehož vyplývá, že
průměrný čas jednoho rozhovoru činil 53 minut.
Všechny ženy souhlasily s tím, abych průběh našeho rozhovoru nahrávala,
pořizovala audio záznam. Aktérkám jsem v tomto ohledu objasnila, že potřebuji
pracovat s celým obsahem dat, nebylo by možné vše zaznamenat písemně ani si vše
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pro účely mé práce zapamatovat. Ženy jsem rovněž informovala, že s poskytnutými
informacemi budu zacházet citlivě a pro veřejné účely veškerá data, včetně jmen,
pozměním tak, aby byla zachována ochrana osobních údajů.

Výzkumný soubor
V úvodu této kapitoly bych ráda objasnila, na základě jakých parametrů jsem zvolila
tuto specifickou skupinu žen. Další část budu věnovat samotnému představení
jednotlivých aktérek. Popíši, jak každý jednotlivý rozhovor probíhal a co důležitého
v něm zaznělo.
Práce se zabývá úspěšnými ženami, ráda bych nyní proto objasnila, co jsem
považovala v mém případě za určující charakteristiku úspěchu a podle čeho jsem
tedy ženy volila.
Zdrojů definic úspěchu může být více. Je rozhodující, k jakým z nich se lidé
přiklánějí. Úspěch je do určité míry sociálně-konstruovaný obraz. Je rozdíl mezi
vnímáním sebe sama jako úspěšné a tím, jak úspěch vnímají jiní, společnost, či
specifická kultura. Zajímavé údaje přináší publikace Spáčilové a kol. (2003), studie
prezentuje průzkum veřejného mínění týkající se postavení žen a mužů ve
společnosti. Z údajů vyplývá, že: „třetina podnikajících či zaměstnaných žen,
čtvrtina žen v rekvalifikaci a téměř 70% studentek uvedlo, že kritériem úspěšnosti je
profesní úspěch“ (Spáčilová a kol., 2003, s. 25). Pro většinu mužů i žen je
předpokladem spokojeného života dosažení harmonie v rodinném životě a úspěchu
v práci.
Kritéria úspěšnosti vytvářejí média jako obraz, který je konkrétní společností, v mém
případě západní civilizací, produkován. Souvisí s tím také pojetí úspěšné ženy, která
bývá ovlivněna mimo jiné genderovým řádem, tedy „představě o mužích, ženách a
jejich vztazích a postavení ve společnosti.“ (Pavlík in Smetáčková, 2007, s. 7).
Potřeby a ideály ženy a toho, co je považováno za vhodné, ovlivňují historické etapy
a změny ve společnosti. Možný (1999) uvádí, jak se měnilo postavení ženy v rodině
a společnosti. Počátky emancipace dává do souvislosti s osvobozením se žen od
závislosti na manželovi jako formy liberalizace nesoucí myšlenky lidské rovnosti.
„Osvobození žen od závislosti na manželství a jejich ekonomická autonomie, opřená
o možnost přijmout placené zaměstnání anebo podnikat, zejména ve svobodných
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povoláních, do té doby vyhrazených výlučně mužům, byly tedy přirozenými cíli
měšťanských žen a východiskem liberální tradice emancipačního hnutí.“ (Možný,
1999, s. 35)
Obraz ideální, úspěšné ženy v české společnosti byl zejména v 50. až 80. letech 20.
století ovlivněn makroekonomickou situací. Křížková a kol. (2011) upřesňuje „ideál
plné zaměstnanosti žen“, který se prosazoval od roku 1948. Od roku 1962 byla
dokonce ustanovena zákonná povinnost všech žen pracovat. Netýkala se pouze žen
s malými dětmi. Teorie přetížení, tzv. dvojího břemene, je s tímto historickým
obdobím spojována. Přirozeným postavením ženy ve společnosti bylo zvládat
nejenom péči o rodinu a domácnost, ale i práci (Možný, 2006).
Zajímavý pohled uvádí Aswadová a Bilgé (1996), ve své studii autorky publikace
popisují palestinské imigrantky žijící ve Spojených státech. Tyto imigrantky sice
reflektovaly, že muži oproti nim mají daleko větší možnosti, neimplikuje to ale, že
by ženy více strádaly nebo byly nespokojené. Většina aktérek, která se výzkumu
účastnila, netoužila svůj život vyměnit s obyvatelkou amerického kontinentu. Jejich
vlastní kulturní identita jim naopak v mnoha ohledech připadala výhodnější. Jednalo
se převážně o rodinné zázemí, kdy ženy cítily větší respekt svých manželů, ale i
společnosti. Hlavní pozitivní rozdíl vůči „západní společnosti“, který palestinské
ženy uváděly, bylo, že je manžel ani sociální okolí do zaměstnání nenutí. Pokud chce
s dětmi zůstat doma, její druh to plně respektuje. Ženy nespojovaly svůj úspěch
primárně se svým profesním zapojením, spíše se zaměřovaly na postavení své
rodiny. V americké kultuře proto nejvíce kritizovaly odcizenost rodinných a
partnerských vztahů. Obsah maskulinity a feminity a s tím spojené genderové role,
které se skrze ni projevují jako součást genderové identity, se ve společnostech
mohou lišit.
Definici toho, co je pro ženy a muže v pojetí úspěchu signifikantní, sleduje
kvalitativní studie Dykea a Murphyho z roku 2006. Úspěch jako hodnota je ženami
v západní společnosti primárně spojován s plnohodnotnými vztahy v osobním i
profesním prostředí a v subjektivním vnímáním rovnováhy. Rovnováha, kterou ženy
reflektují jako významnou, nezahrnuje pouze profesní úspěchy, ale je spíše celkovou
seberealizací a naplněním v osobní i profesní oblasti.
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Některé z atributů úspěchu jsou jednoduše kvantifikované, jako například: získaná
pozice, prestiž oboru a příjem peněz, který ženy díky práci nabývají. Těmito
proměnnými se zabývala řada předchozích studií, neboť jsou jednoduše
realizovatelné. Zajímavé je, že tyto funkce práce byly vyzdvihovány spíše muži než
ženami (Dyke, Murphy, 2006).
S vlivem nových médií, například sociálních sítí či osobních blogů, také stoupá na
významu sociální vliv žen. Myslím tím dopad jejich názorů a konání na společnost.
Častěji můžeme vidět, jak veřejnost sdílí a vyjadřuje se k inspirativním názorům tzv.
influencerů. Úspěch proto může být také spojován s touto sociálně-mediální oblastí.
Bylo by omezující, kdybych úspěchem mínila pouze oblast veřejné sféry života ženy.
Tento pohled by byl nedostatečný a nesměřoval by k dalším kritériím specifického
vzorku žen, které balancují mezi oběma póly svého života, v oblasti soukromé i
profesní.
Rodinný úspěch spočívá v základních proměnných, jakými jsou vhodné rodinné
zázemí a partnerský vztah, který může a nemusí být naplněn rodičovskými
povinnostmi. Být dobrým rodičem je také důležitým předpokladem pro to, aby žena
tuto oblast prožívala jako naplněnou.
Být úspěšným tedy znamená vykonávat nejenom společností kladně hodnocenou
práci, při které žena získává určitou prestiž, ale mít také pevnou rodinu, která drží při
sobě, je finančně zajištěná a její členové se chovají ve shodě s určitými pozitivně
přijímanými společenskými pravidly. Tvrzení se shoduje s výsledky výzkumu
veřejného mínění (Spáčilová a kol., 2003), kde většina dotázaných očekává, že
budou ženy v dnešní době zvládat péči o rodinu, domácnost a práci, ve které budou
navíc úspěšné. Studie uvádí signifikantní rozdíl mezi odpověďmi studentek a
zaměstnaných žen, které čtyřikrát častěji než studentky uvedly, že se od žen očekává
úspěch spíše v profesním prostředí, než v rodinném zázemí.
Vzhledem ke specifickému typu výzkumu a tématu práce bylo primární
metodologickou podmínkou, aby ženy v průběhu rodičovství pracovaly, tedy nebyly
na plné rodičovské dovolené, ale kloubily rodinu a práci. Další podmínkou bylo, aby
žily v partnerství – nerozlišovala jsem, zda jsou v manželském či nesezdaném
svazku. Danými kritérii jsem chtěla zachovat určitou homogenitu skupiny, která by
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se v případě nejasných měřítek lišila v příliš mnoha oblastech. Ženy samoživitelky
by prožívaly jiné životní okolnosti, řešily by většinu problémů pravděpodobně bez
otce dítěte, využívaly by jiných strategií. Zajímalo mne, jak se partner podílí na
výchově i chodu domácnosti, jakou podporu ženě dává, zda je tato podpora
automatická, případně zda vzniká na základě partnerských vyjednávání. O všechny
tyto faktory bych se v případě matek samoživitelek ochudila, vstupovaly by tam jiné
otázky, které by náležely dalším a rozdílným výzkumům.
Dalším význačným kritériem byl věk potomků. Neakcentovala jsem, zda mají ženy
jedno, nebo více dětí, danou podmínkou byl jejich věk, který neměl přesahovat
předškolní úroveň. Všechny aktérky mých rozhovorů byly matkami dětí, které
nebyly starší 6 let, žádné z dětí ještě nenavštěvovalo základní školu. Rozhodla jsem
tak z prostého důvodu – péče, kterou je potřeba věnovat dětem předškolního věku, je
na rozdíl od péče o děti školního věku velmi odlišná. Podle Höhne (Höhne, in
Křížková, 2008) je otázka kloubení práce a rodiny aktuální především v období
raného rodičovství. Většina žen s dětmi školního věku plně pracuje a případné
hlídání dětí řeší skrze klasické a tradiční prostředky, které škola umožňuje. Děti,
které navštěvují školu, tráví také mnoho času různými aktivitami, navštěvují řadu
kroužků, jsou zvyklé být v kolektivu jiných lidí a poslouchat různé autority. Kojenci
a batolata vyžadují specifickou péči, která vyžaduje větší úsilí pro slaďování práce a
rodiny.
Všechny tyto předpoklady vykreslují obraz úspěšné ženy, která se snaží naplňovat
obě sféry svého života, je společností skrze svou práci i rodinu pozitivně přijímána,
žije v úplné rodině a se svým partnerem vychovává jedno či více dětí.
Uchazečky jsem volila metodou příležitostného výběru s prvky výběru záměrného.
Aktérky jsem hledala na základě doporučení. Některé z nich jsem sama napřímo
kontaktovala, případně jsem se s nimi při určitých příležitostech seznámila a
požádala je o spolupráci. Získala jsem zajímavý vzorek žen, které působí v různých
prostředích. Vyhnula jsem se tzv. efektu sněhové koule, kdy je skrze jednu osobu
získáván kontakt na všechny ostatní. Tento postup by vedl kvůli své
nereprezentativnosti k nejistým závěrům, které by postihovaly pouze velmi
specifický okruh žen (Miovský, 2006).
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Nyní bych chtěla stručně představit soubor všech respondentek, u kterých jsem
v abecedním pořadí změnila jejich původní jména. Nejdříve uvedu základní
biografické údaje, dále se budu zabývat specifickými informacemi, které jsem
v průběhu jednotlivých rozhovorů získala.
Aktérky
Rozhovor číslo 1
Anně bylo v průběhu rozhovoru 36 let, s partnerem vychovává 4letého syna.
Původně pochází ze severních Čech, dlouho už žije v Praze, kde také pracuje.
S partnerem manželství neuzavřela.
Žena profesně působí převážně v IT komunitě, je jednou ze zakladatelek inkubátoru
pro technologické firmy. Této oblasti se věnuje několik let, její jméno je také spojené
s mnoha začínajícími projekty, u jejichž zrodu stála.
Rozhovor probíhal v příjemném nevázaném tempu přibližně 55 minut. Aktérka byla
v mnoha ohledech velmi otevřená, sdílela se mnou i velmi citlivá témata. Někdy
jsem byla dokonce překvapená, s jakým nadhledem mi nelehké momenty svého
života sdělovala. Měla jsem pocit, jako kdyby do rozhovoru vnášela místy určitou
ironii, aby tak „zahladila“ vážnost tématu. Podobně jsem to vnímala u používání
anglických slov. Konkrétně v místech, která měla větší emoční náboj. Srovnatelně se
tento jev objevoval také u ostatních žen, jistý vliv na to jistě má jejich zaměstnání,
které je s profesní mluvou v anglickém jazyce spjaté.
Celým rozhovorem se prolíná ústřední téma její vlastní identity, jakožto přechod
mezi mužskou a ženskou polaritou a postojem k mužům. Tento vliv je patrný
nejenom ve vztahu ženy k sobě samé, ale také ve vztahu k jejím blízkým
spolupracovníkům a partnerovi, s nímž vychovává syna. Nedostatečné zázemí
v dětství: absence mužské figury a nedostatek ocenění formují a ovlivňují její přístup
v osobním i profesním životě.
Rozhovor číslo 2
Beata byla v době našeho rozhovoru 31letou matkou dvou synů předškolního věku
(4 roky a 9 měsíců). S manželem, úspěšným podnikatelem, je sezdaná několik let.
Společně žijí a profesně působí v Praze, i když její manžel velmi často kvůli
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podnikání cestuje. Žena působí v korporátní sféře nadnárodní společnosti, která má
silné jméno na celém světě. Pohybuje se v IT prostředí a má na starosti rozvoj
obchodních příležitostí.
Rozhovor s touto respondentkou trval 39 minut, probíhal v místě zaměstnání. Měla
jsem z tohoto rozhovoru velmi dobrý pocit, i když patřil k těm kratším. Z ženy
vyzařoval naprostý klid a celková harmonie pramenící z toho, jakým způsobem má
rozvržený čas mezi rodinou a prací. Zaujalo mne, jak byla schopná v předchozím
zaměstnání získat jisté postavení a vydobýt si svou pozici i přes občasnou neochotu
jejích spolupracovníků. Aktérka tohoto rozhovoru měla jasně dané priority.
Důležitým bodem, ke kterému se rozhovor vztahoval, bylo prožívání její svobody.
Míra její osobní svobody, kterou potřebuje k tomu, aby svůj život naplňovala po
všech stránkách, je pro ni jednou z nejdůležitějších hodnot. Tento pocit jí dává práce,
vnímá coby možnost dál rozvíjet sebe sama, mít svůj osobní prostor a o to více si pak
užívat čas strávený s dětmi.
Rozhovor číslo 3
Cecílii bylo v době našeho setkání 30 let. S manželem vychovává v současné době
již dvě dcery. Během našeho rozhovoru byla v očekávání, starší dceři byly přibližně
3 roky. Aktérka je úspěšnou podnikatelkou, která získala za svůj podnikatelský um
několik ocenění. Společnost založila před několika lety, později do ní vstoupil i její
manžel, s kterým nyní firmu vede. Obor podnikání je velmi specifický, zabývá se
zábavním odvětvím, snaží se lidem přinášet radost. Respondentka nežije v Praze, do
svého zaměstnání dojíždí.
Rozhovor trval 42 minut. Byl to první rozhovor, který jsem vedla, a pravděpodobně
na něm byla znát lehká nervozita, jež se projevila nejenom u mě, ale také u
respondentky. I přes vstřícnost, které se mi dostalo, jsem měla pocit, jakoby rozhovor
probíhal na povrchní úrovni. Možná to bylo způsobeno také tím, že jsem musela
ženu poměrně povzbuzovat, aby více rozvíjela své odpovědi. Jistě to také ovlivnila
snaha chránit si své soukromí, které bylo vlivem jejích podnikatelských úspěchů
lehce narušeno. Ústředním mottem, které jsem napříč rozhovorem reflektovala, byla
potřeba ženy, aby měla otevřené možnosti, nebyla ničím omezovaná. Projevovalo se
to především ve flexibilitě a časovém rozvržení, které má nastavené velmi variabilně
– jak v pracovním prostředí, tak v osobním životě.
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Rozhovor číslo 4
Daně bylo v době našeho rozhovoru 31 let. Vychovává 3letou a 1,5 roční dceru se
svým partnerem, otcem dětí. Oba dva se věnují podnikání, žena vlastní soukromou
anglickou školku. Partner pracuje v oboru řízení lidských zdrojů a coachingu. Ženu
přivedlo k podnikání mateřství – hledala takovou práci, která se jí bude dobře kloubit
s mateřskými povinnostmi. Původně pracovala velmi aktivně v korporátní sféře,
zastávala zde vysoký manažerský post.
Tento rozhovor patřil k těm delším a výraznějším, trval 59 minut. Velmi jsem
ocenila, jak otevřeně se žena k vyprávění postavila, expresivně vyjadřovala své
pocity a emoce. Necítila jsem z její strany žádné zábrany, nemusela jsem ji ani
výrazněji povzbuzovat ke sdílení. Vzhledem k obsáhlosti rozhovoru je relativně
náročné postihnout ústřední téma, důležitých úseků bylo více. Chtěla bych zdůraznit
oblast vlastní identity aktérky, která se neustále ocitá mezi potřebou „být v určité
roli“. Respondentka na sebe klade značně vysoké nároky, chce obstát na všech
úrovních, být dokonalou matkou, partnerkou, zaměstnavatelkou, podnikatelkou a
málo jí zbývá pro ni samotnou. Několikrát v rozhovoru zaznělo, že hledá své vnitřní
dítě, svůj klid, sebe. Touha po dokonalosti silně rezonuje s jejím dětstvím, kde se jí
nedostávalo potřebného zázemí a ocenění.
Rozhovor číslo 5
Erika je 33letou ženou, která se svým manželem vychovává 4letou dceru. Dříve se
pohybovala, podobně jako její manžel, převážně v auto-moto průmyslu, nyní více
inklinuje ke krizovému projektovému řízení. Jednotlivé firmy ji po určitou konkrétní
dobu najmou, aby zde pomohla vyřešit daný problém. Tento způsob práce jí
umožňuje značnou flexibilitu.
Rozhovor jsem v tomto případu téměř neřídila, neboť žena byla sama velmi aktivní.
Nejednou se dokonce přihodilo, že jsem ani nedokončila otázku, a už se mi na ni
dostalo odpovědi. Rozhovor byl relativně dlouhý, trval přes 1 hodinu. Respondentka
byla nepochybně ze všech žen nejvíce energická, působila na mě velmi aktivním a
pozitivním dojmem. Stejně jako předchozí aktérka rozhovoru byla velmi otevřená,
sdílela se mnou i velmi citlivá a niterná témata. Vzhledem k její životní biografii a
několikanásobným potratům je pro ni a jejího manžela dcera tou nejdůležitější a
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nejvýznamnější hodnotou. Od samého začátku rozhovoru žena uvádí a několikrát
opakuje, že jsou pro ni mateřské povinnosti nejvyšší prioritou. Pravděpodobně je
také osobou, která se vůči ostatním matkám nejvíce osobnostně vymezuje a to
překvapivě nejenom vůči těm, které jsou s dětmi na rodičovské dovolené (a podle
respondentky si stále na něco stěžují), ale i těm, které se podle ní dětem moc
nevěnují a spíše upřednostňují podnikatelské zájmy.
Rozhovor číslo 6
Františce bylo v době našeho setkání 30 let. S manželem mají dceru, které je necelý
rok. Aktérka tohoto rozhovoru pracuje v korporátní sféře velké nadnárodní
společnosti, kde má na starosti péči o zákazníky. Její partner je zaměstnaný
podobným způsobem, v nadnárodní organizaci. Rodina žije mimo Prahu, do
zaměstnání v hlavním městě oba dojíždějí.
Rozhovor probíhal přibližně 40 minut. Ocenila jsem přímost a barvitost, se kterou
žena popisovala některé významné okamžiky svého života. Celým rozhovorem se
prolíná jakési ambivalentní prožívání přípravy na rodičovství, samotného mateřství a
návratu do práce. Myslím, že ze všech respondentek právě tato aktérka reflektovala
nejsilnější pocity nejistoty spojené s příchodem mateřství. Byla zvyklá na určitý
životní standard a rodičovství pro ni představovalo omezení, že by mohla přijít o
výhody bezdětného života. S nejistotou a negativními pocity je spojeno také hlídání
dcery v době, kdy s ní ona sama nebo manžel nemůžou být. Je zřejmé, že je pro tuto
aktérku důležité vysoké pracovní zapojení proto, aby byla sama se sebou spokojená, i
přesto, že se to pak výrazně odráží v jejím pocitu „být dobrou matkou“.
Rozhovor číslo 7
Gabriele bylo v době setkání téměř 40 let, je tedy z mého vzorku žen nejstarší
respondentkou. Je vdaná, s manželem v Praze vychovává děti předškolního věku (6 a
5 let), které společně s manželem osvojili. Manžel pracuje v leteckém oboru, jeho
práce mu umožňuje jistou flexibilitu. Rozhovor probíhal v nemocničním prostředí,
neboť zde byla aktérka přechodně hospitalizována vzhledem k rizikovému
těhotenství s dvojčaty. Kvůli těmto okolnostem musela být žena v poloze
horizontální, rozhovor tedy probíhal poměrně neobvykle. Relativně rychle jsem si na
podmínky zvykla a snažila se interview zvládnout podobně jako rozhovory
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předchozí. Nahrávka trvá přibližně 1 hodinu a je na ni dobře zachycena jistá
vyzrálost a zkušenost, která je v popisu životních situací u aktérky znát.
Rozhovor číslo 8
Hana je 35letou ženou, která s partnerem vychovává dvě děti. Prvorozené dceři jsou
3 roky. Druhému dítěti, které v té době nebylo ještě na světě, je v době psaní této
práce několik měsíců. Žena se ve své profesi věnuje především konzultační činnosti.
Firmu, která patří mezi české lídry na trhu, spoluzaložila jako velmi mladá.
S rodinou bydlí v Praze, její partner rovněž podniká.
Rozhovor trval 50 minut, probíhal v kavárně, kde bylo o něco více rušné prostředí.
Vzhledem k tomu, že je aktérka mediálně známá a má zkušenosti poskytovat
nejenom mnoho rozhovorů, ale také stát před kamerami, nebylo pro ni naše interview
ničím neobvyklým. O to více jsem měla pocit, že toho ze svého soukromí příliš
prozradit nechce. Projevovalo se to tím, že mluvila velmi obecně, uváděla různé
příklady, které někdy více, jindy méně poukazovaly na její vlastní zkušenost.
Rozhovor číslo 9
Chantal bylo v době našeho rozhovoru 30 let. Aktérka vychovává s manželem
v Praze dvě děti – pětiletého syna a dvouletou dceru. Žena se aktivně věnuje
podnikání, konkrétně působí v oboru konzultantství. Předtím vedla rodinný hotel. Její
manžel je úspěšným investorem.
Tento rozhovor byl nejdelším, trval 1 hodinu a 17 minut. Aktérka byla velmi
přátelská a hovorná. Rozhovor postupoval přirozeně, do jeho průběhu jsem
zasahovala minimálně, pokládala jsem pouze doplňující otázky, když mi nebylo něco
jasné, případně jsem chtěla téma více rozvinout. Celým rozhovorem se prolíná
potřeba ženy spadat do určité sociální skupiny, vyšší sociální vrstvy. Žena se chová
zcela konvenčně, jedná podle toho, co si myslí, že od ní její sociální okolí očekává.
Má silnou potřebu mít vše naplánované, vyhnout se jakýmkoli nejistotám.

Analýza dat
Analýza dat je další důležitou kapitolou empirické části. Budu se konkrétně zabývat
tím, jaké koncepce zpracování dat mne při rozboru inspirovaly a z jakých publikací
jsem čerpala potřebné poznatky a vhodné postupy.
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Prvním úkolem, který předcházel všem analýzám a interpretacím, bylo přepsání
materiálů z audio nahrávky do písemné podoby. V tomto ohledu jsem se řídila
Straussem a Corbinovou (1999), jeden rozhovor po druhém jsem slovo od slova
postupně přepisovala. Chtěla jsem zachovat text celistvý, nechtěla jsem, aby mi
cokoli důležitého uniklo při prvním kroku. Díky přepisu rozhovorů jsem se v textu
velmi dobře orientovala, což mi následně usnadnilo hledání konkrétních témat. Měla
jsem ve výsledku poměrně obsáhlý materiál, který čítá více než sto stran a je uveden
v příloze této práce. Stála jsem před rozhodnutím, jakou formu analýzy a interpretace
dat zvolím. Měla jsem předem určitou představu, jak s přepisy naložím, o přesném
postupu jsem přesvědčená ještě nebyla. Jak radí Šeďová (Švaříček, Šeďová, 2007),
nechtěla jsem pracovat jen se surovými daty a pouze je seskupovat, ale přinášet
interpretace, které jdou za získanými poznatky, chtěla jsem přinášet témata, která se
v textu samovolně emergují.
Při dalším postupu jsem se inspirovala „grounded theory“. O zakotvenou teorii jako
takovou se v přímém smyslu slova nejednalo, neboť jsem již před samotnou
analýzou věděla, jaké fenomény hodlám sledovat. Výzkumné otázky, i když
s širokým záběrem, byly dopředu také stanoveny. Svou prací se zaměřuji na
specifický vzorek respondentek, který je relativně přesně metodologicky popsaný.
Domnívám se, že volba typu analýzy dat skrze zakotvenou teorii umožňuje
opravdový vhled, pracuje s daty poměrně interaktivně a umožňuje jejich variabilitu a
přetváření v průběhu celého procesu.
Práci s textem se v zakotvené teorii souhrnně říká kódování: „V kontextu zakotvené
teorie rozumíme operace, pomocí nichž jsou zjištěné údaje analyzovány,
konceptualizovány a opět skládány novým způsobem, což je ústředním procesem
tvorby nové teorie.“ (Miovský, 2005, s. 228).
V praxi se tento proces skládá ze tří základních postupů. Prvním z nich je otevřené
kódování. Otevřenému kódování předcházelo podrobné čtení textu. Snažila jsem se
rozhovory číst po krátkých úsecích, hledala jsem z mého pohledu významné části.
Vše, co mi připadalo zajímavé i odlišné – pro danou ženu či skupinu žen specifické,
jsem podtrhávala. Text jsem si přečetla opakovaně několikrát, využívala jsem
zvýrazňovací fixy, do rozhovoru jsem také připisovala své poznámky a postřehy.
Některým částem textu jsem se dále nevěnovala, neboť nevypovídaly o ničem
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specifickém, ostatní jsem ponechala a začala s nimi dále pracovat a rozvíjet jejich
význam. Následně jsem přistoupila k samotnému otevřenému kódování, vyznačená
místa v textu jsem pojmenovávala. Pokládala jsem si neustále otázky, k čemu se žena
na tomto místě vyjadřuje, o čem to vypovídá, co to reprezentuje? Pojmy jsem se
snažila nazývat tak, abych co nejvíce uchovala jejich původní ráz, příležitostně jsem
se držela přímo použitých označení, tzv. in vivo kódů. (Strauss, Corbinová, 1999).
Další část práce spočívala v jejich seskupování, hledala jsem tematicky a významově
podobné jednotky a následně je sdružovala do určitých kategorií, které nabývaly
abstraktnějších označení. Tímto stylem mi například z pojmů „prestižní zaměstnání“,
„úspěšný muž“, „prestižní výchova potomků“ a „opovrhování“ jinou společenskou
skupinou“, vznikla kategorie vymezení se a srovnávání se s jinou společenskou
třídou. Zpřesnila jsem tak pojmenování, které nyní více vysvětlovalo důvody tohoto
jednání.
Druhá metoda, axiální kódování, probíhala poté. Tento způsob práce s daty rozbíjí
původní vazby a skládá z nich nová spojení. Konkrétně jsem hledala nové souvislosti
mezi kategoriemi a subkategoriemi. Snažila jsem se pochopit vztahy mezi
jednotlivými jevy, zjistit, zda jsou mezi některými z nich určité souvislosti, které
ovlivňují další kategorie. Opět jsem si pokládala mnoho doplňujících otázek,
znázorňovala si na papíře, k jakým všem dalším kategoriím se jednotliviny vztahují a
jaká je mezi nimi hierarchie. Díky této práci s kategoriemi se začíná zřetelně
objevovat kontext. V textu jsem hledala subkategorie, které jsou ve vztahu
s ústředními jevy, tento vztah jsem se snažila více specifikovat, pojmenovat. Pro
každý jednotlivý rozhovor mi vznikla mentální mapa, která byla ovlivněná specifiky
daného příběhu, rozhovoru s ženou. V popředí mapy byla určující nadkategorie,
která zprostředkovávala hlavní rys, téma rozhovoru. Takto jsem například pochopila,
jakým způsobem spolu souvisí získání sociální prestiže, které chce žena primárně
dosáhnout, s výběrem partnera, potřebou uznání a silným konvenčním vnímáním.
Axiální kódování vede k paradigmatickému modelu nebo podobným interpretačním
schématům, jako takovému se mu budu věnovat v dalších kapitolách, konkrétně
v souhrnné interpretaci.
Posledním, třetím úsekem, je selektivní kódování, které spočívá především
v ověřování vzniklých kategorií a ústředních jevů. Tato část probíhala podobným
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způsobem jako předchozí, ale nyní jsem pracovala už napříč všemi rozhovory, více
abstraktně. To, co se mi ověřilo u jednoho rozhovoru, jsem deduktivním způsobem
hledala u dalších. Pro svou potřebu jsem na dimenzionální ose znázornila, jak se
podobné chování nebo jev projevuje u jiných aktérek. Pomohlo mi to více rozlišit
strategie jednání, rozdíly a shody. Cíleně jsem se dopracovala k ucelenější struktuře,
která mi následně pomohla chápat celistvost výzkumného souboru.
Pro účely této práce jsem se rozhodla pracovat také s ústředními tématy.
Reflektovala jsem tedy nejenom práci s daty ovlivněnou „grounded theory“, která mi
pomohla s určením jednotlivých kategorií a následným zapracováním dat, ale také
ústřední témata. Způsob určování témat ve stručnosti níže popíši.
Poté, co jsem měla všechny rozhovory okódované a přiřadila ke kategoriím, jež
z nich vyvstaly, názvy zachycující daný jev, započala jsem pracovat napříč všemi
rozhovory. Mimo to jsem ještě předtím provedla určení stěžejního tématu pro každý
jednotlivý rozhovor. Kategorie jsem souhrnně zpracovala, všechny si je vypsala a
následně rozřadila do jednotlivých témat. Nevěnovala jsem se tedy pouze
jednotlivým rozhovorům, ale spojovala jsem podobné kategorie u všech
respondentek. Hledala jsem, co se objevuje napříč rozhovory jako společná témata či
přímo shodné zkušenosti či postoje a zároveň, co aktérky odlišuje. Témata tedy
obsahovala různé kategorie, které se týkaly podobné oblasti. Zvolené téma, které
sdružovalo více kategorií, jsem nazvala společným názvem. Tímto způsobem se mi
vygenerovalo pět témat, která vnímám pro svou práci jako ústřední. Témata, kterým
se na následujících stranách budu postupně věnovat, jsou zachycena v každém
z rozhovorů. Ženy zde reflektují své osobní zkušenosti, přiřazují jim různou
důležitost a význam. Pro lepší orientaci přikládám strukturu, která těchto pět témat
spolu s jednotlivými podkapitolami znázorňuje.
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Jednotlivá témata:
1) Význam a hodnota práce
a. Práce jako sociální prestiž
b. Odstup jako prostor pro reflexi
c. Práce jako kompenzace
2) Vztah k mateřství a hodnotě rodinného života
3) Vnímání sebe sama v rámci určité společenské skupiny
4) Slaďování osobního a profesního života
a. Ve vztahu k „pracovnímu vyjednávání“ a organizaci pracovního času
b. Ve vztahu k „rodinnému vyjednávání“
5) Genderová identita ženy, pojetí ženskosti a mužskosti
Význam a hodnota práce
Význam a hodnota práce je prvním z pěti ústředních témat, kterému se na
následujících stranách budu věnovat. Začínám právě tímto tématem, neboť to, jakou
hodnotu žena své práci přisuzuje, následně ovlivňuje její vztahování k sobě sama,
rodině i sociálnímu okolí. Samotný název diplomové práce napovídá, že oblast
pracovního života má u této skupiny žen specifický význam. Jedním z primárních
rozdílů, kterým se úspěšné ženy odlišují od zbytku žen na rodičovské dovolené, je,
že pracují, druhým aspektem je, že jsou úspěšné. Ohraničení těchto dvou specifik
jsem probrala v metodologii. Nyní uvedu, jaké základní proměnné jsem při analýze
významu a hodnoty práce v rozboru rozhovorů nalezla. Kapitola by měla objasnit,
jakým způsobem je pracovní život úspěšných žen utvářen, a především, jakou roli
v jejich životě práce zaujímá.
Když jsem se s jednotlivými respondentkami setkávala a dělala s nimi rozhovor,
všimla jsem si, že důvody, proč pracují, jsou různé. V některých případech mají ale
společné charakteristiky, kterým se budu věnovat níže. Zajímalo mne, zda existuje
společný element, který by tuto skupinu žen sdružoval a ukazoval, proč je práce pro
pracující matky důležitá. Respondentky, které mi rozhovor poskytly, byly
v partnerském vztahu – vycházelo to z nastavených metodologických podmínek,
které jsem popsala v kapitole „Výzkumný soubor“. Ani jedna z žen nepracovala
kvůli tomu, že by to její životní situace vyžadovala, tj. že by její příjem byl jediným.
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Všechny ženy žijí s partnerem, který do rodiny přináší stabilní finanční příjem.
Některé ženy sice v rozhovoru připustily, že práce je pro ně zároveň záležitostí
finančního obohacení jako možnosti pobírat určité nadstandardní služby, nebylo to
ale rozhodujícím faktorem pro to, aby pracovaly.
Další část této kapitoly budu věnovat způsobům, jak se jednotlivé aktérky mohou
k práci vztahovat. Reflektovala jsem hlavní podoby významu a hodnoty práce, které
se mi napříč rozhovory zobrazily. Mým cílem není snaha o jejich kategorizaci, ale
spíše uvedení nejdůležitějších hledisek tak, jak jsem je sama v rozhovorech podle
významnosti analyzovala.
Nejdříve budu specifikovat společné charakteristiky významu a hodnoty práce, které
se projevily u všech aktérek. Konkrétně myslím sociálně-společenský význam práce
jako potřebu vlastní seberealizace a uznání. Tyto potřeby se objevují u většiny
aktérek nezávisle na zdroji, který je sytí. Pracovní aktivita je pro ženy důležitou,
společensky přínosnou činností, která je naplňuje a nezřídka se stává jejich koníčkem
a radostí. Zajímavou reflexi přináší výzkum Barnettové a Barucha (1985), který
sledoval spokojenost žen. Zaměstnané ženy byly se svým životem spokojené výrazně
více než nezaměstnané. Dokonce se ukázalo, že vdané matky působící na prestižních
pozicích, jsou na tom ze všech žen nejlépe (in Barnettová, Hyde, 2001).
Anna: „Něco děláte, že je to pro vás srdcová záležitost, dělám něco, co mě baví a co
mi dává smysl a potkávám se s lidma a já jsem třeba člověk, kterej hrozně potřebuje
lidi kolem sebe a potřebuje nějaký prostě živo a komunitu, který vás nějakým
způsobem inspirujou.“
Beata: „Pro mě práce je koníček, což strašně za to jsem ráda, takže ještě tím víc je
práce seberealizace, a bylo to tak před tím i potom, co jsem měla děti.“
Dana říká, jaký smysl a hodnotu pro ni mělo budování jejího vlastního podnikání,
soukromé školky: „Má to smysl, můžete budovat místo, kde se děti učí a to je
smysluplné, něco naučit a pomoct mu se dál rozvíjet, zatímco předchozí zaměstnání
úplně postrádalo logiku.“
Erika: „Práce je pro mě něco, co musím dělat a ještě mě to baví, něco mi to přináší,
vidím, že něco dalšího roste a tak.“
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Františka: „Práce tady znamená to, že se denně potkávám s lidma, který mě
inspirujou, strašně mě baví takový to dospívání v širokym slova smyslu, ten rozvoj
toho člověka, jak jako, jak se mění jeho pohled na svět tím, jak víc zraje, tím, jak
jakoby absorbuje víc zkušeností, v tomhle tom mi teda ta práce strašně pomáhá.“
Gabriela: „Jsem se v tom realizovala, bylo to pro mě tvůrčí, byla to práce s lidma,
práce jako že za mnou zůstávalo něco, bylo vidět jako že jo, ty výsledky byly vidět,
jako jak finanční výsledky, tak byly vidět knížky hotový a hrozně mě to bavilo.“
Hana: „Je to určitě radost, jako já si myslím, že mě to obrovsky naplňuje a je to, asi
jo, to je úplně nejlepší definice, je to radost, když něco vzkvítá pod vašima rukama, že
máte zaměstnaný lidi, který tam jsou spokojený, že prostě ta firma někam směřuje.“
Chantal: „Že je to asi pro mě důležitý, abych byla šťastná, abych nebyla otrávená,
unavená, nespokojená, zoufalá, tak potřebuju chodit do tý práce, potřebuju mít styk
s jiným světem, nechci furt řešit jenom ty piškoty“
Z uvedených ukázek je zřejmé, že pro všechny ženy přináší práce důležitou pozitivní
hodnotu v jejich životě. Zajímavé je, že její význam se pro většinu žen nezměnil ani
poté, co se staly matkami. Více jak polovina žen reflektovala, že s příchodem
mateřství profesním aktivitám věnují odlišné množství času, ale zůstávají pro ně stále
důležitou náplní jejich života.
Jak jsem zmínila výše, důvodů, kvůli kterým chtějí ženy pracovat, může být více a
nemusí představovat výhradně potřeby seberealizace a společenského naplnění.
Následující strany budou rozvíjet další významy a hodnoty práce, které nejsou
natolik obecné, aby se týkaly všech žen. Jsou spíše specifickými významy práce
některých aktérek. Jejich výčet a samostatné podkapitoly jsem přesto zvolila, neboť
je pro účely této studie vnímám jako velmi zajímavé. Těmito třemi tematickými
okruhy jsou: Práce jako sociální prestiž, Odstup jako prostor pro sebe sama a Práce
jako kompenzace.
Práce jako sociální prestiž

V této podkapitole se zaměřím zvláště na to, jak respondentky reflektují potřebu ve
společnosti obstát. Bude mne zajímat, jak žena skrze práci získává sociální prestiž a
uznání, zda pracuje především proto, aby byla společností přijímána jako úspěšná.
Bude mne zajímat, jaké strategie využívá a jakým způsobem tento způsob jednání
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reflektuje. Hledala jsem odpovědi na následující otázky: Z jakých pohnutek chce
žena uznání získat? Proč chce být úspěšná – jedná se o potřebu seberealizace?
Vychází to z její vlastní motivace a snahy za sebou něco zanechat? Případně je to
popud, ke kterému ji „nutí“ společenský tlak, jenž vnímá?
Rozhovor s Chantal dobře vykresluje okolnosti, kdy žena pracuje, aby následovala
to, co od ní její okolí a společnost očekává: „No, mě občas napadá, že třeba se vším
seknu a budu dělat jenom tu ženu doma, ale vím, že bych to už neustála, protože ten
vývoj a ten společenskej tlak zrovna na mě vliv má.“ Na tomto příkladu přímo uvádí
tlak, který je schopná reflektovat na explicitní úrovni. Sama si uvědomuje, že jedná
na základě očekávání druhých. Přestože si toho je vědoma, neumí si představit, že by
nepracovala, čímž vzniká určitý rozpor mezi tím, co dělá a proč to dělá.
Pravděpodobně ji k tomu vede pocit, který jí práce dopřává. Díky práci získává
zážitek prestiže. Pocit tlaku, který žena popisuje, nereflektuje pouze na společensky
obecné úrovni, jak explicitně říká, ale projevuje se i ve vztahu k jejím blízkým,
manželovi. Na příkladu vysvětluje, co by ovlivnilo, aby byla žena s dětmi doma a
byla spokojená: „Muselo by to bejt na tý úrovni, že opravdu to, že jsem doma, je
oceněný, primárně třeba manželem“. Havelková (1995) reflektuje, že dříve, u
prvních velkých feministek, bylo žádáno, aby byla práce ženy uvnitř rodiny uznána a
oceněna jako rovná práci mužské, primárně tedy nešlo o příležitost pracovat. Chantal
dále komentuje: „Když manžel přijde domů a teď, když se mě třeba ptá, co jsem
dneska dělala, skoro ho nezajímá, abych mu říkala o tom, jaký jsme udělaly bábovky
a kolikrát se Liuška zhoupla, zajímá ho, jo, měla jsem schůzku s tímhle a představ si,
on říkal…“ Partner tedy ženu vnímá jako profesionálku a matku. Kdyby ji vnímal
pouze jako matku, pravděpodobně by ho pak nepřitahovala, pro partnera je proto
pravděpodobně ve vztahu důležité sdílení.
Práce je pro tuto ženu způsob, jak dosáhnout určitého profesního a vztahového
postavení – není motivována pouze tlakem společnosti, který vnitřně prožívá, ale
také svým manželem, jenž chce s ženou sdílet své pracovní aktivity. Chantal svůj
pohled dále zajímavě prezentuje na příkladu, kdy vysvětluje sociální situaci ve
společnosti, kdy se u jednoho stolu setkají muži a ženy, kteří jsou zaměstnaní: „Ale
kdybych tam seděla a teď řekla, no já jsem doma s dětma, tak mám pocit, že jako
ticho a možná jeden, nějakej slušnej, kterej má dítě, by třeba řekl, jo, a jak máte starý
děti, a tím by to prostě zvadlo.“ Práce je pro tuto ženu ani ne tolik možností, jako
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nutností: „Je pro mě důležitý, abych byla považována ve společnosti za holku, která
něco dokázala, nebo která se alespoň nějak užitečně věnuje svýmu vlastnímu
byznysu.“ Dále v rozhovoru ve svých představách zachází ještě dále: „Chci, aby se o
mně vědělo, aby moje jméno na tom našem trhu, v tom mým oboru něco znamenalo,
chtěla jsem něco jako dokázat, udělat nějakou firmu Apple a podobně, úplně jako
vytřískat maximum.“ Řekla bych, že tento příklad je nejvíce definující, práce je
prostředkem k tomu, aby byla ve společnosti považována za uznávanou a
výjimečnou. V případě, kdy by byla s dětmi doma, vnímala by sama sebe jako méně
hodnotnou, měla by pocit, že pro ostatní není dostatečně atraktivní.
Je zřejmé, že představa kariérního úspěchu je u každé ženy nazírána jinou optikou,
přesto je zde výrazně cítit potřeba být úspěšná, dosáhnout potřeby uznání,
společenské prestiže. Potřeba uznání je pak prostředkem nejenom k zařazení se do
určité společenské skupiny, důležitou proměnnou je i vztah, který žena ke kultuře
firmy, v níž pracuje, má. Samotná organizace a jméno firmy může zaměstnaným
ženám přinášet prestiž. U podnikajících žen je v tomto ohledu jiné prožívání
zhodnocování svého vlastního kapitálu i vztahu k něčemu, co vybudovaly samy.
Prestiž také spočívá ve využívání statků, které práce ženám poskytuje. Může se
jednat o služby, které jsou nadstandardní – soukromé školy, soukromé zdravotnictví,
drahé dovolené… Způsoby čerpání těchto nadstandartních služeb jsem zaznamenala
u několika žen, byly pro ně však spíše příjemným vedlejším produktem práce než
jeho hlavním přínosem. Materiální hodnotu profese žádná z žen výrazněji
nereflektovala.
Odstup jako prostor pro reflexi

Odstup jako prostor pro vlastní reflexi ženy je další význam práce, který jsem na
základě rozborů rozhovorů analyzovala. Budu se zabývat odstupem jakožto možností
vnímat skrze práci lépe samu sebe. Odstupem myslím také potencialitu zabývat se ve
svém životě něčím jiným, než výhradně péčí o rodinu. Mít prostor pro seberealizaci
je tím, co ženy v pracovním prostředí hledají.
Nedostatek společenského vyžití, které ženy pociťují, ovlivňuje, že hledají realizaci
také mimo svou rodinu. Někdy to může být vyjádřeno i následujícím způsobem, kdy
žena v rozhovoru číslo 6, Františka, popisuje, že se cítí daleko lépe, když přijde
z práce a pak se věnuje dceři, než když: „Prostě ráno už vstáváte s nechutí toho, že
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ona se za chvilku probudí a zas tady budem dvě hodiny vymýšlet, co si budeme
společně hrát“.
Odstupem myslím také možnost prožívat svůj život jinak než pouze v kontextu
rodinného zázemí. V rozhovoru číslo 3, Cecílie, specifikuje potřebu mít svůj vlastní
prostor: „Já nevím, jestli bych to tý dceři někdy i nevyčítala, že bych kvůli ní nemohla
nikdy nikam nic.“ Práci vnímá jako možnost, míru své svobody, chce mít dceru ráda
a nevyčítat jí vlastní obětování. Hovoří o potřebě prostoru mimo rodinu, o potřebě
komplexnosti. Cecílie potřebuje určitou míru otevřenosti možností, aby byla
spokojená, nemá ráda cokoli definitivního. Pracuje, aby měla pocit, že pro ni není
nic, čemu by se jako matka nemohla věnovat.
Beata vidí význam práce v odstupu mezi svým pracovním a svým osobním životem.
Práce je možností, aby si uvědomila, kde je její role a místo, kdo je ona sama a jaká
je hodnota její osobní svobody. Reflektuje, že čas, který strávila v práci, byl pro ni
velmi osvěžující: „Že jsem si vždycky uvědomila, tak jako tohle je rodina, tohle jsem
já a tohle jsou děti.“ Práce je pro ni prostorem, kde má svůj vlastní svět a svoje
území, na kterém se může realizovat: „Není to role manželky, mámy, jsem to jakoby
já.“ Odstup zde vnímám jako prostor pro reflexi ženy.
Závěrečnou ukázku uvedu u Gabriely, která vnímá svou práci jako prostředek k
tomu, aby se uvolnila: „Já do tý práce šla někdy si odpočinout, že to byla pro mě
relaxace, že jsem byla hrozně ráda, že to tam můžu nechat a jít třeba na pár hodin
pryč.“
Práce jako kompenzace

Poslední specifický význam práce, který jsem v rozhovorech identifikovala, je
kompenzace. Přibližně u poloviny informantek z analýzy rozhovorů vyplývá, že je
práce pro některé z žen nejenom způsobem snahy o komplexní seberealizaci, ale také
určitou kompenzací. Kompenzace je zastupující strategie, jak vynahradit to, co se
člověku v jeho životě přirozeně nedostává. Ženy prací, vyjma jiných pozitiv, která
jim práce přinášela a přináší, nahrazovaly určitý nedostatek, který se v průběhu jejich
života objevil či nashromáždil.
Většinou se kompenzace v rozhovoru vyskytla jako implicitní tendence, některé ženy
však otevřeně říkaly, že pro ně měla práce v určitém období jejich života zastupující
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charakter. V těchto případech se pak jednalo o kompenzaci částečnou, neboť i poté,
co nepříjemné období pominulo, práce zůstala součástí jejich života.
Kompenzace skrze práci se projevovala na různých úrovních. Vnímám ji jako určitou
tendenci, která předurčuje, že je práce pro tento soubor žen nejenom snahou o
plnohodnotný život zahrnující seberealizaci v soukromé i veřejné sféře, ale rovněž
prostředkem k tomu, aby skrz ni získávaly jinou hodnotu, než s kterou je pracovní
aktivita obvykle vnímána.
V následujících ukázkách bych ráda rozlišila, kdy se ženám nedostávalo něco
v dětství, v jejich dospívání, potažmo rodinném zázemí, a naopak, kdy se jim
nedostává něčeho v jejich „dospělém“ životě. Zaměřím se na to, jak jim práce
pomáhá tyto okolnosti lépe prožívat. Na individuálních příkladech jednotlivých
aktérek, v rozhovorech, popíšu, jak se konkrétní podoba významu práce skrze
kompenzaci projevovala.
Pokud bych se měla koncentrovat na případ první – kompenzace dětství a rodinného
zázemí skrz práci, je žena v daleko složitějším a komplexnějším způsobu
kompenzace, neboť si prací vynahrazuje to, co už nemůže příliš změnit ani ovlivnit.
Adler (2006) jako jeden z prvních psychologů upozorňuje, jak se rodinné zázemí a
vztahy v rodině v budoucnu promítají do životních hodnot a postojů. Pocity
méněcennosti, které dítě zažívá, ovlivňují vlastní sebepojetí, sebehodnocení a
následně interagují s životním stylem jedince. Proto ženy, které své dětství popisují
jako zdroj nejistot, mohou hledat náhradní uspokojení a uznání v práci.
Nejprve se orientuji na rozhovory s Danou a Annou, neboť nejlépe vystihují danou
problematiku.
Příklad první – rozhovor s Annou
Skrze profesní prostředí hledá Anna ocenění, která jí práce nabízí. Anně chybělo
v dětství uznání, postrádala přijetí otce: „Jako dítě si snažíte dokázat, jak jste dobrá,
a nic nikdy nebylo dost dobrý, protože nepřišlo to ocenění.“ Prací se snaží získat
pocit jistoty a hodnoty sebe sama. „Když jsem byla malá a když jsem se snažila tátovi
dokázat, že jsem dobrá, tak jsem se snažila jakoby to dokázat primárně sama sobě, že
se snažíte v sobě najít to, v čem jste dobrá, když ten druhý to jakoby nevidí.“ Žena
má potřebu skrze svou pracovní aktivitu kompenzovat pocity nedocenění: „Byly to
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nějaký vnitřní ambice a toho, jakoby, že jsem se vlastně celý dětství snažila dokázat,
že jsem v něčem dobrá, tak jsem asi chtěla i něco dokázat a věděla jsem, že to doma
prostě nikdy nedokážu.“ Chce něco dokázat, chce být oceněna a přijata, taková, jaká
je. Touha po ocenění skrz práci se projevuje i ve vztahu k partnerovi: „Myslím si, že
teďko po dlouhý, době nebo až teďko si jakoby začal vážit toho, co já dělám, nebo co
jsem dělala, ale to je jakoby záležitost stará dva, tři měsíce, kdy začal uznávat to, co
já dělám.“ Důležitou okolností jejího dospívání, je smrt otce, který respondentce
zemřel, když jí bylo dvanáct let. Žena reflektuje, že jí v adolescenci chyběl mužský
vzor, nějaká autoritativní osobnost: „Vždycky mi teda bylo přirozenější pracovat pro
chlapy, protože jakoby jsem hledala nějakou tu autoritu a vždycky jsem hledala
takovou práci, kde bych se od toho nadřízenýho mohla něco učit, a jakmile jsem to
neměla, měla jsem potřebu, aby ten člověk pro mě byl autorita, abych k němu
nějakým způsobem vzhlížela.“ Opět se zde objevuje společný mechanismus
kompenzace: to, co tato žena v dětství postrádala, později hledala v práci.
Autoritativní role kolegy měla ženě vynahradit v pracovním prostředí otcovskou roli,
kterou v dětství, podle svých slov, v dostatečné míře neměla.

Žena chce být

v pracovním prostředí řízena a vedena mužem, kterého si váží a ke kterému má
respekt.
Příklad druhý – rozhovor s Danou
Ráda bych u další respondentky v rozhovoru číslo 4, přiblížila, jak se může podobný
mechanismus kompenzace rodinného zázemí skrz práci projevit u někoho jiného.
Dana během rozhovoru reflektuje, že měla velmi špatné vztahy s rodinou, které
vyústily v její odchod z domova, když jí bylo osmnáct let. Aby byla schopná se o
sebe postarat, začala intenzivně pracovat velmi brzy. V průběhu interview říká:
„Práce prostě byla nejvíc, já jsem v ní našla jistotu, říkala jsem si, to je to jediný, co
jsem stihla dokázat, jediný, nic jinýho, jsem měla pocit, že jsem nic nestihla.“
Nejistota, kterou zažívala v dětství, v rodinném zázemí, ovlivnila samozřejmě celý
její život. Skrz práci se snaží najít zázemí, které bude fungovat nezávisle na dalších
proměnných. Žena se realizovala v prostředí, kde mají okolnosti nějaký řád a kde ji
nečeká zklamání z toho, že se k ní její blízcí nechovají podle jejího očekávání.
Aktérka své problematické dětství a dospívání, ve kterém prožívala pocity intenzivní
nejistoty a nepřijetí, kompenzuje pracovní aktivitou a uznáním, které se jí díky prací
dostává. Žena dále reflektuje: „Práce pro mě byla jediná hodnota a taky moje obava
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odejít na nějakou mateřskou byla hrozně obrovská, já jsem si to neuměla vůbec
představit.“ Nemožnost rodinných vazeb nahradila intenzivní pracovní aktivitou,
budováním své kariéry. Z rozhovoru vyplývá, že se bála být sama doma
s miminkem. Nebylo to ovlivněno tím, že by se o něj nedokázala postarat, nezvládala
by péči o dítě, ale obávala se, že by najednou neměla smysl života. Práce byla její
dosavadní životní výplní, bylo to to jediné, čím žila. Pokud se pro někoho stává práce
smyslem života, v okamžicích mimopracovních aktivit může propadat zoufalství
z nezaplnění a nenaplnění. Jako by dotyčný prožíval nedělní neurózy existenciálního
vakua v momentech, kdy není zaneprázdněn, kdy nemá řád. Práce tedy ženě dává
pocit jistoty a uznání ostatních. Kompenzaci rodinných vztahů skrze pracovní sleduji
rovněž ve výběru partnera: „Můj muž, on profesionálně selhal, protože můj muž měl
být můj kouč. Měl mě právě naučit, jak správně vést tým 200 lidí, jak být efektivní a
všechno zvládat. Tak jsme to koučovali, až jsme to dokoučovali na dvě děti a ke
společný domácnosti.“ Dana dále uvádí, že chtěla, aby v koučování pokračovali, ale
brzy zjistila, že role partnera a profesionálního kouče na sebe výrazně narážejí. Touto
ukázkou jsem chtěla předestřít, jak úzká je hranice mezi tím, co je osobní a tím, co je
profesní, a jak ženy, které nemají ukotvené hranice (vlivem různých okolností)
v jedné či druhé oblasti, hledají jejich kompenzaci napříč.
Obě předchozí ukázky z rozhovorů s Annou a Danou specifikují význam práce jako
kompenzaci zážitků z dětství. Na obou příkladech je zajímavé, že ženy nemají odstup
mezi svým profesním a osobním životem. Potřeby z jedné oblasti přenášejí do druhé.
Projevuje se to především v osobních vztazích, nejenom ve smyslu toho, co
očekávají od lidí v rodině a práci, ale i způsobem, jak se k nim ony samy vztahují.
Nemyslím si, že by práce v jejich životě měla pouze význam kompenzačního
mechanismu, zcela jistě ženám vedle toho přináší řadu jiných příjemných
proměnných, jak jsem uvedla v kapitole Význam a hodnota práce. Kompenzace byla
však z analýzy rozhovorů v kontextu profesního života ústředním mottem těchto
dvou rozhovorů, proto jsem se rozhodla je na tomto místě prezentovat.
V další části bych ráda upřesnila, co jsem mínila kompenzací v otázce aktuální
životní situace. Zajímavé je, že konkrétně tyto ženy, kterým se budu věnovat níže, si
uvědomovaly svou tendenci vynahrazování si nedostatků skrz práci. Byly schopné je
reflektovat a pracovat s nimi na explicitní úrovni. O čistou kompenzaci se nejedná,
neboť po uspokojení původní potřeby skrze náhražkovou aktivitu, tedy práci, tuto
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aktivitu neopustily. Určitou mírou v ní pokračují dál, i když se pro ně osobní život a
mateřství stalo prioritou. Ukázky zaměřím především na rozhovory s Erikou a
Gabrielou, neboť stejně jako předchozí dva rozhovory nejlépe uvádějí čtenáře do
problematiky.
Příklad první – rozhovor s Erikou
Erika v rozhovoru číslo 5 říká: „Pro mě jakoby ta práce, to bylo jenom spíš nějakej
útěk od tý reality, kdy se prostě nedařilo, vždycky jsme narazili na nějakej problém,
nějakej můj zdravotní, kterej způsobil, že jsem o to dítě přišla, takže práce, to byl
takovej únik, a možná proto je ta firma dneska, kde je, protože člověk tam začal
trávit víc času.“ Respondentka měla problémy v průběhu těhotenství, během
rozhovoru se mi svěřila, že několikrát potratila. Reflektuje: „Já jsem to neměla
hozený tak, že teď dělám a až se mi to bude hodit, tak do toho nacpu někam to dítě,
takhle jsem to neměla, já jsem apriori toužila po dítěti, ale kariéra byla taková
náplast na to bebí, že se nedaří.“ Smyslem a hodnotou jejího života nebyla práce, ale
mateřství – práce a zaměřenost na kariéru přišla v době, když se jí nedařilo
v osobním životě. Sama v rozhovoru připouští, že pro ni práce jako taková nemá
žádný význam, je pro ni spíše prostředkem. V období rané dospělosti byla také
prostředkem, jak se osamostatnit a začít svůj život žít po svém, práce pro ni měla
význam, jak něčeho dosáhnout.
Příklad druhý – rozhovor s Gabrielou
Gabriela v rozhovoru číslo 7 řešila prací podobnou životní situaci jako předchozí
žena, v osobním životě nepřicházelo to, po čem toužila nejvíc, stát se matkou:
„Práce byla taková určitá náhražka, bych řekla, že to nebylo, že by mě to dělalo
takovou šťastnou, ale furt jsem vlastně chtěla ty děti, furt jsem makala, makala jako
šroubeček, abych jako vlastně nemusela myslet na takový ty třeba hlubší věci.“
Sama reflektuje, že si prací něco vynahrazovala. Její současný vztah k práci je
obdobný jako u předchozí ženy, nemá hlavní důležitost: „No, mám teď skoro období,
že mi to jako, nechci, aby to vyznělo špatně, ale že mi to jako začíná bejt jedno.
Jakoby já cejtím, že s tím teď reálně nic moc dělat nemůžu“. Na tomto příkladu žena
dále popisuje situaci, kdy je se svou prací stále v kontaktu, ale sama její dění výrazně
neovlivňuje, protože se snaží zodpovědnost převádět na své spolupracovníky.
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Významně to také ovlivňuje její aktuální stav – je na rizikovém těhotenství, brzy se jí
narodí dvojčata.
Závěrem této kapitoly a prvního z témat, které specifikovalo, jaký význam pro ženy
práce má, uvedu stručné shrnutí. V rozhovorech jsem nalezla několik tendencí, které
jsem postupně na konkrétních ukázkách představila. Pracovní aktivita přináší všem
ženám pozitivní hodnotu, na které by se většina z aktérek shodla. Potřebu být
profesně aktivní mohou sytit rozdílné příčiny. Jejich podobu ovlivňují osobní
zkušenosti, v případě provedených rozhovorů výrazněji rodinné zázemí a životní
situace jednotlivých aktérek. Ráda bych na konci doplnila, že výčet významu a
hodnoty profesní aktivity žen není ani nemůže být finálním a tím jediným. Práce je
pro aktérky komplexním zdrojem významů, jejichž podoba se může aktuální situací a
vlivem okolností měnit.

Vztah k mateřství a hodnotě rodinného života
Druhé z témat se zabývá významem rodiny a mateřství. Zajímalo mne, k jakému
ideálu rodinného života se ženy vztahují, co pro respondentky rodinný život znamená
a jaké místo v jejich životě mateřství zaujímá. Přizpůsobují mu práci anebo práci
přizpůsobují mateřství, je pro ně rodinný život prioritou, hodnotou, ke které směřují?
Oblast rodinného života žen je další důležitou reflexí, která je jedním z pilířů mé
práce. Abych mohla sledovat životní strategie úspěšných žen, je potřeba si všímat,
zda se ve svém soukromém životě chovají odlišně než ženy, které nepodnikají,
nepracují během rodičovské dovolené. V rozhovorech jsem v této kapitole sledovala
především úseky, ve kterých se ženy vyjadřují k potřebě stát se matkou, vztahu
k mateřství, partnerskému životu a pocitu „stávám se matkou“.
Nejprve, než začnu se samotnou analýzou, uvedu do souvislostí představu či pohled
na mateřství tak, jak je současnou společností traktován. Tato diplomová práce se
tematicky pohybuje na úrovni socio-kulturních konstruktů, mezi které mateřství
patří, nehledě na biologickou oporu, kterou je syceno. Podle Badinterové (1998)
procházel mateřský vztah během staletí různými změnami. Od 18. století je jeho
obraz spojován s novou podobou vztahu matky a dítěte, matka ve společnosti získává
výsadní postavení. S tímto postavením se mění také povinnosti, které jsou na ni, jako
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dobrou matku, kladeny: „Žena ustupuje v prospech dobrej matky, ktorá bude odteraz
neprestajne rozširovať svoju zodpovednosť.“ (Badinterová, 1998, s. 150). Okolnosti
vztahu k dítěti ovlivňovalo především společenské postavení ženy, tato myšlenka
vyvrací domněnku, že by existovalo něco jako „mateřský instinkt“: „Materstvo nie je
stále prvořadou a inštinktívnou záležitosťou ženy a záujem dieťaťa nemá celkom
samozrejme prednosť před zaujmom ženy.“ (Badinterová, 1998, s. 259). Ve
společnosti neexistuje mateřské jednání, které by bylo natolik jednotné, abychom
mohli hovořit o instinktu, je to spíše obraz, který je společností vytvářen a do určité
míry ženám předkládán.
Abych mohla zjistit, jaký význam rodinnému životu ženy přikládají, musela jsem
nejdříve rozlišit, jaké okolnosti ženy pobízely k tomu, aby se staly matkami. Zaujalo
mne, že některé respondentky k tomu vedly pragmatické důvody. Rozhodnutí založit
s partnerem rodinu ovlivnily okolnosti, které sledovaly nějaký užitek. Je samozřejmě
potřeba dále rozlišit, kam je mateřství v jejich životě mělo posunout, čím pro ně bylo
důležité.
Respondentky v rozhovorech číslo 1 a 6, Anna a Františka sledovaly mateřstvím
posunutí vztahu, který se nevyvíjel. Pro obě dvě ženy to bylo řešení situace, kdy
v jednom z případu trval vztah velmi dlouhou dobu, ukázku představuji z rozhovoru
s Annou: „Proběhly nějaký diskuze o tom, kam ten vztah posunout dál a že by asi
bylo dobrý to někam posunout a tam jsou dvě, nebo tři varianty, buď se teda
rozejdete, nebo se vezmete, anebo si pořídíte dítě“ dále rozvíjí: „Že mně bylo jako
jednatřicet, tak je přirozený začít se bavit o tom, že dítě jo, ne.“ Dítě bylo pro
partnery řešením dlouholetého vztahu, který potřeboval oživit. Respondentka se pro
dítě rozhodla nikoli z potřeby být matkou, prožívat mateřství, ale kvůli tomu, že byla
v období, kdy ženy děti obvykle mají nebo mívají.
Františka využívá podobnou strategii: „Pak jsme najednou měli všechno, skvělá
práce na obou stranách, skvělej život a začali jsme řešit, co s tím dál, protože se to
najednou zaseklo trošku na nějaký rovině, kdy si asi spousta párů říká, tak to pojďme
vyřešit tím dítětem.“ Žena reflektuje, že to tímto způsobem řešit nechtěla a neřešila,
ale v reálu se tak skutečně nakonec stalo a s manželem se rozhodla vztah tímto
způsobem ošetřit.
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Chantal, v rozhovoru číslo 9 pragmaticky hovoří o motivech, které ji vedly k
mateřství: „Ale přeci jednoho dne začaly tikat ty hodiny a řekla jsem si, tak profesní
život mám na nějaký úrovni, a teď by mělo přijít to dítě a měla jsem to jaksi před
sebou a věděla jsem, že si teda musím najít otce těch dětí a že pak budu rodit ty
děti.“ Abych se mohla dále zabývat zmíněným větným úsekem, je potřeba pochopit,
jaký význam má poznámka „tikat ty hodiny“, žena tím pravděpodobně míní
biologické hodiny, kdy tímto souslovím některé ženy ve středním věku popisují
potřebu stát se matkou, která vychází z jejich vnitřního prožívání. Žena sice mluví o
vnitřní potřebě, ale jako by ji negovala tím, co říká následně. Potřeba mateřství je
řízena sociální konvencí, kterou žena pociťuje. Dosažení uspokojení v práci je pro ni
ukazatelem toho, že by se mohla stát matkou: „Ale prostě jsem si řekla, co teď v tom
životě, cejtila jsem, že ten život už, ten směr, kterej nabírá, by teďka měly přijít ty
děti, že všechno, co bych dělala jinýho, než mít ty děti, by bylo natahování jenom
nějakýho stavu.“ Jak sama v rozhovoru vypověděla, první mateřství pro ni bylo spíše
o prožitku něčeho nového a vzrušujícího, než o potřebě se matkou stát: „A velice
silně vnímám sekundovou myšlenku, když potom teda vyskočilo to dítě, že jsem si
řekla, no jo, vždyť ono vlastně mělo vyskočit to dítě, já jsem na něj opravdu
zapomněla, ale nejenom jako v porodu, ale během porodu a během těhotenství, to
dítě bylo jaksi jenom nějakým nástrojem pro to, abych byla těhotná.“ Svou
introspekci následně posouvá: „Třeba jsem ani nutně nechtěla to dítě, asi jsem chtěla
prožitek toho mateřství, možná v tom životě jsem cejtila, že se mám posunout někam
dál a kam ta žena kolem tý třicítky se má posunout, že jo…“ Opět se na tomto
případu ukazuje konvenční způsob myšlení, kdy se patří dělat určité věci v určitém
věku.
Ženy, kterým jsem se na začátku této kapitoly věnovala, se následně s mateřstvím
vypořádávaly různě, v každém z výše zmíněných případů ale později nastaly situace,
kdy nebyly v rodinném zázemí spokojené, ovlivnila to buď připravenost ženy
samotné, anebo připravenost partnera. Značí to stav, kdy se staly matkami, aniž by to
ony samy nebo jejich partneři vnitřně přijali.
Připravenost ženy na dítě je podle mne velmi důležitým hlediskem, které následně
ovlivňuje způsob, jakým se žena s mateřstvím vyrovnává a jak se poté vztahuje
k osobnímu a pracovnímu životu. Ženy, které se na dítě těšily, si mateřství zdá se
více užívaly a samozřejmě tomu také více podřizovaly svou práci. U těch
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respondentek,

které

mateřstvím

chtěly

něco

vyřešit,

případně

otěhotněly

neočekávaně, nastaly pak „krizové situace“, které určitou měrou souvisely
s partnerským životem a také pocitem, zda se dostatečně věnují dítěti, i přestože by si
nedokázaly představit, že by s ním trávily času více.
Ráda bych to ukázala na příkladu, kdy společným momentem několika respondentek
bylo ambivalentní prožívání těhotenství a příchodu dítěte, například v rozhovoru s
Františkou: „V tu danou chvíli jsem se cítila totálně dole a tohle tak nějak najednou
na mě spadlo, že bych možná měla trošičku jakoby polevit ve stresu v práci, takže
tam byl takovej hustej down, najednou, nebo nějakej propad.“
Dále v rozhovoru s Annou: „Já jsem to jakoby všechno ignorovala a nešla jsem ani
na předporodní kurz a nevěděla jsem nic, takže když mi pak začaly kontrakce, tak
jsem se ptala Tondy, jestli tohle jsou kontrakce, a nemyslím si, že jsem na to byla
připravená nějak jako psychicky.“
V rozhovoru s Danou: „Nevím, tam možná byla nějaký třetí, pátý den, co se Kája
narodila nějaká krize“, „Sem tam mě přepadala taková ta deprese.“
Poslední ukázka k tématu připravenosti na dítě je s Chantal: „V tom bytě najednou je
něco, co se hejbe, křičí a vy si říkáte je to tady, už to tady bude napořád, tak to trvalo
třeba půl roku, ale nebylo to jako špatnej pocit.“
Je zřejmé, že mateřství bylo pro tyto ženy něčím, co nepřinášelo pouze pozitivní
emoce. Znamenalo pro ně také nejistotu a negativní uvědomění si toho, že v jejich
úspěšném životě budou také momenty, které nebudou moci přesně naplánovat a
přizpůsobit svým potřebám. Výroky respondentek, které jsem výše citovala, směřují
k něčemu novému a neznámému. Stát se matkou bylo pro ženy novou zkušeností, při
které si nemohly být jisté svým úspěchem. Vzhledem k tomu, že se jedná o ženy,
které jsou zvyklé mít většinu věcí pod kontrolou, nejistota spojená s mateřstvím je
musela překvapit.
Pokud bych měla pokračovat v podobném směru, je potřeba vymezit druhou skupinu
žen, která se v analýze rozhovorů přirozeně vyčlenila – tyto ženy k mateřství
směřovaly, čas strávený s dětmi si plně užívaly a pracovní podmínky (týkající se
organizace času i prostoru) tomu do velké míry přizpůsobovaly. Toto rozlišení
uvádím, protože si myslím, že je pro mou práci důležité. Na základě subjektivního
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prožívání mateřství a spokojenosti či nespokojenosti mohu lépe pochopit, jaké
strategie vyvažování osobního a profesního života využívají ženy, které se chtějí
věnovat oběma oblastem současně.
Ukázky níže, které jsem v rozhovorech vybrala, znázorňují ženy, které nehledaly
v mateřství zlepšení současného stavu, ale pocit mateřství, potřebu stát se matkou.
Pro tyto ženy bylo v rozhovorech příznačné, že buď sledovaly samotný cíl stát se
matkou, anebo poté, co se matkou staly, veškerou aktivitu svému novému stavu
přizpůsobily. Míním tím, že přestože pracovaly, bylo pro ně rodinné zázemí určující
prioritou, ke které směřovaly.
Jedná se například o tyto úseky v rozhovoru s Gabrielou: „Tu firmu už jsem
rozjížděla s tím, že já budu jako při mateřský nějakým způsobem, že to tam bylo
hodně přítomný ta touha po tom dítěti, jo, že to nebylo, že by jsem pak byla v šoku, že
mám najednou dítě a co teď, ale spíš to jako šlo souběžně.“
Podobně popisuje situaci Erika: „V roce 2002 jsem se seznámila s manželem a
výsledkem našeho vztahu, v roce 2008, kdy se narodila dcera, tak to je vůbec největší
událost v mým životě.“ Dále popisuje, jak se na dceru strašně těšila a jakou měla
radost, když se narodila.
V rozhovoru s Beatou jsem zaznamenala jako důležité následující: „Já si neumím
představit, že bych neměla děti a neměla rodinu, to by byla absolutní díra v životě.“
V rozhovoru s Cecílií: „Narození Páji, tak to je asi úplně největší zlom ze všeho,
úplně přeházení nějakejch životních hodnot a úplně všeho toho, že člověk není já, ale
že je ještě někdo důležitější, než jsem já.“
Pocit spojený s prožitky mateřství souvisí s rozhodnutím ženy, která se se stává
matkou a přestává být zcela „svobodnou“, neboť určitou míru svobody přenechává
ve prospěch někoho jiného. Takové rozhodnutí vyžaduje, aby si člověk uvědomil, že
splnil očekávání vůči sobě. V rozhovorech se také proto často opakuje, že ženy se
cítí být pracovně „ukojené“, protože dosáhly určité kariéry a mohou se věnovat
mateřským povinnostem.
Tyto úseky jsem například nalezla v rozhovoru s Cecílií: „Je to určitě v tom,
v takovým tom celkovým vyklidnění, já vím, když se narodila Pavlínka, tak je to

	
  
37	
  
	
  

opravdu takový to, že si člověk řekne, teď jsem něco dokázal a předtím jsem byla víc
rozlítaná.“
Dále v rozhovoru s Chantal: „Ale pak přišly ty děti, pak jsem si nějak řekla, aha a
jako nedokázala jsem nikdy úplně nic extra velkýho, to absolutně ne, ale ten pocit
jsem měla, že jsem jako splnila, co jsme měla, že se to nějak naplnilo, deset let jsem
se věnovala byznysu, budování nějaký kariéry, nebo jsem pracovala sama na sobě a
věděla jsem, že už je hotovo, že i ten věk mně jasně říká, že bych měla začít hledat
otce těch dětí.“
V rozhovoru s Beatou: „Ten pocit tý důležitosti se tak trošku jako zahladil, je menší,
jako teď už nemám pocit, že musím, že je tam vždycky, co má větší smysl, než ta
práce a to jsou samozřejmě ty děti.“
A v rozhovoru s Gabrielou: „Poté, co jsou ty děti, tak mi to přijde, že za prvý je fakt
člověk v tý práci efektivnější a za druhý, že nelpím na určitých věcech, že jako prostě
když něco nevyjde, tak mi to přijde, že to tak má bejt.“
Pokud tento vnitřní pocit ženy nepociťují, je zřejmé, že velkou část svého času věnují
práci a v rovině mateřství se dostávají pod určitý tlak, protože jejich ambice nejsou
úplně naplněny. Anebo na straně druhé mohou cítit dostatečné profesní zapojení, ale
svou nedostatečnou participaci v rodině.
Souhrnně jsem se věnovala tomu, jaké pohnutky vedly ženy k tomu, aby se rozhodly
s partnerem/manželem založit rodinu, specifikovala jsem dále, jaké dvě důležité
tendence jsem v rozhovorech nalezla. První z nich je stát se matkou, ve smyslu
vlastnit, pragmaticky tím něco získávat. Druhá tendence znamená být matkou
jakožto prožívat. Obě tendence jsem dala do souvislosti s připraveností mít dítě –
jako s odevzdáním určité části svobody ve prospěch někoho jiného. V případech, kdy
měly ženy ze své profesní kariéry uspokojující zkušenost, prožívaly příchod dítěte
s větší jistotou a radostí než ženy, které se cítily být stále v plném „profesním
rozkvětu“. Podle Haškové (2005), rozhodování žen a mužů stát se rodiči, vysvětlují
reprodukční preference, které jsou dynamickým spojením hodnotových a
strukturálních faktorů1 ve společnosti. Dalším výrazným vlivem jsou: „takové
okolnosti, jako je ne/existence touhy po dítěti, situace v partnerství (ne/přítomnost
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vhodného partnera), partnerovy názory a požadavky, bytová situace a celková
ekonomická situace domácnosti respondenta/respondentky.“ (Hašková, 2005, s. 18).
Druhou částí tohoto tématu je rodinný život. Představa rodiny se u žen
zprostředkovává především v partnerském vztahu, jehož součástí je společná
výchova dětí.
Trávení volného času s partnerem, obecně partnerský život, je téma, které mne velmi
zajímalo, všechny ženy sdílely domácnost s mužem (manželem či partnerem), který
byl podobným způsobem pracovně vytížený jako ony samy. Vzhledem k časovým
aktivitám, které oba mají, musí být daleko náročnější najít kvalitně společně
strávenou chvíli, obzvlášť poté, co se jim narodí dítě. Bylo to také jedním z okruhů, u
kterého se téměř všechny respondentky shodovaly. Ženy si uvědomovaly, že by o
vztah měly pečovat, vyhradit si na něj speciální čas.
Ukazuje se to nejvíce v těchto částech rozhovoru s Hanou: „Nejde opomíjet toho
partnera, prostě musíte si vždycky najít čas na něj, musíte si dát jeden večer v týdnu,
kdy, jasně, nejde to hned, když se dítě narodí, ale po určitých měsících prostě to, že si
jdete sami sednout a najdete si chůvu, která to dítě pohlídá, a najednou komunikujete
a bavíte se večer sami, je strašně důležitý.“
S Danou: „Strašně jsme sdíleli ty rodinný hodnoty a na chvilku jsme upozadili ten
náš vztah a pak nebylo jednoduchý se do toho vrátit.“
V rozhovoru s Beatou: „Časem jsem si třeba i všimla, že pak děláme kompromisy
jakoby na tom být spolu…tak protože už to začínalo být hodně špatný, tak jsme
vymysleli takovou jako metodu rande, kdy si dáváme spolu rande do kalendáře, což
je jediný způsob, jak zajistit, že ten večer spolu budeme mít.“
V rozhovoru s Františkou: „Hlavní cíl toho soužití, nastavit to tak, aby tam byl i ten
čas jenom pro vás, protože to období přece jenom toho, kdy jsme se věnovali jenom jí
a čistě jí, bylo relativně dlouhý a cejtili jsme, že by se to mohlo začít propadat
někam, odkaď to jde potom hodně špatně nahoru.“
Chantal: „Mě trošku mrzí, že jsem i Radkem vnímána jako ta máma od dětí…trošku
v tom našem vztahu teď nejsem vnímána jako žena…vymizela nějaká jako, úplně
vztah, intenzivní vztah mezi náma dvěma.“
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Partnerství je jiným vztahem než rodičovství, vyžaduje jinou investici energie.
Mateřství je vztahem k dítěti, ženy reflektují, že nechtějí skrz roli matky vytlačit roli
partnerky, manželky. Jsou to dva různé vztahy, které se prolínají, ale každý má svou
logiku.
Vnímání sebe sama v rámci určité společenské skupiny
Téma kapitoly sociální identity žen, třetího z témat, jsem zařadila, neboť jsem během
samotného kódování rozhovorů registrovala, že se tato skupina aktérek velmi často
srovnává. Ženy se srovnávaly se svým sociálním okolím, přáteli, ale především
se ženami, matkami obecně. Pro aktérky mých rozhovorů je podstatné, jaké místo
sociálního žebříčku ve společnosti zaujímají. Je pro ně důležité, jak je jejich okolí
vnímá a jakou hodnotu, nejenom společenskou, přisuzují také samy sobě.
Obsah tohoto tématu jsem pro lepší orientaci v textu rozdělila do dvou hlavních částí.
V první z nich se budu věnovat tomu, jak ženy vnímají sebe v kontextu jiných žen,
převáženě matek na rodičovské dovolené, v té druhé se budu více věnovat dalším
okolnostem, které utvářejí jejich sociální pole. Konkrétně tím myslím další tendence,
jak ženy chápou a formují svou ideální sociální identitu.
Téměř ve všech rozhovorech se ženy vyjádřily k tomu, jak by si svůj život
nepředstavovaly, většinou to spojovaly s pojmem žena na mateřské/rodičovské
dovolené. Více než forma, při které si ženy uvědomují a ujasňují svou roli ve
společnosti, myslím tím svůj třídní status, se z jejich strany jedná o vymezování vůči
určité skupině, konkrétně ženám na rodičovské dovolené. Abych lépe své poznatky
demonstrovala, uvedu v následujících odstavcích konkrétní příklady pokrývající
zvolenou problematiku.
První ukázku vybírám z rozhovoru s Gabrielou: „Tak jsem si říkala, holt jsem
nepořádná, no tak prostě tady není vytříno jako, uklízej jenom slepice, jo, že jsem
měla takovouhle teorii, jakože jsem neměla ráda moc takový ty úklidný ženský, co to
musí mít doma tip ťop.“ V tomto směru žena hodnotila, jak se dříve, než se stala
matkou, vymezovala nejenom vůči domácím pracím, ale především k ženám, kterým
záleží na uspořádaném a čistém domově. Výrazem „slepice“ reflektuje, že ona měla
důležitější věci, ke kterým směřovala, které ji naplňovaly, a tedy že nechtěla ani
neměla zapotřebí ztrácet čas péčí o domácnost. Později vysvětluje, že sebe sama
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považovala za někoho, kdo se raději věnuje něčemu, co má větší smysl, myslí tím
společenský život a vlastní seberealizaci.
Zajímalo mne, za jakým účelem toto vymezování, a v některých situacích až
nadřazování, probíhá. Informantky se nejčastěji vymezovaly vůči ženám na
rodičovské dovolené a to převážně ve smyslu a v kontextu určitých stereotypních
představ, jež jsou s ženami-matkami spojené. Interpretovala jsem to tedy spíše jako
formu toho, aby sebe samy utvrdily v tom, že jejich způsob života, styl, ke kterému
se vztahují, ve kterém nalézají svou hodnotu, je ten správný. Srovnávání probíhalo
většinou v kontrastu já versus druhé, nejvíce ženy uváděly svůj přístup využívání a
čerpání času kontra to, jak tráví čas ženy na rodičovské dovolené.
Nejhmatatelněji jsem tuto tendenci nalezla v rozhovoru s Erikou: „No je pravda, že
pískoviště nemůžu, to jsem nemohla jako, protože ty stížnosti na ty manžele a všechno
to typický, to jsem nemohla jako vůbec chodit na ty pískoviště s maminkama, s tím
jsem měla problém. Já nechci, aby to vyznělo arogantně, ale ono opravdu, když
někdo říká, kdyby ty holky se něčím zabavily, oni maj moc času na tý mateřský.“
Vnímám zde důležité místo, kde žena říká, „kdyby se zabavily“, sama si pokládám
otázku, za jakým účelem? Pravděpodobně aby neřešily záležitosti, které jsou podle
aktérky zbytečné a nepodstatné, ale spíše svůj čas investovaly do něčeho, co je bude
rozvíjet. Žena sama uvádí, že má kamarádku na mateřské, s kterou ji baví trávit čas,
protože je činorodá a vymýšlí svým dětem mnoho aktivit. Nemusí to tedy být jenom
záležitost profesního života, co může podle aktérky ženu na rodičovské naplňovat.
Může to být také rozvíjení dítěte, vymýšlet mu různá zpestření s efektem toho, že to
ženu činí šťastnou a sociálně uspokojenou.
Dále v rozhovoru reflektuje: „Ty maminky si furt stěžujou, jak nic nestíhaj a tak, ale
mám pár kamarádek a vím, jakým způsobem nestíhaj, jo, že to je kafíčko dopoledne,
pak někam teda vyrazej, pak ty děti spěj, takže to si pustí tu televizi…“ Žena to
v tomto příkladu vztahuje přímo k sobě, protože sama v průběhu rozhovoru
reflektuje, že „odstřihla“ mnoho aktivit, které jí zabíraly čas, aby mohla zvládnout
svou náplň dne – rodinný život a veškerou pracovní agendu. Dává tím o sobě znát, že
kloubení (kterému se budu věnovat podrobně v další kapitole) je spíše než otázkou
speciálních schopností, mírou jak si efektivně uspořádat svůj čas a zbytečně
nezahálet.
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Sama dále říká: „Já vím, že to ty maminky nerady slyší, ale opravdu je to dovolená a
takže ty stížnosti, takový ty z nudy, opravdu na to nejsem.“ U Gabriely je poměrně
příznačné generalizování určité sociální skupiny – žen na rodičovské dovolené, i
když, jak jsem výše uvedla, najdou se podle ní vůči „klasickým maminkám“
výjimky. Dále je potřeba na tomto místě také uvést, že mluví převážně o ženách,
které vychovávají jedno dítě.
V některých rozhovorech jsem více zaznamenala vymezování se žen k matkám na
rodičovské dovolené za účelem získání společenské prestiže. Tato forma vymezování
se jiným ženám rovněž znázorňuje obecnější vzorek feminity, která vzniká
v kontextu androcentrického genderového řádu. Týká se především žen, které se
identifikovaly s oblastí, jež bývá tradičně asociována s muži. Křížková uvádí, že
vystoupení z genderové role přináší větší úspěšnost na trhu práce, zároveň však bývá
citlivým tématem: „Vnímaný rozpor způsobuje, že se komunikační partnerky snaží
svoje ženství obhajovat, nebo naopak odmítají dominantní podoby ženství.“
(Křížková a kol., 2011, s. 75). Podle Connella (2009), je genderová představa o sobě
utvářena nejenom individuálně, ale také na základě určitých společenských
mantinelů. Vnímání ženské role proto může být identitně a v kontrastu s názory
většinové společnosti zdrojem vnitřních rozporů. Vymezování žen je často
zastoupeno snahou vyhýbat se, netrávit čas ve společnosti, ke které nemám blízko a
které často ani nerozumím, a snaze najít svou genderovou identitu.
Ráda bych příkladem navázala na předchozí odstavec, nejlépe je to vystiženo
v rozhovoru s Františkou, kde se ke své společenské situaci staví aktérka
následovně: „Já jsem vlastně byla s dítětem na vesnici, teď ty kočárkový gangy
prostě fungovaly nějakým způsobem, já jsem nechtěla bejt do tadytý společnosti
zatažená, protože jsem se jakoby neměla s těma ženskýma, nebo s těma slečnama, co
říct, panima, s těma ženama, co říct.“ Františka zde poměrně expresivně sděluje,
jaký vztah má k matkám na vesnici. Zajímavé je, jak hledala vhodné oslovení těchto
žen, začíná označením s nejnegativnější konotací a postupně to zmírňuje. Vyjadřuje
tím svůj vzdálený postoj, odstup od podobného stylu života, celkovému neuchopení a
nepochopení. Žena se tomuto okruhu lidí vyhýbá, jak sama říká, nechce být zatažena
do společnosti, kde existují „kočárkové gangy“. Je to ve své podstatě specifický
okruh matek z vesnice, které se znají a které vyjíždějí s kočárky společně ven.
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Dále svůj postoj objasňuje tím, že ji zcela nenaplňuje péče o dítě a tím pádem ani
témata a rozhovory s tím spojené. Proto by se dalo chápat, že se společnosti
„kočárkových gangů“ vyhýbá kvůli tomu, aby se vyhnula rozhovorům výhradně
spojeným s tématikou péče o dítě.
V jiných případech jsem analyzovala, že se ženy vymezují vůči stylu života, který
jiné ženy rodině chtějí věnovat a věnují. Aktérka Anna specifikuje následovně: „A ta
máma (myslí tím svou tchýni, pozn. autorky) pro tu rodinu udělá úplně všechno a já
jsem naprosto úplně odlišnej typ, jako já si chodím do práce, ten životní styl máme
úplně jinej.“ Sice se v této ukázce nejedná o vztah k jiné matce na rodičovské
dovolené, ale žena tím přesto na tomto příkladu manifestuje, že nechce svůj život
podřizovat určité představě. Silně vnímá obraz tradičně pojatého rodinného života,
vymezuje se tomuto způsobu jako formě, jež pro ni přináší jisté restrikce.
Anna rozvíjí témata, která spojuje s matkami, jež jsou s dětmi doma: „Asi nejsem ten
typ, kterej by dokázal sedět doma a bavit se s kamarádkama o plínkách.“ Aktérka se
v tomto směru vymezuje nejenom explicitně použitím výrazu „asi nejsem ten typ“,
ale také implicitně tím, co svou výpovědí sleduje. Žena vlastně odkazuje k představě
matek, které se spolu přátelí a které se spolu scházejí, aby se mohly společně bavit o
plenkách. Podle respondentky se věnují tématu, jež pravděpodobně řeší každá matka
a které pokud je použito v kontextu, jako výše, vyznívá spíše jako téma omezující.
Otázkou je, do jaké míry tím chtěla Anna ukázat, jak vzdálený je jí svět, kde se řeší
mateřské starosti. Případně do jaké míry tím sledovala jiné proměnné, kterými
například mohou být: vymezení se ostatním v míře, kdy ona sama získává pocit
určité jedinečnosti, anebo způsob, kterým sama chápe svou vlastní míru svobody ve
smyslu nalezení osobní seberealizace.
Podobně jako Anna chápe svou osobní míru v zapojení se v péči o dítě respondentka
v rozhovoru číslo 3, Cecílie. Vymezuje se vůči ostatním ženám-matkám tím, do jaké
míry je schopná dítěti obětovat svůj čas: „Já zase nejsem ten typ, že obětuju úplně
všechno, co mám, pro ni, ale zase vycházím z toho, že já musím být spokojená, ona
taky.“ Žena se vyhraňuje matkám na rodičovské dovolené, u kterých vnímá, že
mateřství vše obětovaly. Také využívá, jako předchozí aktérka, explicitního výrazu,
„já nejsem ten typ“. Ohraničuje tím, kým se necítí být.
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Jedním z posledních příkladů, které uvedu ve smyslu vymezení se vůči ženám na
mateřské dovolené, je úsek v rozhovoru s Chantal: „Jsem žena, která by neuměla
bejt na tý řádný mateřský a jenom se kamarádit s těma maminkama na tom písku,
nebo vidím takovej ten klasickej obraz, jak je popsanej…“ Opět se zde v uvedeném
záznamu prolíná představa, vůči které se ženy společensky a sociálně definují,
představa matek, které tráví svůj čas v kolektivu jiných maminek a dětí. U této
aktérky to vnímám spíše jako potřebu naplnit svůj čas sociálně oceněnou činností.
Sama vnímá, že pokud by byla pouze ženou v domácnosti, nezískala by tím takové
uznání.
Od začátku této kapitoly jsem se věnovala možným tendencím, jak ženy vnímají
samy sebe v souvislosti s ostatními ženami – převážně matkami na rodičovské
dovolené, případně jak chápou svůj život v kontextu života žen na rodičovské
dovolené. Představy mých aktérek o životě žen-matek, se často shodují v několika
hlediscích. Příklady, které v kontrastu svého života směrem k ženám na rodičovské
uvádějí, jsou často velmi zjednodušené a postihují stereotypní představy, jež bývají
společností a sociálním okolím vnímány jako něco, co je spíše pejorativně
zabarveno. Na druhé straně pomáhají ženám zkonkretizovat styl života, který by
nechtěly mít, protože by se ve většině případů cítily sociálně neuspokojené.
Vymezování by se pak dalo chápat jako způsob, kterým si ženy upřesňují a definují
sociální prostředí a ráz života, který jim bude vyhovovat a bude naplňovat jejich
potřeby. Je nejen kognitivní strategií pomáhající orientaci v realitě, ale podílí se také
na zprostředkování identitní strategie uvědoměním si, kdo nejsem a kdo jsem.
Druhá část textu této kapitoly obsahuje další možnosti, které pomáhají ženám
nejenom chápat, ale také získávat určité společenské postavení. Představa sebe sama
souvisí také s tím, jakými blízkými se žena obklopuje – je to obraz, který se
projevuje nejenom při výběru partnera, ale také ve výběru zaměstnání jako možnosti
stýkat se s určitou skupinou lidí. Žádná z žen nežije s mužem, který by nebyl
úspěšným – i to, s jakým partnerem žena žije, následně interaguje s vnímáním sebe
jako součásti určité společenské skupiny.
Pokud bych měla uvést příklad, byl by to jistě rozhovor s Chantal, kde respondentka
status partnera velmi řešila: „Chtěla jsem, aby to byl podnikatel…chtěla jsem
upřímně, aby byl relativně úspěšnej…já jsem prostě chtěla, aby ty děti měly
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geneticky, aby moje děti byly prostě geneticky dobrý, abych věděla, že to není nějakej
Vašek z Nuslí, kde by tam nic jako nebylo.“ Žena dále popisuje, že úspěch partnera
nevyžaduje primárně kvůli finančním možnostem, ale pro to, aby si jej mohla vážit a
zvýšit šanci na úspěšnost partnerství v důsledku tendence mužů být ve vztahu „výše“
postavení. Havelková (2001) v kontextu života vědkyň uvádí situaci těchto
vzdělaných žen, které žijí ve dvoukariérovém manželství se stejně úspěšnými
partnery. Oproti tomuto kulturně danému sňatku, spojit svůj život se stejně
vzdělaným mužem, jsou svazky úspěšných mužů s méně intelektuálně zdatnými
ženami časté (Havelková, 2001). Pokud by Chantal jako úspěšná žena žila
s neúspěšným mužem, bude tím riskovat jeho kladné sebepojetí a tím i existenci
vztahu. Tímto způsobem mimo jiné získává skrze partnera sociální prestiž, která je
pro ni určující. Více než partnera hledala žena otce pro své děti: „Strašně jsem
věděla, jak má vypadat otec mejch dětí, jak bych to řekla, on mě nezajímal moc
úplně, jako on, jako člověk, ale věděla jsem, co potřebuju pro ty děti…věděla jsem
geneticky, jaký bych já chtěla mít děti.“ Představa partnera jakožto geneticky
vhodného otce je zde dovedena do extrému, žena se snaží společensky utvářet obraz
silné rodiny a dětí, které vychovává ke svému společenskému obrazu: „My hodně
přemýšlíme o budoucím životě našich dětí, my je nevychováváme ani tak jako dneska,
my strašně přemýšlíme, jak chceme, aby vypadal jejich život potom, a k tomu už
dneska směřujeme tu výchovu a to, co jim umožňujeme.“ Obě děti navštěvují
soukromé mezinárodní školy, jejich rodiče tím sledují formu prestižního vzdělání,
která dětem otevře svět.
Z příkladu je zřejmé, že důležité je, co se odehrává vně. Pro ženu není ani tak
podstatné, co si myslí ona sama, ale co je společensky nejpřijatelnější.
Práce jako forma získání určité společenské prestiže je tématem, kterému jsem se
věnovala v první kapitole (Význam a hodnota práce), bylo by opakováním, kdybych
se jím opět zaobírala. Uvědomuji si ale, že je rovněž oblastí, která je pro ženy při
získání určitého sociálního statusu důležitá.
Úplně na závěr bych ještě ráda doplnila, že aktérky mých rozhovorů se nemusí
vymezovat pouze vůči ženám na rodičovské dovolené a ženám bez dětí tím, že
hovoří o mateřství jako o hlavním životním úspěchu, ale také samotným pracujícím
matkám. Myslím si, že to aktérkám pomáhá určit obě hranice extrému, kdy se podle
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respondentek žena na jednom pólu vzdává kvůli dítěti svobody a na druhém je
s dítětem příliš málo a ochuzuje se o jeho první důležité okamžiky. Obě polarity pak
pomáhají k tomu, aby žena lépe rozpoznala vyváženost mezi péčí o dítě a svou prací.
Pro upřesnění uvádím následující příklad z rozhovoru s Erikou: „Našla jsem
soukromé jesličky (ve dvou letech dítěte, pozn. autorky), dcera tam byla jednou, a
když jsem tam viděla ty matky, který tam nesly sedmi-osmi měsíční dítě, tady ho máte,
na dva tejdny jedu na služební cestu, tak já jsem si řekla, tohle nikdy bych jako
neudělala prostě.“, dále pokračuje: „Nechápu ty matky, který strčí dítě na dva týdny
pryč, protože maj nějakej projekt.“
Slaďování osobního a profesního života
Téma slaďování, kloubení, kterému se nyní v nadcházející kapitole budu věnovat, je
potřeba rozdělit do dvou dílčích úseků. Rozhodla jsem se tak kvůli lepší orientaci
v textu a také protože si myslím, že ač jsou to témata, která k sobě mají blízko, bylo
by vhodné, abych každému z nich věnovala samostatný prostor.
Zvlášť se tedy budu věnovat tomu, jak ženy vyjednávají své pracovní podmínky tak,
aby mohly zároveň působit doma. Na druhé straně budu konkretizovat, jak ženy
vyjednávají své osobní podmínky – nejčastěji v komunikaci s partnerem a ostatními,
kteří je podporují, aby mohly současně působit v práci. Budu se tedy zabývat
vyjednáváním, které probíhá doma a které probíhá v profesním životě. Je zřejmé, že
jedno bez druhého by nemohlo fungovat, a i přestože je styl komunikace v těchto
prostředích rozdílný, mají společné styčné body.
Obsahově bude tato kapitola pravděpodobně nejvíce praktická, bude se v ní odrážet
specifická forma zaměstnání/podnikání pracujících žen. Vliv na to má samozřejmě
také sociálně-právní problematika, které se rovněž jedna z žen v rozhovoru dotýká.
Z domácího prostředí bude působit především kooperace s partnerem, s jinými
rodinnými příslušníky a z velké části také pomoc jiných osob či institucí.
Profesní vyjednávání

Nejprve se zaměřím na oblast profesního prostředí ženy. V první kapitole jsem
popsala, co ženu s dítětem vede k tomu, aby při „rodičovské“ pracovala. Nyní se
budu zabývat tím, co žena dělá pro to, aby tomu tak bylo. Přistupuje k tomu sama
aktivně, vyjednává si své podmínky práce, anebo je to spíš záležitost souhry
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okolností, že v práci pokračovala a nezůstala výhradně s dítětem doma? Podobné
otázky mne v průběhu analýzy tohoto tématu zajímaly.
Nikoli všechny pracující matky z mých rozhovorů měly po narození dětí jasnou
představu, že by se do práce zanedlouho vrátily. Některé předpokládaly, že budou žít
více tradičně, jako to měla Erika: „Já si původně myslela, že budu taková ta klasická
maminka na mateřský dovolený, nicméně majitel, který za mě měl najít nějakou
náhradu, tak ji nebyl schopen najít, nenašel ji, nikoho, s kým si uměl představit
spolupracovat, takže mě ukecal, abych to zkusila.“ Z této ukázky vyplývá, že pro
ženu zprvu nebylo ani tak prioritou pracovat, ale spíše se to vázalo na konkrétní lidi,
kterým chtěla vyjít vstříc – zde je tedy důležitá osobnost nadřízeného, jemuž se
snažila do určité míry vyhovět. Osobnost nadřízeného je podle mne téma, které by
v této kapitole chybět rovněž nemělo. Budu se mu věnovat na dalších stranách. Nyní
bych ještě ráda zůstala u vlastní aktivity/neaktivity žen při hledání práce a touze
pracovat. Rozlišila bych zde iniciativu ženy k hledání práce od iniciativy jejího
zaměstnavatele. Dále pak aktivity, v rámci které si žena vyjednává pracovní
podmínky, od toho, že je vytváří zaměstnavatel.
Dana neplánovala, že by se do práce po mateřské hned vracela, nicméně brzy si
uvědomila, že práci ke své vlastní spokojenosti potřebuje. Možnosti návratu do práce
se jí nabízely různé: „O mě stála ta firma, kde jsem pracovala předtím, nabídli mi, že
by mi pro miminko vybudovali v kanceláři pokojíček a tak a že by mi najmuli
zdravotní sestru pro ni.“ Nechci zde hodnotit, zda žena nabídky nakonec využila, či
ne. Chtěla jsem na tomto příkladu ukázat, že aktivita ženy se projevila ve snaze
pracovat a iniciativa zaměstnavatele ve smyslu podmínek, které jí s dítětem nabízel.
Usiluje o její návrat do společnosti, protože je pro něj velmi cenným zaměstnancem.
Žena zde zastávala vysoký manažerský post, orientuje se ve svém oboru a zná
procesy s tím spojené.
Iniciativu jak v touze zaměstnání najít, tak ve snaze zajistit si vhodné pracovní
podmínky, popisuje Beata: „Já jsem chtěla pracovat, protože kdybych nechtěla, tak
bych nešla na tu první schůzku a nesnažila bych se najít ten model, jak by to mohlo
fungovat, já jsem to navrhla, jak bych chtěla, aby to bylo, a věděla jsem, že mám
podporu toho výkonného šéfa, takže jsem s tím mohla potom jít za tím svým týmem,
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nebo za svými kolegy jakoby s tím, takhle to bude.“ Beata trvala na svém, stála si za
smluvenými podmínkami, bez kterých by práci pravděpodobně vykonávat nešlo.
Osobnost zaměstnavatele vnímám jako velmi důležitou proměnnou, která ovlivňuje
následné profesní působení ženy. Způsob, kterým nadřízení přistupují k budoucím
matkám, je samozřejmě téma velmi aktuální, což se také v rozhovorech projevilo.
V případě, kdy by trh nabízel více flexibilní možnosti formy úvazku, pravděpodobně
by ženy této možnosti využívaly daleko více, z celkového počtu pracující populace je
velmi málo osob zaměstnáno na částečný úvazek (Machovcová, 2007).
Na dalším příkladu bych ráda ukázala, jak může osobnost zaměstnavatele, jeho
vstřícnost a forma smluveného úvazku ovlivnit, zda žena v práci během rodičovství
pokračuje. Jedná se konkrétně o rozhovor s Gabrielou: „Když jsem byla v jednom
nakladatelství, tak jsem dostala nabídku z toho deníku vlastně, jestli mě chtěj, že mě
chtěli do toho deníku a já jsem jako přemýšlela, jako že nechtělo se mi úplně z toho
nakladatelství odcházet nebo neměla jsem úplně důvod a ptala jsem se tehdy svýho
nadřízenýho, jestli mi jako umožní pracovat, až budu na mateřský a on tehdy byl
takovej jako, neřekl mi jo, kdyby mi řekl jasně, podpořím a budu stát o to, abys
pracovala pořád…a on jako říkal tehdy, no, víš, to tak je takový, když to bude
fungovat, tak třeba jo, ale muselo by to nějak fungovat, jo, že vlastně, určitě to bylo
tehdy pro mě důležitý, protože jsem měla jinýho partnera a věděla jsem, že třeba
budu potřebovat pracovat i kvůli financím.“ Gabriela připouští, že přístup
zaměstnavatele byl jedním z důvodů, proč se rozhodla nastoupit do jiné práce, do
deníku, o kterém se v úryvku zmiňuje.
Zkušenosti jednotlivých aktérek se samozřejmě liší. Beata popisuje situaci, kdy šla
na večeři s vedoucím projektu, do kterého měla být také později zapojená, a
nadřízeného zde informovala o svém těhotenství: „Já jsem jako úplně na začátek tý
večeře řekla, musela prostě mu říct, že jsem těhotná, protože jinak by úplně celá ta
večeře byla k ničemu, takže jsem mu řekla jako, dobrý den Richarde, takže ještě než
začneme, já vám musím říct, že jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství a mě hrozně
překvapila jeho reakce, protože říkal, no a? Takže to pro něho nebyl vůbec problém,
tím já jsem si ho potom hrozně vážila, protože cokoli já jsem potřebovala, tak jsem
věděla, že mu to můžu říct, myslím i v tom skloubení osobní a pracovní život.“
Citovaný úsek, který jsem z rozhovoru uvedla, vnímám jako důležitý v několika
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bodech. Podstatné je pro mě navození vztahu důvěry, kdy žena nadřízenému upřímně
sděluje svůj jiný stav a automaticky očekává, že jeho reakce bude úplně odlišná.
Podpora nadřízeného je pro ni znakem vstřícnosti, které si váží, sama dále reflektuje,
že o to víc se snažila práci lépe vykonat a danou službu dodat. Druhá profesní
zkušenost této ženy při výběru zaměstnání byla na podobné konverzační rovině: „Já
jsem v tu chvíli dostala telefonát tady od Lenky ze společnosti, která říkala, přijď na
kafe a neřekla mi, přijď na pohovor. Tak já jsem přišla na kafe a ona první, co se mě
zeptala, kdy chceš mít druhý dítě a kdy chceš odjet do Ameriky. Říkala, že se mě na
pohovoru zeptat nesmí, tak se mě zeptala ještě před tím. A tak já už jsem jakoby
věděla, já jsem jí samozřejmě řekla, jak bych si to představovala, tak jsem věděla, že
ona o tom ví a že v případě, že by vyšla práce tady, tak je to něco, s čím se jako
počítá a že Lenka je hrozně nakloněná pro rodinu a pro ženy, takže by to nějak šlo.“
Pro zaměstnavatelku bylo důležité, aby věděla, s čím má počítat ohledně budoucího
pracovního zapojení zaměstnankyně. Lze to chápat jako vztah, kdy jeden druhému
vycházejí vstříc. Žena nastupovala do zaměstnání a věděla, že pravděpodobně
nebude problém kloubit rodinu a práci, nutno podotknout, že už v té době měla velmi
malé dítě a téma slaďování pro ni muselo být poměrně aktuální.
Erika popisuje, jak se jí majitel snažil vycházet vstříc: „Majitel mi uvolnil svoji
kancelář, která byla vedle mojí, a vytvořil tam dětskej pokojíček, takovýhle podmínky
nemá možná nikdo v týhle zemi, žádná máma, proto já říkám, že nejsem úplně
standardní případ. Udělal tam dětskej pokojíček, aby tam se mnou mohla být v práci
víc, já jsem v tom roce byla tak dvakrát až třikrát týdně na čtyři až pět hodin, malou
to ještě bavilo, měla tam postýlku, všechno, já jsem tam měla už nějaký zázemí, když
jsem měla jednání, tak vozil v kočárku majitel.“ Z tohoto úryvku je zřejmé, že se
majitel snažil udělat maximum pro to, aby pro něj žena po porodu dcery pracovala,
respektive aby vůbec pracovala, neboť to neměla předtím naplánované.
Podporu zaměstnavatele, i když trochu z jiné perspektivy, vnímá za důležitou také
Františka: „Měla jsem nádhernej rozhovor s mojí nadřízenou, s šéfovou tady celý
korporace, se zkušenou letitou matkou a ta to prostě, ta mi jenom potvrdila to, co
jsem si myslela, že to prostě opravdu je o tom, že ze sebe dáte, z toho nejlepšího ve
chvíli, kdy s ní jste a pak si vedle toho, až prostě samozřejmě vás nepotřebuje, v tu
chvíli spí, tak pak jako si uspokojíte ty svoje další potřeby.“ Tento příklad sice úplně
nereflektuje, jak nadřízená vychází časově vstříc mé respondentce, ale ukazuje to, že
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je pro aktérku její názor velmi důležitý. Tato situace se týkala nejistoty ženy, zda je
vhodné, aby po mateřské dovolené nastoupila do práce na plný či částečný úvazek a
jaké množství času by s dcerou měla trávit, aby jí svou pracovní aktivitou neublížila.
Předchozími ukázkami jsem chtěla představit, jaký vliv má na rozhodnutí žen-matek
osobnost zaměstnavatele, nadřízeného. Zcela jistě je to ovlivněno pracovním
prostředím, kde žena působí. Beata se k tomu vyjadřuje: „Nedokážu si představit,
kdyby to byla nějaká velká banka, která už je zavedená, má zavedený procesy,
všichni sedí na jednom místě, tak to by asi úplně nešlo.“ Vysvětluje, že kloubení bylo
možné v kreativním prostředí začínajícího projektu, pravděpodobně by její zapojení
vypadalo úplně jinak ve sféře korporátní, která má procesy nastavené odlišně.
Kultura firmy a způsob, kterým nejenom zaměstnavatelé, ale i spolupracovníci ženě
vycházejí vstříc, rovněž ovlivňuje, zda je žena v práci spokojená. Dřívější pozice
ženy je další proměnnou, její profesní zkušenosti, seniorní či juniorní praxe a
samozřejmě v neposlední řadě iniciativa její či nadřízeného ovlivňuje práci žen při
rodičovské dovolené.
Jak zajímavě reflektuje Hana, je potřeba, aby zaměstnavatelé viděli nějaký přínos
v tom, že zaměstnají ženu s dítětem. Říká: „Je to třeba trošičku dražší, než když si
vemete někoho jinýho na part-time, ale vrátí se vám to v tý profesionalitě člověka.“
Někdy se ale naráží na to, jak jsem i výše zmiňovala, o jakou pracovní pozici se
jedná; žena dále uvádí: „Já vnímám ve svým okolí, mám spoustu kamarádek, který by
chtěly dřív do práce a prostě dělaly dřív asistentku, ale teď vám nevezmou asistentku
na part-time, že jo, tak aby jí zaplatili dostatečně peněz na to, aby zaplatila deset
tisíc měsíčně za chůvu.“ V takové situaci si opravdu mohou dovolit částečný návrat
(aby spokojeně naplňovaly oba póly – rodinu i profesi) do práce jen specifické
pozice. Jiné matky jsou naopak nuceny, aby pracovaly na plný úvazek, protože je
k tomu jejich finanční situace přiměje, jak tuto situaci reflektuje Erika: „Podle mě
vůbec nejhorší je, pro ty maminky, když jsou to takový ty vynuceně pracující
maminky, to musí bejt hrozný jakoby. To je něco, co si neumím představit a vždycky
je mi jich líto, když prostě musej pracovat, ne že chtěj, že chtěj něco dělat, ale
musej.“ Pro tuto matku je velmi důležitá flexibilita, kterou částečně získává tím, že
podniká.
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Flexibilitě a pružnosti bych se ráda věnovala na následujících řádcích, do velké míry
s tím souvisí možnost žen podnikat. Někdy za rozhodnutím podnikat stojí opravdu
myšlenka, že by ženy rády ve své práci pokračovaly i v době mateřských povinností.
Podnikání má v tomto směru řadu výhod, které si zaměstnané ženy, matky
uvědomují. Ženy nejsou úkolovány druhými, z velké části je však rozhodujícím
faktorem otázka autonomie a podřízenosti, která je stejně důležitá u matek
zaměstnaných. Závisí poté na míře schopnosti ženy změnu vyjednat. Aktérky, které
podnikaly, vyzdvihovaly možnost nastavit si časový režim podle svých potřeb,
flexibilně reagovat na aktuální situaci a plynule přecházet mezi povinnostmi matky a
podnikatelky. Podle Machovcové (2007) je pozitivem, že žena podnikáním unikne
diskriminaci, je pro ni totiž snazší začít podnikat, než být například povýšená do
manažerské funkce. Další výhodou je, že obor podnikání, ve kterém působí, je
většinou jejich zájmem, částečnou zálibou, což se ale samozřejmě nemusí vylučovat
s ženami zaměstnanými. Některé ženy před začátkem podnikání přemýšlely také nad
tím, aby daný obor nekolidoval s výchovou dětí. Může se jednat o možnost, kdy
přítomnost ženy v práci není nezbytná, nebo o prostředí, kde vybudují dětem jejich
vlastní zázemí. Aktérka Dana založila své podnikání, jež se přímo s výchovou dětí
slučuje – zřídila soukromou školku: „Když jsem nasedla do auta, hned mi to
naskočilo a říkala jsem si, to by nebylo špatný, kdybych měla jesle, tam bych mohla
být s dětma, zároveň něco dělat, mohla bych bejt mezi lidma, tak mi to přišlo celkem
fajn.“
Na dalším příkladu chci ukázat, že začátky podnikání byly pro Gabrielu možností,
jak naplnit své zájmy a zároveň je dobře kloubit s výchovou dětí: „Začala jsem si
myslet, že bude lepší, když si to udělám pro sebe, i když budu na mateřský, tak budu
vlastně jakoby mít možnost to sledovat, ovlivňovat, řídit a budu to mít jakoby pořád
(…) cíl je vybudovat systém, kterej by fungoval i bez toho člověka.“ Za důležitý
považuji úsek udělat si to pro sebe, po svém, nebýt nikým ani ničím limitována, nebo
tyto limity alespoň minimalizovat. Žena také podnikání cíleně připravovala na
období, kdy bude matkou a v práci bude trávit daleko méně času.
Podnikatelka Cecílie také popisuje: „Mám svoji firmu, tak je to o hodně jednodušší
v tom, že si můžu ten čas opravdu přizpůsobit, hodně věcí vyřeším z domova…já jsem
ji brala hodně s sebou, předtím jsme měli kanceláře, tam měla postýlku, a jak byla
malinká, tak byla spokojená, takže jsem ji tam měla vždycky s sebou a blbli jsme tam
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s ní a ještě jsme si vzali o patro vejš, od zaměstnanců, aby se nezbláznili úplně a měli
jsme vlastně tam Páju s sebou.“ Flexibilita a možnost být s dcerou v pracovním
prostředí, které si může žena naprosto přizpůsobit dítěti, je jednou z hlavních výhod
podnikajících matek.
Nutno na tomto místě ale zmínit, že ne všechny ženy, které podnikají a mají možnost
časový režim i prostor upravit dítěti, si dokáží představit, že by dítě bylo přítomno
v jejich pracovním prostředí. Příklad, který to velmi dobře vystihuje, uvádím u
podnikatelky Chantal: „S čím já trošku mám problém je, kdy mám pracovat a
propojovat to mateřství dohromady, takže mně nikdy moc úplně nesedělo to dítě v tý
kanceláři, já jsem vždycky nakojila a už jsem je pakovala pryč, já jsem se ani
neuměla pořádně pomazlit, když jsem byla v tom business kostýmku a teď jsem v tý
kanceláři měla jako nakojit, bylo to opravdu jenom jako technická zastávka,
přijedete, já nakojím a zase jeďte a naopak, když jsem pak už přišla domů a teď jsem
se převlíkla do těch maminkovských věcí, tak mě hrozně obtěžovalo, když mně lidi
volali a já jsem u toho kočárku měla vést ten business hovor, v tý hlavě jsem měla
absolutní zmatek a neuměla jsem to propojit.“ Myslím si, že je velmi důležitý a
zajímavý osobní prožitek, který žena během kloubení – přímo během jeho provozu,
zažívá. V situaci, kterou uvádí, popisuje spíše psychickou nepohodu, než že by měla
problém s organizací času. Později sama specifikuje, že provozně jí skloubit tyto
aktivity nečiní problém, protože jí to připomíná „management, skoro jak firmy.“
Chantal vnímá roli matky a podnikatelky jako dvě oddělené sociální role, mezi nimiž
zažívá interpersonální konflikt. Tento konflikt je řešitelný vystoupením z některé
z rolí nebo jejich modifikací (jedné či obou). Kloubení, o kterém hovoří, není
stavem, ale procesem – je důležité, jaké strategie Chantal vyvíjí k tomu, aby se
dostala do stavu, který jí bude vyhovovat. Změna oblečení, kterou výše popisuje, je
ukázkou případné strategie. Je mechanismem, který jí umožní se z jedné role
„přepnout“ do druhé.
Podobný konflikt rolí popisuje Dana: „Teď vím, budu špatně kloubit zítřejší večer,
neb bude potřeba obstarat dětičky, chtěla bych jít večer s mužem do sauny a zároveň
bych měla upéct muffiny na páteční výlet se školkou. Takže už teď třeba vím, že zítra
nastane kolize rolí a musím to dobře naplánovat, pořešit to v čase anebo se s jednou
z těch věcí rozloučím a vyřeším ji jinak.“ U Dany probíhá konflikt na více úrovních:
matky, podnikatelky a manželky, ráda by naplňovala všechny své role perfektně,
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sama ale ví, že ne vždy to jde. Řešením je pro ni opuštění jedné z role, která je na
základě jejího hodnocení nejméně urgentní.
Domnívám se, že to souvisí také s tím, do jaké míry žena během pracovní doby
přemýšlí o rodinných záležitostech. Hana a Františka během práce o soukromí více
nepřemýšlejí a podle výpovědi se maximálně soustředí výhradně na práci.
Předpokládám tedy, že ani pro ně by přítomnost dětí v jejich profesních prostředích
nebyla příjemná. Františka reflektuje: „Strašně zvláštní, že já dokážu striktně
oddělit tu chvíli, kdy jsem v práci, protože pak myslím jenom na práci.“ Hana během
rozhovoru uvádí: „Když jsem v práci, tak ani neřeším jako vyloženě soukromí, jako
samozřejmě zvednu telefon nebo tak, ale vůbec nad tím nepřemýšlím.“ Je to jednak
otázka pracovního prostředí, kam ženy své dítě mohou brát, otázka kultury firmy a
formy nastavených procesů a v neposlední řadě osobnost ženy, která je zvyklá
vykonávat své role určitým způsobem. Další strategií, která ženám pomáhá
naplňovat obě roviny, je jejich striktní oddělování, koncentrovat se vždy
v konkrétním čase pouze na jednu z nich a věnovat jí tedy maximum.
Také pro Danu, ředitelku školky, přináší přítomnost dcery určitá omezení: „Kolikrát
na sebe naráží dvě role, když jde Karolínka za mnou, nemůžu být zároveň paní
ředitelka a nezajímat se o svoje vlastní dítě. Je lepší, když se nepotkáváme, ale když ji
potkám, tak ji vždycky musím pomazlit, bylo by špatný, kdybych to měla jinak.“
Dana popisuje vnitřní konflikt, který se v ní odehrává – pracovní prostředí se
významně prolíná s jejím rodinným životem. Pokud by měla možnost volby, zvolila
by, že dceru potkávat nebude, to však není možné, a proto během těchto momentů
vybírá roli matky.
Další nevýhodou, kterou některé matky podnikatelky mohou cítit, jsou závazky a
odpovědnost vůči své profesi a zaměstnancům, jako například uvádí Hana: „Nejde
ze dne na den opustit firmu, ve chvíli, kdy ji vlastníte, máte padesát, šedesát
zaměstnanců a musíte nějak fungovat, ty kanceláře jsou i v zahraničí, takže jako
majitel tý firmy, není možné toho nechat být a jako tam nebýt, takže se musí najít ten
balanc.“
Než se přesunu k druhé části tohoto tématu, rodinnému vyjednávání, zrekapituluji,
čemu jsem se v tomto úseku věnovala. Zajímalo mne, jak ženy ovlivňuje osobnost
zaměstnavatele a zda jsou při vyjednávání pracovních podmínek aktivní. Zřizují
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dětem takové zázemí, aby s nimi mohly nějaký čas v práci strávit? A za jakých
okolností a z čí strany je to takto možné? Je pro ně přítomnost dětí v jejich profesním
prostředí přínosem, anebo spíše naopak vnímají, že je nutné tyto role rozdělovat?
Jaké strategie využívají v případech, kdy cítí vnitřní konflikt? Samostatným tématem
bylo podnikání, konkrétně, jaké důvody ženy vedou k tomu, aby podnikat začaly, a v
čem spatřují výhody podnikání ve smyslu slaďování osobního a profesního života.
Rodinné vyjednávání

Dostávám se k druhé části tématu, ve které se budu věnovat především tomu, jaké
mimo-pracovní prostředky ženy využívají, aby mohly vedle svého osobního života
uskutečňovat i ten profesní.
Nazvala jsem tuto část rodinným vyjednáváním, neboť do péče o dítě často vstupuje
také nejbližší okolí partnerů – jejich rodiče a jiní rodinní známí. Nebudu zkoumat
pouze praktické a provozní záležitosti související s časovým uspořádáním, ale budu
se také věnovat podpoře, kterou ženy od svých blízkých získávají. V tomto ohledu
mne bude zajímat především podpora partnera, sdílení péče o děti a domácnost.
Důležitou součástí této kapitoly bude také výchova dětí. Budu se zabývat tím, zda
během doby, kdy matky nemohou s dětmi být a netráví s nimi čas ani jiní rodinní
příslušníci, přebírá péči chůva nebo jiná instituce a jak se k tomu matka, potažmo
rodiče dítěte staví. Bude mne také zajímat, co matka obecně považuje v péči o dítě za
nejvhodnější a zda se ke svému ideálu přibližuje.
V neposlední řadě se budu věnovat tomu, jak partneři kooperují při každodenní péči
o domácnost – myslím tím starost o běžný chod rodiny se zajištěním menších i
větších úklidů. Samozřejmě se téma týká využívání hrazených úklidových služeb –
jak ženy vnímají, když mají někoho na výpomoc v domácnosti, vychází to z jejich
iniciativy a jaký postoj k tomu zaujímá partner?
První část věnuji tomu nejdůležitějšímu, čímž je péče o dítě v době, kdy matka
pracuje. Je zřejmé, že aby se ženy mohly v klidu soustředit na záležitosti týkající se
jejich profese, musí být o jejich děti dobře postaráno. Pravděpodobně to neřeší do
takové míry, pokud mají jejich ratolesti na starosti jejich blízcí – nejčastěji tak může
být samotný partner či prarodiče dítěte. Jak jsem již dříve avizovala, většina partnerů
žen je relativně časově vytížena, nicméně i někteří z nich byli schopni časový
harmonogram týdne skloubit s partnerkou tak, aby se po určitou dobu starali o dítě
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oba dva. V takových případech měl partner pracovní režim dne/týdne více flexibilní,
a proto si to mohl dovolit. Více toto téma specifikuji v další části. Jiná situace
nastává, pokud si má žena vybrat některou další formu hlídání dětí. Podob možné
péče se dnes nabízí relativně mnoho, o co více je státní sféra mateřských škol či jeslí
omezená, o to více je pestřejší nabídka soukromých služeb.
Z rozhovorů vyplývá, že všechny ženy měly vlastní zkušenost s jeslemi, mateřskou
školkou či využíváním služeb chůvy. I přestože tomu tak je, neznamená to ale, že by
se jejich názory na výchovu v tomto ohledu nerůznily. Primární je organizace času –
jak dlouho chce žena s dítětem zůstat doma, zda dodržuje mateřskou dovolenou,
anebo začíná pracovat brzy po porodu. Je to velmi individuální a záleží to na mnoha
proměnných – jednou z nich je osobnost dítěte, nebo spíše náročnost prvních dnů
mateřství, které může každá žena prožívat odlišně. Jednoduchý příklad uvádím u
Chantal: „Zajímavý tam u Tobiho bylo, že jsem v pátek přišla z porodnice a
v pondělí už jsem seděla v kanceláři, měla jsem dohodnuto s maminkou, že maminka
bude vozit dítě, jezdila každý dvě hodiny na kojení do kanceláře a navíc, chodila
jsem tam na čtyři hodiny denně, takže se to dalo zvládnout.“ A druhý příklad
z rozhovoru s Cecílií: „Já jsem byla na rodičovský, plně v kuse podle mě těch
prvních šest měsíců, protože vím, že Pája byla první tři měsíce hrozná, měla nějaký
prdíky, furt řvala, bylo to fakt s ní hrozně náročný.“ Je patrné, že situace po porodu
může být u každé z žen diametrálně jiná. Na rozdíl od první aktérky, která se do
práce začala vracet neprodleně po narození syna, druhá, vzhledem k náročnosti
mateřství, tak udělala „až“ po třech měsících. Většina žen ale reflektovala, že si dítě
na určitý režim relativně rychle zvyklo a že po porodu, co se týká slaďování matka –
dítě, výraznější problém nezažívala.
Průměrná doba, po kterou byly ženy s dětmi převážně doma, byla sedm až osm
měsíců. Poté některé z nich přímo nastoupily do práce na určitý počet hodin – plný či
zkrácený úvazek, případně si dále organizovaly čas na základě svých možností.
Následné období, kdy se práci začaly věnovat o něco více, pokud už předtím
nevyužívaly pomoci při hlídání, ženy zajišťovaly různě. Nejčastěji to ale bylo hlídání
individuální, to znamená, že žádná z žen nevyužila do roku věku dítěte služby jeslí či
soukromé školky. Jako důležité v tomto ohledu vnímám, jakou formu péče se snažily
ženy zajistit – zda upřednostňovaly hlídání osobou, kterou znají (nepočítám otce)
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anebo spíše vyhledávaly služby profesionálních chův. Množství času, které ženy
v práci trávily, se odvíjelo od typu pracovního poměru a také podle podoby rozvržení
jejich podnikání. Nezřídka podnikající matky vypovídaly, že mají jeden den
pracovního týdne vyhrazený dítěti. Často jsem v tomto ohledu cítila snahu žen, aby si
čas strávený s dítětem maximálně užily a vynahradily předchozí časové ztráty.
Mnohokrát také reflektovaly, že je pro ně směrodatná kvalita stráveného času, nikoli
jeho kvantita.
Přehled toho, co bylo pro ženy při výchově dětí směrodatné, tj. čím se při výchově
řídily, uvádím níže.
Některé z matek na to měly poměrně jasný názor, Beata reflektuje: „Považuju za
správné, když to dítě je doma, ve svým prostředí a má tam někoho, na koho je zvyklý,
koho zná, jednoho člověka, hlavně když je malý. Takže já mám teď miminko, je doma,
je tam chůva, která je s ním úplně od narození, nebo ne že by ho hlídala, ale byla tam
vždycky s náma, chodila tam a bereme ji s sebou i na výlety, z toho důvodu, aby to
nebylo tak, že máma, chůva přichází, máma odchází, protože potom se na toho
člověka, na tu chůvu, přenáší všechno to blbý, že když ona tu je, máma tu není…je to
v podstatě další člen rodiny.“ Když mne dále zajímalo, kdy si myslí, že je vhodné,
aby dítě chodilo do školky, vysvětlila to: „Mně připadalo, že klidně jako i od dvou.
Mně přijde, že do těch dvou let si neuměl úplně hrát s jinýma dětma, to bylo jenom,
že byly tak vedle sebe a že to, že přilne k jednomu člověku, mi přišlo, že je takový
výrazný v tom.“ Matka si tedy uvědomuje potřebu dítěte mít v tak raném věku na
sebe navázané nejbližší lidi. Pokud hlídání nezajišťuje nikdo z okruhu blízkých a je
chůva osobou, která se stará, musí na ni mít matka, vzhledem ke svým požadavkům,
velmi vysoké nároky. Těmto nárokům se budu později věnovat.
Podobný názor zastává Dana: „Čas, který neumí pokrýt (rodiče) nebo nemůžou,
nechtějí, aby byl pokryt minimálně do šesti měsíců nebo jednoho roku toho dítěte,
aby byl pokryt nějakým hlídáním, čím bližší osoba, tím určitě lepší a potom jsem za,
aby dítě chodilo do kolektivu, daleko radši – je to poznat ve třech letech na dítěti,
které chodilo do kolektivu a ne jen na nějaký kroužek a které se socializovalo
v kolektivu s jinými dětmi, od dětí, které byly jenom s chůvou.“ Význam kolektivu
žena rozvíjí také během hovoru, v jejím dětství rodina selhala, proto je pro ni sociální
prostředí ve výchově i jako zdroj získání jistoty základem. Sama se ve své profesi
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zabývá výchovou dětí, soukromá školka, kterou provozuje, musí mít stanovený
věkový limit, odkdy může dítě školku navštěvovat.
Gabriela se domnívá: „Mně přijde ideální, když je to dítě s maminkou, jakože zpětně
vidím, že jsem jako udělala chybu, že jsem s tím Adámkem měla bejt dýl, že byl Áďa
takovej dopředu, že mi to přišlo. A jako pak jsem taky četla, že je ideální, když hlídá
to dítě někdo, kdo ho má opravdu třeba rád a má k němu vztah.“
Erika uvádí, že zvládala s partnerem výchovu dcery do jednoho roku téměř sama,
dcera je pro ni prioritou, v průběhu celého rozhovoru reflektuje, že by se nerada o
cokoli ochudila: „Já jsem o nic nepřišla, já jsem všechno viděla – první krok, první
zub, to by mě hrozně mrzelo, kdybych se o tohle připravila.“
Hana chápe spolupráci s chůvou jako určitý kompromis toho, že se může věnovat
také něčemu dalšímu, co ji dělá šťastnou: „Když to chcete kombinovat, tak vám
prostě, už vám určitý věci začínaj unikat, přijde vám to, že třeba s tou chůvou udělá
první krok a že je, ježíš, že jsem u toho nebyla, ale prostě tak to je, prostě nemůžete
v tu chvíli být prostě perfektní ve všem“, dále říká: „Eva, když ráno odcházím
z domu, tak nebrečí, že jdu pryč do tý práce, prostě to tak bere, že ty rodiče jdou
ráno do práce, že přijde tady teta, budou si spolu hrát, budou mít nějaký svý
programy, takže takhle to bere a myslím, že tím rozhodně nestrádá.
Některé ženy ale prožívají během hlídání svého dítěte – buď přímo za určitých
situací, anebo obecně, nejistotu či ambivalentní pocity. Anna tyto pocity prožívá
pokaždé, když je její syn nemocný a ona ho odváží do severních Čech ke své matce:
„Vždycky jsem řešila vlastně ten pocit toho, když dítě je nemocný, tak jediný, co chce,
je máma, a vlastně já mu to nedávám, já mu tu mámu vemu a dám ho k babičce, i
když vím, že se u babičky má skvěle a i když vím, že ta péče je skvělá a tadyto, ale
nemá tu mámu, ke který se přitulí, když má horečku a je mu úplně zle.“
U Františky je tento pocit o prožívání určité nejistoty ve smyslu, jestli s dcerou tráví
dostatek plnohodnotného času. Trápí ji, že její chůva má s dcerou větší vyžití než ona
sama. Žena také reflektuje, že je pro ni těžké připustit si, že by dcera mohla být na
chůvě víc závislá než na ní. Cituji z našeho rozhovoru: „Myslím, že je to takový
pokus-omyl, bohužel, jako samozřejmě se snažíte pro to dítě dělat všechno jenom
nejlepší, ale ono to tak úplně není, já si myslím, že teď by hlavně, co si myslím, že by
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možná mohlo být lepší, je už jenom, jako by možná vylepšilo můj vnitřní pocit toho,
že Niky vnímá naši chůvu jako třeba svoji mámu.“ Dál rozvíjí: „Takže samozřejmě i
já se peru s tím pocitem, když už ona mi ji přendavá a říká mi ta chůva, jak byla
krásně hodná přes den a jak si hrála a já ji potom mám odpoledne a ona potom už
jenom vříská a je to takový, myšlenky taky samozřejmě, že nevím na sto procent,
buďto dělám něco špatně já, anebo mě prostě přestala vnímat jako mámu, je to
hrozně těžký boj tohle to.“ Dilema, které Františka popisuje, je typickým příkladem,
který je pro tuto skupinu pracujících matek specifický. Řešení, jež Františka uvádí,
spočívají především v kvalitně stráveném času s dítětem, po návratu z práce se dceři
ona nebo manžel intenzivně věnují. Víkendy výhradně tráví společně, v rodinném
kruhu: „Víkendy prostě jsem taky jenom plně pro ni tam já, pořád jezdíme po
rodinách, pořádáme nějaký akce, aby ta Niky byla, cítila, kde je doma, kdo je pro ni
ten rodič.“
V rozhovoru s Hanou matka reflektuje na spíše obecné úrovni pocit, který
pravděpodobně také někdy zakouší: „To balancování je fakt těžký a potýká se s ním
spousta ženskejch, i těch, co jsou od rána do večera v práci, tak musej mít podle
mého názoru, mít přirozeně vnitřní pocit, že je škoda, že s tím dítětem nejsou. A
hlavně slyšíte to, že vám říkaj v okolí ty starší lidé, strašně rychle to uteče, užívejte si
ty děti, dokaď prostě můžete, dokud jsou takhle malí a to je to, co vám v tý hlavě
najednou, že s ní prostě nejste.“ Sociální okolí a určitý nátlak od generace starších
může být podobně nepříjemným pocitem jako nejistota ve vlastních rozhodnutích u
předchozích příkladů. Pro Hanu je důležité, že momenty, které přinášejí určité
nejistoty, kompenzuje těmi, jež jsou příjemné a dávají jí pocit naplnění. Říká: „je
prostě hrozně přirozený, že jsou prostě okamžiky, že u nich si říkáte je, že já nejsem
radši doma, ale pak to samozřejmě předčí spousta takových pozitivních věcí, který
vyplývaj z tý práce, no.“ Další osobní strategií, jako u Františky, je maximálně
naplněný čas, který s dcerou tráví: „Jdu s ní ještě támhle do parku, protože prostě
jsem přišla z tý práce a chci si ji užít, takže jakoby nepřemýšlím nad tím, tak už je
večer a musím vařit a musím tohleto, prostě jsem aktivní a věnuju se jí v tu chvíli.“
Doposud jsem se věnovala tomu, jak je pro ženy významná péče, která je ve výchově
zastupuje a které problematické momenty v tomto směru považují za podstatné.
Uvedla jsem základní řešení, strategie, které ženy při kloubení využívají.
Z vybraných úryvků je zřejmé, že specifickou oblastí, kterou se většina žen zabývá,
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je vybrat takovou chůvu, se kterou budou spokojené. Pokud je tedy pečující osobou
chůva, je důležité, aby splňovala určitá kritéria a standardy. Beata říká: „Nejprve
jsem měla kamarádku na doporučení, která v podstatě ty čtyři hodiny vozila miminko
venku, plus minus a potom už jsem začala dělat jakoby výběrové řízení na chůvu,
protože jsem věděla, že bych chtěla časem pracovat dýl.“ Hlídání dítěte rodičům sice
nezajišťuje rodinný příslušník, ale jako by do rodiny patřila, z výpovědi je zřejmé, že
chůva, kterou vyberou, musí zcela vyhovovat parametrům. Její hledání opravdu
odpovídalo výběrovému řízení: „Pohovory a reference a nějaký jako background
check, výběrové řízení, tak jsem si našla chůvu, se kterou spolupracuji doteď, akorát
teď hlídá obě děti, když je potřeba."
Podobně se k tomu staví Františka, která začala hledat chůvu od čtvrtého měsíce
věku dcery: „Tu dobu, kdy budu v tý práci, tak to pokryju chůvou, kterou samozřejmě
musím vybrat tak, aby byla ta nejlepší, ale aby k tomu přistupovala tak, že teď se jí
věnuju, teď jí dávám to nejvíc ze sebe.“
Erika využívala služby chůvy od jednoho roku dcery: „Od roku to už nešlo, protože
mi chtěla pomáhat s fakturama, to nebylo úplně ideální, jak mi lezla po tom stole po
papírech, tak jsem sehnala chůvičku, což byla paní, taková starší z dětskýho domova,
úplně úžasná a ta mi jezdila do firmy na ty dva dny, dva až tři dny v týdnu.“ Pro
matku je důležitá flexibilita chůvy, která se přizpůsobí jejím časovým nárokům a
zkušenost, jež je prezentována tím, že pracovala v dětském domově.
Chůva je pro Hanu nezbytností, protože: „Pro tu spolehlivost je lepší mít chůvu
vždycky, protože ani ty babičky, ani ten partner, nikdy nebude spoleh na ně, ne v tom,
že by se o ně nepostarali, oni se postaraj perfektně, ale ta starost, kdy můženemůže…a máte chůvu, která to bere jako svoje zaměstnání, tak když řeknu, aby tam
byla v osm ráno, tak tam prostě bude, nebo když řeknu támhleto, tak to prostě je (…)
a naopak, pokud máte opravdu dobrou chůvu, tak a řeknete, jo, já bych byla ráda,
kdyby se s ní nedělo tohle a tohle, tak to nebude dělat a bude to respektovat.“ Hlavní
výhodou chůvy, kterou žena vnímá, je spolehlivost, jistota, že okolnosti budou
probíhat tak, jak je žena naplánuje. Hana potřebuje mít situaci pod kontrolou, své
blízké pod kontrolou mít nemůže, není jejich nadřízenou.
Rovněž Cecílie popisuje zkušenost s chůvou: „Já jsem vlastně s Pájou byla úplně
doma do šesti měsíců jejího věku, ale vlastně tu chůvu, tu teď nemám, protože má
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taky miminko, tak tu jsme měli, když byli Páje dva měsíce, nebo tři, tak přišla poprvé,
že jsme někam šli a ona to byla ještě sestřička na novorozenecký jipce v Motole, tak
to bylo takový, že jsme si byli docela hodně jistí.“
Všechny příklady, jež jsem uvedla, prezentovaly ženy, které chtějí pokrýt hlídání
dítěte tím nejlepším možným způsobem, ať už to byla paní z dětského domova,
zdravotní sestřička nebo probíhalo výběrové řízení na chůvu. Chůva má pro všechny
ženy své výhody, pro některé z nich je důležité, že vnímá starost o dítě jako své
zaměstnání a proto se i jako zaměstnanec chová – mimo kvalitní péči chodí včas a
dělá, co je po ní žádáno. Chůva má ale i své nevýhody, jednu z nich například při
rozhovoru otvírá Františka: „S čím samozřejmě zápasíte potom, je, když přijdete
domů a teď vidíte, jak ta chůva to tam vyžehlila, zvládla se starat o Niky a pak si
připadáte samozřejmě jako určitej blbec, chvilku, že vlastně vy tohleto nedáváte.“
Postřeh této ženy považuji za velmi zajímavý a do určité míry konvenční. Konvenci
vidím v pohledu, kde ona sama, přestože je ženou, která svůj čas nemarní a je časově
maximálně vytížená, má pocit, že by měla určité věci zvládat. Jsou to záležitosti
týkající se domácích prací, které společnost ženám přisoudila a do určité míry je od
nich očekává. Badinterová (1998) uvádí, že je pro pracující ženy tato „dvojitá zátěž“
problematická – muži ženám v domácnosti téměř nepomáhají, z čehož vyplývá, že
mají velmi málo času na své záliby.
Předchozí informací obsahově navážu na téma „sdílení péče o dítě“. V úvodu jsem
napsala, že některým ženám pomáhá se starostí o dítě výrazněji partner. V další části
bych se proto ráda věnovala podpoře, kterou ženy skrz své muže získávají. Pokládala
jsem si otázku, zda se skupina žen – úspěšných pracujících matek, vyznačuje také
tím, že jim jejich muži vycházejí více vstříc a více se společnými silami podílejí na
výchově, než je třeba klasicky vnímaný obraz rodiny, kdy je hlavní pečující matka.
Skrze rozhovory jsem se přesvědčila o tom, že určitá variabilita (oproti mé představě
tradiční rodiny), vzhledem ke specifické společenské skupině, znát je. Specifickou
společenskou skupinou myslím muže, kteří podnikají, anebo mají flexibilní pracovní
dobu, mají vedle sebe ženu podobně zaměřenou a svůj čas mohou do určité míry
vzájemně přizpůsobit. Následnými přiloženými ukázkami manifestuji takové
příklady, kdy ženy uváděly, jak jim je jejich partner v péči o děti nápomocný.
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Takovým partnerem je například manžel Gabriely, který je leteckým pilotem:
„Výhodný s ním bylo to, že on má jakoby služby, který dostane vždycky na dva týdny
dopředu a třeba pracuje víkendy, ale ve všední dny má některý třeba celý volný a
vlastně jako najeli jsme s manželem na začátku docela i rychle na systém, že byly
dny, kdy on se o to miminko postaral.“
Cecílie specifikuje situaci, jak se s partnerem variabilně domlouvala na hlídání dcery
s výhodou toho, že spolu přímo podnikají: „Od šesti měsíců (dcery) jsme se začali
střídat s Davidem, že už si ji bral na jeden nebo dva dny v tejdnu…a postupně se to
právě různě upravovalo, tím, že jsme si to mohli upravit, jak jsme chtěli, tak to začalo
být, že jeden den v týdnu chodila chůva, dva dny já, dva dny David.“
Anna uvádí: „Já jsem byla se Šimonem doma půl roku, s tím, že jsem sem tam
chodila do práce a spíš jsem jakoby fungovala z domova a Tonda vlastně, když
Šimonovi byl půl rok, tak šel na mateřskou, nebo ne, to mu bylo víc, chvíli nám tam
hlídala nějaká holčina…myslím, že to pro něj byla taková pauza, uvědomil si, že když
si ji nedá teď, tak asi nikdy.“ Tento model trval přibližně po dobu několika měsíců,
do jednoho roku syna, poté začal chodit do školky. Je výjimkou, aby partner
pokrýval větší část výchovy než matka, v této rodině to bylo kvůli praktickým
důvodům. Partner si mohl vymezit čas, žena méně, protože přebírala vedení
společnosti.
Hana popisuje pomoc partnera za okolností, například během pátků, kdy normálně
nepracuje, ale přesto s dcerou nemůže být: „Je velká výhoda, když potřebuju třeba
v pátek jít na tři hodiny do práce, on jde a není problém ji pohlídat, buď si ji veme do
kanceláře, nebo něco, takže zase v tomhle tom ta flexibilita určitě je.“
Vzájemnou spolupráci při výchově lze také chápat jako domluvu, dohodu o
pracovním týdnu, jak to nazývá Beata: „Než jsem čekala dítě, tak jsme se o tom
bavili, že kdyby, tak jak by to vypadalo…mně šlo o to, abych se mohla věnovat pořád
tomu, co mě baví, a abych na to nebyla sama a tak, takže to bylo dva, tři. Realita
byla potom taková, že když se mi narodilo první miminko, tak jsem mu ty dva dny
vlastně nechtěla ani dovolit, jsem ho chtěla mít víc pro sebe.“ Žena až do současné
doby, i při dvou dětech, lpí na smluvené tradici, aby jeden den v týdnu otec s dětmi
strávil. Když jsem se zajímala, zda to tak skutečně je a jeden den v týdnu dodržují,
odpověděla: „Jako s nožem na krku, ale jo.“
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Jsou samozřejmě ale také ženy, které reflektují, že hlavní břímě rodičovství je na
nich. Některé z nich to považují za něco zcela normálního a více se tím nezaobírají.
Františka: „On, kdyby byl matka, tak je ideální matka, je to taky možná tím, že
samozřejmě taky to má, všechno vnímá s odstupem, protože s tou Niky přece jenom je
jenom jako nějakou malou část toho dne, tak to prostě ty otcové bohužel maj, že je od
rána do večera v práci, když přijde v šest, tak je s ní maximálně dvě hodiny.“
Další ukázka je z rozhovoru s Erikou: „Maj hezkej vztah s dcerou, takovej
standardní. Řekla bych, není to tak, že by přebíral on tam tu roli, ale funguje, když je
potřeba, tak je na něj absolutní spoleh.“
Některé z žen ale také reflektovaly, že by si přály, aby péče o děti byla v partnerském
soužití více vyvážená. Dana: „Chtěla jsem, aby se zapojil v tomhle směru víc, aby to
bylo jako víc vyrovnaný, rovnocenný partnerství, ale ne, on ne. Zrovna není ten typ,
který by tohle chtěl…nezřídka se stane, jako že ve vtipu, že mužovi říkám: „Koukej,
já pracuju stejně tolik jako ty, ne-li víc a k tomu ještě musím zařídit věci okolo a
vařím jenom já.“ A tak, takže nezřídka se stane, že na tohle narazíme, je pravda, že
postupně tam nějaký vývoj je, ale rozhodně se neblížíme, že bychom se o péči dělili
na půl, to rozhodně nevidím.“
A druhý příklad, který popisuje Chantal: „Radek víc než já vnímá, že to dítě má mít
matku jako hlavní, já to dokážu akceptovat, ale myslím, že by to padesát na padesát
bejt mohlo, máme několik přátel, který to maj padesát na padesát, a přijde mi to
takový současný.“ Opět se u této aktérky promítá představa, jak to mají jiní lidé, za
téměř důležitější, než její vlastní přesvědčení. Pod jejím postřehem, že jí sdílená
výchova přijde současná, chápu určitou trendovou tendenci, módní vlnu – žena se
opírá o názor společnosti raději než o svůj vlastní.
Příklady ukazují, že pomoc je pro tuto skupinu žen něčím nezbytným, když ji
nezískávají v dostatečném rozsahu od partnerů, využívají pomoc chův, které jsou
většinou profesionálkami v péči o děti. Většina žen je s mírou zapojení partnera
v péči o děti spokojená – vychází to ze samotné reality, kdy se partner podílí na
výchově dětí v dostatečné míře, případně žena jeho pomoc nepovažuje za tradiční, a
tudíž ji ani nevyžaduje. Aktérky, které nejsou s participací partnera zcela spokojeny,
nevyvíjejí speciální strategie proto, aby se situace změnila, spíše tyto okolnosti
přijímají. Ženy se mezi sebou liší v míře času, který chtějí mateřským povinnostem
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věnovat. Jejich rozhodnutí ovlivňuje celá řada proměnných, do velké míry je to
otázka nastavení jejich priorit.
Nemůžu posoudit, zda se partneři těchto žen participují na výchově více než
v rodinách, kde zůstávají matky na rodičovské dovolené. Můžu ale posoudit, zda je
toto téma pro ženy aktuální a důležité. Vzhledem k tomu, že matky automaticky
nezůstávají s dětmi doma a hledají možnosti, jak péči zajistit jinými zdroji, je zřejmé,
že o tom s partnerem více komunikují. Pro ženy je důležité nejenom sdílení výchovy
dítěte, praktická pomoc, ale i psychická podpora mužů. Při rozhovorech mne tedy
mimo jiné zajímalo, zda partneři podporovali ženy v jejich myšlence v práci
pokračovat i relativně krátce po porodu. Ukázalo se, že představa pracující partnerky
nebyla pro všechny muže uspokojivá, někteří se dokonce bránili tomu, aby žena
v práci pokračovala, například Dana: „Měli jsme zásadní neshodu, můj muž si
nepřál, abych chodila každý den do práce. Já jsem předtím dělala tu práci čtrnáct,
šestnáct hodin denně, tak si nepřál, aby se něco takovýho přihodilo, přál si, abych
občas někam jednou vyjela, něco zalektorovala nebo odpřednášela, napsala nějakej
odbornej článek a byla zase doma.“ Řešení této situace bylo kompromisní, Dana
začala podnikat, nevrátila se do původního zaměstnání, jak primárně předpokládala,
a nestala se z ní lektorka, jak očekával partner.
Poslední část kapitoly „rodinného vyjednávání“ bude zaujímat téma domácích prací.
Každá domácnost, s dětmi o to více, vyžaduje jistou údržbu. Jedná se o péči spojenou
především s úklidem a vařením. Všechny ženy měly zkušenost s paní na úklid,
některé z nich to považují za standardní a automatickou službu, která šetří jejich čas.
Jiné se snaží úklid pokrývat vlastními silami, Erika: „Na úklid paní nemáme, byť
jako když bylo takový období, který bylo náročnější – všechno skloubit a měla jsem
pocit, že nic nestíhám, nic není udělaný dobře, taková ta klasika, tak manžel hrozně
chtěl, ať teda k nám chodí někdo uklízet, ale já jsem se přes to nějak nepřenesla, že
by někdo sahal na moje věci a hrabal se tam.“
A jsou i takové ženy, které služby přijímají, ale stále mají problém se s tím ztotožnit,
Dana: „Mám paní na uklízení, chodí k nám jednou týdně a já to mám pořád ještě
v kategorii je to špatně, že bych si to radši dělala sama, ale já jsem musila volit,
kterou z těch funkcí můžu oželit, a já rozhodně nemůžu oželit roli maminky ani
partnerky…přesto se stále po půl roce cítím nepatřičně, když někdo za mě má složit
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prádlo, nebo když mi někdo vytře. Jsem za to ráda, ráda přijdu v pondělí večer domů
a zjistím, že máme uklizeno, je to fajn pocit, ale pořád je to něco vzadu, co bychom si
měli zvládnout sami.“
Muži se z pohledu žen v domácnosti příliš neparticipují, ženy to po nich často ani
nevyžadují. Pro upřesnění cituji ukázku s Beatou: „Já vlastně nevidím důvod, proč
by to měl dělat, protože jeho to jednak nebaví a jednak má věci, který jsou jako i
důležitější a baví ho víc, tak proč by jako je nedělal.“
Chantal specifikuje, nakolik se její manžel stará o záležitosti v domácnosti: „Nula,
Radek nula a to bych asi ani nechtěla, to by pak nebyl ten chlap, kterej je nade mnou
a ke kterýmu vzhlížím, to určitě ne.
Erika nevidí důvod, proč by s partnerem měla přerozdělení činností příliš řešit:
„Domácí činnosti dělám pořád já, manžel, ten se vrací z práce tak kolem tý šestý, ale
podle mě je to jako standardní model, nic, na co by si měl člověk stěžovat, tak jako
prostě, když ty lidi pracujou, kor dneska, když už je ve školce, tak jako nějakým
způsobem by se o činnosti podělit měli, já to většinou neřeším, většinu věcí dělám já.
Myslím, že úklid je spíš ženská činnost, já to tak cítím.“
Gabriela zaujímá poměrně tradiční názor: „Opravdu to fakt jako je v rukách tý
ženský, že ta ženská prostě jako v podstatě, když to neudělá ona, tak to asi jakoby
neudělá nikdo.“
Partneři mají oproti ženám na domácí práce daleko pragmatičtější pohled a úklid
vnímají jako službu, kterou si mohou koupit. Abych to lépe vysvětlila, tato sociální
skupina se mimo jiné vyznačuje efektivním nakládáním s časem a proto záležitosti,
které nepřinášejí trvalý užitek a jsou spíše otázkou nutnosti, raději zaplatí, než aby
jimi oni sami ztráceli čas.
Dana: „Můj muž to přijímá naprosto automaticky jako nějaký servis, který si zaplatil
a je to v pořádku.“
Beata: „A ty peníze, má to štěstí, že vydělá tím, co ho baví, tak může použít na to,
aby to udělal někdo jiný.“
Chantal: „Ale zase to nevyžaduje ani ode mě a naopak říká, já chci ženu šťastnou a
neunavenou, jenom mi řekni, kolik to stojí.“
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Není to ale pouze přesvědčení mužů, ale i některých žen, Františka: „Dokážu si
spočítat cenu mojí práce a porovnat to s tím, když se hodinu budu věnovat domácím
pracem a hodinu budu odsaď, tak jakej to je přínos, takže já využívám chůvu k tomu,
aby udělala pár takovejhle domácích prací a pak je tam samozřejmě ještě člověk,
kterej uklidí jednou za čas.“
Hana vnímá paní na uklízení jako samozřejmost: „Tak základ je mít paní, která vám
uklízí doma, aspoň jednou týdně, to je takovej, to bych řekla takovej základ, že pak se
s partnerem nedohadujete o tom, co kde není uděláno a hlavně, ty čtyři hodiny za ten
úklid strávíte prostě jakkoli jinak příjemně s tou rodinou.“
Některé ženy v rozhovoru také vypovídaly, že k tomu, aby mohly pracovat, musí
zorganizovat mnoho dalších lidí. Není to tedy jen rozhodnutí, které by se týkalo ženy
samotné, ale musí obstarat a zajistit mnoho jiných záležitostí, aby si čas na práci
vyhradila. Dana: „Čím víc pracuju, tím víc si kolem sebe vytvářím takový tým…mám
paní na uklízení a chůvu, která vždycky, když přijdu domů, tak ještě chvíli zůstane a
pomůže mi třeba připravit večeři nebo prostě ještě něco dodělat doma, dojít na poštu
a takový ty věci.“
Podobně popisuje organizaci Gabriela: „Je pravda, že jsem šla na to dopoledne do
práce a říkala jsem si, no tak fajn, dneska nám paní uklízí, Jarka hlídá Elišku a
Adámkovi platíme školku, že jsme se jako na to, abych mohla jít do práce, na mě
pracujou tři lidi, jakoby další, na to, aby bylo všechno zajištěný, postaraný.“
Pokud bych měla tuto kapitolu uzavřít, zdůraznila bych, že spíše než podpora
praktická je pro ženy důležitá podpora psychická. Myslím tím jistotu ženy, že je
v případě nenadálých situací může partner zastoupit. Ženy od mužů automaticky
neočekávají, že by přebírali větší odpovědnost za péči o děti než ony samy. Ne
všichni partneři byli zpočátku nakloněni tomu, aby žena v průběhu rodičovské
pracovala. Většina z nich ale brzy pochopila, že je to pro ženy důležité, protože by
jinak nebyly spokojené. Zajímavé je, s jakou mírou ženy chápou neúčast partnerů na
domácích pracích – vychází to z toho, že ženy samotné tyto práce často samy
nedělají, protože se svým časem hospodaří podobně. Vzhledem k pomoci, kterou
ženy využívají, jim nejvíce v kloubení pomáhají zprostředkované placené služby – ať
se jedná o hlídání dětí, anebo o pomoc v domácnosti. Mnohdy ale k mužské roli a k
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tomu, co s ní je a není komplementární, přistupují relativně stereotypně, blíže se
tomu budu věnovat v následující kapitole.
Genderová identita ženy, pojetí ženskosti a mužskosti
Kapitola, která nyní následuje, navazuje na předchozí část textu a je posledním
tématem, které jsem v analýze rozhovorů reflektovala. Bylo pro mě překvapivé, že
ženy většinou automaticky přebíraly hlavní úlohu té, která se o rodinné úklidy stará,
a považovaly to za něco standardního, podobně vnímaly také péči o děti.
V této kapitole specifikuji, jak aktérky mých rozhovorů vnímají to, co je ženské a
mužské. Zajímá mne, jak diferencují pojetí své vlastní identity jako identity ženy a
jak do toho zapadá partnerova role v rodině, v jejich společném životě.
Následujícími úryvky bych ráda uvedla, že ačkoli ženy uskutečňují svou
seberealizaci skrze práci, je pro ně role ženy-matky velice významná a s příchodem
dětí cítí v této oblasti jistý posun směrem k soukromé sféře života.
Začala bych ukázkou hovoru s Gabrielou, kde popisuje, jakým způsob změnila
přístup poté, co se stala matkou: „Když jsem začala mít pak děti, tak jsem vlastně
jako začala chtít bejt ta dobrá hospodyňka, že jako jsem byla spíš na vejšce taková
lehce feministická, když tam chlapci vyprávěli, že jako jejich cíl je uživit manželku,
aby nemusela chodit do práce, tak jsem říkala, vy jste se zbláznili, ne, co by…proč
bysme měly sedět doma.“ Posléze rozvíjí, že to, vůči čemu se dříve chtěla
vymezovat, nemít uklizeno, nebýt ženou, která pečuje o rodinné pohodlí, se s dětmi
snažila naopak zajistit: „Myslím, že je důležitý mít jakoby tu spořádanou rodinu.“
Podobně Beata rozvíjí, jak se její situace změnila po porodu synů: „Najednou mě to
totálně hodilo domů a teď instinkt, musíš se postarat o ty děti, mě to hrozně
překvapilo u sebe, ale je to tak. No a ten instinkt, který jsem jako viděla u svýho
manžela, bylo jako, musíš jít ven a zabezpečit rodinu, já jsem u sebe viděla dovnitř, u
manžela ven.“ Žena popisuje vnitřní pocit jako vrozený projev chování, obraz, kdy je
manžel živitelem rodiny a žena se stará především o děti a teplo domova.
U Eriky se občas vyskytly poznámky, které muže a ženy kategorizovaly podle
pohlaví a na základě toho jim přisuzovaly určité vlastnosti. Bylo to například v části,
ve které jsme probíraly výchovu dítěte: „Ty chlapi si to zjednodušujou, ale na
druhou stranu je to asi v pořádku, prostě tak táta je táta a máma je máma a každej je
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trošku jinej (…) ona ví, že u táty udělá smutný oči a všechno projde, ono se jí to do
života bude hodit potom s chlapama, tak vždycky ona píská a jako tatínek je taková
cvičební opička, na který si to může všechno natrénovat. Ale je to zase tím, že ten táta
je v takovým jiným režimu, on s ním není tolik s tím dítětem, takže nepůsobí tam tolik
výchovně, ono kolikrát musí člověk vychovávat i toho tatínka.“ Žena zde vesměs
říká, že hlavní úlohu ve výchovném procesu má ona, navíc ještě partnera do určité
míry opravuje, aby se choval výchovně správně. Podle ní je obecná vlastnost mužů,
že si věci zjednodušují a jsou ženami v určitých oblastech snadno ovlivnitelní.
Františka dokonce během interview říká, že by ani nechtěla, aby se muž o dceru
staral více než ona: „Kdyby ten chlap se věnoval jenom tomu dítěti a ta žena by byla
za tím chlapem, když drží tu flašku, tak tam jako klesne potom nějakým způsobem a
bere to hold trošku jinak, než toho partnera.“ Žena se brání veskrze tomu, aby
manželovi přisuzovala pouze roli pečujícího otce. Kdyby ho výrazně jako otce
vnímala, nebyla by schopná jej vnímat jako partnera, pravděpodobně by si ho
dostatečně nevážila. Místo muže vidí v oblasti profesního života, jako úspěšného a
chápajícího partnera, který se na výchově dcery participuje, ale hlavní seberealizaci
má v pracovním prostředí.
Podobně se k tomu vztahuje Chantal, spíše se však zaměřila na rovinu přerozdělení
péče o domácnost (kdyby muž uklízel, tak by si ho nevážila), kterou jsem se více
zabývala v předchozí kapitole.
Anna se stavěla do pozice, kdy více vnímala svou: „mužskou energii a u partnera
spíše ženskou.“ Když jsem se zajímala, jak se to projevuje, dostalo se mi následující
odpovědi: „Třeba tím, že zavolá a řekne, tak jsem uvařil, udělal jsem tohle, došla
aviváž a nemám v čem prát, ale to teďko vtipkuju (…) ale je to vidět hodně v tom
vztahu, kdy má tendence řešit věci, řešit náš vztah.“. Přerozdělení rolí je v tomto
případu pravděpodobně zapříčiněno aktuální situací a vývojem vztahu. Využití slova
„energie“ je pro ženu přístupnější a variabilnější – energie s časem může změnit a je
pro její identitu přijatelnější, než kdyby zvolila výraz jiný.
Rozhovory s jednotlivými ženami byly také příležitostí, aby mohly vyjádřit své
postoje v rámci širších společenských témat. Probírala jsem s některými z nich
postavení žen na trhu práce, postavení matek a názory na to, když žena pracuje.
Přikládám citaci z rozhovoru s Chantal, protože si myslím, že je pro tuto kapitolu
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velmi zajímavá: „Příroda prostě chtěla, aby ta žena měla ty děti. A ještě dál to
posunu, jakkoli já jsem ta žena, která dělala tu kariéru a která prostě opravdu hodně
pracovala, tak já si myslím, že příroda nechtěla, aby ženská pracovala takhle, jako
jsme dneska zvyklí. Že opravdu ty ženy maj od přírody rodit ty děti, přivádět do tý
chalupy další a další dítě a nevím co, vařit a starat se o toho manžela.“ Podle
Chantal to nechtěla příroda, práce tedy není přirozenou náplní života ženy. Je spíše
tendencí, která odpovídá vývoji společnosti. Vnímá to spíše jako sociální tlak, než
vlastní rozhodnutí ženy. Rozhodnutí, jež souvisí s emancipací žen a způsobem,
kterým se muži k ženám chovají. Ženám se podle ní nedostává ocenění a docenění,
když s dětmi zůstávají doma a proto se uchylují k vnějším zdrojům životní náplně.
S Cecílií jsem probírala rozhodnutí žen se matkou stát: „Já jsem teď četla článek, že
hrozně přibývá maminek v Praze, který se rozhodly, co nikdy nechtěj mít děti, takže
to je normální, že nemaj mateřský pud. Já jsem si říkala, že třeba před padesáti lety
by děti měly a pak by věděly, že jsou rády, že děti maj, ale určitě fajn je ta svoboda
volby, že se můžu rozhodnout, byť si pak nesou svoji zodpovědnost po zbytek svýho
života, ale je to samozřejmě na nich.“ Žena též popisuje společenskou změnu, ve
které převážně reflektuje možnost volby jako dispozici k tomu zařídit si život podle
svých představ. Možnost volby, která ale nemusí být tou nejšťastnější.
K této tématice se vyjadřuje také Chantal: „Myslím si, že můžou bejt ženy, který
třeba jsou tak nastavený, že opravdu dítě ani moc nechtěj a opravdu chtěj žít ten jinej
život, ale kdyby se dal ten společenskej tlak nějak vypnout, tak si myslím, že plno těch
holek, o kterých píšete, by opravdu byly radši doma, kdyby si to uměly zanalyzovat.“
Jako v předchozím odstavci, kde aktérka říká, že by se možná ženy staly raději
matkami, kdyby nebylo současných možností, zde žena uvádí, že by možná raději
zůstaly s dětmi doma, kdyby si to dokázaly „zanalyzovat“. Podobnost vidím ve
formě, jak ženy reflektují vliv současné společnosti, která je na jednu stranu plná
možností, přináší větší variabilitu, ale na straně druhé přináší větší tlak.
Genderový rozměr ve vztahu k práci jsem v rozhovorech příliš nereflektovala, ženy
signifikantně netematizovaly svou feminitu, když vypovídaly o svém zaměstnání a
kolezích, proto jsem mu prostor v této části nedala.
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Souhrnná interpretace
V této části práce objasním, k jakým interpretacím jsem dospěla na základě již
nastíněných témat a popisu analýzy dat. Plynule tím navazuji na axiální kódování –
na níže přiloženém specifickém modelu znázorním, jaký vztah mezi sebou mají
jednotlivé kategorie. Model popisuje právě ty kategorie, které jsou logicky a
schematicky uspořádány. Tyto kategorie tvoří celek, jenž je interpretačním nástrojem
empirické části. Model odráží nejenom specifickou problematiku, jak jsem ji sama
v práci a analýze dat rozpoznala, ale je možné v něm nalézt i obecné rysy, které
skupinu žen, jež kloubí rodinu i práci, charakterizují.
Zpočátku jsem předpokládala, že bude pro zvolený typ výzkumu vhodný tzv.
paradigmatický model, který rozvíjí Strauss a Corbinová (1999). Brzy jsem zvážila
příhodnější způsob realizace, vlastní model, který mé závěry lépe a výstižněji
zachycuje. Tento model, podobně jako paradigmatický, umožňuje systematicky
přemýšlet a vzájemně k sobě jednotlivé kategorie vztahovat. Na následujících
stranách samotný model představím a stejně tak i kategorie, které jsou jeho součástí.
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Posunutí vztahu

Hodnotová orientace
Když jsem v předchozí části popisovala hlavní témata, která se napříč rozhovory
objevovala, přemýšlela jsem, co stojí za rozhodnutím ženy být během rodičovské
převážně doma, případně děti nemít, anebo, jako v případě žen, na něž se zaměřuje
můj výzkum, slaďovat obě oblasti současně. Vysvětlujícím faktorem je na základě
zjištěných výsledků hodnotová orientace žen. Hodnotová orientace určuje, co ženy
považují ve svém životě za důležité. Podle svého obrazu, žebříčku hodnot, ženy
vytvářejí možnosti, které jim napomáhají dosáhnout kýžených cílů. Hodnotové
zaměření a dále preference jsou dány nejen dispozicemi, ale i životními zkušenostmi
jednotlivých aktérek. Podle Balcara jsou postoje, jako obecné hodnoty,
spoluutvářeny společenským okolím: „Jednotlivé kultury a skupiny vštěpují svým
členům určitý soubor postojů (…) např. postoje k druhým lidem, k sobě samému,
k práci,…“ (Balcar, 1983, s. 136). Na základě získaných zkušeností a osobnostních
dispozic se ženy rozhodují, co ve svém životě preferují a zda se snaží naplňovat více
profesní, či osobní oblast zájmů. Hodnotová orientace a specifické osobnostní
vlastnosti žen se promítají do většiny činností, jež vykonávají. Podle Říčana (2007)
je hodnotová orientace tvořená nejobecnějšími postoji, které určují životní styl
člověka. Životním stylem jako psychologickým pojmem se zabýval A. Adler. Životní
styl podle něj vychází z výchovy a z velké části je určován životním cílem, který na
sebe jedinec klade. Formování životního stylu jedince je tedy ovlivněno vnějšími
podmínkami a vnitřními dispozicemi (Adler, 1999). Balcar (1983) uvádí, že hodnoty
patří k nejvlivnějším postojům, protože představují „normy správného života“.
Hodnotovou orientaci žen, jako primární předpoklad určitého stylu života, jsem proto
v modelu umístila jako ústřední. Jakoby interpretační model výše představoval
pomyslné misky vah, kdy jedna z nich převažuje nad druhou. Tím, kdo pomyslně
váží, jsou ženy, a rozhodující je jejich hodnotová orientace. K této orientaci se
vztahují další proměnné. Než budu specifikovat tyto proměnné, význam práce a
význam rodiny, je potřeba reflektovat také osobnost aktérek, kterou jsem v modelu
rovněž znázornila.
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Osobnost aktérek
Osobnost žen je stěžejní, neboť vymezuje jejich zájmy, hodnoty a postoje.
Neanalyzovala jsem osobnost aktérek natolik, abych mohla podat v tomto ohledu
plnohodnotnou výpověď. Nezabývala jsem se detailněji temperamentem či
charakterem, přesto z rozhovorů vyplývá, že jsou si ženy v některých osobnostních
charakteristikách podobné.
Vysoká míra „self-efficacy“, jako přesvědčení o vlastní schopnosti a potřebě mít nad
věcmi určitý řád a kontrolu, se projevovala téměř napříč všemi rozhovory. Bandura
(1993), který sám pojem do psychologie zavedl, uvádí zdroje, kterými je tato
sebedůvěra sycena. Jedním z nich je tzv. zážitek úspěchu či mistrovství; dále pak
inspirace zkušenostmi jiných, kteří uspěli a přesvědčování druhými o své vlastní
schopnosti. Všechny zmíněné motivy podporující „self-efficacy“ jsem u žen
v rozhovorech nalezla. Projevovaly se jednak v samotném zážitku úspěchu, který
ženy méně či více reflektovaly, v podpoře okolí, která je v některých příkladech
ženami explicitně prezentována, a v jejich vlastní motivaci odvíjející se často od
úspěchu druhých. Úspěch druhých by v jejich představách mohl mimo jiné
znázorňovat ženy, které harmonicky kloubí rodinu a práci. Podle Křížkové (2002) se
strategie a plány mladých bezdětných manažerek primárně odvíjejí od reflexe
strategií využívaných jejich kolegyněmi, které již rodinu založily.
Důvěra a přesvědčení o vlastních možnostech žen ovlivňují, jaké množství aktivit a
nároků na sebe kladou. „Locus of control“ je dalším psychologickým termínem –
specifikuje, jak lidé vysvětlují příčiny, které determinují životní události a situace
(Cakirpaloglu, 2012). Společná potřeba „mít nad věcmi kontrolu“, nenechat situaci,
aby za ně rozhodla sama, byla ženám ve výzkumu blízká. Projevovala se především
v aktivitě a potřebě převzít vliv nad událostmi, které se stávají v osobním i profesním
životě. Příkladem je vyjednávání profesních podmínek a samotná iniciativa ženy
hledat práci. Ukázkou je situace Beaty při setkání s budoucím nadřízeným: „Já jsem
jako úplně na začátek tý večeře řekla, musela prostě mu říct, že jsem těhotná, protože
jinak by úplně celá ta večeře byla k ničemu.“ Tento postoj odpovídá tzv. internal
locus of control spíše, než tzv. external locus of control. Beata chce mít nad věcmi
kontrolu, potřebuje mít jistotu, že její brzké mateřství neovlivní její přijetí. Nechce
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nechat situaci plynout, nechce, aby okolnosti rozhodly, zda práci získá či ne. Přebírá
kontrolu nad večeří tím, že nadřízeného se svým stavem konfrontuje. Ukázkou u
Chantal bych ráda představila, jak se potřeba kontroly projevuje v osobním životě.
Chantal vybírá partnera téměř podle testových kritérií, která musí podle jejích
představ přesně splňovat: „Docela jsem i v sobě měla takovou jako představu,
nakolik procent musí bejt ten dotazník splněnej, věděla jsem, že se nesplní úplně na
sto procent, s tím jsem počítala, ale kdyby to třeba kleslo pod šedesát procent, tak
jsem věděla prostě, to neprojde.“ Chantal nechtěla ponechat nic náhodě, pokud by
sama pečlivě a racionálně partnera nevybrala, mohla by tím ohrozit štěstí své i dětí,
jak sama říká.
Podle Aprilové a kol. (2012), se někteří autoři jiných publikací domnívají, že úspěch
v zaměstnání implikuje „internal locus of control“, který vnímám u této skupiny jako
signifikantnější. Autoři studie dále zohledňují vyvážený „locus of control“, který
spočívá ve schopnosti rozpoznat své silné stránky a najít rovnováhu mezi situačními
okolnostmi a vlastní mírou intervence.
Výše uvedené osobnostní charakteristiky – „self-efficacy“ a „locus of control“ - jsou
reprezentovány specifickými jednáními, která se projevují v různých oblastech.
Aktivita ženy, potřeba být perfektní, mít věci pod kontrolou a rozhodovat o nich
sama, je jejich příkladem. „Internal locus of control“ je u této skupiny respondentek
výraznějším osobnostním projevem, a proto mohu potvrdit výzkumy, které je
uváděly do souvislosti s úspěchem v pracovní oblasti. Tyto pro ženy specifické
vlastnosti se odrážejí ve strategiích, které vyvíjejí, aby mohly kloubit rodinu a práci.
Jsou jimi mechanismy, které se ženám osvědčily (i skrze nápodobu), a proto je
zahrnuly do svého „repertoáru“ jednání. Podrobněji se těmto strategiím kloubení
budu věnovat v diskuzi.
Význam mateřství a význam práce
Rozhodnutí, jakým způsobem žena slaďuje obě roviny, vychází z hodnotové
orientace, jež spoluurčuje osobnost a společenský kontext. Význam rodiny a
význam práce jsou proměnnými, o kterých jsem výše hovořila jako o pomyslných
miskách vah. Neznamená to však, že by všechny ženy práci a rodinu vnímaly ve
vzájemné opozici. Ženy se snaží najít ideální stav, kdy jedna oblast může převažovat
druhou, ale žena tento poměr vnímá jako optimální. Aktérky mého výzkumu se lišily
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v míře významnosti, kterou přikládaly jedné či druhé oblasti. Pro lepší pochopení
jsem tyto jednotky v interpretačním schématu výše umístila jako dva protipóly, které
se společně střetávají a které je nutné vyvažovat. Jejich průsečíkem je tedy kloubení.
Na základě rozhovorů jsem u každé ženy určila stěžejní významy práce a rodiny.
Význam je v tomto případě funkcí, kterou daná oblast v životě ženy plní.	
   Význam
práce a význam rodiny má na interpretačním modelu (obrázek číslo 1) znázorněné tři
ústřední funkce, které byly pro ženy zároveň funkcemi specifickými – konkrétně je
představuji v tabulce níže (obrázek číslo 2). Rozumějme tedy, že jsem každé aktérce
podle výše napsaného přiřadila jednu specifickou funkci, která vzešla z analýzy dat.
Tato funkce je u konkrétní ženy tou ústřední - významu práce a významu mateřství.
Funkce jsou na sebe vzájemně navázané, podle preferencí jedné z nich se pak ženy
přiklánějí více k soukromé, či profesní sféře života.

Stěžejní funkce významu práce a rodiny pro jednotlivé ženy
Aktérky rozhovorů

Význam práce

Význam mateřství

Anna

Kompenzace

Posunutí vztahu

Beata

Seberealizace

Seberealizace

Cecílie

Seberealizace

Seberealizace

Dana

Kompenzace

Seberealizace

Erika

Částečná

Seberealizace

Kompenzace/Seberealizace
Františka

Seberealizace

Posunutí vztahu

Gabriela

Částečná

Seberealizace

Kompenzace/Seberealizace
Hana

Seberealizace

Seberealizace

Chantal

Sociální prestiž

Sociální konvence

Obrázek číslo 2: Význam práce a mateřství
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Obrázek číslo dva sleduje význam práce a mateřství. Na tomto místě pro lepší
přehlednost textu připomenu, co v kontextu této práce znamenají jednotlivé funkce,
které jsem u žen, podle jejich vztahu k práci a mateřství, analyzovala. Jejich obsah
vychází výhradně ze získaných rozhovorů.
Seberealizace ve vztahu k práci
Jak z výzkumu vyplývá, ženy práce naplňuje, je pro ně zdrojem uspokojení. Pracovní
aktivitu vnímají jako důležitou, společensky přínosnou činnost. Práce je pro tuto
skupinu žen také specifickým prostorem, kde mohou být samy za sebe, získávají
skrze ni odstup od své rodiny, prostor pro vlastní sebereflexi. Pomáhá jim
uvědomovat si své místo ve společnosti, svou hodnotu. Je pro ně koníčkem i
zábavou, místem, kde mohou uplatnit svou kreativitu. Práce má pro ně smysl a
význam. Ženy nepracují kvůli finančním důvodům, ale kvůli pocitu vlastní
samostatnosti a zodpovědnosti. Práce jim dopřává nadstandardní čerpání statků, které
je pro ně příjemné. Práce je také místem, kde mohou navazovat sociální kontakty. Je
možností pro jejich vzdělávání se a získávání nových životních zkušeností. Práce
představuje pro ženy možnost růstu – skrze svou aktivitu mohou ovlivňovat, mají
moc a potenci vytvářet a budovat. V neposlední řadě její význam spočívá v získání
respektu a úcty.
Kompenzace
Jak z výzkumu vyplývá, pracovní aktivita vynahrazovala ženám to, co se jim
nedostávalo v osobním životě. Práce pro některé představovala jediný smysl života,
prostředí, které existuje nezávisle na okolnostech, které se v osobním životě stávají.
Práce je zázemím, kde jsou, na rozdíl od rodiny, vztahy (většinou) neosobní,
založené na formální úrovni. Taková atmosféra je daností, neplynou z ní zklamání,
protože do ní člověk nevkládá nadměrná očekávání. Práce je proto zdrojem jistoty,
určitého řádu, který může někdy chybět v rodinném životě. Práce přináší subjektivní
pocit ocenění a především přijetí – když žena necítila přijetí v rodině, bude se ho
snažit najít v jiném prostředí. Práce je také hledáním figur, důležitých osob z dětství,
které ženy postrádaly. Může být také potřebou pocítit skrze nadřízené či kolegy
autoritu, která v dětství chyběla.
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Kompenzace částečná
Souvisí s podobnými charakteristikami jako „kompenzace“ výše, liší se primárně
v příčině kompenzování. U předchozí skupiny se jednalo o negativní zážitky
z dětství, u této je to spíše kompenzace aktuální životní situace. Ženám, kterým se
nedařilo v osobním životě, nedostávalo se jim seberealizace skrze mateřství, hledaly
seberealizaci v pracovním životě. Jednalo se tedy o náhražkovou aktivitu, která jim
po určité období vynahrazovala pocit nespokojenosti. Kompenzací je částečnou,
neboť po uspokojení původní potřeby skrze náhražkovou aktivitu, tedy práci, tuto
aktivitu neopustily, ale v určité míře se jí věnují nadále.
Sociální prestiž
Jak výsledky výzkumu naznačují, žena pracuje primárně pro to, aby ji společnost
vnímala jako úspěšnou a schopnou ženu, která dokázala vybudovat své vlastní
podnikání. Je pro ni důležité, aby její sociální okolí vědělo, že je úspěšná, aby ji lidé
v jejím okruhu uznávali. Práce je pro ni prostředkem k získání určitého
společenského statusu a sociální prestiže.
Seberealizace ve vztahu k mateřství
Mateřství zkoumaným ženám dává pocit plnosti. Je vždy novou a neotřelou životní
zkušeností. Je prvním důležitým momentem, kdy si uvědomují, že nesou
zodpovědnost i za někoho jiného, možná důležitějšího, než jsou ony samy. Mateřství
může měnit pohled na život a tedy vést ke změně uspořádání hodnot i životního
stylu. Mateřství je pro ženy radostí i pocitem nesobecké lásky. Je pro ně, překvapivě,
také prostorem k tomu, aby zvolnily, nekoncentrovaly svou pozornost výhradně na
práci. Tento prostor ženám umožňuje být pracovně kreativnější, uvolněnější.
Mateřstvím získávají nadhled, mohou vidět věci z jiné perspektivy. Mateřství může
být uvědoměním, že se jedná o skutečný smysl života, pocit, že teprve nyní žena
něco dokázala.
Posunutí vztahu
Mateřství je pro ženy v tomto výzkumu prostředkem, jak dále rozvíjet vztah, který
často trvá dlouhou dobu a nevyvíjí se. Může být také vnímáno jako řešení oživení
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vztahu, který ustrnul. Dělení tedy není závislé na délce vztahu, ale na jeho intenzitě a
kvalitě. Důvody mateřství jsou spíše pragmatické, mateřství je naplánováno, aby dalo
partnerskému vztahu nový rozměr.
Sociální konvence
Z výzkumu vyplývá, že ženy se chtěly stát matkou také proto, že je společensky
důležité jí být. Žena považuje za společensky vhodné být matkou v určitém věku a
do určitého věku, neboť se tím posouvá někam dále, plní určitou povinnost. Potřeba
mateřství není řízena pocitem „být matkou, stát se matkou“, ale spíše vyhovět
určitému poslání, které je spohlavím ženy spojeno.
Rodinná a pracovní vyjednávání
Poté, co jsem postupně představila jednotlivé funkce mateřství a práce, navážu na
další kategorie interpretačního modelu (obrázek číslo 1). Konkrétně se budu zabývat
vyjednáváním a jeho dvěma podobami. S významem osobních preferencí koreluje
potřeba flexibilně uspořádat svůj čas. Nezávisle na oblasti zájmu musí žena vyvinout
aktivitu, aby mohla realizovat proces kloubení. Rodinná vyjednávání a pracovní
vyjednávání jsou pro ženy způsobem aktivity, při níž mimo jiné využívají
ověřených strategií, které mohou a nemusí reflektovat. Žena, která chce kloubit obě
oblasti, bude muset najít takové rozvržení času, aby byla schopná pracovat a zároveň
pečovat o rodinu. Podobně jako je význam rodiny a význam práce na pomyslných
miskách vah, je rovněž vyjednávání, ať v rodině či práci, různě preferováno. Pokud
je pro ženu prioritou rodinný život, její hodnotová orientace je pro-rodinně zaměřená,
musí vyjednat vhodné podmínky práce. Pokud je pro ženu prioritou práce, její
hodnotová orientace je profesně zaměřená, musí vyjednat vhodné podmínky péče o
dítě. Za každých okolností musí produkovat náhradní řešení, určité kompromisy,
které jí pomáhají ke slaďování. Kompromisy jsou ženami reflektovány jako
předpokládaný důsledek kloubení – uvědomují si, že nemohou zvládat vše tak, jak by
si ideálně představovaly. Proto například reflektují, že se ne vždy starají o
domácnost, nestihnou všechna „první“ s dětmi, či nemají tolik času na své záliby a
koníčky.
Schopnost aktivně utvářet svůj čas podle individuálních představ je ovlivněna
nejenom potřebou působit v jedné či druhé oblasti, ale snahou být v individuálním
měřítku součástí obou. Množství času, které matka rodině věnuje, působí přímo na
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její blízké – dítě a partnera. Rozsah podpory nejbližších a sociálního okolí, je
důležitou proměnnou, která ženě usnadňuje či komplikuje situaci. Následkem
hodnotové orientace, procesu kloubení a situačních proměnných je výsledkem těchto
strategií spokojenost, případně nespokojenost ženy.
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Teoretická část
	
  

Diskuze – výzkumné výsledky v teoretickém kontextu
Diskuze je součástí teoretické části práce. Poznatky, které jsem získala na základě
empirického výzkumu, budu rozvíjet v kontextu vhodných literárních zdrojů.
Teoretická východiska srovnám s již existujícími teoriemi, s cílem hledat paralely
mezi mými výsledky a staršími koncepty, které sledují danou problematiku.

Přehled základních genderových teorií v kontextu harmonizace práce a rodiny
Jak jsem zmínila výše, ženy rozhodují na základě hodnotové orientace, které oblasti
se chtějí po určité období věnovat, primárně ji naplňovat. Giddens (1991) in
Křížková (2011) uvádí, že pozdní modernita se vyznačuje větší mírou
zodpovědnosti, která aktérovi umožňuje větší svobodu při utváření své identity, ale
zároveň

přináší

významnější

závazek

a

odpovědnost.

Hakimová

(2000)

zprostředkovává pochopení volby ženy mezi prací v domácnosti a placenou prací
v rámci „teorie preferencí“. Současné životní strategie žen se podle ní odvíjejí na
základě několika společenských změn, které se nemusí projevovat v každé moderní
společnosti a jejich vliv je spíše kumulativní; dále díky zvyšující se heterogenitě
preferencí a priorit žen. Důležitými společenskými změnami podle Hakimové (2006)
jsou: „Rozšíření kvalitní antikoncepce, zrovnoprávnění postavení mužů a žen ve
společnosti, rozmach tzv. profesí „bílých límečků“ (tj. odborných a úřednických
pozicí nevyžadujících fyzickou sílu), vytvoření nových pracovních pozic pro
„druhořadé“ výdělečně činné osoby (tedy pro lidi, kteří nechtějí práci věnovat
všechen svůj čas) spolu s obecným vzestupem důležitosti přikládané vlastnímu
rozhodování, hodnotám a osobním preferencím zvýšily podle C. Hakimová možnosti
individuálních voleb životních stylů. V důsledku toho také došlo k výrazné vnitřní
diferenciaci populace žen.“ (in Vohlídalová, 2006, s. 76).
Podle Vohlídalové (2006) má Hakimová oproti jiným feministickým autorkám
poměrně kontroverzní názory, neboť se domnívá, že volba žen mezi rodinou a prací
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je jejich svobodnou vůlí a není příliš ovlivněna sociální stratifikací – genderovými
stereotypy a sociálními podmínkami. Křížková in Mansfeldová (2002) rozlišuje
genderové teorie na základě hlavního důrazu, který jejich autoři tvorbě strategie
harmonizace práce a rodiny přikládají. Obecně by se daly rozdělit na teorie, které
reflektují při procesu kloubení práce a rodiny sociální podmínky a genderové
stereotypy, a na ty, které spíše reflektují vliv preferencí žen. Křížková (2011) uvádí,
že současné výsledky sociologických studií v české společnosti a v zahraničí
poukazují na význam strukturálních a normativních podmínek, které se jeví jako dvě
zásadní překážky při kombinaci práce a rodiny. Podle Cromptonové a Lyonnettové
(2005) je velmi složitý vztah mezi preferencí, jednáním a sociální identitou ženy (in
Křížková, 2011). Teorie R. Cromptonové a F. Harisové (1998) vycházejí
z předpokladu, že ženy na mikroúrovni (sleduje rozdíly mezi jednotlivci) konstruují
své pracovní příležitosti podle svých možností v životě. Tyto možnosti jsou
ovlivněny tím, jak ženy vnímají své šance v kontextu objektivních strukturálních
podmínek. Podle Cromptonové a Harisové tedy neexistuje určitý typ ženy, volba
životního stylu je komplexním souhrnem okolností, které preference nedeterminují,
ale spoluvytvářejí (in Vohlídalová, 2006).
Osobně se na základě mých výsledků u této specifické skupiny žen přikláním k teorii
preferencí, ráda bych ale doplnila, že její konkrétní podoba do značné míry podléhá
individuálnímu uspořádání hodnot a rolí. Reflektuje odlišné potřeby žen, které se
v průběhu času a vlivem okolností mění. Okolnostmi mohou být například
strukturální omezení (Křížková, 2011). Zkušenosti žen se samozřejmě liší v kontextu
sociálních podmínek – ženy, které odpovídají mému vzorku, vzdělané a vstupující do
zaměstnání po roce 1989, mají jiné možnosti, než ženy s nižší úrovní vzdělání a
jiným datem narození (Křížková, 2011). Zajímavé srovnání by proto mohlo
proběhnout s ženami, které zůstávají po celou dobu rodičovské dovolené doma.
Předpokládám, že u této skupiny žen, budou strukturální faktory významným vlivem
podílejícím se na jejich rozhodování.
Pro výzkum, který jsem dělala já, je náročnější zmapovat tyto překážky, neboť si
strukturální omezení nemusí ženy uvědomovat a tedy je ani verbalizovat. Primárně
pracuji s jinými proměnnými, což ale neznamená, že v životě žen strukturální faktory
nehrají žádnou roli.
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Typologie žen na základě „teorie preferencí“
Hakimová (2010) v rámci své teorie preferencí rozlišuje tří skupiny žen, které určila
na základě jejich životních stylů. První skupinu tvoří ženy, které se zaměřují na
rodinu, druhou pak ženy, které se orientují na práci, a třetí skupina žen je adaptivní.
Aktérky mého výzkumu by podle tohoto rozlišení spadaly do skupiny adaptivní –
snaží se kloubit rodinu i práci. Nehledě na jejich předchozí předpoklady či plány,
jsou pro ně obě oblasti důležité. Hakimová (2006) uvádí, že je tato skupina žen, na
rozdíl od zbývajících dvou, nejpočetnější. „Adaptivní ženy“ chtějí získat z obou
oblastí to nejlepší, nemají striktně fixované priority, dokonce se tyto priority v čase
mohou měnit. Některé autorky podle Vohlídalové (2006) teorii vytýkají nedostatečné
vysvětlení změny priorit v životě ženy. Gersonová (1985) oproti Hakimové vhodně
doplňuje dynamickou složku a vliv normativních a strukturálních faktorů, protože:
„klade důraz na to, že se orientace a preference žen v průběhu jejich života mění
v reakci na vnější strukturální a kulturní bariéry i příležitosti účasti na trhu práce a
péče o děti.“ (in Křížková, 2011, s. 32). Typologii žen, kterou Gersonová stejně jako
Hakimová zavádí, přidává kulturně-sociální rozměr. Gersononová svou typologii žen
sdružuje do čtyř základních skupin, u kterých primárně reflektuje výchovné zázemí a
změnu orientace v dospělosti. Rozlišuje ženy, které byly vychovány více tradičně,
normativně a jejichž orientace se nezměnila, od těch, kterým se orientace změnila a
zaměřily se na práci či se snaží o její harmonizaci s rodinou. Je zřejmé, že další
skupinou musí být ženy, které byly vychovány k orientaci na sféru mimo domácnost
a jejichž zájem se nezměnil, a ty, které se zaměřily později na domácnost (Křížková,
2011). Nemohla bych na základě získaných dat rozlišit, zda byly ženy v mém
výzkumu vychovány s orientací na domácnost, či na sféru mimo domácnost.
Všechny ženy se v průběhu rozhovorů nevyjádřily k tomu, v jakém prostředí
genderového uspořádání byly vychovány. Mohou pouze vycházet z obecných,
sociálně-společenských podmínek, které před rokem 1980 v naší společnosti
panovaly. Zdá se, že určitým vodítkem pro pochopení původního rodinného zázemí
může být také podpora rodičů, primárně matek, kterou ženám dávají. V míře
praktické – pomáhat například při hlídání; a emoční – podporovat dceru v rozhodnutí
kloubit rodinu a práci. Ale ani toto tvrzení nemusí být správné, neboť matka může
dceru podporovat a tím plnit své tradiční poslání ženy. Není neobvyklé, aby byla
matka dceři k dispozici i v době její dospělosti, nezávisle na tom, zda s jejím
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rozhodnutím kloubit rodinu a práci souhlasí. A tedy nezávisle na tom, zda byla dcera
vychována více anebo méně tradičně.
Příčiny změny orientace žen
Výzkumy a poznatky jednotlivých teoretiků zabývající se harmonizací práce a rodiny
uvádějí nutnost vysvětlit, jakým způsobem probíhá změna priorit, potažmo
hodnotové orientace ženy, v čase. Hakimová sice tuto změnu připouští, ale sama dále
nerozvíjí její příčiny. Gersonová (1985) reflektuje změnu vlivem sociálních a
kulturních vlivů, zohledňuje spíše vnější strukturální faktory před faktory
individuálními. Na základě svého výzkumu mohu doplnit, z jakých příčin může
docházet ke změně orientace ženy z rodiny na práci a naopak. Přestože je oblast
osobního a profesního života společností vnímána jako „neharmonická“, vyžadující
mnoho speciálních strategií pro její slaďování, může mít jedna oblast pro druhou
zástupný charakter, a priority žen se tedy mohou měnit. Význam těchto oblastí se
může v čase překrývat. Proto ženy, které nenašly uspokojení v osobním životě,
koncentrovaly svou pozornost na práci, kde se jim této potřeby, například skrz
kompenzaci, dostávalo. Tímto způsobem svou neuspokojivou osobní situaci řešila
Erika a Gabriela, které nemohly dlouhou dobu založit s manželem rodinu. Pokud
by svou pozornost koncentrovaly pouze rodinným směrem, nezískaly by tím
uspokojení, neboť nemohly naplnit v danou chvíli roli matky, po které toužily. Jejich
pozornost se proto orientovala na profesní život, kde kýžený pocit uspokojení
přicházel skrze pracovní seberealizaci. Tuto myšlenku podporují práce Barnettové a
Hydeové (2010), z výsledků jejich výzkumů vyplývá, že ženy, které zastávají více
rolí, mohou neúspěch jedné vyvažovat úspěchem druhé a vlivem toho získávat
náhradní uspokojení.
Změny preferencí vysvětlují také průzkumy veřejného mínění Sociologického ústavu
AV ČR (Křížková, Hašková, 2003), z nichž vyplývá, že se význam nejdůležitějších
hodnot, tj. rodiny a práce, v průběhu životního cyklu života ženy mění. Podle tohoto
výzkumu je zejména věkové pásmo mezi 33 až 44 let fází, kdy pro ženy vrcholí
hodnota rodiny, a naopak v rozmezí mezi lety 45 až 59 nabývá na významu práce.
Životní cyklus a společenský vývoj je podle Křížkové (2002) tím, co ovlivňuje
chápání a význam rolí. Proto může být určité období ženy naplněno jinou představou
o tom, co ve svém životě považuje za významné a kam tedy obrací svou pozornost.
Z výsledků empirické části vyplývá, že význam práce pro většinu respondentek
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kulminoval ještě před tím, než se staly matkami – práce pro ně měla zásadní význam
a představovala jednu z hlavních hodnot. Téměř všechny ženy byly s podmínkami
své práce a profesního postavení v době narození svých dětí spokojené. Toto tvrzení
nevylučuje, že by ženy nechtěly dále kariérně stoupat – vnímala jsem rozdíl
v prožívání mateřství u žen, které mají další profesní ambice a těch, kterým dosažená
pozice vyhovuje. Z výzkumu se dá vyvodit, že všechny ženy byly se svou profesní
postavením natolik spokojené, aby se mohly určitou dobu věnovat převážně
mateřským povinnostem. Pokud si ženy zvykly na určité pracovní tempo a jejich
harmonogram byl detailně naplánovaný, představa činnosti, která bude spojená
převážně s péčí o dítě, může symbolizovat skoro strach z „nenaplnění“. Vztah mezi
potřebou svůj čas reálně zaplňovat společensky přínosnou činností a být s dítětem
doma, může znamenat náhlé „odříznutí“, většina žen se proto snažila zůstat
v kontaktu s prací i poté, co měly novorozeně doma. Ženy tím chtěly zabránit
sociální izolaci a jednostranné seberealizaci, která by se mohla stát ubíjející
stereotypní činností. Téměř všechny aktérky upřednostňovaly před narozením dětí
veřejný život před svým soukromým. Oblast toho, co je vnímáno jako soukromé a
veřejné z pohledu genderového uspořádání, sleduje H. Havelková (1995).
Rozlišení soukromého a veřejného v kontextu genderových rolí a identity žen
Podle Havelkové jsou pojmy označující soukromé a veřejné značně pohyblivé, neboť
odpovídají spíše stavu: „mezi individuem a společností či rodinou a státem, mezi
veřejnoprávními a soukromoprávními ustanoveními a podobně.“ (1995, s. 1). Ani
toto dělení však není, jak Havelková uvádí, optimální. Spíše se jedná o dvě polohy
existence života jedince, jejichž určení je spíše filosofické. Irene Théry (2000) zavádí
tzv. smíšený model, který je novou alternativou umožňující o rolích mužů a žen
v kontextu soukromé a veřejné sféry přemýšlet jinak. Příklady z historie, ale i
současné doby ukazují, že byla ženě přisuzována výhradně oblast soukromá a podle
toho její domácí orientace a následná dělba práce na mužskou a ženskou. Théry
vyjadřuje přerod, kdy přestává fungovat původní „gender kontrakt“, ale nový,
smíšený model, není ještě ve společnosti uplatňován, protože je na samém začátku
(in Křížková, 2000). Muži nepronikají natolik do domácí sféry, což pro ženy
představuje dilema mezi rodinou a prací, které řeší na individuální úrovni. Théry se
domnívá, že je třeba: „dosáhnout zaměnitelnosti sociálních rolí muže a ženy, která
bude založena na rovnosti a rozdílnosti.“ (in Mansfeldová, 2002, s. 158).
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Genderová role je spojována s očekávaným chováním, tedy tlakem zvenku. Podle
Janošové (2008) jsou genderové role souhrnem představ, jací muži a ženy jsou, i
toho, jací by měli být. V kontextu tohoto tvrzení lze vnímat normativní složku role,
která vychází ze společenského tlaku a požadavků, jež jsou na jednotlivé role
kladeny. Rozdíl genderových rolí je podle Janošové (2008) kulturně determinován,
pohled na muže a ženy se napříč jednotlivými společnostmi liší.
Gjuričová (1999) uvádí, že jsou genderové role provázány s genderovými stereotypy,
jež „ovlivňují myšlení žen a mužů na jedné straně a sociální prostředí a společenské
instituce na straně druhé.“ (In Mansfeldová, 2002, s. 150). Tyto stereotypy jsou
velmi úzce provázány s tzv. genderovým kontraktem, o kterém jsem se zmiňovala
výše v souvislosti se „smíšeným modelem“ I. Théry. Genderový kontrakt je
souhrnem, konceptem poskládaných pravidel a zdánlivě logických soudů týkajících
se vymezených rolí mužů a žen. (Křížková, in Mansfeldová, 2002).
Přestože současná společnost nepřipisuje na základě pohlaví ženám a mužům
dominantní oblast působení, může být pro ženu, které byla práce před příchodem dětí
prioritou (pro většinu respondentek mého výzkumu byla), genderová identita
zdrojem konfliktů. Ještě předtím, než se budu věnovat tématům na to navázaným,
objasním rozdíl mezi identitou a rolí. Identita je vědomí sebe sama, podle Janošové
(2008) je tvořena atributy, jež jedinec prožívá jako sobě vlastní. Mezi rolí a identitou
existuje vztah, ale ne mechanický přenos. Identita se může i vůči rolím aktivně
vymezovat. Genderová identita je součástí Já - její komponenty se nemusí vždy
veřejně projevit -, u genderové role je to spíše naopak. Podle Janošové bývá „určitá
část rodové role zpravidla prožívána jako nesouhlasná se sebepojetím, jako egodystonní.“ (Janošová, 2008, s. 42).
Vznikající nesoulad může vygradovat v konflikt, jehož východiskem může být podle
Paulíka (2010) také odmítnutí genderové role. Křížková (2002) uvádí, že jsou na
ženy, které mají jako svůj hlavní zájem profesní realizaci, uplatněny tlaky a sankce
vyvíjené sociální kontrolou společnosti. V ženách se sváří představa toho, co by
měly dělat jako matky a co by měly dělat jako profesně úspěšné ženy. Tlaky vyvíjené
sociální kontrolou společnosti ženy v tomto výzkumu explicitně nereflektovaly.
Jediná Anna uvádí negativní sociální zkušenost v tomto směru: „Samozřejmě
spousty lidí mě třeba odsuzovalo za to, že já si tady chci na mateřský rozjíždět
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nějakej nesmyslnej projekt a dítě odložím do školky, takže to bylo takový to, že jsem
to pak hodně vnitřně řešila, už jenom z toho důvodu, že se pár lidí do mě pustilo.“
Pohlavně-genderový řád je pravděpodobně jednou z příčin, proč si ženy, které se
pohybují více ve veřejné sféře, připadají svým postavením nepatřičně. Podle
Rubinové je každá společnost organizována na základě tohoto řádu – jako způsobu
určité sociální organizace, jež určuje a vytváří základy dané společnosti. (in
Chodorow, 1999). Přestože podle Křížkové (2002) současná česká rodina počítá
s finančním příjmem otce i matky, jsou ženské rodinné role vystaveny konfliktu
s rolemi profesními.
Harmonizace práce a rodiny
Hakimová (2010) zdůrazňuje, že konflikt mezi soukromou a veřejnou sférou značně
komplikuje kloubení, tedy harmonizaci. Konflikt je podle ní neměnný a je stále
přítomný. Žena je nucena zvolit prioritu a vynaložit úsilí k jejímu dosažení.
Společnost a potažmo ženy samotné podle výzkumů veřejného mínění vnímají
konflikt mezi rolemi pracovními a rodinnými. Přestože sociologická šetření v české
společnosti ukazují, že kloubení, aniž by jedna role strádala, je v představách Čechů
značně obtížné až nemožné, sociologické výzkumy se samotnými ženami to
neprokázaly. Podle Křížkové (2002) ženy chtějí kloubit rodinu a práci. Velká část
z nich dokonce vnímá, že tento stav dobře zvládá (Křížková, in Mansfeldová, 2002).
Podle analýzy získaných dat mohu určit, že některé ženy byly s harmonizací práce a
rodiny téměř zcela spokojené, jiné uváděly více problematických momentů. Tyto
problematické momenty se více než provozních záležitostí týkaly jejich osobního
prožívání, které se odvíjelo podle konkrétní podoby harmonizace práce a rodiny a
dalších proměnných. Prakticky jsem na to narazila v empirické části, když jsem
popisovala způsob, jak ženy prožívají prolínání práce a rodiny a jak vnímají proces
kloubení. Chantal uváděla negativní emoce, které pociťuje, když se role matky a
podnikatelky střetávají. Z jejího vyprávění mohu označit její prožitek jako „konflikt
rolí“ na intrapersonální úrovni. Chantal role prožívá jako protichůdné - když zastává
jednu, vylučuje tím druhou. Podle Paulíka je podstatný: „souhrn očekávání lidí
z okolí jedince, která se pojí s postavením, jež tento jedinec má.“ (Paulík, 2010, s.
53) Přičemž je důležité, jak těmto očekáváním jedinec, v tomto případě žena, rozumí.
Křížková považuje za významné, jak tuto konstrukci (genderových stereotypů a
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ženských rolí) žena vnímá a jak s ní sama pracuje v kontextu její vlastní životní
strategie (in Mansfeldová, 2002).
Kloubení rolí se věnují Barnettová a Hydeová (2001), které zastávají názor, že
naplňování více rolí je pro ženy (ale i muže) větším přínosem, než kdyby se
zaměřovaly výhradně na jednu z nich. Teorie expanze (expansionist theory) podle
autorek dokládá, že potřeba člověka působit ve více rolích je důležitá, neboť rozvíjí
jeho schopnosti a zdravé sebepojetí. Přirozená angažovanost člověka v různých
oblastech přispívá k jeho životní spokojenosti. Autorky ve své studii přihlížejí
k počtu rolí a časovým investicím do nich – reflektují jejich kvalitu i kvantitu. Příliš
velký počet různých rolí ochuzuje jejich kvalitu a velká časová investice do jedné
z nich neznamená její příznivý účinek. V neposlední řadě zohledňují postoj ženy či
muže ke své roli – pokud je kladný a osoba je přesvědčená o tom, že role, kterou
zastává, jí přísluší, bude pro ni přínosem. Pokud se s rolí neztotožňuje, může vznikat
nesoulad a případný konflikt.	
  
Přijmout jinou roli, než kterou se mnou druzí mohou spojovat, vyvolává nejenom u
Františky nejistotu: „Když přijdete domů a teď vidíte, jak ta chůva to tam vyžehlila,
zvládla se starat o Niky a pak si připadáte samozřejmě jako určitej blbec, chvilku, že
vlastně vy tohleto nedáváte a já vím, jak jsem se dřív koukala na ty slečny, na ty
matky, kterým jsem hlídala děti, protože jsem kdysi taky vyjížděla do zahraničí,
prakticky au-pair, já jsem vlastně na to koukala skrz takový zrcátko, jako neschopný
ženský, který si nedokážou doma uklidit, tenkrát.“ Tento příklad ukazuje, jak může
být pro ženu obtížné identitně přijmout roli, kdy jako žena-matka nenese
odpovědnost za svou vlastní domácnost, a jak se mohou představy s tím spojené
v průběhu času měnit – jako mladá považovala ženy, které využívají služby au-pair,
za neschopné. Křížková (2011) tyto okolnosti vysvětluje: „To, jak ženy jednají a kým
se cítí ve svém životě být, nepředstavuje žádnou fixně danou skutečnost, jelikož se
jedná o proces, v jehož rámci se preference, jednání a identity sobě navzájem
přizpůsobují.“ (Křížková, 2011, s. 33).

Specifické strategie žen pomáhající ke slaďování rodiny a práce
V této části práce budu konkretizovat specifické strategie, které jsem v analýze
rozhovorů u jednotlivých žen nalezla. Strategie, které budu postupně uvádět a
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popisovat, nejsou ani nemohou být užitečné vždy pro všechny ženy, přesto je mezi
nimi možné nalézt mnoho podobností. Většina uvedených strategií je u konkrétní
ženy nějakým způsobem modifikována a plní svůj účel v daných podmínkách.
Křížková (2002) prezentuje výzkumy, které ukázaly potřebu až nutnost žen vytvářet
specifické individuální strategie, jež aktérkám pomáhají k harmonizaci práce a
rodiny. Tyto strategie jsou více či méně promyšleným způsobem k dosažení určitého
cíle, který se odvíjí v závislosti daných podmínek a možností definovaných
samotnými aktérkami a jejich cíli. Tyto strategie jsou nejenom důležité
z pragmatických důvodů – týkají se realizace procesu kloubení, ale především jeho
prožívání (Křížková, 2002).
Konkrétní strategie, které ženy v procesu kloubení využívají, jsou:
„Behaviorální strategie jako ohraničení role“; „Kloubím, a proto nemůžu být
perfektní“; „Strategie vyvažování rolí“; „Strategie modifikace role, kvalita je nad
kvantitou“; „Dítěti prospívá, když není stále s matkou“; „Strategie zajistit nejlepší
hlídání“ a „Strategie úsporného šetření času“.

„Behaviorální strategie jako ohraničení role“
Aby bylo jasně dané a zřetelné, kdy jedna role končí a druhá začíná, využívají
některé zkoumané ženy téměř behaviorální strategie – převléknutí do „kostýmku“ či
„maminkovských šatů“. Pro tento okruh žen je typické, že na sebe kladou velké
nároky a své role chtějí zastávat co nejlépe, proto jejich vzájemné prolínání a
narušování může způsobovat znejistění a obavu, že by jedna role druhou omezovala
a zabraňovala by ji potom 100% naplňovat. Ženy pomocí této metody jasně
ohraničují, v jaké roli se právě nachází. Ženy proto reflektovaly, že pokud jsou
v práci, soustředí se výhradně na práci, pokud jsou doma, věnují se maximálně dítěti.
Během rozhovorů jsem se také setkala s potřebou žen jasně rozlišit prostor rodiny a
prostor práce a tedy i role, které s tím souvisí. Ženy verbalizovaly: „odpoledne jsem
za tu mámu“, „odpoledne mám maminkovský povinnosti“. Verbalizace a změna
toho, jak žena vypadá, ovlivňuje její jednání a prožívání. Dává jí to vědomí lepší
strukturace a tím také pocit, že může v obou rolích dobře fungovat.
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„Kloubím, a proto nemůžu být perfektní“
Než popíšu tuto konkrétní strategii, ráda bych nastínila teoretické předpoklady, které
se s ní pojí. Křížková (2002) uvádí, že je konflikt rolí u žen v náročných a prestižních
profesích uplatňován ještě výrazněji než v jiných méně vážených profesích. Žena se
musí vyrovnat s větším tlakem, který prožívá v osobním i profesním životě.
S náročností profese roste aktivita ženy, která není podle: „genderových stereotypů
slučitelná se stoprocentním výkonem rodinných rolí a naopak.“ (Tuček, in
Mansfeldová, 2002 s. 157). Uvědomění si nemožnosti podat stoprocentní výkon,
který autorka uvádí, koreluje s příklady mnou zachycených postřehů. „Role ovšem
neobsahuje jen návod, ale i závazek, který může být rovněž silně zatěžující.“ (Paulík,
2010, s. 123). Ženy cítí závazek a odpovědnost, aby role nejenom naplňovaly, ale
činily tak maximálně dobře. Aktérky rozhovorů často uváděly potřebu zvládat
všechny role výborně. Pokud by si vnitřně připustily, že některou z nich výrazně
zanedbávají, mohlo by to ohrozit jejich sebepojetí a sebehodnocení. Jsou to nejenom
ony samy, které na sebe mají vysoké nároky, ale snaží se naplňovat také očekávání
ostatních, jež osobně pociťují. Tímto jednáním se vystavují tlaku, který se vlivem
situací, do kterých se dostávají, cyklí, proto připouští, že nejde, aby fungovaly
totožně jako před narozením dětí. Aktérky během rozhovorů reflektovaly, že nejsou
schopny naplňovat své „standardy“ a být ve všech ohledech perfektní tak, jak byly
dříve zvyklé, například Dana: „já jsem byla vždycky zvyklá, tím přístupem naplňovat
ty očekávání ostatních, ale najednou já jsem si všimla, že nemůžu naplnit očekávání
všech, naplnit hned všechny role, který bych chtěla“, podobně uvádí Hana: „Musí se
to brát, že člověk není úplně ve všem perfektní v tu chvíli, protože jak se vám narodí
to dítě, tak kus toho mozku přestane úplně fungovat a na to žena v businessu není
zvyklá.“ A Františka: „Já si myslím, že ve chvíli, kdy děláte tady ty věci dohromady
všechny, tak nemůžete zvládat úplně všechno, nejde to. Je to samozřejmě o tom, jaký
máte svoje nastavení, jak moc jste pečlivá, náročná na tyhle věci“.
Za rozhodnutím žen přijmout fakt, že už nemůžou být ve „všem perfektní“, stojí
jejich vlastní motivy. Tyto motivy jsem přehledně uváděla v rámci jednotlivých
kapitol. Většinou se jednalo o snahu žen naplňovat obě oblasti, protože by se pouze
v soukromé necítily dostatečně zaktivizované. Svobodně přijímají kompromis (i
když ne vždy snadno), že nebudou schopny zvládat vše na takové úrovni, jak byly
dříve zvyklé
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„Strategie vyvažování rolí“
Některé ženy dokonce explicitně reflektují problematiku, se kterou se kvůli mnoha
rolím, jež zastávají, osobně potýkají. Dana k tomu uvádí: „Když chcete stíhat děti a
práci a všechno okolo a partnera, tak mám za to, že to jde vždycky na úkor něčeho a
je důležitý dlouhodobě po delších časových intervalech to vyvažovat, aby to nebylo
pořád na úkor jedné té role, protože dlouhodobě ta role strádá, ať už je to vztah nebo
jste to právě vy.“ Dana využívá strategii „vyvažování“, která obnáší důležitou
sebereflexi. Podle Paulíka (2010) je v této situaci nutné vyhodnotit, kterou roli žena
upřednostní a bude na ni koncentrovat svou pozornost.
Strategii vyvažování rolí jsem na základě analýzy rozhovorů nejvíce nacházela
v kontextu partnerských, manželských vztahů. Ženy si vzhledem ke své vytíženosti
uvědomovaly, že je potřeba partnerský vztah, který většina z nich na chvíli
upozadila, ošetřit. Nejlépe to vystihuje rozhovor s Františkou: „Hlavní cíl toho
soužití, nastavit to, aby tam byl i ten čas jenom pro vás, protože to období přece
jenom toho, kdy jsme se věnovali jenom jí a čistě jí, bylo relativně dlouhý a cejtili
jsme, že by se to mohlo začít propadat někam, odkaď to jde potom hodně špatně
nahoru a řeší se to trošičku jinýma způsobama, než by se to mělo řešit, takže to je teď
hlavní úkol, hlavní mise.“
„Strategie v kontextu mateřství“
Nejcitlivější oblastí pro zkoumané ženy, jak vychází z analýzy rozhovorů, je
mateřství. Aktérky prožívaly skrze mateřství nejvíce nejistot. Bylo to ovlivněno
pravděpodobně tím, že ženy akcentovaly mateřství na „plný úvazek“, uvědomovaly
si současné klima společnosti, která není nastavená pro to, aby jim s péčí o dítě
pomáhal významně i jiný pečující než ony samy.
Před samotnou reflexí využívaných strategií žen uvedu teoretické podklady, které
nastíní a vhodně doplní tuto kapitolu. Podle Dudové normativní představa správného
mateřství a péče o dítě „stigmatizuje a ostrakizuje „jiné“ matky – ženy, které z
různých důvodů nemohou nebo nechtějí přijmout kulturou předepsané podmínky, a
přesto se domnívají, že dělají v dané situaci pro své děti to nejlepší.“ (Dudová, 2007,
s. 25). Chodorow (1999) si všímá, že matky v naší a ve většině dalších společností,
nesou primární odpovědnost za péči o děti. Nehledě na průběh posledních desítek let,
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kdy se ženy začaly více zapojovat do společenského života, zůstala péče o děti stále
především na nich samotných. Mateřství a s ním spojená starost, potažmo výchova,
je stále jednou ze základních univerzalit novodobé společnosti. Vzhledem k
biologické provázanosti matky a dítěte – nejen v průběhu těhotenství, ale také po
narození, kdy matka dítě kojí, byly tyto podmínky vnímané jako neměnné.
Radka Dudová (2007) vymezuje normativní diskurz2„správného“ mateřství v České
republice. Tento diskurz určuje hranice správného a špatného mateřství. Vládnoucím
diskurzem je podle Dudové tzv. intenzivní mateřství: „Matka je zaměřena výhradně
na pečování o své děti, své vlastní zájmy ztotožňuje se zájmy svých dětí, případně je
staví do pozadí, věnuje svým dětem maximum své energie, času a citů. Podstatné je,
že ideologie intenzivního mateřství zároveň přijímá a posiluje tradiční pojetí
genderové dělby práce: od otcovství se stejné intenzivní a výlučné zaměření na dítě
neočekává.“ (Dudová, 2007, s. 25). R. Dudová předpoklady dobrého mateřství
následně sdružuje do třech bodů, které spolu s jednotlivými strategiemi žen, jež při
harmonizaci rodiny a práce využívají, představím.
První předpoklad dobrého mateřství: „Matka patří (k) dítěti“ – je mu
k dispozici pro jeho potřeby, rozvoj, upřednostňuje zájmy dítěte před svými
(Dudová, 2007).
Aktérky tohoto výzkumu považují ve svém životě důležité nejenom zájmy dítěte, ale
i své. Pro ženu zvyklou soustředit se na svou práci a tím potažmo na sebe, je
nepředstavitelné, aby se uzavřela sociálním kontaktům, které jsou na práci navázané.
Kdyby se ženy nerealizovaly i v jiné sféře, měly by pocit, že jim něco uniká, nebyly
by spokojené a následně by tím podle nich trpěly nejen ony samy, ale i dítě a partner.
„Strategie modifikace role, kvalita je nad kvantitou“
Respondentky mého výzkumu nejvíce znejišťovalo množství času, které s dítětem
tráví. Ženy využívaly strategie „modifikace role“ – předefinovaly, přeznačkovaly,
co znamená být dobrou matkou, aby to korespondovalo s jejich přístupem.
V případě, že ženy dosahují naplnění v pracovním prostředí a vnímají, že by dítěti
nemohly věnovat více času, protože by nebyly spokojené, jsou schopné množství
času stráveného s dítětem vynahrazovat jeho kvalitou. Spíše než o kvantitě
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chápáno jako hledisko toho, jak se o daném jevu mluví, píše a hovoří
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stráveného času je to podle nich o kvalitě. Ženy se většinou shodly, že je pro dítě
důležitější, aby byly ony samy spokojené a daly dítěti z vlastní vůle „maximum ze
sebe“, než aby byly nešťastné a byly s dítětem sice o poznání více, ale přenášely na
něj své negativní pocity. Tento poznatek koreluje s výzkumem Křížkové:
„manažerky jdou v obhajobě této strategie dokonce tak daleko, že převrací tradiční
stereotypní názor o tom, že rodina trpí, pokud se jí žena naplno nevěnuje, a tvrdí, že
rodina by trpěla v důsledku pocitů frustrace, které by tyto ženy prožívaly, kdyby se
nemohly realizovat v práci.“ (Křížková, 2002, s. 38). Jedná se tedy o podobný
mechanismus předefinování, který jsem uváděla výše. Aktérky chtějí s dětmi strávit
čas co nejvíce „efektivně a produktivně“ – vymýšlí pro dítě speciální aktivity i
v době, kdy jiné matky na rodičovské dovolené připravují děti ke spánku, jako
například Hana: „Kamarádka, která je třeba celý den s dítětem, tak už v pět se jí
nechce nic dělat, že už je to podvečer, pro mě je to o tom, že já jdu ještě támhle a jdu
s ní klidně ještě na to plavání, jdu s ní ještě támhle do parku, protože prostě jsem
přišla z tý práce a chci si ji užít.“
Druhý předpoklad dobrého mateřství: „Dítě by mělo být do tří let s matkou“ –
tento postoj potvrzuje také sociální politika státu (Dudová, 2007).
Intenzivní trávení času s dítětem do jeho tří let věku je pro aktérky mého výzkumu
nereálnou představou. Všechny ženy se přibližně po půl roce rodičovské dovolené
začaly do práce opět intenzivněji zapojovat. Předpoklad návratu do práce také
souvisel s pozicí v zaměstnání a předem domluvenými podmínkami. Každá z žen
intenzivně řešila, jaký náhradní způsob péče pro dítě zajistit. Některé z nich čelily
v tomto smyslu větším dilematům, neboť byly (alespoň zpočátku) více nejisté
postupem, který pro zajištění náhradní péče zvolit. Podpora sociálního okolí byla pro
ženy v tomto směru velmi důležitá, neboť je ujišťovala o správnosti rozhodnutí.
Anna dokonce uvádí: „Vlastně to rozhodla hláška mojí kamarádky, když jsme byly
na pískovišti (…), prostě hrál si s dětma a ona říkala, vždyť on je úplně školkový dítě,
nevím, co řešíš (…) já jsem se tenkrát hodně uklidnila, protože jsem to vnitřně
samozřejmě hodně řešila.“
„Dítěti prospívá, když není stále s matkou“
Pro zkoumané ženy je velmi důležité, aby samy sebe považovaly za dobré matky.
Chtějí mít jistotu, že pro své děti dělají maximum. Všechny ženy také zhodnotily, že
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je pro dítě vhodné, prospívá mu, když tráví čas s někým jiným než výhradně s
matkou. Cecílie, která se snažila nehodnotit jiné výchovné postupy, uvádí: „Jedno
z mála budu soudit, tak si myslím, že tohle bylo super a je pro ni, to že strávila hodně
času i normálního s tátou i s mámou.“ Podle názorů některých žen, jako například
Chantal, je vhodné, aby na dítě působil výchovně někdo jiný, a to co nejdříve: „Já si
myslím, že čím dřív půjdou od maminky, nebo čím dřív se do tý výchovy zapojí jiný
lidi a instituce, tím líp. Rozhodně nejsem zastáncem toho, aby byly jenom s tou
maminkou, opravdu jako na ni navázaný a slýchám plno takových, nejlíp dítě
vychová matka a mělo by s ní bejt do pěti let a doma budou dělat různý koláže a
takový věci, ne, rozhodně ne.“
„Strategie zajistit nejlepší hlídání“
Aby matka mohla naplňovat svou profesní roli, musí svěřit dítě do péče druhé osobě,
což je pro ni velmi citlivé téma. Badinterová (1998) uvádí, že je pro matky dětí do tří
let velmi složité rozhodnout, jaká typ péče zvolit. Autorka reflektuje, že tato
problematika má dva aspekty – hmotný, tj. komu dítě do péče svěřit, a
psychologický, tj. zda bude dítě šťastné. Preferenci žen na základě mého výzkumu
potvrzují výsledky jiných empirických výzkumů. Podle Höhneové rodiče malých
dětí upřednostňují před institucionální péčí domácí výchovu (in Mansfeldová, 2002).
Jak jsem uváděla v praktické části, žádné z dětí nenavštěvovalo školku či jesle před
dovršeným prvním rokem. Většina žen využívala služby placené chůvy, které jsou
podle Souralové (2012) alternativním, nikoli zástupným řešením péče o děti – matky
děti do jeslí nedávají záměrně, neboť je nepovažují za nejlepší způsob péče. Nejistota
žen, kterou jsem specifikovala výše, souvisí nejenom s množstvím času, které dětem
věnují, ale také se zajištěním vhodné péče. Strategií žen byla co nejlepší možná péče,
aneb, „když nemůžu být s dítětem já, musím najít někoho, kdo se o něj postará na
špičkové úrovni“. Matky vyhledávaly chůvy, které budou dítě individuálně rozvíjet,
budou s ním pracovat a dítě s nimi bude šťastné. Důležité je, aby matky chůvám
důvěřovaly – po stránce výchovné, ale i profesní (budou chodit včas, dodržovat
smluvené podmínky,…).
Delegace péče o děti souvisí s dvěma trendy, podle Cromptonové a Lyonettové
(2006) nebyla rovnováha veřejného a soukromého života v minulém tisíciletí
vnímána za problematickou, neboť muž zajišťoval finanční náklady rodiny a žena
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primárně starost o domácnost a děti. Se vzrůstajícím počtem žen, které usilují o vstup
na pracovní trh, vzniká vyšší potřeba zajistit náhradní péči o děti (in Souralová,
2012). Potřeba žen zabezpečit nejvhodnější péči oslabuje ideál „intenzivního
mateřství“, který jsem specifikovala výše, na dvou úrovních: „1. Ženy, které
z nějakého důvodu intenzivně nepečují o své děti (…) narušují ideál oddané matky,
dobré matky a vzhledem k neoddělitelnosti mateřství a ženství dochází ke
zpochybnění nejen jejich mateřské role, ale také ženství jako takového. 2. Ženy, které
jsou placené za péči o děti, nabourávají ideál péče motivované láskou k dětem
vyvěrající z „ženské přirozenosti“ a biologického mateřství.“ (Souralová, 2012, s.
34). Navíc ženy vybírající si chůvu, profesionálku, narušují předpoklad, že by
všechny ženy byly vhodnými pečovatelkami. Schopnost pečovat se pak jeví jako
odbornost, pro kterou ženy mají určitý předpoklad. Hlavní um ale spočívá ve
speciální kvalifikaci. Žena se pak tedy přirozeně nerodí jako pečovatelka, ale vlivem
různých okolností se jí stává (Souralová, 2011).
Třetí předpoklad dobrého mateřství: „Správná žena zvládne všechno sama“ –
obejde se bez pomoci placených služeb, maximálně využívá pomoci vlastní
matky či tchýně, které tím zároveň plní předpoklad diskurzu mateřství, být
svému dítěti k dispozici. (Dudová, 2007).
Starost o domácnost bývá často s péčí o děti spojována. Přestože ženy, které se
účastnily mého výzkumu, pracují, přijímají tradiční model, kdy péči o domácnost
zajišťují přímo ony samy anebo samy vyjednávají placenou výpomoc. Podle
Křížkové (2002) je směrodatné (pro přerozdělení činností v rodině), jaký přístup má
ke genderovým rolím žena sama – tedy nikoliv její okolí a partner. Ráda bych
doplnila, že přístup ženy na základě analýzy získaných dat opravdu značně ovlivňuje
potřeba vše zvládat sama, která je praktickou ukázkou mít nejenom věci pod
kontrolou (locus of control), ale sama se také přesvědčovat o vlastní schopnosti
vypořádat se se všemi rolemi (self-efficacy), a to buď v míře, kdy se postará o chod
domácnosti žena individuálně, či zařídí placenou výpomoc.
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„Strategie úsporného šetření času“
Křížková (2002) na základě empirické studie uvádí strategie rozdělení práce
v domácnosti, které spočívají v přijetí či nepřijetí genderově zakotvené role a
následné odpovědnosti či neodpovědnosti za její domácnost. Aktérky mého výzkumu
se odpovědnosti nevzdávají, nezávisle na tom, kdo přímo služby zajišťuje, jsou ony,
které za jejich vykonání zodpovídají. V tomto smyslu je to tedy genderově tradiční
rozdělení rolí v partnerském vztahu. Vzhledem k okolnosti, že „svou“ genderovou
roli v tomto ohledu přijímají, musí si identitně „obhájit“, proč některé z nich
využívají placenou pomoc. Pomocnou strategií je tzv. úsporné řešení času. Ženy
reflektují, že se raději budou věnovat příjemným a podstatným aktivitám (samy sobě,
dceři, partnerovi,…) a tudíž přenechají hlavní péči o domácnost někomu jinému.
Kdyby tak neučinily, ochudily by se tím o čas a tyto domácí aktivity by probíhaly na
úkor jiných významnějších záležitostí.
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Závěr
Diplomová práce na téma „Životní strategie úspěšných žen s dětmi ve vztahu k
osobnímu a profesnímu životu“ měla za cíl identifikovat specifické strategie, jež
aktérky využily při kombinování mateřství s profesním životem. Tato práce rozvíjí
současné a velmi populární téma, které je na akademické půdě zkoumáno primárně
z pohledu sociálních a ekonomických věd. Jedním z cílů mé práce bylo nabídnout
pohled z jiné, psychologické perspektivy –	
   zprostředkovat odpovědi na otázky
týkající se životních strategií úspěšných žen, které se snaží kloubit rodinu a práci.
Práce slouží nejen ženám harmonizujícím obě oblasti, ale také budoucím matkám,
které přemýšlejí o svém profesním zapojení v průběhu mateřství. Příběhy, které
práce skrze rozhovory nabízí, mohou být ženám inspirací i prostředkem k zamyšlení
nad ideálem života, jemuž se chtějí přibližovat. Podle předpokladů bude realitu
harmonizace rodiny a práce řešit stále více žen, je proto nutné přinášet výzkumy,
které tuto skutečnost reflektují.
Kvalitativní výzkum, který jsem na základě stanovených cílů zvolila, zachycuje
životní realitu jednotlivých aktérek. Data jsem sbírala pomocí polostrukturovaných
rozhovorů, neboť jsem na začátku definovala základní okruhy témat, která jsem
chtěla v jejich průběhu postihnout. Pro pořizování rozhovorů jsem se inspirovala
narativně-biografickým přístupem, abych respondentkám při vyprávění ponechala co
největší prostor. Získané informace jsem následně velmi důkladně analyzovala
pomocí otevřeného a axiálního kódování. Komplexní analýza všech rozhovorů
vyústila v identifikaci pěti základních témat. Výsledkem tohoto postupu bylo kromě
zodpovězení výzkumných otázek také interpretační schéma vysvětlující proces
kloubení.
V této závěrečné části shrnuji z mého pohledu nejdůležitější nálezy výzkumu, jež
předkládám ve stejném pořadí, v jakém byly položeny výzkumné otázky. První je:
Proč se aktérky rozhodly zachovat profesní život současně se svou mateřskou rolí?
Ženy se v rámci této studie vyznačují vysokou mírou vlastní aktivity, která se
projevuje nejenom v jejich profesním, ale také osobním životě. Aktérky si zachovaly
profesní život současně s mateřskou péčí z důvodu plné seberealizace, ke které
inklinovaly a která by se nemohla uskutečnit pouze skrze mateřství. Jak bylo
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zjištěno, mateřství ženy naplňovalo, ale pro některé z nich se po čase stávalo rutinní
záležitostí. Podle výsledku analýzy potřeba žen angažovat se v různých oblastech
korelovala s vysokou mírou „internal locus of control“ a „self efficacy“. Proces
kloubení ovlivňovaly nejenom osobnostní charakteristiky respondentek, ale podílely
se na něm také situační podmínky. Životní styl žen předurčoval jejich hodnotovou
orientaci, která byla v kontextu první otázky velmi podstatnou, neboť specifikovala,
jaký význam práci jednotlivé aktérky přikládaly.
Aktérky se rozhodly zachovat profesní život současně se svou mateřskou rolí
především proto, že pro ně práce představovala společensky přínosnou činnost, jež
jim nabízí spokojenost. Jako hlavní pozitiva uváděly zejména rozvíjení sociálních
vazeb; sebevzdělávání a nové zkušenosti; pocit „budování a vytváření“ a prostor pro
sebe sama. Otázka financí se neukázala jako motivující, peníze představují spíše
příjemný vedlejší produkt práce. Společným jmenovatelem těchto pozitiv je tedy pro
všechny ženy seberealizace – a to nezávisle na motivaci, která tuto aktivitu
podněcuje. Práce je pro všechny ženy seberealizací, i když může nabývat různých
podob. Z terminologického hlediska bychom se zřejmě mohli dohadovat o tom, zdali
jako seberealizaci označovat i další identifikované funkce práce, kterými jsou a)
sociální prestiž a za b) kompenzace. Sociální prestiž se vyznačovala zejména
vnitřním tlakem k práci, který souvisel s užším i širším sociálním okolím. Ženy
pracovaly, aby následovaly to, co od nich společnost očekávala, a tím naplňovaly
představu o sobě jako o úspěšné ženě. Kompenzace se u žen projevovala při kloubení
rodiny a práce především vynahrazováním určitého pocitu nedostatku, který se v
průběhu jejich života objevil. Zajímavým zjištěním bylo, že aktérky kompenzující si
aktuální nerovnováhu v životě, tuto strategii reflektovaly, kdežto u žen, které
kompenzovaly negativní zkušenosti raného dětství a dospívání, se tak nedělo. Obě
skupiny žen hledaly náhradní uspokojení v profesní oblasti, neboť se jim ho v té
soukromé nedostávalo. Toto zjištění pokládám za velmi důležité, neboť vysvětluje a
vhodně doplňuje teorii preferencí K. Hakimové. Tímto výzkumem vysvětluji změnu
preferencí žen v čase – aktérka, která zastává více rolí, má možnost nespokojenost
jedné z nich vyvažovat spokojeností či úspěchem v druhé.
Druhá výzkumná otázka směřovala k faktorům, které pomáhají ženám vytvářet svou
identitu. Odpověď na druhou otázku přináší částečně otázka první – konstrukce
identity totiž přímo souvisí s naplňováním toho kterého typu motivace a tedy
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seberealizace. To, jak ženy jednají a kým se cítí být, nepředstavuje fixně danou
realitu. Jedná se o proces proměny preferencí a z nich vyplývajícího jednání v čase.
Všechny ženy se snažily harmonizovat práci a rodinu nehledě na míru, kterou
jednotlivým oblastem věnovaly. V ženách se svářela představa toho, co by měly
dělat jako dobré matky a jako profesně úspěšné ženy. Proto pro ně bylo identitně
obtížné přijmout roli, kdy jako ženy-matky nepřebíraly péči o domácnost a využívaly
služeb placených hospodyň. Ženy přijímají vědomí sebe sama skrze atributy, které
považují za sobě vlastní. Jak se ve výzkumu projevilo, odmítnutí genderové role
přináší na jedné straně více možností, ale na straně druhé to může vést k dilematu.
Ženy proto využívají specifické identitní strategie, jež jim pomáhají zkonkretizovat
styl života, ke kterému směřují. Aktérky výzkumu se vyznačovaly tím, že se
vymezovaly vůči jiným ženám-matkám. Tento způsob jednání jim pomáhal
upřesňovat a definovat sociální prostředí a ráz života, který bude naplňovat jejich
potřeby. Zároveň to pro ně přinášelo ujištění, které zprostředkovává vědomí – kým
jsem a kým nejsem. Vymezování také konkrétně pomáhalo ženám určit obě hranice
extrému, kdy se na jedné z nich matka pro dítě obětovává, a na druhé ochuzuje o
jeho nenahraditelné „první“ okamžiky.
Poslední zkoumaná oblast se zaměřovala na další strategie, které prakticky
usnadňovaly proces slaďování a udržení kladného sebepojetí. Jak tato praktická část
výzkumu poukázala, u žen se projevovaly dvě základní tendence, podle kterých se
následně rozhodovaly, zda budou preferovat spíše mateřskou, či profesní roli.
Hodnotová orientace žen spoluurčovala, co ženy ve svém životě považovaly za
důležité. Jak jsem zjistila, rozhodujícím faktorem bylo prožívání příchodu mateřství
v kontextu vnímaného kariérního úspěchu. V případě, ve kterém ženy hodnotily svou
profesní kariéru za uspokojující, prožívaly příchod dítěte s větší jistotou než aktérky,
které měly ambice dále kariérně stoupat. Aktérky, jež vyjádřily pocit nedostatečného
naplnění v kariéře, vnímaly jako prioritu vyjednání vhodných podmínek péče o dítě.
Pro ženy, jejichž prioritou je především rodinný život, bylo podstatné vyjednat
adekvátní pracovní podmínky pro ně jako matky. V kontextu pracovního
vyjednávání je stěžejní nejen osobnost zaměstnavatele, ale také motivace ženy k
dosahování patřičných změn v zaměstnání. Rozhodujícím faktorem je otázka
autonomie, kterou vnímám jako hlavní reflektované pozitivum matek-podnikatelek.
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Zajímavé je, že téma rodičovství se obejde zcela bez otců/partnerů. Aktérky měly
v tomto ohledu hlavní podíl při rozhodování, jakým způsobem budou realizovat
skloubení práce a rodiny. Spíše než podpora praktická je pro ženy důležitá podpora
psychická. Ženy od mužů automaticky neočekávají, že by přebírali péči o dítě, spíše
potřebují jistotu, aby je v případě nenadálých situací partner zastoupil. Podobným
způsobem vnímají participaci partnera v domácnosti, která vychází z jasných příčin –
ženy samotné tyto práce často nevykonávají, neboť jsou zprostředkovány skrze
placené služby. Pokud je jakákoli část zodpovědnosti za domácnost a výchovu dětí
převedena na placenou výpomoc, je hlavní odpovědnost za výběr kvalifikované
osoby na ženě, čímž naplňuje tradiční dělení genderových rolí.
Nyní představím všechny specifické strategie, které jsem v rámci analýzy dat u
jednotlivých aktérek identifikovala. Tyto strategie jsou méně či více uvědomovaným
postupem k dosažení určitého cíle, jenž se vyvíjí dle podmínek a možností
definovaných samotnými aktérkami. Pomáhají ženám vlastní představu kloubení
osobního a rodinného života přetavovat do praxe a lépe zpracovávat citlivé aspekty,
které jsou přirozeným produktem této snahy. Jednou z hlavních funkcí strategií, je
udržet kladné sebepojetí sebe sama v kontextu rodinného života a především
mateřství. Mezi některými strategiemi jsou hierarchické vztahy – základní forma
strategie pak může nabývat specifických významů.
„Behaviorální strategie jako ohraničení role“ – Ženy pomocí této metody jasně
ohraničují, v jaké roli se právě nachází. Jako hlavní příčinu tohoto jednání vnímám
potřebu žen zastávat role co nejlépe a pokud možno je co nejméně vzájemně
směšovat. Ženy se touto strategií přizpůsobují náhledu společnosti, jak být „dobrou
matkou“ a jak být „profesionálkou ve svém oboru“. Oddělení rolí poskytuje dva
nezávislé módy identity, které chce žena prožívat separátně. Tuto strategii jsem
nazvala

behaviorální,

neboť

ženy

popisovaly

např.

změnu

oblečení

z maminkovských šatů na pracovní kostýmek, nebo explicitně vyjadřovaly časové
ohraničení, kdy jsou „za mámu“ a kdy „za podnikatelku“.
„Kloubím, a proto nemůžu být perfektní“ – Aktérky reflektovaly, že vlivem svého
vytížení v oblasti rodiny i práce, nemohou naplňovat své standardy tak, jak jsou
zvyklé, a to i přesto, že tento fakt vnímají nelibě. Ženy proto přijímají určitý
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kompromis, kterým obhajují, proč nemohou podávat 100% výkony, které by jinak
samy od sebe (za okolností, kdy nekloubí rodinu a práci) očekávaly.
„Strategie modifikace role, kvalita je nad kvantitou“ – Ženy, jak jsem ve výzkumu
analyzovala, předefinovaly, co znamená být dobrou matkou tak, aby to
korespondovalo s přístupem, který zastávají. Spíše než o kvantitu stráveného času
s dětmi jim jde o kvalitu onoho sdílení chvil. Zároveň reflektují, že pokud by
nechodily do práce, byly by frustrované a tyto pocity by na dítě přenášely. Vyvrací
tím stereotypní představu, že jen dobrá matka je s dítětem a rodinou neustále. Kdyby
tomu tak bylo, ženy by podle svých slov „dobrou matkou“ nebyly.
Dítěti prospívá, když není stále s matkou“ – Tato strategie rozvíjí předchozí,
je variantou předefinování toho, co znamená být dost dobrou matkou. Ženy
uvádějí nutnost, aby si dítě zvyklo trávit svůj čas také s někým jiným. Naučí
se být samostatné a není závislé vždy pouze na jedné pečující osobě. Kolektiv
druhých dítěti prospívá a zabraňuje tomu, aby bylo rozmazlené. Matka i dítě
se podle slov některých žen na sebe více těší a strávený čas si spolu více
užívají.
„Strategie vyvažování rolí“ – Žena při procesu kloubení musí vyhodnocovat a
reflektovat, kterou roli upřednostní a bude jí koncentrovat svou pozornost. Strategie
vyvažování využívají ženy nejvíce k tomu, aby trávily čas s partnerem – ten byl totiž
vlivem mateřství redukován. Ženy v tomto ohledu cítily největší závazek – pečovat o
svůj vztah, aby předešly problémům, které by jinak mohly vyvstávat. Tato strategie
v sobě nese také „modifikaci rolí“, neboť zde není přítomná snaha o dosažení
dokonalosti. Dále integruje dva módy sebenazírání do jednotné identitní formy.
Tento proces umožňuje vytvářet unikátnější směs - spojením rolí a ochotou přiřadit
důležitost různým aspektům utváří aktivně vlastní identitu.
„Strategie zajistit nejlepší hlídání“ – Pro matky bylo pravděpodobně nejcitlivějším
tématem zajištění vhodné péče po dobu, kdy s ní její ratolest není. Matky
vyhledávaly chůvy, které pro ně byly nejlepší možnou alternativou v péče o dítě.
Ženy chtěly mít maximální jistotu, že bude o děti pečováno tak, aby nestrádaly.
Samy se však v tomto kontextu vystavují riziku, že jejich dítě bude na péči chůvy
zvyklé a bude vyžadovat její přítomnost i přesto, že jí nebude zapotřebí. Pro ženy,
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jak samy hodnotí, je na druhé straně tento aspekt pozitivní zpětnou vazbou, že si dítě
k chůvě vytvořilo kladný vztah.
„Strategie úsporného šetření času“ – Ženy samy před sebou obhajují, proč není
vhodné, aby zastávaly v rodině domácí práce. Tuto strategii jsem reflektovala
především u žen, které domácí práce řeší placenou výpomocí v domácnosti. Ženy
uváděly, že raději budou trávit čas jiným, a pro ně v mnoha ohledech příjemnějším
způsobem, než úklidem.
Na úplný závěr bych ráda poukázala na slabiny tohoto výzkumu. Kdybych měla
možnost využít získané zkušenosti a studii opakovat, snažila bych se reflektovat,
jakým způsobem ženy vnímají své postavení v rámci širšího společenského kontextu.
Pravděpodobně bych pak lépe zhodnotila, jak ženy modifikují či přizpůsobují své
jednání sociálnímu okolí a jaký vliv mají normativní a strukturální faktory na
preferenci žen. Další zajímavou oblastí, na kterou v této práci nezbýval prostor, je
možnost jiných alternativ – je pro ženy harmonizace práce a rodiny jedinou
možností, jak naplňovat své představy? Je možné vidět i jiné varianty? Jak by mohl
v jejich představách vypadat ideální stav a nakolik se mu vlastně ženy přibližují? Na
základě výsledků práce by se také dalo navázat na témata mnou rozvinutá, mezi která
patří: koncepce „internal locus of control“ – jde o pravou sebedůvěru nebo jde o
kompenzaci a zakrytí nejistoty? Dále pak percepce původního rodinného zázemí ve
vztahu k pozdější harmonizaci rodiny a práce – zcela jistě by bylo akademicky velmi
zajímavé zpracovat výzkum, ve kterém by se poodhalil vliv kulturních faktorů na
pozdější preferenci žen mezi rodinou a profesí.
.
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Přílohy
Anna - rozhovor číslo I
J: Tak mohla byste mi upřesnit, co jste uvedla, nebo označila na své ose?
R: Ve dvanácti mi umřel táta, v jednadvaceti jsem potkala Tondu, v šestadvaceti,
nevím, jestli to je přesně, jsem začala pracovat pro jednu networkingovou společnost,
ve dvaatřiceti se mi narodil Šimon, ve třiatřiceti jsem začala pracovat tam, kde jsem
nyní.
J: Smrt rodiče je určitě zásadní moment pro tak malé dítě, jaký stopy to ve Vás
zanechalo, jak Vás to dál ovlivnilo?
R: Tak určitě stopa, co se chlapů týče, že mi chyběl mužskej vzor v době dospívání,
já si myslím, že se to ve mně odrazilo na mým pohledu na chlapy a vůbec vztahů
k chlapům, nemám takovou přirozenou autoritu a samozřejmě s nima asi neumím
jednat, jak bych asi měla, protože samozřejmě jsem neměla ten mužskej element,
protože máma si nikdy nikoho dalšího nenašla, takže mi chyběl od těch dvanácti let
nějakej mužskej element.
J: A předtím to bylo jak?
R: Do těch dvanácti ten mužskej element spíš fungoval jako taková ta autoritativní
osobnost, protože táta tím, že chtěl kluka a nechtěl holku, tak samozřejmě ten vztah
na tom byl hodně postavenej a můj brácha byl hodně preferovanej, takže tam to bylo
o tom, že vlastně já jsem se do těch dvanácti let snažila dokázat, že jsem stejně dobrá
jako brácha a vlastně jsem se snažila jakoby získat tu pozornost, která se mi vlastně
jako nikdy nedostala a z toho samozřejmě pramení pak spousty věcí, že jste k sobě
asi víc přísnější a tvrdější, protože si vlastně jako dítě snažíte dokázat, jak jste dobrá
a nic nikdy nebylo dost dobrý, protože nepřišlo to ocenění.
J: To, jak se to potom projevilo ve vztahu k mužům, jste začala vnímat už ve
dvanácti, nebo se to ukázalo později v partnerských vztazích na osobní a pracovní
rovině?
R: No jako od těch dvanácti, tam ten vliv byl takovej jakoby, že jsem byla hrozně
plachá, co se chlapů týče a že prostě byl pro mě hroznej problém jakoby se bavit
s chlapa a začít si něco s chlapama a vůbec jakoby navázat ten kontakt s chlapama,
že jsem vždycky byla taková ta hrozně plachá holčička a když na mě promluvil
chlap, tak jsem byla červená až za ušima, takže tam byl problém jakoby vůbec
v navázání kontaktu, protože jsem to prostě neuměla a když už jsem ten kontakt
navázala, tak samozřejmě mi chyběl vzor toho, jak ty dva lidi spolu fungujou,
protože jsem to vlastně nějak nic moc nezažila a úplně jsem nevěděla, jak s těma
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chlapama jednat. A myslím si, že to mám dodneška, že tím, že mám víc tý mužský
energie, je dáno právě tím, že mi chyběl ten mužskej element a že jsem byla zvyklá,
a bylo to daný i tím, že vlastně když táta umřel, tak jsme se s bráchou museli starat o
domácnost, že to znamenalo, že já jsem se starala o domácnost a musela jsem
spousty věcí zařídit a musela jsem strašně rychle dospět, takže jakoby člověk je pak
zvyklej větší samostatnosti, než asi člověk, kterej si do osmnácti let užívá nějakýho
dětství.
J: Jak fungovala doma máma, když jste měla tolik věcí, které jste měla na starosti
R: Máma fungovala jako máma, ale samozřejmě chodila do práce, takže když máma
byla v práci, tak já jsem fungovala vlastně jako ten článek, co se stará o bráchu, musí
doma uklidit, musí třeba něco uvařit a tak dále a samozřejmě těch zodpovědností je
víc, než když prostě jste normální dítě. No a v tom pozdějším věku, myslím si, že mi
chybí, občas to tak vnímám, že mi chybí taková ta přirozená úcta a respekt
k chlapům.
J: Jak se takový vztah k mužům projevil při výběru práce? I co se týká prostředí a
kolektivu…
R: Tyjo, co se práce týče, tak to nevím, jak se tam projevilo, kromě toho, že jsem
měla vždycky potřebu, vžycky mi teda bylo přirozenější pracovat pro chlapy, protože
jakoby jsem hledala nějakou tu autoritu a vždycky jsem hledala takovou práci, kde
bych se od toho nadřízenýho mohla něco učit a jakmile jsem to neměla, tak byl
průšvih a odešla jsem, jakože prostě jsem měla potřebu, za prvý, aby ten člověk byl
pro mě autorita, abych k němu nějakým způsobem vzhlížela a za druhý, abych se od
něj měla co učit.
J: Mohla byste popsat, čím se nyní zabýváte, co je Vaše pracovní pole působnosti?
R: To je dobrá otázka, no, pomáhám firmám v jejich rozjezdu a starám se o ně,
taková mateřská školka pro začínající firmy.
J: Když bychom se měly na té ose posunout dál, máte tam jméno Tonda?
R: Tonda je otec mého dítěte, kterého jsem potkala v jednadvaceti letech a tenkrát to
byla láska jako trám, byla jsem na něm totálně závislá a hrozně jsem ho milovala a
tak a tam to bylo myslím i daný, že on tenkrát nebyl moc na vztahy a užíval si života
a já jsem vlastně strašně dlouho tím trpěla, že to není takovej ten klasickej vztah, že
jsem spíš pro něj byla taková zábava a pak jsem se vlastně sebrala a odjela jsem
pracovat na Kanáry a jemu tenkrát došlo, že to není jenom asi úplně zábava, tak za
mnou přijel a přivez si mě, no a pak jsme měli vztah, kterej byl nahoru, dolů a že
jsme měli vždycky takový pauzy, kdy jsme vymysleli, že to spolu jakoby
nedokážeme a že spolu nedokážeme být a v těch pauzách, kdy jsme spolu nebyli, tak
jsme vlastně zjistili, že nedokážeme být bez sebe.
J: Jak dlouho trvalo tohle meziobdobí?
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R: Když jsme spolu třeba nebyli, tak to mohlo trvat třeba rok. Ale jakoby nebyli jsme
spolu ve smyslu toho, že jsme spolu nežili, ale ve finále, i když jsme se oba snažili
předstírat, že spolu nejsme, tak jsme jeden bez druhýho nedokázali bejt a vídali jsme
se a byli jsme spolu a tak.
J: Jak jste se seznámili?
R. Jak jsme se seznámili…u kamaráda na chatě na Silvestra, já když jsem ho viděla,
tak jsem si říkala, co to je tohle? Protože se choval jak blbec, hrozně se předváděl,
byl takovej to machýrek a jako prostě, vůbec to nebyl můj typ.
J: Na ose vidím, že jste spolu měli miminko až o dvanáct let později, to je celkem
dlouhá doba…Během toho období dvanácti let jste spolu žili?
R: Hmm, hmm, jakoby žili, ale s těma pauzama no a bylo to daný tak, že já jsem
měla pocit, nebo myslím, že to tak bylo, že já jsem milovala víc, jak on, i když na
začátku ne, na začátku to bylo takový hodně romantický období, ale pak se to
obrátilo a já jsem milovala víc, jako on a vždycky jsem se snažila, i když byly
problémy, ten vztah urovnat a udržet a tenkrát, jsem si vědoma toho, že to šlo za
takový ty hranice sama sebe, že jsem vlastně podřizovala sama sebe tomu druhýmu,
jenom abysme byli spolu. Byli chvíle, kdy já jsem se chovala jako totální trotl, jenom
z toho důvodu, abych byla s ním, protože prostě a možná to bylo daný tím, že jsem
neměla toho mužskýho v tom dospívání a tím pádem jsem se na Tondu strašně
fixovala jako.
J: Jaká byla dráha k práci, kterou nyní děláte, předcházela tomu nějaká škola,
příprava na vysoké?
R: Školu mám střední, ekonomku a pak jsem vlastně jela ven, místo jako přijímaček
na vejšku jsem radši vyjela ven, byla jsem v Anglii, na Kanárech a ve Španělsku,
v Madridu.
J: A jak dlouho jste byla v zahraničí?
R: V Anglii jsem byla přes dva roky, na Kanárech půl roku, já jsem se vždycky
vrátila, chvíli jsem tady pracovala a pak jsem zase odjela, v Madridu jsem byla taky
půl roku.
J: V Anglii jste byla nejdelší dobu, co jste tam dělala?
R: Au-pair, potkala jsem kamarádku a ta řekla, že jede do Anglie jako au-pair a jestli
bych s ní nechtěla jet, tak jsem řekla, že jo, dala jsem si přihlášku a odjela jsem dřív,
jak ona, protože jsem prostě měla rodinu dřív. Takže taková náhoda vlastně, takový
vyhecování.
J: Ovlivnil Vás nějak pobyt v Anglii?
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R: Asi určitě jo, z toho pohledu i toho osamostatnění a dospívání, protože přeci
jenom tím, že jsem neměla tátu, tak jsem byla docela hodně fixovaná na mámu, byla
jsem taková ta holka za máminou sukní a myslím si, že pro mě to byl velkej krok, že
jsem se sebrala a takhle odjela, ještě při tý mý plachosti a při tom, jaká já jsem byla,
ač to zní teď docela směšně.
J: A to Vám bylo kolik?
R: Devatenáct, ale jakoby, no, spíš v tom, že člověk najde víc sám sebe, získá větší
sebevědomí, že mi to pomohlo v tý plachosti, že se vlastně musíte postarat sama o
sebe, že nemáte žádnou pomoc, nemáte žádnou mámu u sebe, která prostě za vás
všechno vyřeší. Ale jako samozřejmě, kdyby tenhle rozhovor byl třeba, nevím, pět,
sedm let zpátky, tak to pro mě důležitý je, ale ty ostatní věci všechno přebily. Po
Anglii byly Kanáry, když jsem odjela pracovat pro cestovku a to bylo, kdy vlastně
tam Tonda pro mě přijel a pak byl Madrid na půl roku
J: Proč jste zvolila variantu toho, že jste po škole cestovala?
R: Kvůli angličtině a vejška nebylo nikdy nic, co bych nějakým způsobem jakoby
vnitřně chtěla, vlastně jakoby přihlášku na vejšku jsem si dala jenom kvůli mámě, že
chtěla mít samozřejmě vzdělaný dítě, ale prostě pak nějak moje tvrdohlavost, když
jsem byla přesvědčená o tom, že to je něco, co nechci udělat a necejtila jsem to tak,
tak jsem to prostě neudělala, že jakoby si myslím, že jsem takovej člověk, že když
nejsem o tom přesvědčená, že je to něco, co bych opravdu chtěla, tak do toho asi
nejdu.
J: Poté, když jste se vrátila ze zahraničních cest, chtěla jste zůstat v Praze nebo se
vrátit do severních Čech?
R: V Praze, protože jakmile jsem se naučila anglicky, nebo už v tý Anglii bylo jasný,
že se do severních Čech nemůžu vrátit, protože jsem tu angličtinu chtěla nějakým
způsobem praktikovat a doma praktikujete ruštinu, takže jsem věděla, že je to pasé,
nehledě na to, že když jste v zahraničí, tak dostanete potřebu takovýho trošku většího
života a doma je to spíš o tom, že po škole si pořídíte dítě a dostanete se vlastně do
takovýho toho klasickýho stereotypu, jakože dovolená v jugošce, druhý dítě
tadadádadá. Že tam jakoby ten prostor, možná to byly nějaký asi vnitřní ambice a
toho jakoby, že jsem se vlastně celý dětství snažila dokázat, že jsem v něčem dobrá,
tak jsem asi chtěla i něco dokázat a věděla jsem, že to doma prostě nikdy nedokážu,
že tam není ten prostor k tomu, abych se nějakým způsobem projevila.
J: Jak to probíhalo potom, co jste se vrátila? V jakém oboru jste se chtěla uchytit?
R: Moje první práce s použitím tý angličtiny byla paradoxně na inzerát, že jsem
prostě přijela do Prahy za kamarádem, koupili jsme annonci a první inzerát, na kterej
jsem jako zavolala, tak jsem šla druhej den na pohovor a třetí den jsem nastoupila a
pak ty další práce, já jsem to měla všechno takový nějaký, jako všechno náhody, že
vlastně druhá, taková důležitá práce, tak to bylo, to jsem šla přes personálku, kdy
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původně jsem se teda hlásila na nějakou normální pracovní pozici a přišli s tím, že
mi teda můžou nabídnout jenom práci na dva měsíce, já jsem řekla ok, že tam půjdu
na dva měsíce a že se budu snažit o to, aby za ty dva měsíce oni si mě tam chtěli
nechat a stalo se tak a vlastně jakoby v tý firmě jsem pak rostla, pak jsem dělala
v konzultační firmě, jakoby rok a to vůbec nebylo nic, co by mě naplňovalo a tam
vlastně ta HR, která mě přijímala, tak jsme si hodně padly do oka, hodně jsme spolu
komunikovaly i po tom, co ona tam odsaď odešla a právě když jsem jí psala, že tam
nejsem jakoby happy, tak ona mi říkala, že byla zrovna na obědě s klukem, kterej
pracuje v nějaký firmě, že zrovna někoho hledaj do marketingu, tak jsem šla na
pohovor, měla jsem pohovor a po dvou nebo po třech kolech mě přijali a pak mě ta
konzultační firma nechtěla pustit, takže na mě čekali dva měsíce a tak já jsem se
dostala k jednomu kolegovi, s kterým spolupracuji až doteď. Nastupovala jsem tam
do marketingu, bylo to vlastně víceméně hodně podobný tomu, co děláme teď, že
jsme pomáhali podnikatelům jakoby získávat informace, nebo snažili jsme se tady
vytvořit platformu pro ty podnikatele, pro malý a střední, aby se potkávali, aby
chodili na akce, abychom je nějakým způsobem propojovali a tak.
J: A jakou část Vašeho života tato práce zaplňovala? Co pro Vás znamenala?
R: Nějakých šest let, byla to asi první práce, která mě zblbla natolik, že si uvědomíte,
že něco děláte, že je to pro vás srdcová záležitost a nevím, jestli to třeba není tím
věkem, že předtím nemáte moc zkušeností a vlastně nevíte, co chcete dělat a není
vám to úplně tak blízky, i když si myslím, že jsem tu práci vždycky dělala jakoby
fakt s velkým nasazením a tady u tý to bylo tak, že to vlastně, jako když to hodně
přeženu, tak to byla taková moje druhá rodina, že jsem tam trávila, nejenom, že jsem
tam trávila hodně času, ale že to, co jsem dělala, mi bylo hrozně blízký a bylo to pro
mě jakoby něco, co mi nevadilo, že se tomu věnuju o víkendu a dávám tomu opravdu
hodně. A nevím, jak dalece je to daný tím, že jsem dělala právě s tím kolegou,
protože byl pro mě v tý době velký vzor a byl to přesně ten člověk, co byl pro mě
autorita a měla jsem se od něj co učit a bavilo mě to, jakože se od něj učím spoustu
věcí a věděla jsem, že mě to posouvá někam dál, takže těžko říct, jako.
J: A jak to bylo s partnerem v té době, když jste ten čas asi hodně věnovala práci?
R: No neměla, když nemáte dítě, máte víceméně volný ty víkendy, protože nejste
celej víkend v práci, a když jdete pozdě z práce, tak jdete v sedm, ale máte celej
volnej večer, to bylo trošku jiný jak teďko. Když říkám, že jsem tomu věnovala
hodně, tak je to, asi o polovinu víc se věnuju nyní současné práci, ale v tý době mi to
přišlo, že fakt věnuju tý práci hodně, ale myslím, že je to daný i tím, že co tý práci
věnujete osobně nebo vnitřně, že to není jenom o tom, kolik hodin tam strávíte.
J: Jak se pracovní období překlenulo do období, kdy jste se stala matkou, potažmo
jak probíhalo rozhodnutí, že se stanete s partnerem rodiči?
R: Tím, že jsme byli spolu tak strašně dlouho, tak samozřejmě tam proběhly nějaký
diskuze o tom, kam ten vztah posunout dál a že by asi bylo dobrý to někam posunout
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a tam jsou dvě, nebo tři varianty, buď se teda rozejdete, nebo se vezmete anebo si
pořídíte dítě. To, že bysme se rozešli, jsme zavrhli, to, že bysme se vzali, jako ani pro
jednoho z nás ta svatba nebyla tak důležitá, aby prostě jsme to vzali tímhle směrem
no a tím, že mně bylo jako jednatřicet, tak je přirozený začít se bavit o tom, že dítě jo
– ne. A pak vlastně došlo k tomu, že Tonda jednoho dne přišel a zeptal se mě, jestli
chci dítě, já jsem řekla, že jo a tak jsme jako řekli oka, akorát prostě oba jsme
mysleli, že to bude trvat dýl, že to nebude hned a já jsem si sama myslela, že to bude
trvat rok a vlastně jsem si říkala, jo, za ten rok se na to nějakým způsobem připravím,
protože jsem se necejtila na to bejt úplně připravená a takhle jakoby zpětně, asi nikdy
bych se necejtila jako připravená na dítě, takže tak, ale čekala jsem, že to bude trvat
rok, než otěhotním a tím pádem jsem to měla tak naplánovaný. Hned druhý měsíce
se to povedlo.
J: A jak jste se k tomu postavili, když jste zjistili, že to bylo nad očekávání rychlé?
Připravovali jste se na to nějak speciálně?
R: Nene, naopak jsme to jakoby, nebo já ne, Tonda jo, já jsem to věděla okamžitě
prostě, nebo takhle, když to nepřišlo, hned první den jsem věděla, že jsem těhotná, to
prostě nějak člověk vycítí, Tonda pak jako tvrdil, i když nevím, jak daleko je to
machrování, že to poznal ještě dřív, že ta ženská se jako změní, že to je na tý ženský
poznat jako, ale, tak přišla taková ta jakoby, ten den, kdy jsem to zjistila, tak
samozřejmě takový to, ta radost, euforie, Tonda z toho byl úplně mimo, ten prostě
nebyl schopnej jakoby normálně komunikovat nebo tak, jakože ho překvapilo stejně
jako mě, že to vyšlo tak brzo a my ještě tím, že Tonda má postiženou ségru, tak jsme
museli absolvovat tu genetiku a tím pádem do pátýho měsíce my jsme to jako nějak
extrémně neventilovali, samozřejmě že to věděla rodina, věděl to kolega z práce, ale
třeba jako on byl jedinej, kdo to v práci věděl a já jsem to v práci oznamovala
v nějakým pátým měsíci. A tím, že jsem měla těhotenství naprosto v pohodě, vlastně
do nějakýho šestýho měsíce to na mě nebylo vůbec vidět, jakoby jsem fungovala
úplně normálně, jako netěhotná, Tonda začal číst ty příručky všechny a tadyto, já
jsem to jakoby všechno ignorovala a nešla jsem ani na předporodní kurz a nevěděla
jsem nic, takže když mi pak začaly kontrakce, tak jsem se ptala Tondy, jestli tohle
jsou kontrakce. A jakoby nemyslím si, že jsem na to byla připravená nějak jako
psychicky, ale myslím si, že to není nikdo a naštěstí ta matka příroda to má tak
zařízený, že u těch ženskejch pak jakoby spousta věcí automaticky tam naskočí a je
taková přirozená, když to dítě přijde.
J: Domlouvali jste se, kdo se bude o malé starat, řešili jste, jak si to časově
uspořádat?
R: My jsme jakoby vůbec nic neřešili, prostě paradoxně, jediný, co jsme řešili, tak
bylo, protože vlastně já když jsem byla v šestým měsíci, tak jsem převzala vedení po
kolegovi tý firmy, která se jakoby tenkrát prodala, ale v mym šestým měsíci vlastně
on odešel a já jsem převzala vedení a tak jsme se bavili, jakoby jak to udělám, abych
se mohla co nejdřív vrátit do práce a i z toho důvodu, že si myslím, že jsem poměrně
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akční člověk a že bych jako asi, nebo cejtila jsem to tak, že nechci bejt doma zavřená
s dítětem a že bych ráda něco dělala. Takže jsme byli domluvený tak, že uvidíme, jak
to půjde a když to půjde, že by Tonda zůstal chvíli doma, protože to vycházelo i líp
finančně, protože jsem v tý době brala víc peněz, jak on, takže to že bych já se vrátila
do práce, by nám finančně hodně pomohlo.
J: A jak to potom vypadalo v reálu?
R: V reálu to bylo tak, že vlastně já jsem byla se Šimonem doma půl roku, s tím, že
jsem sem tam chodila do práce a spíš jsem jakoby fungovala z domova a Tonda
vlastně, když Šimonovi byl půl rok, tak šel na mateřskou, nebo ne, to mu bylo víc,
chvíli nám tam hlídala nějaká holčina, Šimonova kamarádka a Tonda pak šel na
mateřskou a já jsem se vrátila jakoby do práce.
J: Jak dlouho tento model trval?
R: Půl roku.
J: Přibližně do Šimonova roku, tedy…A jak to vnímal partner, domluvy ohledně
toho, že s ním bude nějaký čas doma?
R: Jo, jo. Myslím, že to pro něj byla taková pauza, uvědomil si, že když si ji nedá
teď, tak asi nikdy. Je zajímavý, jak to funguje na Islandu, tam se musí rodiče v péči o
dítě prostřídat.
J: A co se týká práce, na kolik hodin jste se tam vrátila?
R: Ze začátku, když tam hlídala ta holčina, tak vím, že jsem se vracela na čtyři
hodiny, protože jsem ještě kojila a to trvalo nějakej měsíc, dva a pak jsem vlastně
odešla, protože jsem věděla, že to nikam nevede a to bylo v době, kdy my jsme začali
plánovat koncept práce, kde nyní pracuju, já jsem do toho dělala projekt pro jednoho
investora, připravovala jsem jednu nezávislou inspirativní konferenci, takže já jsme
tu práci měla.
J: Jak dítě změní nastavení hodnot, pracovního a osobního života?
R: Začnete si mnohem víc vážit toho času, jakože si uvědomíte, že jako předtím jste
řešila spousty věcí, který vlastně jakoby nelze řešit, ani nemá smysl řešit, přijde mi,
že jsem se začala míň štvát s věcma a s lidma, že je to takový to, jak je ten čas
drahocennej, prostě ty věci jakoby takhle odsekáváte a úplně neřešíte a vlastně jsem
se přistihla i při tom, že jsem přestala řešit jakoby to, co si lidi o mně myslej, jenom
na základě toho, co říkám a když by mi někdo vysvětloval něco sáhodlouze, co chce,
tak pro mě je to naprostá ztráta času a dělá to třeba i Tonda a je to o tom, že řekneš,
zkrať to, potřebuju jenom ty fakta, takže jakoby v tom si myslím, že jsem se stala
mnohem víc ráznější, že dřív jsem si dávala hodně pozor na to, abych někomu
neublížila, abych prostě jakoby tak, záleželo mi na tom, co si o mně myslí lidi, teď je
mi to jedno, protože na to nemám čas to řešit. A pracovně samozřejmě začnete řešit,
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kolik času věnujete práci, kolik času věnujete dítěti a je pro mě docela důležitý, aby
to bylo jakžtakž vyvážený, a i když samozřejmě mám občas pocit, že bych se měla
Šimonovi věnovat víc, než se věnuju, na druhou stranu si myslím, že tím, že se
nějakým způsobem realizuju a že mu stejně dávám nějakej ten čas, takže jakoby
nepociťuju.
J: Jak je to nyní, bavily jsme se o tom, že rok jste pokryli s partnerem, od Šimonova
roku to probíhalo jak?
R: Šel do školky Šimon, ale šel do školky vlastně od nějakejch devíti do dvou hodin
a já jsem vždycky od devíti do dvou byla v práci a pak jsem byla jakoby za tu mámu,
teď je to posunutý, teď je to od devíti do tří, do čtyř, takže je ve školce a teď doufám,
že se dostane do státní a bude tam celej den. Protože si myslím, že už je dost velkej,
že to zvládne, budou mu čtyři. A nehledě na to si myslím jakoby, že ta školka, ty
aktivity a vůbec to prostředí mu dá víc, než když já odpoledne s ním sama půjdu
třeba do království železnic, třeba pro nás má mnohem větší přínos, když si vezmu
ještě další dítě a půjdu do království železnic se dvouma dětma, než s nim samotným.
J: Co považujete za ideální model výchovy pro dítě? Někdo upřednostňuje, aby bylo
dítě do tří let s mámou, jiný se myslí, že vhodnější je školka či chůva…
R: Já si myslím, že je to hodně daný tím dítětem, jaký to dítě je. A já jsem třeba
hodně řešila to, že když jsem ho chtěla v roce dát do školky, jestli je to správný
rozhodnutí a jestli na to není moc malej a tak dále a tenkrát jsem to jakoby řešila i
s kamarádkama, s mojí mámou a fakt jsem se tím hodně zaobývala a zaobývala jsem
se i hodně tím výběrem školky, že to pro mě bylo hrozně důležitý, že když už teda ho
dám do školky, tak že prostě to musí bejt školka, která mně je příjemná, jemu
příjemná a kde se jako, kde to má takovej ten domácí, prostě tu domácí atmosféru a
vlastně jakoby tam rozhodlo hodně to, že Šimon je hodně společenskej, je hodně
akční a vlastně to rozhodla hláška mojí kamarádky, když jsme byly na pískovišti a
v momentě, kdy jsme tam přišly, tak Šimonovi bylo úplně jedno, kde jsem a prostě
hrál si s dětma a ona říkala, vždyť on je úplně školkový dítě, nevím, co řešíš. Tak to
bylo takový to, kdy já jsem se tenkrát hodně uklidnila, protože jsem to vnitřně
samozřejmě hodně řešila a tím, že jsem ze severních Čech, tak samozřejmě spousty
lidí mě třeba odsuzovalo za to, že já si tady chci na mateřský rozjíždět nějakej
nesmyslnej projekt a dítě odložím do školky, takže to bylo takový to, že jsem to pak
hodně vnitřně řešila, už jenom z toho důvodu, že se pár lidí do mě pustilo.
J: A jak to vnímala Vaše máma v té době? Ta předpokládám, že v prostředí severních
Čech žije stále…
R: Žije, tak máma je taková, že se mě snaží podporovat prostě ve všem, co dělám,
takže, na druhou stranu je to blbý v tom, že když já mámě řeknu, že chci slyšet její
názor, tak ona mi řekne, že mi ho neřekne, protože si stejně ve finále udělám to, co
chci. Když jste v nějaké situaci, tak chcete slyšet ten názor, že ať chcete nebo ne, tak
vás ten názor nějakým způsobem ovlivní a fakt jsem měla v životě pár situací, kdy
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jsem fakt nevěděla, kudy kam a potřebovala jsem ten její názor slyšet. A máma
jakoby prostě se mě snaží podporovat ve všem, co dělám, ve všech mejch
rozhodnutích, ať si myslí, že jsou špatný nebo dobrý. Jako na jednu stranu je to
dobrý, ale na druhou stranu, jako je to takový, že vlastně já jsem nikdy moc neslyšela
od mámy, a tohle děláš špatně a tohle by jsi měla dělat jinak a takhle, takže nevím,
jestli to je dobře nebo špatně.
J: Jak se k tomu postavil partner, když šel syn do školky, neměl jiné představy o
formě jeho výchovy?
R: Tonda jakoby to hodně kritizoval, ale myslím si, že teďko po dlouhý době, nebo
až teďko si jakoby začal vážit toho, co já dělám, nebo co jsem dělala, ale jakoby to je
záležitost stará třeba dva, tři měsíce, kdy začal uznávat, to co já dělám, nebo jakoby o
co se snažím, ale do tý doby mě strašně kritizoval a i občas jsou teďko chvíle, kdy
prostě se dozvím, jak jsem špatná matka a že bych si v životě neměla pořídit dítě,
nebo že jsem si vůbec neměla pořídit Šimona a tak dále, ale většinou je to řečeno
v nějakým afektu nebo v nějaký hádce, ale jsou i momenty, kdy prostě přijde, kdy ho
veze do školky a tam nejsou bačkůrky, protože já jsme je den předtím vzala domů a
už jsem je zapomněla ráno přibalit, tak prostě slyšíte v tý tónině, ježišmarja, ty jsi
zapomněla dát Šimonovi bačkůrky do školky? Jo, to je takový, že si myslím, že by
samozřejmě byl radši, on je vychovávanej tak, že jeho máma byla odjakživa doma,
protože je v invalidním důchodu a ta máma pro tu rodinu udělá všechno a já jsem
naprosto úplně odlišnej typ, jako já si chodím do práce, ten životní styl máme úplně
jinej, u nich doma, když řeknete, dal bych si kafe, tak je za tři minuty na stole, Tonda
řekne, dal bych si kafe, já říkám, tak si ho udělej. Takže ten to hodně kritizoval a
hodně mě za to odsuzoval, že prostě nejenom to, že chodím do práce, ale že si tady
rozjíždím ještě nějaký podnikání, který jemu nedávalo smysl prostě. A samozřejmě
ty problémy, který to podnikání, nebo který ty začátky přinášely, tak měly hodně vliv
na to, že to odsuzoval. My jsme se nakonec shodli, že půjde do školky, tak já jsem se
ho snažila přesvědčit, že je to to nejlepší, co jako může bejt a tam pro něj bylo, on
samozřejmě si hrál s tou myšlenkou, že by nám Šimona někdo hlídal, když bych si
srovnala a teď to nemyslím třeba jenom finančně, protože finančně to vyjde pak
úplně stejně, ale to že Šimon bude s jedním člověkem celej den nebo jestli bude v
nějakým kolektivu, tak je pro mě důležitější, že bude v kolektivu a že se bude
nějakým způsobem rozvíjet, i když samozřejmě když bude s jedním člověkem, tak
bude mít plnou pozornost a všechno, ale zase nejsem zastáncem toho, že si myslím,
že by dítě mělo úplně mít jako stoprocentní pozornost celej den, jakože to dítě si
musí vytvořit takovej ten svůj vlastní svět a je to tak, že i když se teďkon ptám ve
školce, s kým si Šimon často hraje, nebo takhle, tak oni říkaj, vždyť on si tady hraje i
sám celej den a takhle, že zrovna má nálady, kdy se s nikým nechce bavit, ale dokáže
to a to jsou věci, který jsou pro mě hrozně důležitý a nemyslím si, že je dobře, že
dítěti celej den někdo visí za zadkem a vymejšlí mu aktivity jenom pro něj, prostě.
Takže tam to bylo o tom, že my jsme se na tom shodli, ale spíš jakoby, já jsem
Tondu přesvědčila o tom, že ta školka je to nejlepší a samozřejmě, že Tonda by si
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představoval, že jakoby já třeba budu se Šimonem dýl doma, nebo že přijede máma a
bude s náma, nevim jak, fungovat a bude hlídat Šimona.
J: Vaše nebo partnerova máma?
R: Spíš jeho, ale to už vůbec nepřipadá v úvahu. Jakoby ty naše modely fungování
rodiny jsou úplně odlišný, moje a Tondovi, takže jako u Tondy ta máma má přesně tu
roli, jako pro rodinu všechno a ještě maj postiženou tu ségru, tak jakoby ten chod tý
rodiny je strašně ovlivněnej a točí se víceméně jenom kolem tý jeho ségry a ona velí
a všichni se tomu jakoby podřizujou a máma, to je prostě takovej druhej generál a
Tonda a táta se tak jakoby nějak podřizujou tady těm dvoum. Kdežto u nás je to tak,
že máma jakoby byla máma, ale tím, že ten táta umřel, tak část třeba tý
zodpovědnosti za domácnost, byla přenesená na nás s bráchou a myslím si, že ve
srovnání s Tondou, je v tom větší samostatnost a větší taková jakoby zodpovědnost
k věcem a jakoby vůbec jinej styl života, že Tonda si víceméně do osmnácti užíval,
že veškerý průsery za něj rodiče řešili.
J: Jiná kapitola je péče o domácnost, máte nějak s partnerem přerozděleno, kdo se o
co stará?
R: Nic jakoby není daný pevně, s tím, že já se snažím jakoby zabezpečit úklid a
prádlo a tadyty věci, posledního půl roku jsem měla paní na úklid a nažehlení, která
chodila jednou za čtrnáct dní a teď jsem říkala, že to zkusím zvládnout sama.
J: A daří se to?
R: Jo, docela jo, teď to dělám po večerech nebo o víkendu, ale na druhou stranu
v momentě, kdy toho třeba v práci bude hodně, nebo kdy toho je hodně, tak se vám
pak nechce jeden den v tejdnu nebo o víkendu trávit tím, že uklízíte. A teď je to daný
tak, že Tonda většinou vaří, jeho baví vaření, tak on většinou vaří a já dělám ten
zbytek, už jenom z toho důvodu, abych měla víc ženskou roli v tý domácnosti,
protože to teď máme trošku obráceně.
J: Máte to obráceně? Myslíte si, že se stará o Šimona víc on?
R: Ne, mám pocit, že on má víc tý ženský energie a já víc tý mužský.
J: A jak se to projevuje?
R: Třeba tím, že zavolá a řekne, tak jsem uvařil, udělal jsem tohle, došla aviváž a
nemám v čem prát, ale to teďko vtipkuju, protože se snaží, ale je to vidět hodně
v tom vztahu, kdy má tendence řešit věci, řešit náš vztah a já mám ty tendence jako
neřešit a nechat to bejt a ono to nějak dopadne a prostě vidíš na jeho chování sebe
před sedmi, osmi lety jako.
J: Jak vypadá Váš bežný den?
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R: Ráno vstaneme, nasnídáme se, oblíkneme se, jdeme do školky, dvakrát týdně ho
odváží Tonda, ten zbytek tejdne odvážím já, dvakrát tejdně ho vyzvedává Tonda a
když vlastně ho vyzvedávám já, tak vyzvedávám ve tři, ve čtyři, pak jsem odpoledne
se Šimonem a večer pracuju a když vyzvedává Tonda, tak je odpoledne s nim a já
pak přijdu večer a jsme se Šimonem a přečtem mu pohádku, Tonda většinou teda
koupe, mezitím já třeba uklidím nebo uvařím, nebo cokoliv a pak jeden z nás mu
přečte pohádku na dobrou noc a Šimon jde spát.
J. Vyhovuje Vám, jak to máte nastavený?
R: Asi jako jo, no, jakoby tím, že tam teďkon je dvakrát tejdně, že Tonda odváží a
přiváží, tak je to pro mě jakoby velká úleva.
J: Jak Vám to změnilo pracovní život?
R: Můj život to hodně ovlivnilo, samozřejmě a ono vůbec, ten pracovní život se
změnil tím, že jsem začala podnikat a ta náplň tý práce, nebo vůbec ten přístup k tý
práci se strašně změní od tý pozice toho zaměstnance, takže tam to byla kombinace
toho, že máte malý dítě a chcete být tou mámou, začínáte podnikat a chcete, aby vaše
firma rostla, nebo aby z toho vůbec něco zbylo nebo bylo a na druhou stranu si
myslím, že Šimon, nebo vůbec dítě, je dobrá brzda toho, aby se člověk úplně
nezničil, protože věřím tomu, že kdybych neměla Šimona, tak je ze mě totální
workoholik a asi tady bydlím a je hrozně dobře, že toho Šimona mám a že mě to
nějakým způsobem brzdí, samozřejmě že mám chvíle, kdy mám pocit a to už jsem
říkala, že bych se tomu Šimonovi chtěla věnovat trošku víc a samozřejmě, že mě
mrzí momenty, kdy Šimon je nemocnej, já ho posadím do auta a odvezu k mámě do
severních Čech a máma se o něj stará, protože prostě tady v tuhle chvíli není nikdo,
kdo by za mě tu práci udělal.
J: Jiná varianta hlídání by nepřipadala v úvahu, s partnerem byste to nepokryli?
R: Asi momentálně nejsme ani jeden ve fázi nebo v pozici toho, že bysme si mohli
tejden vzít třeba volno, i kdybychom si to rozdělili tři a tři dny, dřív jsme to tak
udělali, když jsem odjížděla do Ameriky a prostě u tý mámy, jako samozřejmě že mě
to vnitřně, vždycky to řeším a řešila jsem to strašně, když byl malinkej, teď už je to o
něco lepší a vždycky jsem řešila vlastně ten pocit toho, že když dítě je nemocný, tak
jediný co chce, je máma a vlastně já mu to nedávám, já mu tu mámu vemu a dám ho
k babičce, i když vím, že se u babičky má skvěle a i když vím, že ta péče je skvělá a
tadyto, ale nemá tu mámu, ke který se přitulí, když má horečku a je mu úplně zle.
Takže to je to, co já vnitřně cítím, ale je to lepší, jak je starší.
J: A máma je ráda, když ho tam má?
R: No, to je, když je Šimon u mámy třeba čtrnáct dní a už je jakoby zdravej a já
řeknu, že si pro něj přijedu, tak máma mě přemlouvá, abych ho tam ještě nechala a
pak vždycky jakoby, ne že bych vyloženě na ni vyjela, ale vždycky ji upozorním, ale
je to jakoby moje dítě a já jsem s ním čtrnáct dní nebyla a tak mně se taky stejská. Ne
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že by si máma Šimona vyloženě přivlastňovala, ale samozřejmě tím, jak je
v důchodu, jak je doma, tak pro ni je to ohromná náplň a ona sama přiznává, že když
tam není, tak ona má najednou hroznej pocit prázdnoty, prostě sedí na gauči a teď ho
slyší všude a čeká, odkaď vyběhne, ráno se probudí a než ji dojde, že tam Šimon
není, tak ji to trvá, takže pro ni je to samozřejmě náplň toho jejího prázdnýho života.
J: Jak to snáší Šimon, zatím jsme se bavily jen o tom, jak to mají Šimonovi blízcí…
R: Šimon to snáší čím dál tím hůř, že když byl malej, tak mu to asi tolik moc
nedocházelo a teď je pravda, že byl u babičky hodně, tak třeba teďko, jak tam byl
měsíc, protože jsem byla v zahraničí, tak poslední týden si ho sem Tonda vzal,
protože Šimon třeba nakreslil mapu, která vedla až do jeho pokojíčku v Praze a
jakoby že máma říkala, že hodně vzpomíná na to, že se mu stejská a že by chtěl
maminku a takhle, tak jakoby tím, jak je straší a nevím, jestli je to daný tím, že umí
pojmenovat svoje emoce a že vlastně umí říct, co cejtí, což třeba jakoby před rokem
úplně neuměl, tak je to jakoby těžší, protože prostě jakoby dokáže vyjádřit, že se mu
stejská a že chce domů a když ho tam vezu a jemu je jasný, že ho tam vezu, tak říká,
no, já nechci, aby si odjela, protože ty přijedeš zase za dlouho, takže jakoby o to je to
těžší. Ale myslím si, že je to daný tím, že to třeba dřív tak bylo taky, akorát to
neuměl pojmenovat a neuměl to říct nahlas, teď už to jako umí říct, tak to prostě
řekne.
J: Jak reagujte v takových situacích?
R: No je to jako těžký, no, Tonda na to reagoval tak, že si vzal volno a vzal si ho do
Prahy, a když vlastně je Šimon u babičky, tak se snažíme jako každej den si skypovat
a bejt aspoň takhle v kontaktu a snažím se tam za ním jezdit, hodně, ale ve finále
zjistíte, že když za ním jedete, tak je to horší, než když za ním nejedete, protože tím,
že vás vidí a máte pak odjet, tak on chce odjet s váma. Takže je to takový težký.
J: Jak máte nastavené podmínky práce, pracovní doby? Pochopila jsem, že to nemáte
fixně dané…
R: Ne, není to jakoby fixně daný, ale bohužel jakoby to množství tý práce je takový,
že když tady nejsem celej den, tak večer trávím víceméně celej večer, že pracuju.
J: A jak to vidíte do budoucna?
R: Do budoucna bych hrozně ráda viděla, že se tadyto změní, že bych ty večery měla
volný. A že tady bude někdo, když Šimon bude nemocnej, tak já tady nebudu muset
bejt a budu moct bejt s tím Šimonem. Pracuju na tom, hledám novýho člověka do
týmu.
J: Máte vlastní zkušenost, co si myslíte o tom, když se kombinuje osobní a pracovní
život, když matky pracují…
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R: Já si myslím, že to hodně záleží na tý ženský, že jsou ženský, který to mateřství
tak pohltí, že je pro ně nepředstavitelný, že by něco takovýho dělaly, no a pak jsou
ženský, pro který je třeba hrozně důležitý, aby měly i ten svůj čas, pro tu svoji
seberealizaci, což si myslím, že je třeba jako můj případ a myslím, že je to hodně
daný tím, že jsem se celý dětství snažila dokazovat, že něco umím a tak dále a ono ať
chcete, nebo ne, tak to v sobě máte nějakým způsobem zakořeněný, že potřebujte
dělat něco, co dává smysl a co vás nějakým způsobem naplňuje a už to není teda
jakoby o tom dokazování někomu druhýmu, ale prostě myslím si, že i když jsem byla
malá a když jsem se snažila tátovi dokázat, že jsem dobrá, tak jsem se snažila jakoby
to dokázat primárně sama sobě, že se snažíte v sobě najít to, v čem jste dobrá, když
ten druhý to jakoby nevidí.
J: Co Vás naplňuje? Práce, mateřství?
R: Naplňuje mě obojí, i když mě obojí dost štve a já asi nejsem typ, kterej by dokázal
sedět doma a bavit se s kamarádkama o plínkách, asi jsem nikdy taková nebyla a pro
mě je hrozně jakoby důležitý se v tom životě posouvat někam dál a posouvání někam
dál, ať už znamená, že tady vybudujete něco, nebo že je to knížka, kterou si přečtete
a ona vás nějakým způsobem ovlivní a neříkám, že vám to mateřství nedá, ale
myslím si, že pro mě osobně ty příležitosti toho vzdělávání jsou prostě větší, když já
dělám něco, co mě baví a co mi dává smysl a potkávám se s lidma a já jsem třeba
člověk, kterej hrozně potřebuje lidi kolem sebe a potřebuje nějaký prostě, živo a
komunitu, který vás nějakým způsobem inspirujou, kdežto když budu sedět doma
s dítětem a budu stavět kostky nebo vláčky z lega, tak ten prostor pro mý vzdělávání
a pro nějakej můj osobní růst a rozvoj, je z mýho pohledu menší, i když samozřejmě
to dítě vás taky nějakým způsobem posouvá dál. A myslím si, že Šimonovi dokážu
víc dát, když za sebou vidím nějakej kus práce a dokážu bejt sama se sebou alespoň
trochu spokojená. A nehledě na to, že tady buduju něco, co buduju pro sebe, ale i pro
Šimona, protože jako já doufám, ať už to dopadne jakkoli, tak když to všechno
dopadne dobře, tak z toho bude mít i Šimon.
J: Jste spokojená v té situaci, která je, přijde Vám přirozený to kombinovat tímhle
způsobem, přirozenější, než kdybyste měla jakoby zvolit jednu z těch variant,
například být máma na plný úvazek do třech let dítěte?
R: Pro mě je to přirozenější, ale jsem to já, mám spousty kamarádek kolem sebe, pro
který je to absolutně nepřirozený a pro ně je přirozený naopak bejt tři roky doma
s dítětem, znova otěhotnět a bejt se dvěma, i to druhý těhotenství doma. Ale pro mě
je tadyto přirozenější, protože je tam nějaká seberealizace.
J: Neplánujete mít s partnerem další dítě?
R: No, druhý dítě, to je dobrý otázka. Já jsem si myslela, že si to druhý dítě pořídím
dřív, protože jsem si myslela, že všechno bude jednodušší a protože mám takový
dítě, jaký mám a protože mám vlastně dvě děti, jaký mám – firmu a Šimona, tak to
úplně nedopadlo, tak jak jsem si představovala, že bych hned měla druhý dítě za rok,
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za dva a teď je to takový, že vlastně bych druhý dítě chtěla, ale nemám odvahu na to
do toho jít, z toho důvodu, že Šimon je nejlepší antikoncepce, že mám na krku firmu.
Pro mě v tuhle chvíli a to se může změnit, ideální stav je ten, že druhý dítě, až Šimon
půjde do školy, že jako tím přesunete jedno dítě a budete mít prostor pro to druhý
dítě a doufám, že i prostor třeba pro práci. Já jsem si vědoma toho, že Šimon je dítě,
který by mělo mít sourozence a já bych nechtěla bejt sobecká natolik, že bych mu
toho sourozence nedala jenom z toho důvodu, abych já měla tady víc prostoru pro
nějakou seberealizaci a nehledě na to, že tím, že naše rodina nefunguje úplně
rodinně, že nedržíme pohromadě, že nejsme žádná velká rodina, která by v létě se
někde sešla a jak máte takový ty hezký modely toho, jak se všichni sejdou na chatě a
bratranci a sestřenice a takhle, tak u nás to tak úplně nefunguje, tak samozřejmě já
jsem vždycky prohlašovala, že chci mít velkou rodinu právě z toho důvodu, aby ta
rodina jednou opravdu byla velká, aby jednou prostě se pořádaly ty velký večírky na
chatě a byli jsme jako, bylo tam x generací a takhle, takže to už asi nestihnu, pořídit
si velkou rodinu, ale jako druhý dítě bych chtěla, protože jedno dítě, až vám vylítne
z hnízda, tak co bude, vždycky je veselejší mít těch dětí víc.
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Beata - rozhovor číslo II
R: Tak dejme tomu, že můžeme začít.
J: Kdybyste mi mohla nejdříve tak zevrubně představit, co jste tam uvedla?
R: Tak abysme se mohly bavit o těch dětech a o práci nebo o rodině a práci, tak já
jsem tam napsala nějaký jakoby mezníky, který mi změnily život, nebo jakoby
změnily okolnosti. A to je, kdy jsem začala pracovat pro nějakou konkrétní firmu, já
jsem tu dala dvě, kdy se mi narodily dvě děti a kdy jsem byla na mateřské dovolené,
tak jsem to tak jakoby dala do té časové osy, protože se to tak nějak prolíná. Ukazuje
to dobře, jak bylo potřeba ty změny v pracovním životě kombinovat se změnou
v osobním životě. Tady, to je březen 2009, kdy jsem byla ve čtvrtým nebo v pátým
měsíci těhotenství a začala jsem pracovat pro jeden projekt, který mě osobně strašně
přitahoval jakoby profesně, být u zrodu nějakýho mediálního projektu, v podstatě
zakládajícího týmu, kdy jsme se potom rozrostli na dvě stě lidí a byla to úžasná
zkušenost a já jsem v tu dobu byla už docela v pokročilejším těhotenství a ten šéf
projektu mě oslovil, že by byl rád, abych se k nim přidala, my jsme měli spolu
takovou večeři, kdy jsme probírali ty možnosti a já jsem jako úplně na začátek tý
večeře řekla, musela prostě mu říct, že jsem těhotná, protože jinak by úplně celá ta
večeře byla k ničemu, takže jsem mu řekla jako, dobrý den Richarde, tak ještě než
začneme, já vám musím říct, že jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství a mě hrozně
překvapila jeho reakce, protože on říkal, no a? Takže to pro něho vůbec nebyl
problém, tím já jsem si ho potom hrozně vážila, protože cokoli já jsem potřebovala,
tak jsem věděla, že mu to můžu říct, myslím i v tom skloubení osobní a pracovní
život a že to vždycky jakoby nějak vymyslíme. Takže ten model, já jsem tam
pracovala až do, v podstatě po celou dobu, až do jednoho roku mýho syna, vlastně od
toho čtvrtýho měsíce těhotenství, v takovým modelu, že když jsem potřebovala být
doma, tak jsem byla doma a když jsem mohla být v práci, tak jsem byla v práci. A to
bylo v průběhu toho těhotenství, kdy jakoby někdy jsem byla unavená, tak jsem šla
domů, takže to bylo hodně příjemný, když se mi narodilo miminko, tak jsem nějaký
dva měsíce nepracovala v podstatě vůbec, jenom jakoby večer na emailu občas něco
a pak jsme to dělali tak, že jsem chodila do práce fyzicky dva dny v týdnu a po
zbytek, když jsem se potřebovala vidět s týmem, tak jsem je pozvala k sobě domů a
oni přišli třeba i včetně dodavatelů a i včetně jiných jako funkcí, nejenom marketing,
ve kterým jsem pracovala. Bylo úžasný, že ti kolegové se nějak vcítili do toho a
prostě fakt přišli z toho Pankráce k nám, ke mně do obýváku, abych já tam mohla být
s tím miminkem, nakojit ho na tu hodinovou schůzku, kvůli mně, takže to bylo úplně
úžasný. A taky tím, že jsem tam mohla být fyzicky jen ty dvě odpoledne a zbytek
udělat jakkoli jsem chtěla, tak to bylo jako příjemný.
J: Proč si myslíte, že jste měla ty podmínky tak dobře nastavené?
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R: Asi to bylo tím, sice ten projekt patřil velký skupině, ale byl to jakoby takový
inkubační projekt, kdy se mělo prokázat, jestli může nebo nemůže ne trhu existovat,
takže v podstatě takový startup a tam je hodně potřeba kreativní přístup a i ten
management toho projektu, vlastně ten výkonný šéf, tak měl ten kreativní přístup i
v sobě, jak pracovat s lidmi, s tím projektem, takže mi to v podstatě umožnil a já
jsem tím víc měla motivaci to ukázat, že to stojí za to, že když mi vyjdou vstříc, tak
já se snažím jim potom tím víc něco doručit, co má smysl pro tu firmu. Takže asi
tím, nedokážu si představit, kdyby to byla nějaká velká banka, která už je zavedená,
má zavedený procesy, všichni sedí na jednom místě, tak by to asi úplně tak nešlo.
J: A máte pocit, že ty podmínky, které tam byly téměř ideálně nastaveny, vycházely
z Vaší iniciativy, že vy jste to tam vykomunikovala, nebo to šlo spíše z jejich strany?
R: Hmm, tak já jsem, úplně ten první předpoklad bylo, že já jsem chtěla pracovat,
protože kdybych nechtěla, tak bych asi nešla na tu první schůzku a nesnažila bych se
najít ten model, jak by to mohlo fungovat, já jsem to navrhla, jak bych chtěla, aby to
bylo a věděla jsem, že mám podporu toho výkonného šéfa, takže jsem s tím mohla jít
potom za tím svým týmem, nebo za svými kolegy jakoby s tím, takhle to bude.
Samozřejmě ne všichni byli takhle osvícení nebo otevření, takže někdy to nebylo
úplně jednoduchý prosadit i v tom, že když mi dávali schůzky do kalendáře, kdy
jsem prostě nechtěla být v práci nebo nebyla, tak jsem jakoby musela vždycky znovu
a znovu vysvětlovat důvody proč to tak je. A tím, že to byl jako můj návrh, že jsem
věděla, že ho mám nějakým způsobem posvěcený od toho výkonného šéfa, tak prostě
jsem si za tím stála.
J: Když jste otěhotněla, tak jste tu představu měla, že byste ráda pokračovala v práci?
R: Ne, když jsem neměla žádný děti, tak jsem si samozřejmě nedokázala představit,
jaký to je mít nějaký děti, takže já jsem žila v představě, že prostě, jako že mi to
absolutně nezmění život, že to bude jakoby navíc, že to doplní smysl života, bude to
krásný, budu se starat o děti. Ale to co je moje, že to nezmění. Tak jsem jakoby žila
v takový představě, že budu dál pokračovat v práci, která mě baví, a ještě k tomu se
budu starat o dítě, což samozřejmě je úplně nesmysl, že jo, protože to změní úplně
všechno, ale to jsem v tu dobu jakoby nevěděla. Potom, když už jsem teda to
miminko měla a jakoby pochopila jsem tu situaci, tak jakoby někdy nebylo úplně
jednoduchý vyrovnat se s tím, protože jako to má hrozně velkou gravitaci, jako ta
péče o dítě a být s ním pořád, je strašně, jako ten instinkt je tak silnej, že to otlumuje
všechny ostatní myšlenky a smysly, takže jakoby i když to byly třeba jenom dvakrát
čtyři hodiny odpoledne za ten týden, co jsem měla od něj odejít, tak se mi často
stávalo, že jsem to třeba i obrečela, že jsem ještě brečela ve dveřích, že bych od něj
neměla asi odcházet, ale v momentě, kdy jsem ty dveře zabouchla a odešla jsem jako
sama za sebe, tak to zase jako bylo hrozně uvolňující, protože po tom, co s tím
miminkem jsem byla dvacet čtyři hodin denně, tak je to velká změna v životě,
najednou se všechny priority přehází a ty dvakrát čtyři hodiny za týden byly hodně
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osvěžující pro mě osobně, že jsem si vždycky uvědomila, tak jako tohle je rodina,
tohle jsem já a tohle jsou děti.
J: Jak jste pokrývala čas, kdy jste nebyla s miminkem?
R: Já jsem měla hlídání, nejprve jsem měla kamarádku na doporučení, která
v podstatě ty čtyři hodiny vozila miminko venku, plus mínus a potom už jsem začala
dělat jakoby výběrové řízení na chůvu, protože jsem věděla, že bych chtěla časem
pracovat dýl.
J: Výběrové řízení?
R: Tak to bylo vyloženě výběrové řízení, pohovory a reference a nějaký jako
„backround check“, výběrové řízení, tak jsem si našla chůvu, se kterou spolupracuji
doteď, akorát teď hlídá obě děti, když je potřeba.
J: Jak často Vám chůva hlídá děti?
R: No, čtyři dny z pěti.
J: Jak to máte nastavené časově?
R: No tak já se možná posunu sem (ukazuje na časovou osu). Když měl syn rok a
půl, tak jsem začala pracovat pro nadnárodní společnost, což jakoby je ve srovnání
s tou předchozí firmou, je jako víc stabilizovaná firma a korporace rozhodně a tam
jsem v podstatě chodila do práce čtyři dny z pěti, jeden den jsem pracovala z domu a
tam už jsem právě využívala chůvu na to, aby hlídala malýho přes den a teď, když se
mi narodilo ještě druhý dítě, tak já jsem byla ještě šest měsíců na mateřské dovolené,
což jsem předtím nebyla, jakoby rozdíl, že jsem si uvědomila, že už není čas na
hrdinství, že s dvěma dětma to asi nedám, takže jsem si vzala šest, sedm měsíců
volno, což teda v americké firmě je obrovský luxus, já hodně jsem v kontaktu
s kolegy v zahraničí a oni se hodně divili teda, když jsem jim řekla, že se vrátím až
za sedm měsíců, tak z toho byli hodně překvapení, protože to je hodně, u nich je to
dva, tři měsíce plus ještě možná nějaká chvíli dovolená, ale to je všechno. A já jsem
si vzala sedm měsíců volno a teď jsem se vrátila na part-time a to i proto, že děti
mám dvě a té práce s nimi je samozřejmě víc a taky se jim chci věnovat, protože malí
jsou jenom jednou. Teď to funguje teda tak, že jsem v práci každý den dopoledne a
v průběhu toho dopoledne mi děti hlídá chůva.
J: A kolik je teď malému?
R: Má sedm měsíců, já jsem začala v podstatě pracovat teď, před měsícem.
J: Zatím jsme mluvily jenom o Vás, ale i to, že na to nejste sama…
R: Někdy ne, no.
J: Jak doma funguje manžel?
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R: Tak my jsme měli takovou, manžel chtěl vždycky děti o trošku víc než já, jako,
teď mluvím ještě o tý době, kdy jsme ani jeden z nás nevěděli, co to znamená. Tak
on byl ten, co si přál vždycky dítě, já jsem byla taková, že nevím ještě, co to je, že
nespěchám, ale…
J: Napadá mne v tom kontextu, že vím, že je partner…
R: Že je partner o pět a půl let mladší.
J: Ano, to je zajímavé…
R: To je hodně zajímavý, no, takže takhle to jako bylo a tím, že on byl vlastně ten
iniciátor, že chce mít děti dřív, já jsem, ne že bych nechtěla mít děti, ale myslela
jsem, že to ještě chvíli může počkat, tak jsme uzavřeli takovou dohodu, že se o něj
budeme starat na půl a to byla jako dohoda před tím, než se narodilo první miminko.
Tak napůl ve smyslu, že já tři dny a manžel dva.
J: A to bylo v době, kdy jste se rozmýšleli, že budete mít dítě, nebo v době, kdy už
jste dítě čekala?
R: Ne ne, to už by bylo pozdě. To muselo být ještě před tím, než jsem čekala dítě, tak
jsme se o tom bavili, že kdyby, tak jak by to vypadalo. A ta dohoda byla o pracovním
týdnu, mně šlo o to, abych se mohla věnovat pořád tomu, co mě baví a abych na to
nebyla sama a tak, takže to bylo tři dva. Realita byla potom taková, že když se mi
narodilo první miminko, tak já jsem mu ty dva dny vlastně nechtěla ani jako dovolit,
jsem ho chtěla mít víc pro sebe, což mě hrozně překvapilo, protože jsem byla já, kdo
o to žádal, tak to nakonec dopadlo čtyři a jedna, že já mám čtyři a manžel jeden den.
A vždycky v pátek, že strávil se synem a takhle je to v podstatě až doteď. Jako
doteď, jeden den se o ně stará manžel.
J: Stále se to drží, i při jeho pracovním vytížení?
R: Jako s nožem na krku, ale jo.
J: Tedy je ten tlak spíše z Vaší strany?
R: Ne že by nechtěl, ale prostě já mám takovej pocit, že pro muže jakoby je
jednodušší, jako ten instinkt primární, kterej jsem si všimla, že přišel potom, když se
narodí děti, tak i když já jsem pořád měla pocit, jako že musím seberealizace a něco
jako dokázat, tak najednou mě to totálně hodilo domů a teď instinkt, musíš se
postarat o ty děti, mě to hrozně překvapilo u sebe, ale je to tak. No a ten instinkt,
který jsem jako viděla u svýho manžela, bylo jako, musíš jít ven a zabezpečit rodinu,
já jsem u sebe viděla uvnitř, u manžela ven.
J: Nevím, jestli pocházíte z tradiční rodiny, kdy je tam ta tendence, že matka
opečovává rodinu a manžel ji finančně zajišťuje.
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R: Určitě jo, určitě jo, asi to bude s tím souviset nějakým způsobem, jenom mě
překvapilo ten kontrast, co jsem myslela předtím a co se potom reálně stalo.
J: Mluvily jsme spolu o prioritách a hodnotách, které s tím určitě souvisí. Co
znamenala práce ve Vašem životě předtím, než se Vám narodilo dítě, potažmo děti a
jak se změnil její význam poté?
R: No, tak, určitě to, co zůstalo stejný, je, že práce je seberealizace, je to něco, kde
jsem sama za sebe, není to jakoby, není to role manželka, máma, jsem to jakoby já a
teď, já to nemám až tak rozděleno přísně, že bych měla to, co je profesní a osobní
v tom smyslu, co mě baví, já to mám, jako je to hodně totéž. Pro mě práce je
koníček, což strašně za to jsem ráda, takže ještě tím víc je práce seberealizace a bylo
to tak před tím i potom, co jsem měla děti, jenom to jako, ten pocit, tý důležitosti se
tak trošku jako zahladil, je menší, jako teď už nemám pocit, že musím, že je tam
vždycky, co má větší smysl, než ta práce a to jsou samozřejmě ty děti. Tak asi teď už
nemám pocit, že se beze mě zboří svět, v tý práci.
J: A pohled na život, životní styl? Jak jste vnímala, jestli se změnil, nebo tam byly
nějaké etapy?
R: Vždycky jsem myslela, asi to tak pořád si myslím, že pro mě jako jedna
z nejdůležitějších hodnot, je nějaká svoboda osobní a taky nějaká kreativita v tom,
nebo flexibilita v tom, jak žiju, že změny jsou jakoby příjemný a otevřenost novým
věcem, novým nápadům a tak a to jsem měla pocit, že když přijdou děti, že skončí
svět, protože tahle hodnota tak jako opticky se s tím vylučuje a ono se to ale nestalo,
že jsem nějak pochopila, že i jako vychovávat děti se dá všemi různými možnými
způsoby a že se člověk jako nemusí zamknout v té představě, že když mám děti, tak
sedím doma a přebaluju plenky, že to jako, že se to dá dělat tím způsobem, kterej je
v souladu s tou, svoboda, volnost, kreativita.
J: Určitě to souvisí i se zaměstnáním, kde působíte. Napadá mne, když jste se v roce
syna poohlížela nebo Vám přicházely nabídky nové práce, do jaké míry hrálo roli, že
jste hledala zaměstnání, kde budete vědět, že podmínky a zázemí, bude v tomhle
směru pro Vás příznivé?
R: No, já jsme úplně práci jako nehledala. Ono se to totiž, ten projekt byl ukončen
investorem, my jsme dělali studii jakoby nějaký možnosti uvedení na trh a investor
se rozhodl, že v tom pokračovat nebude, takže to bylo v podstatě ze dne na den a já
jsem v tu chvíli dostala telefonát tady od Lenky ze společnosti, která říkala, přijď na
kafe a neřekla mi, přijď na pohovor. Tak já jsem přišla na kafe a ona první, co se mě
zeptala, kdy chceš mít děti a kdy chceš odjet do Ameriky, kdy chceš mít druhý dítě a
kdy chceš odjet do Ameriky. Říkala, že se mě na pohovoru zeptat nesmí, tak se mě
zeptala ještě před tím. A tak já už jsem jakoby věděla, já jsem jí samozřejmě řekla,
jak bych si to představovala, tak jsem věděla, že ona o tom ví a že v případě, že by
vyšla práce tady, tak je to něco, s čím se jako počítá a že Lenka je hrozně nakloněná
pro rodinu a pro ženy, takže by to nějak šlo.
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J: To že jste se rozhodli mít s manželem další dítě, vycházela zase více z jeho
iniciativy?
R: To už byla asi víc moje.
J: Před prvním dítětem, kdy jste uzavřeli dohodu, a vy jste viděla, že realita je jiná, i
když jste sama asi víc lpěla, abyste výrazně více času s dětmi trávila Vy, neprobíhaly
u Vás někdy nějaká nedorozumění ohledně času, který manžel věnoval dětem?
R: Asi ani ne, jako můj manžel je hrozně, jako má děti rád. Sám se snaží ten čas
maximálně najít, jenom to co jako vychází ze mě, nějaká moje iniciativa, nějaká
organizace toho lepší, protože když on chce být s dětma, tak já toho můžu využít pro
sebe, tak jenom jako v tomhle smyslu, já tlačím na to, aby to byl ten pátek, aby to
bylo pravidelně, aby prostě si vyčistil kvůli tomu kalendář a nedával tam jiný věci,
protože není schůzka s nikým důležitější, než pátek s dětma, tak to je jakoby nějaký
můj tlak.
J: Jak vidíte kloubení Vaší práce a rodiny a jeho práce, která je tak časově náročná?
R: Já už nevím, já dostávám tak hodně takových otázek a komentářů od okolí, jako
že musím být strašně tolerantní, když mu to dovolím, což mi přijde, že jako z mýho
pohledu to je úplně komentář mimo, protože, já si úplně nedokážu představit, jak
v téhle situaci, jak bych mohla ho jako respektovat jako partnera, když bych mu
mohla něco takovýho zakázat, nebo to je přece jako úplně nesmysl. Že se
samozřejmě ty příležitosti v životě vyvíjí a já vím, že kdybych měla já příležitost
dělat, to co dělá teď on, že by mě určitě podpořil, takže jako nemůžu říct, tak oni o
tobě chtěj slyšet po celým světě, ale já ti to nedovolím, ty tady budeš sedět se mnou,
to je jako, to je cesta do pekla, to nikam nevede. Já vím, že to tak nebude pořád a že
teď možná je nějakej čas, kdy je s náma míň a zase bude víc. A myslím, že je to
hodně o respektu, o toleranci a jakoby i o tom, nastavit si ten čas, který máme spolu
tak, abychom spolu byli a byl jakoby dobře strávený.
J: To je druhá věc, která mne také napadá, je čas pro rodinu a zároveň je tam
partnerský život, to je také potřeba opečovávat.
R: Určitě, jako když je toho všeho ostatního moc, někde se musí dělat kompromisy,
tak já jsem si i časem třeba všimla, že pak děláme kompromisy jakoby na tom být
spolu, protože vždycky jako my každej sám za sebe, nebo profesně potom my jako
rodina a pak se ten čas jako zmenšuje, až na ty minuty jednotlivý, kdy my můžeme
být sami spolu, tak protože už to začínalo být hodně špatný, tak jsme vymyslely
takovou jako metodu rande, kdy si dáváme spolu rande do kalendáře, což je jediný
způsob, jak zajistit, že ten večer spolu budeme mít. Takže my plánujeme rande do
kalendáře.
J: Jak často se takové rande uskuteční?
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R: No, když je Petr v Čechách, tak jednou dvakrát za týden. Je pravda, že když
nemáme rande, tak spolu moc času netrávíme přes den ani večer, protože já často
večer jdu spát a Petr často večer pracuje, jakože myslím po tom, co uložíme děti a
jsme jako ta rodina.
J: Jak to vidíte do budoucna s tímhle modelem? Vím, že je ještě brzy, ale přemýšleli
jste o dalším dítěti?
R: Já jsem si myslela, že bych mohla mít tři nebo čtyři děti a teď už si to nemyslím,
protože tak jak jsem mluvila o tý hodnotě, že je pro mě důležitý jakoby i míra osobní
svobody, tak s jedním dítětem a dvěma se to asi ještě úplně nevylučuje, ale myslím
si, že s třema a čtyřma už jo, protože to období, kdy děti jsou malí, najednou jako
z nějakých pěti, šesti let, se protahuje na deset a to už je velká část, kdy potřebují fakt
tu mámu, aby s nima byla, tady nejde jenom o kvalitu, u tý mámy, času, ale nakonec
i o tu kvantitu potom.
J: Říkala jste, že máte chůvu, jaký model péče o dítě Vám přijde nejvhodnější, který
je pro Vás přijatelný?
R: Já jsem o tom dlouho přemýšlela a z toho, z čeho mám jako osobně dobrý pocit,
jako považuju, kterej je asi správně, tak je, když to dítě je doma, ve svým prostředí a
má tam někoho, na koho je zvyklý, koho zná, jednoho člověka, hlavně když je malý.
Takže já mám teď miminko, je doma, je tam chůva, která je s ním úplně od narození,
nebo ne že by ho hlídala, ale byla tam vždycky s náma, chodila tam a bereme ji
s sebou i na výlety, z toho důvodu, aby to nebylo tak, že máma, chůva přichází,
máma odchází, protože potom se na toho člověka, na tu chůvu přenáší všechno to
blbý, že když ona tu je, máma tu není. Takže tak, abysme byly někdy i spolu a aby to
dítě bylo na ni zvyklý, takže to je v podstatě další člen rodiny. A jsou doma spolu. A
to větší dítě, já mám už teď staršího syna, tři a půl let, ten chodí do školky, tak to už
je zase jiný, protože se tam těší, on tam má svoje kamarády, pro něho je to přitažlivý.
J: Takže si myslíte, že je vhodnější, když je děcko přibližně do jednoho roku
s jedním pečujícím?
R: Možná myslím, že jako i dýl. Mně připadalo, že klidně jako i do dvou. Mně
přijde, že do těch dvou let si neuměl úplně hrát s jinýma dětma, to bylo jenom, že
byly jako tak vedle sebe a že to, že přilne k jednomu člověku, mi přišlo, že je takový
výrazný v tom.
J: Je zřejmé, že doma nejsou pouze děti, ale je potřeba zajišťovat i domácnost. Máte
někoho, kdo Vám pomáhá?
R: Čím víc pracuju, tak tím víc si kolem sebe vytvářím takový tým. Takže teď, jo,
teď mám paní, která uklízí a chůva, která vždycky, když přijdu domů, tak ještě chvíli
zůstane a pomůže mi třeba připravit večeři nebo prostě ještě něco dodělat doma, dojít
na poštu a takový věci.
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J: Předpokládám, že partner se svými časovými možnostmi tyto aktivity nedělá…
R: No to úplně ne, a to asi já od něj ani nečekám.
J: Máte pocit, že ta mužská role tomu není komplementární? Nebo?
R: Ne ne ne, to ne, tak to nemyslím. Já vlastně nevidím důvod, proč by to měl dělat,
protože jeho to jednak nebaví a jednak má věci, který jsou i jako důležitější a baví ho
víc, tak proč by jako je nedělal a ty peníze, má to štěstí, že vydělá tím, co ho baví, tak
může použít na to, aby to udělal někdo jiný.
J: Vnímáte to jako kompromis, když se snažíte vyvažovat ty dvě misky, připadá Vám
to jako vhodný způsob, případně nastavila byste si to tak znovu?
R: Já si to neumím představit jinak. Já si jako neumím představit, že bych neměla
děti a neměla rodinu, to by byla absolutní díra v životě. Jako dokud jsem žádný
neměla, tak jsem nevěděla, co mi chybí. Teď už to zpátky nejde, že jo. A zase být
jenom s dětma a nebýt v práci, tak to bych asi brala, že mám nějakou část
zapauzovanou v sobě. A na nějakou dobu, těch šest měsíců to bylo příjemný, ale já si
to neumím představit víc.
J: Některé maminky měly problém se do práce vrátit i po půl roce, jak to bylo u Vás?
Člověk asi potřebuje být stále v kontaktu s děním na trhu.
R: Ani ne, já jsem se tu v práci občas objevila jednou za měsíc, třeba není jich moc,
ale byla jsem v kontaktu a jako v kontaktu s lidma z oboru a se zprávama z oboru asi
pořád, protože mě to zajímá, jinak mi to nepřišlo asi nijak vůbec dramatický, žádný
problém.
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Cecílie - rozhovor číslo III
J: Nyní Vás poprosím, jestli byste mi k těm bodům nemohla něco říct, proč pro Vás
jsou důležité, významné.
R: Jasně, určitě. Tak já to vezmu od toho konce, tak jak to mám teď. Čekáme druhý
miminko teďko, ho budu mít v srpnu, takže to je pro mě určitě důležitej okamžik.
Určitě to, kdy se narodila Pavlínka, dcera moje, takže to tady mám těsně před tím. To
je takovej, jsem si tady tučně udělala „svatba“, ale to není až tak podstatný, ale určitě
by to tučně bylo narození Pavlínky, pak je tady seznámení s manželem a těsně před
tím určitě založení firmy, pak jsem tady ještě přemýšlela, co bych tady dala
zajímavýho z toho období předtím a určitě to, když jsem ještě studovala na vysoké
škole a žila jsem v Americe, vlastně na půl roku asi, dělat fotky a fotit, tak to mě
bavilo a v hodně věcech mě to ovlivnilo, takže to jsem tam dala taky.
J: A kdybychom se měli vrátit k tomu začátku, když jste říkala, že jste byla
v Americe, jakým způsobem Vás to ovlivnilo? Kam Vás to nasměrovalo?
R: No, spíš k tomu, že vlastně já, když jsem potom zakládala firmu, tak jsem se
určitě dívala na to, že trhu chybí celá řada služeb, která třeba v Americe běžně
funguje, tak jsem si říkala, že ta oblast služeb je tady taková nedotčená a já jsem tím
byla hodně inspirovaná, že jsem vlastně si tam nějaký čas pobyla.
J: A to Vám bylo přibližně kolik let?
R: Když jsem byla v tý Americe, tak nějakých sedmnáct, šestnáct, podle mě, takže
tak a když jsem zakládala společnost, tak jednadvacet.
J: Takže od sedmnácti let se začala formovat myšlenka, že tady na trhu něco
podobného chybí.
R: Zhruba osmnácti, no, to jsem si až zpětně vzpomněla, se začala opravdu formovat
a těsně potom se založila a pak to začalo rovnou fungovat. Já nikdy nemám moc
daleko od tý myšlenky pak k tý realizaci, že bych něco nechala uležet několik let, to
mi zas není blízký, někdy naštěstí, někdy bohužel, ale pak jsem si uvědomila, že to je
něco, jsem k tomu měla nějaký příspěvek.
J: Pak tam máte jaký bod?
R: Pak tam mám založení firmy, zhruba doba, kdy jsem to začala dělat, takže 2005,
pak tam mám…
J: Ještě kdybychom se mohly zastavit, co Vás k tomu přimělo, ovlivnila Vás cesta do
Ameriky nějakým způsobem, měla jste blízko k podnikání?
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R: Určitě, já to mám hodně napsaný v různých článcích, ale já jsem víceméně
vymýšlela, v čem bych chtěla podnikat, věděla jsem, že chci podnikat určitě, ale
vymýšlela jsem trošku tak v čem a byly jsme s kamarádkou na víkendu v Jižních
Čechách za babičkou manžela a vymýšlely jsme, co bysme tak mohly dělat a dostaly
jsme se k dárkům, obecně, že dárky mi přijdou jako dobrej nápad a já jsem si pak
uvědomila, že to kamarádka načala, že dárky, který si pamatuju, jsou ty cesty, který
za tím dárkem jedu, že ty zážitky jsou něco, co mě posunulo někam dál, co si
opravdu pamatuju celej život. Já jsem si říkala, že pak je to i praktický, že ty
materiální dárky se někde skladujou a vůbec. Takže takhle původně vznikla
myšlenka na tu společnost, a když jsem pak zjistila, že to funguje někde okolo, tak to
bylo fajn, hodně, protože jsem si říkala, že to není úplně nesmyslnej nápad, že to
může dávat hlavu a patu. Ale jako určitě k tomu vedla celá řada věcí, ale já jsem
právě dneska shodou okolností dělala jeden rozhovor a tak jsem si vzpomněla na tu
Ameriku a tak jsme si říkala, že to sem dám, že to byla určitě jedna z věcí, ale mě
ovlivnilo hodně věcí, celej život, že jo. Máma podnikala s babičkou, že jsem zrovna
na to měla jakoby prostor při tý škole, že společnost nevznikla při práci, ale že tam
na to ten prostor byl, to je pak celá řada věcí, který se s tím sešly.
J: A kdo Vás podporoval v té Vaší myšlence, v začátcích podnikání?
R: Myslím, že nebyl nikdo, kdo by mě nepodporoval, spíš já jsem jako, ta
kamarádka, s kterou jsme to vymýšlely určitě, pak velmi brzo David, což je teď můj
manžel, tehdejší přítel, ten byl na začátku trošku skeptičtější, ale taky podporoval
určitě hodně na těch začátcích, ale hlavně relativně brzo do tý firmy vstoupil a začal
to dělat se mnou. Naši určitě taky, určitě mi nikdo neházel klacky pod nohy, tady to
nedělej, já jsem do tý doby dělala docela to, co jsem potřebovala.
J: Když jste říkala, že Váš partner, v současné době manžel, vstoupil do firmy
v začátcích, jakým způsobem jste se domlouvali na tom, kdo jaké bude mít funkce?
Nebyl s tím občas nějaký problém?
R: To myslím že ne, my jednou za čas, my, aby jsme se nenudili, tak vždycky jednou
za čas si ty funkce v tý firmě prohodíme, abysme se nenudili, abysme se naučili taky
něco novýho, tím jak se různě měnil můj čas potom, co se narodila Pája a takže na
začátku to bylo takový přirozený, tím že on se věnoval hodně PR a vůbec obecně
obchodům, tak si tuhletu část vzal a já jsem… Ale úplně na začátku jsme dělal
každej, co bylo potřeba, jako to jsme nebyli žádný velký oddělení ve firmě, že
bychom si řekli, takže jsme dva, ty budeš mít na starosti tyhle a já tyhle. Až
postupem času se to začalo upravovat. Takže teď je to třeba tak, že on má na starosti
péči o dodavatele, takže nové zážitky a marketing a já mám na starosti obchod, ať už
obchodníky, prodejní stánky. Ještě před rokem a půl jsem dělala zase marketing já,
takže my si to tak jednou za čas různě prohazujeme.
J: To je praktický.
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J: Jak to vnímají zaměstnanci, nevím jak je časté, aby manželé byli oba dva ve
vedení firmy…
R: Nevím, to byste se musela zeptat jich. Nevím, ono to podle mě vnímaj, když
někde jsme na nějaký firemní akci, když někam jedem. Ale já si myslím, že se s tím
moc nepotkají, že jako oni to vědí, spíš, když manžel něco nedodá, tak jdou za mnou
a vědí, spíš abych ho doma ještě zaurgovala, ale jinak si myslím, že to nějak extra
nepotřebujou řešit a neřeší.
J: A když je nějaký problém, tak jdou za kým?
R: Tak jdou za tím, komu odpovídaj, ale jinak obecně David je vždycky ten hodnej a
já jsem ta zlá.
J: Můžeme jít k dalšímu bodu…
R: Pak tady mám seznámení s Davidem a založení firmy, to se tak hodně prolíná
v tom čase. Pak tu mám svatbu.
J: K tomu setkání, partner vstoupil do firmy, když už jste měla nějakou finální
představu, jak by to mělo vypadat?
R: V tý době ta firma vypadala samozřejmě trošičku jinak. Byly to takový malý
desky, který jsem mu úplně poprvý svěřila na týden, že jedu do Ruska a že když
náhodou někdo bude volat, takže má dělat tohle a tohle a on mě samozřejmě vůbec
neposlouchal, co má dělat a když jsem odjela, vyšel článek v mladý frontě, první
vlastně tenkrát o firmě a zavolalo mu ten den asi dvě stě lidí, tak docela vyšiloval. A
ještě tam došlo, já jsem ho nechala v bytě, kde jsem bydlela, ještě tam protejkala
voda, v podstatě nás vytopil soused a docela si to užil, ale on do tý firmy vstoupil o
něco později ještě. Fungovala na trošku jiným principu, byly to webový stránky, kam
člověk napsal svoji poptávku a já jsem mu z toho sestavila jakoby nabídku, proto
s tím měl David tak strašný práce, když volalo tenkrát těch hroznejch lidí. A vlastně
když začali oslovovat první firemní klienty, já jsem to přestala stíhat, takhle jsem
v tý době oslovila partnera, líbilo se mu to natolik a viděl v tom potenciál, že jsme se
rozhodli, že to začnem dělat spolu.
J: Děkuju za objasnění, pak tam máme svatbu, cítíte to jako zlom?
R: Tak já jsem, já obecně nesnáším cokoliv definitivního, já jsem si celou dobu, co
jsem šla k tomu oltáři, no, oltáři, bylo to na statku venku, tak jsem si říkala, to je
dobrý, když tak se můžu rozvíst, když tak se můžu rozvíst, takže jako, já nemám
obecně ráda…Ne, já jsem ráda, já jsem se chtěla vzít, takže pro mě to bylo fajn,
nakonec to byl výbornej mejdan, to bylo supr. Ale pro mě, zlom to určitě byl no, tak
najednou je to přece jenom…
J: Některé páry vnímají svatbu jako přípravu na rodičovství či jiný společný projekt,
jak jste to měli vy?
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R: To my jsme moc nebrali, nám přišlo logický, že spolu chodíme, teď budu kecat,
ale podle mě tři roky a tenkrát nám přišlo, že uděláme nějaký další krok a ne že
bysme to dítě nechtěli a my jsme ho nějak v tý době úplně neřešili, ale pak jsme
docela brzo začali řešit, protože Pája se vlastně narodila za rok a kousek po svatbě,
takže my jsme to asi chvíli po svatbě začali řešit, ale nebyl to určitě, jakože nějakej
účel.
J: K tomu se určitě ještě vrátíme, je to téma, které mne hodně zajímá, co tam máte
dále, narození Páji…
R: Narození Páji, no, tak to je asi největší zlom úplně ze všeho, úplně přeházení
nějakejch životních hodnot a úplně všeho toho, že člověk není já, ale že je ještě
někdo důležitější, než jsem já, to mě třeba úplně šokovalo, tohleto uvědomění si.
Takže to je pro mě ten největší životní zlom, stoprocentně. Jak životního stylu, tak
vůbec přemejšlení o všem.
J. A v čem myslíte konkrétně, kdybyste například mohla přiblížit životní styl, jak se
to změnilo u vás?
R: Tak už jenom, tak ten hlavní důvod, kterej jsem říkala, že jo, že nejsem
nejdůležitější já, ale že je nejdůležitější ona, i když já teda razím takovou tu teorii, že
když je spokojená maminka, tak je spokojený dítě. Já zase nejsem úplně ten typ, že
obětuju úplně všechno, co mám pro ni, ale zase vycházím z toho, že já musím bejt
spokojená, ona taky. No tak jako je to jasný, nemůžeme každej večer lítat, kdy
chcem, kam chcem, nemůžeme se sebrat a jet na tři měsíce do háje třeba, hlavně
nechceme, ale jako ani nemůžeme.
J: Mluvíte v množném čísle.
R: No oba dva nemůžeme, já ani David nemůže se sebrat, on může jet teď na tejden
na Balkán, ale nemůže tam jet na dva měsíce a já, když půjdu zejtra večer do divadla,
tak si musím někde sehnat chůvu.
J: Když už jsme u toho rozdělení volného času mezi váma, jakým způsobem to v tom
manželství strukturujete, aby jeden ani druhý na tom nebyl bitý?
R: My to asi nijak nestrukturujem, je teda pravda, že my jsme většinou spolu, ale
když někdo někam chce jít, tak jde, ale my jsme většinou asi spolu, nebo prostě
máme takhle společný hodně kamarády, takže pak samozřejmě na těch, většinou se
setkáme s těma kamarádama v partě, tak samozřejmě zvlášť od tý doby, co maj
spoustu dětí, tak samozřejmě tam se různě rozvrhnem, že se nedržíme tam za ruce,
ale jakoby nemáme to tak, teď už zase nechodí, ale když chodil hrát v pondělí
squash, tak chodil hrát v pondělí squash.
J: Zmínila jste se o chůvě, jaký máte vztah k péči o dítě a co vy sama považujete za
ideální model, u nás ten trend je, že matky často zůstávají s dětmi po celou dobu
rodičovské, zhruba do těch tří let…
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R: Tak já za prvé, já jsem se naučila v tý době, co mám dítě, tak hlavně nehodnotit
žádný dítě a ani nehodnotit žádný přístupy nikoho k ničemu, protože to je opravdu
strašně individuální a každej tohle má úplně jinak. Nejzásadnější věc na tom všem,
že to má každej jinak a každej to jinak cejtí. Já jsem ten typ, kterej by úplně nebyl
spokojenej, kdyby byl pořád jenom doma asi s tím dítětem, sice s tou druhou to
plánuju trošku víc, ale vím, že to stejně tak nebude, že nejsem úplně ten člověk,
kterej by tam mohl sedět od rána do večera, to bych byla akorát protivná, děti by
byly protivný, všechno by bylo protivný a není to úplně ideální. Já jsem vlastně
s Pájou byla úplně doma do šesti měsíců jejího věku, ale vlastně tu chůvu, tu teď
nemám, protože má taky miminko, tak tu jsme měli, když Páje byly dva měsíce nebo
tři, tak přišla poprvý, že jsme někam večer šli a ona to byla ještě sestřička na
novorozenecký jipce v Motole, tak to bylo takový, že jsme si byli docela hodně jistý
a já jsem určitě ráda, já bych se zbláznila, kdybych opravdu nemohla nikdy nikam jít
a měla pocit, že vlastně kvůli…že vlastně, já nevím, jestli bych to tý dceři někdy i
nevyčítala, že bych kvůli ní nemohla nikdy nikam nic. Určitě mi to nevadí, navíc si
myslím, že to není úplně špatně, když to dítě tráví čas s různejma lidma, není jenom
s maminkou pořád. Ale mám kamarádky, který to maj tak, že by v životě dítě nikdy
nikomu nepůjčili, ani na minutu a nehnou se od něj, takže jako to má každej jinak,
ale já jsem…teď jsem si vzpomněla na Svěráka, jak je vítací typ a že se vždycky se
svými ženami rád vítá, tak aby ho mohly vítat, musí být odcházení a je fakt, že jsme
spolu hodně, ale nemám problém s tím ji dát hlídat.
J: Takže, jak vlastně u Vás probíhala rodičovská dovolená, jestli jste vůbec nějakou
měla…
R: No, tím, že mám svoji firmu, tak je to o hodně jednodušší v tom, že si můžu ten
čas opravdu přizpůsobit, hodně věcí vyřeším z domova, nicméně když člověk
pravidelně nechodí, tak vždycky je to problém, což jsem zjistila samozřejmě až
potom. Já jsem byla na rodičovský, plně v kuse, podle mě těch prvních šest měsíců,
protože vím, že Pája byla první tři měsíce hrozná, měla nějaký prdíky, furt řvala,
bylo to fakt s ní hrozně náročný a pak jsem začala jakoby od těch tří měsíců už tak
jako víc toho dělat na počítači a vím, že od šesti měsíců jsme se začali střídat
s Davidem, že už si ji bral na jeden nebo dva dny v tejdnu, že na začátku si bral jeden
den, v šesti nebo v sedmi jsem ji přestala kojit a od tý doby si ji David začal brát,
předtím to bylo vždycky jenom na pár hodin, já jsem jí brala hodně s sebou, předtím
jsme měli kanceláře, tam měla postýlku a jak byla malinká, tak byla spokojená, takže
jsem ji tam měla vždycky sebou a blbli jsme tam s ní a ještě jsme si vzali o patro
vejš, od zaměstnancům, aby se nezbláznili úplně a měli jsme vlastně tam Páju sebou.
Od šesti měsíců nebo od sedmi, kdy jsem přestala kojit, tak David si bral jeden den
v tejdnu, pak si bral dva, takže on měl vlastně dva dny, já tři dny. A postupně se to
právě různě upravovalo, tím že jsme si to mohli upravit, jak jsme chtěli, tak to začalo
být, že jeden den v týdnu chodila chůva, dva dny já, dva dny David a tomu to pak
začalo připadal málo, tak jeden den měla chůva a já jsem měla tři, David pátky, pak
to bylo tak, že jeden den chůva, jeden den školka a já úterý, čtvrtek, on pátek, takhle
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to bylo docela dlouho a teď je vlastně ve školce jakoby na full-time víceméně, ale
třeba zítra si ji vezmu, nepůjde do školky a budeme spolu blbnout a v pátek půjde
k babičce, ať to má takový akčnější.
J: Co upřednostňujete, aby bylo dítě ve společnosti, komunitě ostatních dětí nebo aby
bylo hlídáno chůvou, prarodiči,…
R: Hodně to záleží na dítěti a hodně to záleží na věku, my jsme ji třeba dávali ve
dvou letech, nebo dvou a půl do soukromý školky na ten jeden den v tejdnu a tam
ona byla hrozně nespokojená, nevím, jestli to bylo brzo, pak chodila do jiný, zase na
ty dva dny v tejdnu a to už byla úplně nadšená a přišla jí úplně úžasná a strašně ráda
chodila tam.
J: A to chodila od kolika?
R: No, od těch dvou a půl, nebo od dvou, ale to začala chodit do tý první, ale tam se
jí to fakt nelíbilo, to bylo hrozný, nebo nejdřív se tvářila, že jo, pak že ne, ale člověk
tam hrozně špatně hledá u takhle malýho dítěte, jestli je fakt něco špatně a nebo jestli
je to kvůli tomu, že je tam brzo a nebo jestli si vymejšlí, protože ona měla problémy,
že ji jako mlátí nějakej kluk, no, tak to ji mohl strčit a sebrat ji hračku a může to bejt,
že ji to tam fakt psychicky vadilo, to člověk už jako nikdy neví. Pak jsme ji dali do
jiný a tam byla moc spokojená a teď chodí do klasický, takový státní vesnický školky
a tam je strašně spokojená. To jsem míň spokojená já, protože ta školka končí ve
čtyři, a my ještě ji máme přihlášenou od září do jedný, která je blíž a ta končí ve tři,
což pro mě šílený…
J: Ještě kdybychom se vrátily k tomu, jak jste to měli různě na střídačku s hlídáním
malé, tato domluva mezi váma probíhala z Vaší strany, že vy máte potřebu se
s manželem domluvit, tedy to bylo iniciováno Vámi anebo jestli to bylo přirozeně, že
chápal, že je potřeba tu zodpovědnost rozložit…
R: Bylo to přirozeně a hlavně on opravdu jako je z ní úplně hotovej, odmalička byl,
takže on byl ten tatínek, kterej opravdu miloval i mobilní telefon toho miminka, spíš
než já věděl, že už si prdla, něco něco něco, takže on opravdu kolem ní lítal, každej
večer ji masíroval, furt se o všechno staral, takže on opravdu jako s ní chtěl bejt a to
bylo docela přirozený a myslím si jakože, jestli je něco jediný, jedno z mála budu
soudit, tak si myslím, že tohle bylo super a je pro ni, to že strávila hodně času i
normálního s tátou i s mámou. Když to nejde, což ve většině případů nejde a to dítě
vidí toho tátu večer a ten si s ním pak zablbne a ta máma je přes tejden, se stará o ty
běžný věci, tak tohle je fakt trošku jiný a ta Pavlína má hodně jinej vztah, jakože má
hodně vyrovanej vztah k nám oběma a mám pocit, že to je na ní strašně znát. Tohle si
myslím, že je fakt úplně úžasný pro to dítě, když může bejt takhle s oběma těma
rodičema, zas David má přes tejden úplně jinej model, oni třeba celej den šli po
stromovce a mlčeli, jo, a prostě mlčej, se mnou neustále něco žvatlá, furt po mně
něco chce a s každým je v tomhle pro ni ten přístup úplně jinej, ale myslím si, že jí to
fakt sedělo.
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J: A jak to máte s hlídáním ze strany prarodičů, nevím, jestli jste z Prahy…
R: To my tohle máme složitý, protože naši jsou hodně za Prahou a ty moc hlídat,
moc nehlídaj a druhý rodiče, Davidovi, tak ty hlídaj víc, hlídaj docela hodně, ale jsou
strašně daleko, takže na nějaký běžný hlídání…nicméně Pavlínka tam teďkon byla,
teď tam bude na víkend, takže ona se tam teď těší, babičku miluje, babička hlídá
hodně s dědou, ale máme je daleko na to běžný hlídání.
J: Jak vnímali prarodiče vaše začátky s tím, že jste s manželem oba hodně vytížení?
Předpokládám, že jsou ještě z klasického modelu rodiny, kde mají určité představy o
tom, jak by měla probíhat výchova dítěte, neměli někdy odlišné názory…
R: Ne, moje máma ta vůbec a tchýně, ta zase naprosto respektuje jakejkoli přístup,
kterej má, ať už dcera s dětma nebo já, takže to vůbec neřeší. Já věřím, že když jsou
s Pavlínkou, tak si to dělaj jinak a mně to je jedno a když je s náma, tak nám do toho
nemluví a nechává to na nás, takže určitě ne.
J: Asi to vychází i z manželovy rodiny, je vidět, že on sám se o dceru stará a přebírá
hodně zodpovědnost za výchovu.
R: Ale tam to bylo víc tradičnější, co já vím, i když je pravda, že ta jeho máma
chodila brzo do práce, dřív šla do práce a pomáhaly hodně babičky. Ale pro Davida
je Pavlínka středobod vesmíru, takže tam to bylo přirozený.
J: Kdybychom se měli vrátit do doby, než se narodila Pavlínka, kdybyste se měla
popsat, jakým člověk jste byla, určitě poté nastala změna, když jste se stala matkou,
jak jste se vnímala předtím, než jste se rozhodla, že budete mít dítě se svým
manželem?
R: To je asi hodně složitá otázka, ale jestli tam je nějaký rozdíl, tak je určitě v tom,
v takovým tom celkovým vyklidnění, já vím, když se narodila Pavlínka, tak je to
opravdu takový to, že si člověk řekne, teď jsem něco dokázal a předtím jsem byla víc
rozlítaná a víc věcí jsem jakoby řešila, o hodně věcí jsem řešila najednou a teď je
musím řešit pomalejc, protože vím, že jí by ta rychlost úplně nevyhovovala.
J: A Váš manžel, dá se to tak říct, že…
R: Já si myslím, že on si myslí, že je pořád stejnej.
J: A jak to probíhalo, když jste se společně po svatbě rozhodli, že založíte rodinu?
Jak jste to vnímali? Vnímali jste to taky jako nějaký zlom, připravovali jste se na to
nějak speciálně?
R: Já myslím, že ne, já myslím, že jsme si říkali, že by to možná mohl bejt ten
správnej čas a že to zkusíme, tak jako, fascinujou mě vždycky takový ty kamarádky,
já když mám kamarádky, co děti nemaj a říkaj, já to ještě odložím a všechno, tak za
mě aspoň nebyl žádnej správnej čas, že bych řekla, teď je to úplně super, nikdy to
není úplně super, nikdy člověk nemá dost peněz, dost času, není na to dost mladej,
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dost starej, jako vždycky těch…Kdyby se děti rodily z objektivních důvodů a člověk
si to vždycky rozmluvil, tak si je člověk nemůže pořídit nikdy, to jako, aspoň podle
mě. Ale když už jsme se na tom dohodli, tak jsem se na to samozřejmě začala těšit,
hrozně moc, to už je jasný, ale že by si to člověk nějak naplánoval a řekl si, teď to
bude super, tak stejně, i ty obavy, jak to potom bude a všechno, to je jasný.
Z objektivního hlediska jsou děti nesmysl. Samozřejmě, někdo má větší mateřský
pudy, někdo menší mateřský pudy, já jsem teď četla článek, že hrozně přibývá
maminek v Praze, který se rozhodly…co nechtěj nikdy mít děti, takže to je normální,
že nemaj mateřskej pud. Já jsem si říkala, že třeba před padesáti lety by děti měly a
pak by věděly, že jsou rády, že děti maj, ale určitě fajn je ta svoboda volby, že se
můžou rozhodnout, byť si pak nesou svoji zodpovědnost po zbytek svýho života, ale
je to samozřejmě na nich.
J: Teď mě ještě napadá, když jsme se bavily, jak máte s manželem rozvrženou péči o
dceru, jak to vypadá u vás doma, co se týče běžných starostí spojených s péčí o
domácnost?
R: My to máme poměrně docela vyrovnaný v tom, že David vaří, protože mě to
nebaví, na úklid máme paní, to já se s tímhle nechci stresovat, navíc já jsem docela
uklízecí maniak, takže já si dost uklízím ještě i mimo, mimo těch věcí, co mi
v průběhu týdne rozházej a co mi tam vylejou a našlape pes a vylejou kočky a kde
rozdrobí a tak, takže na takovej ten zásadní úklid tam máme paní, která nám uklízí,
tu jsme měli vždycky a já prostě řeším doma většinu takových těch věcí běžnejch,
jakoby zaplatit složenky a tak, David vaří a nějak zbytečně mi to nekomplikuje a teď
teda jakoby hodně začal, v posledním období si pořídil i vrtačku a začal něco i
montovat a tak.
J: Jak to vidíte do budoucna s výchovou, i co se týká školy, říká se, že čím je dítě
starší, tím víc pozornosti potřebuje.
R: Já si myslím, že hodně ji teď potřebuje už teď a naopak mám pocit, že tý
pozornosti potřebuje čím dál míň teda a je ještě navíc samostatnější a já jsem zrovna
dneska ráno, když jsem jela do práce, říkala, ty jo, to bude tak hrozný, až bude chodit
do školy, když jsem začala plánovat, že s ní právě zítra zůstanu doma a v pátek že ji
teda hodíme k tý babičce, to bude hrozný, až bude chodit do školy, nebo pro mě bylo
vždycky hrozný si představit, že už vůbec ji někdo ovlivňuje ve školce a dává ji
nějaký jiný hodnoty, než já chci a když si představím, co se bude dít v tý škole, tak
na to ani myslet nechci, prostě to tak jako je a je pravda, že ten základ z tý rodiny je
asi největší.
J: Přemýšlíte o nějaké speciální škole?
R: Ne ne ne, my se chceme přestěhovat na nějakou vesnici, tam žádný speciální
školy nejsou, budu ráda, když bude mezi, s normálníma dětma bude chodit na
normální školu.
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J: Zpátky k Vašemu pracovnímu životu, jaké zásadní změny jste ve svém pracovním
životě zaznamenala, bavily jsme se převážně o vašem rodinném životě…
R: Daleko víc člověk pracuje z domova, nebo v těch chvílích, kdy má volnou chvilku
a obecně platí, to Vám určitě řekne víc pracujících žen, že obecně jsou daleko
efektivnější, to stoprocentně jo. Já když jsem věděla, že mám dvě hodiny mezi
kojením, tak jsem vyřešila miliardu věcí, čím je malá víc samostatnější, tak už je to
čím dál víc v klidu, teď vlastně stejně ty úterky, čtvrtky se snažím nechávat volný, i
když většinou nenechávám a stejně, když odsud odjíždím ve tři, abych ji stihla
vyzvednout ve školce a jde to, takže asi by toho člověk stihl, na jednu stranu by mohl
vyřešit víc věcí, na druhou stranu je člověk daleko efektivnější, si prostě v práci
nečte idnes a facebook a prostě pracuje.
J: Já jsem četla, že když jste byla v porodnici, tak jste vyřizovala pracovní maily…
R: Ale to jsem vyřizovala pracovní maily už jenom proto tak, jako co, tak ona spala,
já jsem tam ležela v posteli a buď jsem si mohla číst jako květy, anebo nevím, co mi
tam přinesli za ty časopisy nebo se podívat, co se děje v práci. Nebylo to, že bych
dělala nějakou strašně intelektuální produktivní činnost, ale stejně si to přečíst jako
cokoli jinýho.
J: A vybavujete si, jaký měla práce význam ve Vašem životě před narozením dcery,
dá se to tak říct?
R: Já myslím, že to nebyl tak zásadně větší nebo menší tak jako, já jsem vždycky
rozdělovala nějak osobní a pracovní život a nějaký priority, spíš určitě hrála jako
větší roli, než po tom narození, to je jasný, najednou bylo něco hodně výrazně nad
tím vším…
J: Takže si myslíte, že je to otázkou priorit, které je potřeba nastavit?
R: Oni se nastaví samy, bylo skvělý, když jsem si teda mohla opravdu to řešit
průběžně, protože dítě se strašně rychle vyvíjí a je velkej rozdíl mezi miminkem
čerstvě narozeným, tří-měsíčním, šesti-měsíčním, ročním, je fakt strašně velkej
rozdíl a každej to jinak cejtí a to dítě to jinak cejtí v tom období a já jsem mohla říct,
hele, já to tady cejtím, že bych mohla ještě o jeden den víc, nebo naopak těď chci
zase ubrat a chci bejt zase víc s ní. Takže to si myslím, že je důležitý, že tohle člověk
dopředu nikdy neví, že jo, žádnej recept na to prostě není.
J: Jaké období si myslíte, z hlediska Vašeho pracovního nasazení, bylo nejtěžší to
skloubit s mateřstvím?
R: Já nevím, asi na tom začátku, takový to kolem jejího půl roku, kdy už nemohla
ležet v kočárku nebo postýlce a tak, prostě mi tady lezla a potřebovala tu pozornost a
zároveň nebyla tak rozumná jako dneska. Kdybych jí řekla, hele, tak teď se podívej
na pohádku, pak si támhle pohraješ s kostičkama, tak jde, ale opravdu to bylo takovej
ten neovladatelnej rok, kterej se nedá vzít do práce, nedá se vůbec zajistit a tak to
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bylo určitě takový nejblbější období v tomhle i z hlediska toho pracovního, protože
to se nedalo dělat nic moc a navíc, jak člověk vypadne na nějakou dobu, tak je
takovej přiblblej a úplně mimo, takže i z tohohle důvodu.
J: Návrat byl pro Vás náročný?
R: No jasně, určitě, i přestože jsem byla chviličku pryč, tak stejně to člověk zblbne
v těhotenství, to vidím podruhý, zblbne prostě stoprocentně po porodu a fungujou i
hormony a všechno mimoto, že se přirozeně věnuje něčemu jinýmu a k tomu prostě,
když na nějakej čas v tý firmě není a ta firma se vyvíjí třeba tak rychle jako ta naše,
tak prostě je úplně…kdybych byla doma tři roky, tak vůbec nevím, co bych dělala.
J: jaké je vaše pracovní prostředí v počtu zastoupení mužů, změnil se po vašem
porodu přístup vašich pracovních partnerů k Vám, nebo v průběhu těhotenství?
R: My tady teď nemáme, my jsme měli obchodníků hodně, ale teď máme jenom dva.
A většina holek až na jednu tady děti nemá, takže si myslím, že ty to jako úplně moc
neřešej. Je pravda, že obchodnici, co jsme tady měli, tak ta měla nejúspěšnější
obchody tady, když byla těhotná, protože ji všude s tím břichem brali na schůzky, ale
myslím si, že ne, tohle není nějak zásadní, je fakt, že je to téma, že to je dobrý. Třeba
včera jsem byla na schůzce s naší novou obchodnicí a s paní jsme se zapovídaly o
tom, že máme stejně starý dcery, takže to je určitě něco, co člověk daleko víc chápe a
může si s ním o tom popovídat, že to není tak, že by to ty obchoďáky nějakým
způsobem ovlivňovalo.
J: Jste nyní spokojená se svými pracovními podmínkami, určitě se těšíte na příchod
potomka…
R: Jsem spokojená, určitě se těšíme moc, je pravda, že to určitě bude, vždycky se
říká, že to druhý už je jednodušší, že je na to člověk připravenej, nicméně zase už
s tou Pavlínkou je to teď hodně v pohodě, takže to bude určitě velkej zápřah, člověk
se hodně nevyspí, zase se to bude celý přizpůsobovat, ale už to bude asi, no hodně
jednodušší než s tou Pavlínkou.
J: Máte už s manželem domluveno, jak to bude?
R: Ne, já si to nastavuju hlavně ve svejch odděleních ve firmě, aby s tím počítali, že
tady nebudu nějakou chvilku, nebo že budu prostě míň a myslím si, že to nejde si
nastavit, to fakt nejde, jako ideálně si to nastavit do předu nejde, vy se můžete na
něčem dohodnout, ale dopředu, tak aby jste věděla, jak vám to bude nejvíc
vyhovovat, nejde.
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Dana - rozhovor číslo IV
Respondentka nejdříve stručně komentuje, co vyznačila na ose života.
R: Tady tam máte vyznačenou, Kristýnko, dospělost, pak v 25, když jsem se stala
ředitelem, pak v 26 jsem potkala svého muže, ve 30 jsme měli malou, pak v necelých
31, dřív než v 31 jsem tady otevřela školku, pak se nám narodila druhá dcerka a teď
jsme koupili novou firmu.
J: Kdybychom se měly postupně věnovat všem jednotlivým bodům, které jste na ose
označila. Dostáváme se k dospělosti, 18 let, proč to pro vás znamenalo určitý
mezník?
R: Já jsem od 16 žila sama, já jsem utekla z domu v 16 a studovala jsem. Bylo pro
mě hrozně těžký studovat a zároveň si vydělávat na živobytí. Takže když mi bylo
najednou 18, tak ten život byl hrozně svobodnější. Já jsem pořád ještě dodělávala
střední školu, dál jsem studovala, ale vydělávat peníze a žít bylo prostě snazší, mohla
jsem se legálně zaměstnat, protože do těch 18 jsem byla v podstatě ilegálně žijící
sama, člověk do 18 let nesmí žít sám, pakliže je to bez povolení rodičů a tak. Takže
to období předtím bylo takový těžký a to období potom v těch 18, vlastně najednou
jsem mohla začít hledat ty práce oficiálně, nebyly ty brigády, ale mohla jsem se
nechat oficiálně zaměstnat. Což bylo hrozně důležitý pro mě tenkrát. Takže proto,
nemělo to důvod, že mi bude 18 a budu najednou dospělá, ale spíše z hlediska
hledání se mi změnily podmínky - mohla jsem shánět práci a dostala jsem hned, mi
bylo tři neděle 18 a dostala jsem svoji první práci, která mne naučila hned všechno, z
čeho čerpám dodnes. Takže asi proto je to pro mne takový důležitý.
J: Není to úplně tak časté nebo obvyklé, co vás k tomu vedlo?
R: K práci?
J: Také, ale i to, že jste se osamostatnila poměrně dost brzy.
R: Tak to byly standardní nesrovnalosti domácí, špatný vztahy s rodinou a taková ta
vzpoura, teanagerská vzpoura proti tomu nastolenýmu systému a tak nějak jsme to
neuměli jako rodina pořešit, neuměli jsme si to vyřešit v rámci rodiny, starosti, které
tam vyvstaly, nebyli jsme rodina, která komunikovala otevřeně. Takže potom to v
jednu chvíli bouchlo a já jsem sbalila věci a odešla jsem. Takže tam nebyla taková
touha se osamostatnit, já jsem v tý době studovala francouzské lyceum a bylo to
strašně těžký, já jsem se bála, abych o tu školu nepřišla, protože bych neměla žádný
vzdělání v tu chvíli. Takže nebyla tam takováhle touha se osamostatnit, v podstatě to
vyplynulo spíš ze situace.
Ale dobře, z dnešního pohledu to bylo strašně dobře, že se to přihodilo, ale tenkrát
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mi v tý situaci určitě dobře nebylo.
J: A jak jste si vydělávala peníze? Chodila jste na brigády?
R: Chodila jsem na brigády, v noci jsem dělala pokojskou v hotelu, to bylo - jsem
tam vždycky přijela na třetí hodinu na ráno, tam se začínalo strašně brzy uklízet,
chodby a tak, pak jsem uklízela pokoje, když se začali probouzet hosti a odtamtud
jsem jela do školy. Taky jsem v tý době dělala tanečnici, oblečenou tanečnici. Já
jsem kdysi závodně tančila latinsko-americký tance, tak jsem pak tančila v jednom
klubu a tím jsem si vydělávala, v pátek a v sobotu, takže tak.
J: A jak jste to řešila s bydlením? Bydlela jste na koleji, nebo?
R: Bydlela jsem v ženských domovech na Smíchově, v místnosti, která měla třikrát
dva metry. V takové staré časti, na dvacet pokojů byla jedna společná sociálka na
chodbě a tam jsem bydlela, neměla jsem ani pračku, měla jsem lavorek, v kterým
jsem prala prádlo a neměla jsem na začátku ani plotýnku, měla jsem postel a jednu
skříňku. To byl ten začátek. Takhle jsem to tam doklepala, abych dodělala to
francouzské lyceum, přihlásila jsem se na vejšku a mezitím jsem našla práci. Dělala
jsem pro velkou francouzskou nadnárodní firmu, dělala jsem tam recepční, protože
jsem uměla jazyky, uměla jsem francouzštinu, tak oni potřebovali někoho
s francouzštinou.
A za tři dny, když jsem tam pracovala, tak tam šel pan ředitel, šel kolem recepce,
generální ředitel, začal si se mnou povídat a říká, vás je s tou francouzštinou tady
škoda na recepci. A vzal si mě jako asistentku do jednoho oddělení a tak jsem tam
zůstala a za půl roku jsem byla, to mi bylo tyjo 18. A dostlala jsem první manažerský
post, nižší manažerský post - dělala jsem manažera, juniora tenkrát, zahraničního
obchodu. Oni dováželi spoustu zboží z Číny, tak tam a pak jsem najednou byla
manažer senior, pak jsem byla v 25 ředitel jedný společnosti.
J: To je zajímavé, taková velká příležitost.
R: Tenkrát ta doba taková byla, dneska je asi to jinak, ale taky se člověk může
prosadit, jako já jsem tomu mohla tenkrát odevzdat hodně, učila jsem se po nocích a
o víkendech, také těch lidí, kteří uměli více jazyků, tu moc nebylo, speciálně
francouzsky mluvících lidí asi tady tolik nebylo, takže tak nějak to samo vyplynulo.
Myslím si, že dneska by to bylo asi obtížnější se prosadit, ale taky jsou cestičky, zase
v jiných oborech jsou ty cestičky. Tenkrát to bylo v tomhle oboru a myslím, že
dneska to jde zase v jiném oboru.
J: No ose máte uvedeno, že jste byla kolem 25 let na takovéto řídící funkci…
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R: Ano, v 25 letech jsem dostala 200 lidí pod sebe. A měla jsem s tím hrozný potíže,
protože všichni byli starší než já. I moje asistentka byla starší než já a všichni z těch
manažerů byli starší než já. Měla jsem pod sebou senior manažery a junior manažery
a skladníky a řidiče a všechno chlapy, jenom asistentka byla ženská. To bylo hrozně
těžký, ale hrozně hezký. Mě ta práce hrozně bavila a to, že jsem u toho muselo řídit
lidi, šlo nějak s tím.
J: Jak se pracuje v takovém mužském kolektivu, navíc, když jste byla tak mladá?

R: Líp než v ženským, víte jak v ženským… Na začátku mě teda testovali, já jsem
musela ukázat, že zacouvám s kamionem k rampě, a dokud jsem to nedokázala, já
jsem tam šíblovala s kamionem po rampě asi 45minut, než jsem zacouvala na rampu
a od tý doby, co jsem zacouvala na rampu, tak jsem měla uznání řidičů a skladníků a
to bylo takový klíčový. S těma manažerama, tam to bylo spíš tak, že pochopili, že
jsem odborník a že jsem se za ty léta vyprofilovala na logistiku a tak jsem byla prostě
odborník na logistiku a oni uznali tu mojí odbornost. Ale po tý lidský stránce to
chvilku trvalo, ale když potom pochopili, že dělám věci, který nejsou proti nim, ale
že je taky umím bránit, hájit, tak to pobrali. Ale měla jsem z toho obrovskej respekt,
když jsem na tu pozici nastupovala. Říkala jsem, to není možný, aby mě ty lidi uznali
a nutno říct, že v 18, když jsem dostala na starost první tým, to byl 10členný tým, tak
jsem ho celej zničila, protože jsem vůbec nevěděla, neměla jsem vůbec žádnou
představu, jak mám řídit lidi. A měla jsem z toho těžkou hlavu, ale zase do dneška
zkušenost k nezaplacení, protože jsem se tam naučila spoustu takovejch přirozenejch
manažerskejch věcí, který bych se jinak učila, v dobrým bych se je učila spoustu let,
ale když si člověk takhle ten tým rozmetá, tak se to naučí daleko rychleji.
J: Nějak začínat se musí.
R: Jo, byla to první zkušenost, jako hodili mě do vody a měla jsem plavat a mělo to
ten vedlejší následek, že jsem ten 10členný tým celkem asi během tři čtvrtě roku
celej rozmetala a postavila jinej, ale naučila jsem se na tom hodně. Takže urychlilo
mě to, určitě.
J: Pak jste tady zaznamenala na ose, že jste se ve 26 letech setkala se svým
manželem.
R: Ten měl být můj pomocník, můj muž, on profesionálně selhal, protože můj muž
měl být můj kouč. Měl mě právě naučit, jak správně vést tým 200 lidí, jak být
efektivní a všechno zvládat. Tak jsme to koučovali, až jsme to dokoučovali na dvě
děti a ke společný domácnosti. Proto to je pro mne důležitý, a protože to byl nejlepší
chlap, jakého jsem kdy viděla, potkala. On je úžasný muž, takže to určitě vnímám
tak, že život před mým mužem a život po mým mužovi. On mi změnil život i
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pracovně, za ten půl rok mi hrozně pomohl, naučil mne řídit lidi a pomohl mi, jak se
vyrovnávat s vnitřním stresem a jak přijímat zodpovědnost a tak a to bylo pro mě
tenkrát v tý praxi ředitele strašně důležitý. A po půl roce jsme si řekli, že spolu
nebudeme koučovat, ale budeme spolu radši bydlet.
J: Vzhledem k tomu, že tam byl nastavený diametrálně odlišný vztah - kouč a ten,
kdo naslouchá, nebylo potom složitý, přeměnit to na něco jiného?
R: Proto jsme museli skončit koučování, já jsem to oplakala, já jsem hrozně chtěla,
aby jsme koučovali dál, protože jsem cítila, jak je to pro mne důležitý, jak mi to
pomáhá, ale bylo jasný, že může být jedno nebo druhý a že nešlo očekávat v tý době,
my jsme spolu začali žít ze dne na den, můj muž přišel, přinesl si věci a byli jsme
spolu, v pátek jsme si dali první pusu a o týden později jsme spolu už žili. Bylo to
takový, já jsem toho kouče chtěla hrozně vidět i doma, říkala jsem si, to by mohlo jít,
ale nešlo to. Po nějakým měsíci jsem pochopila, že to prostě nejde že to nemůže
člověk očekávat, že ten vztah v momentě, kdy vás má druhý rád, miluje, tak on do
vás nepůjde, nebude do vás šťourat, nebude s váma šťourat do těch bolavejch míst
tolik, půjde na to jinou cestou, bude si s váma povídat jinak. Ale do dneška mi ten
kouč chybí, to byl fajn kouč, ale muž je to lepší. Byla to legrace, zajímavá zkušenost.

J: To byli čtyři roky předtím, než jste založili rodinu, jakým způsobem jste se
rozhodovali, že je ten správný čas? Co tomu předcházelo?
R: My jsme o tom mluvili, že bychom mohli mít dítě, já jsem slíbila ve firmě, kde
jsem tenkrát pracovala, že dodělám jeden strašně důležitej velkej projekt pro tu firmu
a že teprve až ho dodělám, jsme se domluvili, že teda už. Jenže v momentě, kdy jsme
se takhle domluvili, tak já jsem o týden pozdějc otěhotněla. A zjistili jsme, že jsme
těhotný asi až v 18. týdnu - to je polovina těhotenství skoro. A to byl březen, na
začátku dubna jsme zjistili, že jsme těhotní a Kája se narodila v září, na začátku, dost
pozdě jsme zjistili, že jsme těhotný. Ale tím, že tam ta dohoda byla, že dodělám
projekt, tak to trochu kolidovalo s tím projektem, bylo to tak, že já jsem odešla 11.
září z práce v devět večer a Kája se narodila 12. září, tak napsala jsem si out of office
a odešla jsem a to ráno jsem ji porodila, takže kolidovalo to trochu.
J: Tak to bylo ale skvělé naplánování.
R: To ne, to moje dítě bylo takhle úžasný, ona věděla, že dřív se narodit nemá a že to
za to nestojí, že by maminka měla z toho asi stres a nebyla s ní dost, takže se narodila
v tu správnou chvíli. Já myslím, že si to ty děti časujou samy.
J: Kdybyste měla popsat svůj život, jaký byl předtím, než jste měla dítě, co se poté
změnilo, je to obrovská změna v životě ženy, matky.
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R: Ano, začnou vám vevnitř tikat úplně jinak vaše hodiny, ne z hlediska času, ale z
hlediska pocitů, protože najednou, nevím tam možná byla nějaký třetí, pátý den, co
se Kája narodila nějaká krize, kdy jsem si došla, ona je na mě závislá, bude na mě
závislá několik příštích let, musím se o ni vždycky postarat a to byl asi ten největší
pocit, který tam byl a potom během pár měsíců, taky to pochopení, kdy jsme
pochopili s mužem, že teď máme bezva rodinnej život, ale udělat si čas sám na sebe
nebo abysme byli spolu už není tak jednoduchý, protože předtím člověk musel
plánovat s ohledem na práci, ale samozřejmě to bylo snazší. Když se vám v neděli
chtělo spát do jedenácti, tak člověk zůstal v posteli do jedenácti a pak šel sportovat a
tak, ale když se nám narodilo dítě, tak žádný vyspávání do jedenácti nepřipadalo v
úvahu a když už, tak maximálně na střídačku, jako že jednou já a jednou muž.
Organizační věc, ale pak se naplnil život novejma zážitkama, protože do tý doby
jsme cestovali po světě a opravdu jsme nemuseli moc rozmýšlet kdy, co, jak. S
rodinou začnete automaticky plánovat daleko víc týdnů dopředu, víc víkendů
dopředu.
J: Vy mluvíte hodně o takových těch organizačních záležitostech.
R: Jo jo jo.
J: A co hodnoty, který má každý z nás a utvářejí náš život, je to jedna z věcí, které se
podílejí na tom, jak si vy sama svůj život uzpůsobujete?
R: Hmm, no z hlediska hodnot určitě jsem vlastně… a je to tak, že člověk posune tu
hodnotu rodina sám před sebe, což není dobře, nebo většina těch koučů říká, že to
není dobře. Člověk má mít nejdříve tam sebe, to své já. A musím říct, že tohle je
moje největší krize, mezi mým já a mým já-matka. Musím říct, že v první chvíli jsem
sebe začala vnímat jako tu matku a strašně špatně jsem se mentálně vyrovnávala s
tím, že těch rolí musím vykonávat víc najednou - role milenky, manželky a tak,
kamarádky, společnice, sestry mýho bratra, mý mladší sestry a tak dále. Takže ty role
se tam zase musely přeskládat, když se narodila Kája a znovu se přeskládávaly teď,
když se narodila Barborka. Přemýšlím nad tím, ale předtím byla první hodnota
zdraví, láska, ten vztah byl pro mě strašně moc, s mým mužem, ale taky tam to já
nebylo nikdy v popředí, ale pak, když se narodily děti, tak se tam ještě včlenily a to
já jsem upozadila, upozadila jsem na chvilku, vlastně ty první tři měsíce i celkem ten
vztah s mužem, že jsme si užívali, že máme doma miminko a hrozně jsme se radovali
nad miminkem a koukali nábožně na miminko a fotili jsme miminko a povídali jsme
si o tom, jaký bylo úžasný prostě porodit miminko doma a strašně jsme sdíleli ty
rodinný hodnoty a na chvilku jsme upozadili ten náš vztah a pak nebylo jednoduchý
se do toho vrátit, protože vlastně vy ty role nežijete zároveň, vykonáváte, nebo já to
tak cítím, že vlastně teď jsem chvilku matka a teď musím chvilku pracovat a teď
chvilku je čas na mě a manžela, ale člověk by to chtěl dělat všechno zároveň a
všechno najednou v jednu chvíli paralelně, ale ono to nejde, nemůžete plavat v jednu
chvíli paralelně v bazénu v pěti lajnách, v pěti drahách, ale člověk by chtěl, takže
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chvilku plavete v jedný a když z ní vylezete, na to druhým konci, můžete se obrátit a
plavat v jiný no, takže někdy to prostě koliduje a to byla ta největší změna, já jsem
byla vždycky zvyklá, tím přístupem naplňovat ty očekávání ostatních, ale najednou
já jsem si všimla, že nemůžu naplnit očekávání všech, naplnit hned všechny role,
který bych chtěla. Před dětma to bylo tak, že jsem nejdříve naplňovala tu pracovní
roli a po práci jsem byla manželka a byla jsem sama se sebou a s kamarády a
najednou
to
bylo
prostě
všechno
jinak.
J: Vzhledem k tomu, že jste byla zvyklá pracovat od 18let, musela mít pro vás práce
obrovský význam. Co pro vás práce znamenala před tím, než jste se stala matkou a
jaký pro vás měla význam poté?
R: Pro mě byla práce skoro všechno, já jsem říkala, že je to vždycky to jediný, co
umím. Já jsem si u toho dodělala školy a doplnila si vzdělání, všechno bylo v
pořádku, ale vždycky pro mě ještě to vzdělání byla automatika, vztah jsem si užívala,
protože byl pro mě důležitý, ale ta práce prostě byla nejvíc, já jsem v ní našla jistotu,
vlastně když jsem utekla z domu, tak vlastně v těch osmnácti jsem konečně mohla
začít pracovat, tak abych si v tom životě pomohla, říkala jsem si, to je to jediný, co
jsem stihla dokázat, jediný, nic jinýho, jsem měla pocit, že jsem nestihla, neuměla
jsem se na to podívat tak jako - naučila jsem se tohle, uměla jsem spoustu jazyků,
nešlo mi to. Práce pro mě byla jediná hodnota a taky moje obava odejít na nějakou
mateřskou byla obrovská, vůbec mi to nešlo. Já jsem si to neuměla představit, proto
jsem v tý práci setrvávala, ne jenom kvůli tomu projektu, ale i kvůli tomu, že jsem si
najednou neuměla představit, že budu doma a do tý práce nepůjdu. Já jsem byla tak
vycvičená, za těch 10 let, co jsem pracovala, vlastně víc, 12 let jsem byla… každý
ráno vstát a chodila jsem i v sobotu do práce, i ve volným čase a najednou jsem měla
mít pocit, že zůstanu doma. Sem tam mě přepadala taková ta deprese a přišlo období,
kdy jsem si říkala - ten můj muž bude chodit kam, do práce a já tam budu zůstávat s
miminkem a co já budu dělat. Takže jsem si naplánovala hrozně moc aktivit, který
budu s miminkem mít a chvilku jsem zkoušela, opravdu jsem chvilku byla jako
vzorná, pouze matka, že jsem byla doma a budem si to užívat, ale někdy kolem
šestýho měsíce Káji, tak na mě sedla krize z tohohle, protože já jsem vždycky v
poledne už měla všechno hotový. Já jsem vstala ráno a obstarala jsem miminko a
pomazlila jsem se a vypravily jsme muže do práce a šly jsme ven a pak jsem si
pouklidila, pak jsem uvařila a zase jsem se mazlila s miminkem a tak a byla jedna
hodina odpoledne a já jsem měla všechno hotový a teď jsem pořád přemýšlela, co
budu dělat. A furt jsem si říkala, kde mám tu svoji vnitřní hodnotu, já přece nemůže
bejt jenom matka a jenom manželka a pochopila jsem, že asi nejsem ta správná žena
pro to být žena v domácnosti a tak jsem začala mluvit se svým mužem, když Káje
bylo šest měsíců, že bych se teda někam vrhla zpátky do víru dění.

J: A jakým způsobem k tomu přistupoval váš muž, říkala jste, že jste byla vzorná
matka a manželka, obhospodařovala jste domácnost, jakým způsobem se váš manžel
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podílel na příchodu dítěte do rodiny, jak vám pomáhal?
R: Pro něj to na začátku bylo taky strašně těžký, on občas pochoval Káju nebo tak,
ale bál se ji třeba oblíct nebo nepřebaloval nebo tak. Bylo to vlastně takový, že pro
něj přišlo to uvědomění, že máme dítě až po několika měsících, takový to, že já budu
muset změnit ten život, že nebude vypadat tak, jak jsem to žil doteď. A nejenom, že
to znamená, že nějaký čas, co jsem trávil s partnerkou, bude teď trávit miminko, ale
bylo tam takový i to - ježiš, já se musím taky i postarat, a trvalo to teda asi nějakých
šest měsíců. Můj muž si to užil, ráno odcházel do práce, já odpoledne jsem vzala
miminko do šátku a šly jsme si pro něj pěšky do práce, no ale po těch šesti měsících,
když jsem přišla s diskusí, já bych se chtěla někam vrátit, tak celkem rychle
pochopil, že je to vlastně dobře i pro něj, protože já už jsem pak ten poslední měsíc,
když bylo dítěti šest, sedm měsíců, volala třikrát denně a říkala jsem, co ti mám
uvařit k večeři, dal by sis ještě dezertíček? Já jsem se pak našla ve vaření, já jsem
pořád vařila anebo jsem doma vyráběla nějaký kreativní věci, naučila jsem se nějaký
výtvarný techniky, ale vlastně pořád jsem měla tu Káju v šátku a pořád jsme chodily
a někde něco dělaly a už to na mě bylo takový jednotvárný, a když jsem mu pak
volala třikrát během odpoledne, jestli ten nebo ten dezertíček, tak mu došlo, že je
něco v nepořádku a že by to měl taky začít řešit. Takže ta diskuze potom o tom, že
bych chtěla zpátky do práce, byla celkem rychlá, akorát byla zásadní neshoda v tom,
do jaký práce, protože o mě stála ta firma, kde jsem pracovala předtím, nabídli mi, že
by mi pro miminko vybudovali v kanceláři pokojíček a tak a že by mi najmuli
zdravotní sestru pro ni a to já jsem si tenkrát říkala, vlastně tak jako proč ne a žádnou
jinou možnost jsem si vlastně nepřipouštěla a můj muž říkal, ale ty umíš spoustu
jinejch věcí, byla jsi výborný lektor a ta lektořina je pro tebe lepší, protože to budeš
dělat občasně a budeš mezi lidma… tak, měli jsme zásadní neshodu, nebo můj muž
si nepřál, abych chodila každý den do práce. Já jsem předtím tu práci dělala čtrnáct,
šestnáct hodin denně, tak si nepřál, aby se něco takovýho přihodilo, přál si, abych
občas jednou někam vyjela, něco zalektorovala nebo odpřednášela, napsala nějakej
článek, odbornej a byla zase doma. Tak to si přál můj muž a já si přála nějakou
pravidelnou aktivitu pracovní, tak o tom jsme se domlouvali celkem dlouho a v
mezidobí jsem začala hledat jesličky, protože jsem nechtěla k miminku chůvu a
říkala jsem si, že i kdybych vzala tu práci v kanceláři, tak bych nechtěla, aby tam
byla pět dní v týdnu a tak jsem začala hledat jesličky, že by na dva dny v týdnu
chodila mezi dětičky. No a tak jsem hledala ty jesličky, než jsme se domluvili s
manželem a najednou jsem dorazila sem do školky, tady to byla strašná ruina. Bylo
tady pět dětí a paní majitelka na tady to hodně doplácela, ještě měla další pobočku,
která byla úspěšná a dotovala tuhle, která byla neúspěšná. A byla to taková šedá,
šedohnědá stará ruina se starýma oknama a já jsem vlezla dovnitř a řekla jsem si, že
je to moc pěkná budova, s tím by se dalo spoustu věcí dělat a tak jsem si povídala
tady s tou bývalou paní majitelkou a z té vylezlo, že tady bankrotují a že to tady chce
zavřít, a já si říkala, že je to škoda, celkově to na mě působilo, že do této budovy
bych děťátko dala, tak jsem si říkala, to škoda, i když to bylo ošklivý, ale s tím se
časem bude dát něco udělat, ale pro mě bylo důležitý ten kolektiv na úplném začátku,
	
  
143	
  
	
  

líbila se mi tady teta, která se tady starala o nejmenší miminka. Paní majitelka se mě
ptala, jestli nevím o někom, kdo by to chtěl tady koupit. A když jsem nasedla do
auta, hned mi to naskočilo a říkala jsem si, to by nebylo špatný, kdybych měla jesle,
tam bych mohla být s dětma, zároveň něco dělat, mohla bych bejt mezi lidma, tak mi
to přišlo celkem fajn, tak jsem večer přijela, pamatuju si ve tři čtvrtě na čtyři a čekala
jsem, až přijde můj muž domů a v šest přišel můj muž domů a já jsem to hned mezi
dveřma za tepla na něj vybalila, říkala jsem: „Potřebuju nutně, nutně potřebuju, abys
mi dal všechny naše rodinný úspory, protože já si chci otevřít jesle pro naše děti.“ To
se teda nesetkalo s velikým pochopením na začátku, po nějaké diskuzi, ale vlastně
rychle pochopil, že to je lepší varianta, než když se vrátím zpátky do té původní
firmy. Tak jako byl to kompromis, nebyla to ta lektořina, publikační činnost, kterou
si přál on, ale bylo to lepší, než co jsem si přála v tu chvíli já. Bylo to kompromisní
řešení. A ještě ten večer jsme byli domluvení, že si můžu vzít rodinní úspory a můžu
si koupit jesle.
J: Kdybych se měla vrátit k výchově a péči, nikdy jste nepřemýšleli o tom, že byste
se rozhodli pro to, aby s dítětem zůstal váš muž?
R: Tak povídali jsme si o tom, ale já jsem o tom povídala, můj muž o tom nepovídal,
jednou možná, když jsme se o něčem dohadovali, tak říkal, tak já klidně půjdu na
mateřskou dovolenou, ale samozřejmě to nemyslel úplně vážně. Ne, neměli jsme to
tak doma nastavený, že by on měl zůstat s dětma doma. Chvilku jsem nad tím já
přemýšlela, chtěla jsem, aby se zapojil v tomhle směru víc, aby to bylo jako víc
vyrovnaný, rovnocenný partnerství, ale ne, on ne. Zrovna není ten typ, který by tohle
chtěl, znám takové tatínky, máme tady v jesličkách. Jsou tatínci, kteří jsou s dětma
doma, a funguje to bezvadně, ale u nás takhle ten model nebyl na pořadu dne, párkrát
jsem to navrhla, když jsem se cítila hodně unavená, vyčerpaná, že by to šlo třeba
prohodit, ale možná že jsem si vybrala tenhle předmět podnikání, tak vlastně
automaticky někde v podvědomí ten muž předpokládá, že to tady prostě nějak
vyřeším já. Kdyby to byl možná jiný předmět podnikání, jiná práce, tak bysme to
možná vyřešili jinak, ale můj muž určitě i teď má blíž k modelu zdravotní sestra nebo
nějaká baby sitter, nebo něco takového, než že by on se vzdal své práce. On má svou
práci rád, takže on by doma nebyl. A hlavně má svoji firmu, takže ji nelze někde
nechat ležet a nevěnovat se jí.
J: Co považujete vy sama za ideální péči o dítě? Říkala jste, že jste nechtěla
zdravotní sestru, chůvu, takže upřednostňujete, aby bylo dítě například v kolektivu a
setkávalo se s jinými dětmi a od kolika si vlastně myslíte, že je vůbec vhodné to dítě
případně do toho kolektivu zapojit a v jakém a v jakém časovém rozmezí?
R: Já to mám takové kombinované, ideální model kombinovaný. Samozřejmě věřím
na to, že nejbližší má být péče rodiny a rodičů a nejen rodičů, mně se strašně líbí
komunitní výchova, kterou dělají indiáni a různý tradiční kmeny a takzvané země
třetího světa, tam je komunitní výchova celá široká rodina a příbuzenstvo a kamarádi
a sousedi a všichni vychovávaj všechny ty malé děti, které tam mají a nikdo neřeší,
	
  
144	
  
	
  

kdo je syn toho a toho a mně přijde, že takzvaně náš vyspělý civilizovaný svět má ten
model příliš okleštěný, že se vlastně předpokládá, že se postará v první řadě
maminka, tatínek a strašně vinou sociálních věcí a přetržení rodinných vazeb vlastně
potom nefunguje ve většině rodin nebo ve spoustě rodin prarodiče ani z jedné strany
nebo jsou pracující a nepřipadá v úvahu, aby se nějakým způsobem podíleli na
výchově potomka, takže za úplně nejideálnější způsob výchovy bych považovala
komunitní výchovu. Třeba k tomu jednou někde dospějem, třeba u dalšího potomka,
ale to musíme sehnat tu správnou komunitu. A když nejde komunitní vzdělávání, tak
myslím, že potom je to samozřejmě jak to má každá rodina, ale my osobně to určitě
máme tak, že rovnocenný model, aby se starala rovnocenně maminka a tatínek a ten
čas, který neumí pokrýt, nebo nemůžou, nechtějí, aby byl pokryt minimálně do šesti
měsíců věku až do jednoho roku toho dítěte, aby byl pokryt nějakým hlídáním, čím
bližší osoba, tím určitě lepší a potom ale jsem za, aby dítě chodilo do kolektivu,
daleko radši - je to poznat ve třech letech na dítěti, které chodilo do kolektivu a ne
jen na nějaký kroužek a které se socializovalo v kolektivu s jinými dětmi a od dětí,
které byly jenom s chůvou a byla to výchova jeden na jednoho, protože to dítě je
zvyklé, že celý svět se točí kolem něj a vždycky všemu vyhoví a speciálně chůva,
která je placená za to, aby se o to dítě postarala, krmí ho a to jsou děti, které se ve
dvou a půl letech nechtějí najíst samy, protože jsou zvyklé, že je vždycky někdo
nakrmí, protože jsou zvyklé, že je tam vždycky dostatečný počet dospěláků, kteří se
mají věnovat jenom jim, já jsem od toho jednoho roku, jsem za to, aby tam byl
kombinovaný model, ať se stará rodina a aby tam byly nějaké jesličky, dobře
vybrané, dobře prověřené.
J: Říkala jste, že je důležité, aby se vyvíjel i partnerský vztah, aby partneři zůstali i
sami pro sebe partnery a nejenom rodiči, jak se to vyvíjelo u vás?
R: Je to u každého dítěte jiný, když se narodila Karolínka, tak jsem si toho nabrala
hrozně moc, v hlavě se mi urodilo, že chci být dokonalá matka, takže jsem to chtěla
dělat jinak, než jeho rodiče a prostě jsem se zařekla, že budu dokonalá matka a tím
jsem si na sebe ušila hrozný bič na tom začátku a hlavně dneska není kam se jít
poradit na tom začátku, jak vychovávat děti, najdete terapeuta nebo tak, ale nikdo
vám nedá tu praktickou stránku věci a pakliže sám pocházíte z rodiny, kde výchova
selhala, nebo ten druhý model, že rodiče se rozvedli a nikdo s nikým nemluví, tak
vlastně nemáte se s čím identifikovat, nemáte vlastně žádnou nápodobu, učení se
nápodobou nebo aplikování nějakého vzoru, který už znáte, je samozřejmě to
nejsnazší, ale když tohle nemůžete dělat, nemáte se jít kam zeptat a já jsem si řekla,
budu to dělat jinak, budu dokonalá matka a hrozně mě to rychle vyčerpalo. Já jsem
začala s Karolínkou bezplenkovat a nezačala jsem já, já jsem chtěla tak napůl, ale
Karolínka vždycky hrozně plakala, když se počůrala do plenky a když jsem
převlékala třicátou plenku přes den a ostatní děti měly pět, šest plenek na den,
uvědomila jsem si, že je něco v nepořádku, tak jsem začala bezplenkovat. No jo, ale
zapomněla jsem si uvědomit, že je to hrozně časově náročná záležitost a pořád jsem
někde chodila a zpívala a tak jsem si na sebe ušila bič, že jsem ji hodinu zpívala, než
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večer usnula a tak a ona to postupem času začala vyžadovat a já jsem tam zažila
moment krize, kdy jsem si říkala, tak teď jako se ještě neblížím k tomu modelu být ta
dokonalá matka, ale dělám pro to úplně všechno, cítím se unavená a nejsem
partnerka, pozor na to, co budu dělat. Takže byl tam ten moment, kdy nastala krize,
partner mi ale nikdy nic nevyčítal, my o tom můžeme mluvit až teď zpětně, v tu
chvíli nikdy nic neřekl, ale myslím, že to tam určitě cítil a já jsem v podvědomí
někde chtěla větší pomoc a participaci, aby zbyl čas na nás dva, ale nakonec, když
pomáhal, pomáhal proto, abych já si mohla odpočinout, protože jsem se honbou za
tou svoji dokonalostí docela dost vyčerpala. Takže ale během pár měsíců jsme to
nějak nastolili, nějak jsme to potom uměli, když bylo Káje pět, šest měsíců, tak jsme
si sedli a řekli jsme si, že to není model, který lze takhle na stálo aplikovat, ale těžko
jsem se vzdávala těch standardů, který jsem nastolila…vlastně teď to budu dělat hůř,
proto, abychom mohli být víc spolu a proto, když jsem si to tak vevnitř prožila a
procítila, je to správně, ale stejně, dneska to taky vidím, pořád chci maximum pro
svoje děti, chci to maximum pro svého partnera, já mám za to, jakmile najedete na
ten model v hlavě a chcete toho stihnout hodně, což když chcete stíhat děti a práci a
všechno okolo a partnera, tak mám za to, že to jde vždycky na úkor něčeho a je
důležitý dlouhodobě po delších časových intervalech to vyvažovat, aby to nebylo
pořád na úkor jedné té role, protože dlouhodobě ta role strádá, ať už je to vztah nebo
jste to právě vy. Takže já teď zrovna hledám svoje vnitřní dítě a budu se snažit
pečovat o svoje vnitřní dítě, protože to jsem zanedbávala u obou dvou dětí a vesele
v tom pokračuju. Ale partnerský vztah jsem přestala zanedbávat, nebo zanedbávat, já
jsem ho nezanedbávala dlouhodobě, ale byly tam prostě chvíle, když jsem si měla
vybrat, vybrala jsem si tu mateřskou roli a to bylo do tý doby překvapivý, protože já
jsem si do tý doby myslela, že nebudu umět být dobrá matka, ale hrozně jsem měla
tu potřebu nezanedbat nic, ale dělat všechno zodpovědně a včas a dobře.
J: Říkala jste, že jste jednu dobu chtěla, aby se partner více podílel, participoval –
v čem konkrétně jste to měla na mysli?
R: Copak jako participace na chodu domácnosti, ta tam byla předtím, protože já jsem
pracovala předtím a často víc, než můj muž nebo déle z hlediska času a různě po
nocích a tak. Takže on se podílel, my jsme doma měli rozdělený aktivity, které dělá
on, o co se starám doma já, to bylo vyřešený. Ale právě když se narodila Karolína,
tak tam nastal takový bod, kdy on předpokládal, vyšel ze své výchovy a rodiny,
předpokládal, že takhle maličký dítě má na starosti jenom maminka a prostě hotovo a
nebylo to ani na začátku automatický, že by vzal Káju do kočárku a vyrazil s ní ven,
abych já se mohla vyspat, vůbec nic takovýho tam neprobíhalo, nevim, museli jsme
to nějak postupně nastolit, ale nikdy se nepodílel polovinou. A vlastně teď je to vidět,
on se stal opravdovým tátou a začal se podílet na výchově Karolínky, teď když se
narodila Barborka, což není dáno jen tím, že máme dvě děti, ale Karolínka dorostla
do věku, kdy se pro něj prostě stala parťák a můžou spolu dělat spoustu blbin a to je
prostě baví a ty tátové, nebo většina těch tátů to takhle má. Samozřejmě, že existují
tátové, kteří dokážou plně vynahradit maminku a bejt doma, ale to teda náš případ
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nebyl, teď se hodně participuje na výchově Karolínky, ale Barborka, pro něj to je
zase malý miminko, pochová ji, když ji obleču a dám do kočárku, tak ji vyveze, když
ho poprosím, že potřebuju něco udělat, tak ji pochová ale pořád ta hlavní péče je na
mně a nezřídka se stane, jako že ve vtipu, že mužovi říkám: „Koukej, já pracuju
stejně tolik jako ty, ne-li víc a k tomu ještě musím zařídit věci okolo a vařím jenom
já“ a tak, takže nezřídka se stane, že na tohle narazíme, je pravda, že postupně tam
nějaký vývoj je, ale rozhodně se neblížíme, že bychom se o péči dělili půl na půl, to
rozhodně nevidím.
J: Jak vnímáte, když někdo přijde a pomůže vám uklidit domácnost? Služby
z vnějška, které si můžete dopřát.
R: Jojo, mám to a pořád ještě, od prosince (7 měsíců) máme paní na uklízení, chodí
k nám jednou týdně a já to mám pořád ještě v kategorii je to špatně, že bych si to
radši dělala sama, ale já jsem musila volit, kterou z těch funkcí můžu oželit a já
rozhodně nemůžu oželit roli maminky ani partnerky, stačí že právě tak jako
zanedbávám to svoje vnitřní já, se kterým chci pracovat, takže jsem prostě pochopila,
že než mít stres z toho, že nemám uklizeno, chci radši někoho na to mít, někoho, kdo
mi pomůže. Přesto se stále po půl roce cítím nepatřičně, když někdo za mě má složit
prádlo, nebo když mi někdo vytře. Jsem za to ráda, ráda přijdu v pondělí večer domů
a zjistím, že máme uklizeno, je to fajn pocit, ale pořád je to něco vzadu, co bychom
si měli zvládnout sami. Je to volba asi těch priorit a já nechci říct z donucení, že ta
volba, že takhle budeme žít, je naše. Ale nebylo zbytí, tak jsem musela něco vytěsnit,
a když jsem si musela vybrat, tak jsem vytěsnila úklid a „outcorsovala“ jsem ho a
chodí tam paní na úklid. Paní na uklízení přišla, protože bylo třetího prosince a já
jsem stála a rozbrečela jsem se, že je jedenáct večer a já musím jít ještě vytřít, prostě
byl doma hroznej binec, Karolínka zrovna pomalovala voskovkama zeď, tak jsem
tam tak stála a říkala si, Vánoce za rohem a máme tam binec, prádlo nevyžehlené za
14 dní a věděla jsem, že to mám tak na šest hodin než to vyžehlím, tak jsem
zavzlykala mužovi na rameni a ten, že je to jednoduchý, že si seženeme nějakou paní
na uklízení a tak jsme sehnali. Takže, ale můj muž to přijímá naprosto automaticky
jako nějaký servis, který si zaplatil a je to v pořádku, ale já tam mám pořád takový
to, ježíš, jak to, že někdo uklízí moje věci, jak to, že si to neuklidím sama a je tam ta
úcta, že ta paní, která k nám chodí, je starší, takže tam je taková ta pokora, že sloužit
bych měla já jí, ne ona mně. Jsou tam takovýhle mechanismy…
J: Kdybychom se měli vrátit k ose, k momentu, kdy jste dorazila do školky a
atmosféra se vám zde líbila, jak to pokračovalo dále, jak jste začínala budovat svou
školku, svůj byznys?
R: To šlo všechno nějak samo a automaticky, já neumím dělat věci napůl, já chci
věci dělat dobře, muselo taky nastat období, kdy jsem si musela uvědomit, že ne
všechny věci budu dělat tak dobře a dokonale, že si nebudu moct ve všem nastavit
takové standardy. Musela jsem se smířit s tím, že automaticky nebudu mít všechno
v nejlepších barvách a přišla jsem sem, samozřejmě s hrozným elánem vybudovat
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místo dobře a pobavit se u toho a mít péči pro své děti, dobrý sociální kolektiv, ale
nelíbilo se mi to tady. Takže první, co jsem začala shánět, byly naše úspory, dávat to
dohromady, začít rekonstruovat. A věděla jsem, že tady se platil vysoký nájem a že
naše úspory nejsou tak velký, abych si mohla dovolit rok to dotovat, že to musí
alespoň trošku něco málo vydělat, alespoň na část toho provozu. Zaměřila jsem se na
to, aby se to tu rekonstruovalo, bylo to tu hezčí a taky jsem musela vyházet lidi, co
tady byli, kromě jedný osoby a musela jsem sehnat nový lidi, tak jsem to jako jela,
byl to stres, protože jsem vlastně přepnula z funkce, kdy jsem byla zaměstnanec, byla
jsem šikovnej zaměstnanec, na vysokých pozicích, ale tady jsem pracovala
s penězma někoho jinýho a najednou jako smířit se s tou zodpovědností, že ten
kapitál není tak velký, že to zbankrotuje, měla jsem z toho obavy a je jich spoustu a
do dneška se nějaká obava ozve, opatrně musím rozhodovat, aby se něco nepokazilo.
Předtím to bylo jiný, já jsem vydělával spoustu peněz pro někoho, kdo jich hodně
měl, ale tady jsem našla ten smysl, protože předtím jsem jediný smysl, jsem dělala
pro nadnárodní koncerny a dělala jsem z jejich peněz a teď musím dělat se svýma
penězma a na sebe, jakej smysl je v tom, že vyděláváte hrozně moc peněz někomu,
kdo už jich hrozně moc má, to je vlastně jenom přerozdělování nějakých světových
peněz a já jsem to přestala postrádat. Jak jsem měla Karolínku, viděla jsem ty reálný
hodnoty někde jinde, ten život se žije někde jinde, a když jsem koukala na to svoje
miminko, viděla jsem tu možnost se do firmy vrátit, ale nakonec to tady je pro mě
strašně přirozený. Má to smysl, můžete budovat místo, kde se děti učí a to je
smysluplné něco naučit a pomoct mu se dál rozvíjet, zatímco předchozí zaměstnání
úplně postrádalo logiku. Takže je to skoro tři roky a hrozně to utíká, skoro každý
měsíc rozvinem, vyvineme něco dalšího, novýho. Musela jsem se v tom oboru taky
vzdělávat, protože jsem se vzděláváním, natož se vzděláváním dětí neměla žádnou
zkušenost, musela jsem se taky obklopit fajn lidma, od kterých jsem se dozvěděla
spoustu informací, museli jsme udělat nějaký chyby, abychom se z nich poučili,
museli jsme postupně sehnat peníze na to, aby se tady z tý šedý ošklivý školky, byla
školka moderní, která má plastový okna, krásnou fasádu, hezký a vybavený třídy a
tak.
J: A jak to probíhalo s druhým dítětem?
R: Tak jsme tak jednou večer leželi v posteli a říkali jsme, že by bylo fajn, kdyby
Karolínka měla sourozence a už druhý den se nám to povedlo. A já věřím, že když
tam nahoře v univerzu stojí na vás fronta duší a stojí v tý frontě někdo, tak pak stačí
otevřít jenom ty dveře a ona ta duše přijde a přesně to bylo s našima oběma dětma.
Vždycky jsme si řekli, tak teď by to šlo a během pár dnů to bylo. A bylo to
přirozenější, protože já jsem kvůli tomu nemusela přerušit tolik tu práci, nikomu tím
nezpůsobím tolik těch starostí a bylo to tak jako přirozený. Mí známí říkali, ty jich
můžeš mít i deset, je máš kam odkládat, ono to takhle není, když máte svoje jesle,
novorozeňátko neodložíte, já jsem tam ty děti chtěla dát, aby Karolínka mohla chodit
do kolektivu, ale ne abych je tu měla stále. Karolínku jsem sem taky začala dávat
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postupně, nejdříve na dvě dopoledne v týdnu a postupně se to navyšovalo, ale není to
tak, že si porodím dítě a odložím ho do jeslí.
Kolikrát na sebe naráží dvě role, když jde Karolínka za mnou, nemůžu být zároveň
paní ředitelka a nezajímat se o svoje vlastní dítě. Je lepší, když se nepotkáváme, ale
když ji potkám, tak ji vždycky musím pomazlit. Bylo by špatný, kdybych to měla
jinak.
J: Jak se pro vás dají kloubit všechny tyto role?
R: Člověk si uvědomí, jaký časový komfort měl v době, kdy měl jen jedno dítě, ale
bohužel si to uvědomí v době, kdy už ty děti má dvě. Vidíte to zpětně. Dvě děti je
daleko větší časová náročnost, ale je to krásná časová náročnost, když člověk umí
delegovat dál, tak je to v pořádku, já s delegováním mám trochu potíž, takže si
vytvářím situace, kdy pak mám hodně tlaků a kdy pak na mě třeba tlačí tři ty role
zároveň a v jeden okamžik je potřeba naplnit pro každou z těch rolí něco a ne
vždycky je to možný, takže pak to způsobuje i mně stres. Ale myslím, že když někdo
umí delegovat, nepodcení to, že potřebuje pomoc a umí si o ni říct, tak se to dá
zvládnout docela dobře. Ale já musím zapracovat právě ještě na tom delegování, na
tom pocitu, že ne opravdu všechno musíte na sto procent. Ale jsou věci, který vím, že
bych udělala práci jinak, když bych dvě děti neměla, když bych měla jedno nebo
žádné a musím s tím umět žít, že ne všechno udělám tak dobře, jak bych si jako
představovala, nebo jak jsem kdysi ty standardy v hlavě měla a pořád je někde
v hlavě mám. Že prostě někdy něco je pozdě, je na poslední chvíli, není tak kvalitní,
jak by mohlo být a tak. Pořád ale veskrze vím, že ten globální obrázek, nejen tu
práci, kterou tady děláme, je nadprůměrná a že to má vývoj, vyvíjí se dál a že to má
smysl, děláme to pravděpodobně celkem dobře, dle toho, co říkaj rodiče, co tady
mají děti, takže jako jo, ale ty moje standardy jsou ještě někde jinde a tak se mi ty
role kloubí špatně, už teď vím, budu špatně kloubit zítřejší večer, neb bude potřeba
obstarat dětičky, chtěla bych jít večer s mužem do sauny a zároveň bych měla upéct
muffiny na páteční výlet se školkou. Takže už teď třeba vím, že zítra nastane kolize
rolí a musím to dobře naplánovat, pořešit to v čase anebo se s jednou z těch věcí
rozloučím a vyřeším ji jinak. Takže jestli se s nějakou z těch věcí rozloučím, tak
pravděpodobně se zítra rozloučím s muffiny, i když bych ráda, protože jsem sem
vždycky pekla bábovky, koláče a tak, ještě pořád občas sem něco upeču, ale nevím,
jestli nastane tahle kolize tří rolí, rozloučím se s muffiny.

J: Školka je mezinárodní, proč jste se rozhodla pro tento kosmopolitní způsob
vzdělávání dětí?
R: Já když jsem si to přebrala, tak mezinárodní nebyla, tady každá rodina měla úplně
jiné očekávání a vlastně to vyplynulo ze situace, tady byly rodiny, které chtěly spíše
českou školku, ale té klientely pro soukromou českou školku není dost, aby se ta
budova naplnila – má kapacitu skoro šedesát dětí a není dost rodin, které chtějí
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soukromou kvalitní českou školku a jsou ochotni za ni platit. Ano, jsou, ale musela
by to být třeba Montessori školka nebo něco takového a já jsem nechtěla dělat nic
takového a nechtěla jsem dělat česko-anglickou školku, protože ty česko-anglické
školky, které já znám a které jsem viděla a navštívila, nedělají ani dobře češtinu ani
angličtinu, je to takový pokřivený model, kdy se ty děti nenaučí dobře ani angličtinu
ani češtinu. Takže jsem říkala, buď to bude česká nebo to bude anglická školka.
Čechů nebylo dost klientely a začali se mi hlásit Japonci a vyplynulo to z toho a byla
to automaticky anglická školka.
J: A Váš nový projekt?
R: Když se narodila Barborka, v březnu jsme byli doma a v dubnu jsme postupně
začali pracovat a nachomýtli jsme se k jednomu nádhernému projektu, v části Prahy,
kde je stará usedlost, na které se pěstovali koně, je nově zrekonstruovaná, jsou to
nádherné prostory bývalé konírny a my jsme tam otevřeli jogínský a pilates klub a
bude to komunitní centrum, kde se budeme starat o seniory i o rodiny s dětmi a děti,
budou tam mít aktivity – tanečky a dětská jóga a tak, k tomu jsem se nachomýtla
taky jako k bankrotujícímu podniku a vlastně teď už měsíc jsem tam paní majitelka a
od září tam bude plný provoz, takže tak a proto sem do školky hledám šikovného
head-teachera, který by mi tady s tím pomohl, protože už tu nechci sedět pět dní
v týdnu a vědět, že když chci s dětmi do zoo, tak si můžu vyrazit do zoo a vědět, že
to tady má kdo pořešit.
J: A do budoucna
R: Bude to základní škola, střední škola a vysoká škola, už si z toho děláme legraci,
že to bude podle toho, jak nám budou stárnout děti.
J: A jste spokojená?
R: Ano, myslím, že se to kloubit dá, člověk musí slevit ze svých standardů, důležité
je nezapomínat naplňovat všechny ty role, i pro sebe a svého muže. Je to hektický,
nemůžete nad tím přemýšlet systémem, co všechno člověk třeba ztratil, já mám teď
období: děti, rodina a u toho je přirozený, že pracuju, protože já bych byla žena
k nevydržení, takže já pracuju z nutnosti, ne že by mě nutilo, že bych musela
vydělávat, ale já bych nevydržela doma, respektive bych byla naprosto nesnesitelná
žena v domácnosti. Ale šťastná jsem moc a ještě víc, až tady bude nějaký headteacher a budu si moct říct, teď chci jít s dětma do zoo, teď vyrazím do zoo. Ale
těším se, až to bude, ještě nad tím trošku zapracuju.
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Erika - rozhovor číslo V
J: Kdybyste se mohla vyjádřit k jednotlivým bodům, co zde máte vyznačené? Že
bychom se na to společně podívaly.
R: 1980 jsem se narodila, to je jasný, pak jsem ale krátce ale měla leukémii, v
sedmém měsíci jsem onemocněla, tam si myslím, že se teda projevila nějaká moje
bojovnost a tak, z toho jsem se dostala, ale to mě nějakou dobu ještě provázelo –
kontrolní testy u doktorů, takže bych možná i řekla, že to člověk i nějak předčasně
dospěje tady v tý oblasti, jakože styk s realitou. Takže to je tak jako, pak se nedělo
nic významnýho, chodila jsem do školy, ale to pro mě nebylo nikdy podstatný,
kdyby to šlo, tak bych nejraději odešla už ze základky někam pracovat, protože mě
škola jako nikdy nějak moc nebavila, vejšku jsem si dodělávala až zpětně, nevím teď
pět let, nebyla to pro mě priorita, když na konci střední, gymplu všichni odcházeli na
vysoký školy, tak já jsem byla úplně natěšená, že už půjdu konečně pracovat a
osamostatním se. Rok 98, když jsem odcházela ze střední, byl pro mě zlom, ještě
měsíc před maturitou jsem se stěhovala z domova, protože už mi bylo osmnáct, po
tom jsme hrozně toužila.
J: A co jste studovala za střední školu, dokážu si představit, že situace je jiná, když
vystudujete gympl a když studujete obchodku…
R: Gympl, já jsem dělala za barem po gymplu, na druhou stranu to byla ohromná
zkušenost, protože člověk pozná spoustu typů lidí, zažil tam různý situace, to je
zrovna věc, kterou bych v mym životě nikdy nezměnila, protože rok za barem mi dal
víc, než všechno předtím v životě, takže to bylo supr. Pak jsem odešla do Prahy,
protože pocházím z východních Čech a tady jsem překládala na cizineckým oddělení
v jedné nemocnici, což bylo další jakoby skok do života, kdy jsem s těma
nemocnejma pacientama chodila a překládala dialog mezi lékařem a pacientem,
potom v roce 2001 jsem dělala konkurz do televize do jednoho „občanského
pořadu“, tak jsem byla čtyři roky, čtyři a půl, to bylo taky, tak se člověk setkal
jednak se zajímavejma lidma jednak řešil zajímavý případy, nicméně po čtyřech
letech jsem si připadala, že člověk furt hledá na někoho špínu a bylo to takový
destruktivní, já jsem potřebovala něco tvořit a já po těch čtyřech letech cítila, jak je
to k ničemu, že jenom něco, najdete problém, ten rozvrtáte a jdete od něj pryč, což
mi přišlo takový…
J: A co jste tam konkrétně dělala?
R: Redaktorku a zabývala jsem se hodně korupcemi, to možná budete znát, takový ty
korupční kauzy se skrytou kamerou, tak za tou skrytou kamerou jsem byla vždycky
já, takže to bylo takový…ale jak říkám, pak nepřišel nikdy ten výsledek
J: Investigativní práce, která nemá rozuzlení?
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R: Přesně tak a ve finále lidi, který se tý korupce zúčastnili, tak člověk zjistil, že
vlastně se jim vůbec nic nestalo a druhej den s člověkem, kterej byl odhalenej, řekl si
o úplatek, tak druhej den zastupitelství s ním bylo na hokeji a tak. Jakoby to byly
takový ty kamínky, kdy si člověk říká, že je to úplně k ničemu, ty soudy, neříkám,
jakoby že soudí špatně, nicméně maj hodně svázaný ruce, jaký důkazy mohou
přijmout, jaký ne třeba… v tomhle případě, přímo tam byla i korupční policie, která
jakoby to celý monitorovala, ale stejně ten člověk byl odsouzen jenom za podvod,
úplatky se tam ve finále vůbec nevyřešily, nic.
J: Musí být velká zkušenost nahlídnout tomu pod pokličku…
R: Určitě, člověk se zorientoval v těch právních věcech, ale nejenom v tom, každý
téma bylo jiný – jeden měsíc jste se zabývala radonem a druhý prostě korupcí, jako
bylo to na druhou stranu fakt pestrý, se člověk setkal s lidma, točili jsme portrétky
různejch zajímavejch lidí, tak bylo to zajímavý, ale zároveň to bylo docela frustrující,
na závěr, když člověk zjistil, že ta jeho práce nemá vůbec žádný dopady, vůbec
žádný – nic se nezlepšilo tím. Takže tam jsem došla k závěru, že už to dělat ani moc
nechci a stáhla jsem se a začala jsem dělat marketing a PR, což už jsem mezitím
začala studovat, tento obor na vejšce a v roce 2006, to byl ten zlom v tý
podnikatelský sféře, kdy jsem založila společnost v oboru auto-moto, začínali jsme s
pěti, deseti autama, dneska je ta firma největší v republice, česká. Nepočítám ty
nadnárodní, které nejsou orientovány na zisk, jim je jedno, když skončí v červených
číslech, to pro ně není měřítko, oni v podstatě když v ČR prodělaj, ono jim to nevadí,
oni tady potřebujou mít pobočku, ale ten celosvětovej business je pro ně zajímavej.
Takže to neberu ani jako konkurenci, protože nemáme stejný cílový skupiny, nic.
Takže dneska je ta firma největší v republice, nicméně teď v roce 2012 jsem se
rozhodla, že odtamtud taky už odejdu, už jsem měla taky takovej pocit, že tý firmě
nedávám, kolik bych měla, je to takovej stereotyp – ta firma funguje, řeší se jen
běžný provozní věci, nějakej rozvoj, ale není už to ale takový dynamický – nastavit
procesy, udělat ve všem pořádek, to mě jako na tom bavilo.
To je ta méně zajímavá část, ta profesní a méně důležitá, plus je jednodušší takhle na
představení a pak samozřejmě na druhý straně jsou pak takový ty důležitý životní
události, jako když jsem v roce 2002 se seznámila s manželem a výsledek našeho
vztahu, v roce 2008, kdy se narodila dcera, tak to je vůbec největší událost v mým
životě, musela jsem si na ni čtyři roky počkat, protože kupodivu jsem nic
neplánovala, že budu mít dítě ne v 28, my jsme se vzali v roce 2003 po osmi měsíční
známosti, hned jsme děťátko chtěli, představovali jsme si, jak to jako bude easy,
nicméně až a po čtyřech letech se nám podařilo, mezitím jsem čtyřikrát potratila a
tak, takže tohle je daleko důležitější úsek v mým životě pro mě, kdy jako ta práce, to
bylo jenom spíš nějakej útěk od tý reality, kdy se prostě nedařilo, vždycky jsme
narazili na nějakej problém, nějakej můj zdravotní problém, kterej způsobil, že jsem
o to dítě přišla, takže práce, to byl takovej únik a možná proto je ta firma dneska kde
je, protože člověk tam začal trávit víc času. Já jsem to neměla hozený tak, že teď
dělám tu kariéru a až se mi to bude hodit, tak do toho nacpu někam dítě, takhle jsem
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to neměla, já jsem apriori toužila po dítěti, ale kariéra byla taková náplast na to bebí,
že se nedaří, takže já jsem to měla tak trošku obráceně.
J: V průběhu těch šesti let, co jste působila ve firmě, když se zakládaly procesy a vše
bylo čerstvé, asi to bylo hodně stresující…
R: Jestli to na to mohlo mít vliv? Ne, vůbec ne… V podstatě my jsme se začali snažit
o dítě v roce 2003, ale firmu jsme zakládaly v roce 2006, ty tři roky jsem v podstatě
byla v tý televizi, to nebylo nějak stresující, byla jsem na volný noze, byla jsem
pánem svého času a v podstatě i při tom zakládání firmy to byla spíš zábava, ten
první rok, dva, to je takovej ten provoz, kdy ještě je tam ten malinkatej kolektiv,
vybíráte si jenom lidi, se kterejma chcete trávit čas, zní to až idealisticky, ale ono to
opravdu tak bylo, všechno se dařilo, během měsíce jsme se začli samofinancovat,
nebylo to nějak, že bych nespala, to vůbec ne. Naopak po roce v týhle firmě konečně
jsem se dočkala a konečně se mi to i uchytilo, v roce 2008 se Lucka narodila a ten
stres na to asi vliv neměl a neměl, pak se zjistilo po několika těch potratech, že mám
poruchu srážlivosti, takže já jsem měla zdravotní problém, kterej bylo potřeba řešit,
nebylo to způsobený stresem.
J: A Lucka, který jsou dnes přibližně čtyři roky?
R: Čtyři a čtvrt
J: Kam se situace potom vyvinula dál, kam jste se pak vrhla pracovně?
R: Já jsem si původně myslela, že budu taková ta klasická maminka na mateřský
dovolený, nicméně majitel, který za mě měl najít nějakou náhradu, tak ji nebyl
schopen najít, nenašel ji – nikoho, s kým by si uměl představit spolupracovat, takže
mě ukecal, abych to zkusila, řekla jsem teda, že to zkusím s dítětem, uvidíme, ono to
kupodivu šlo velmi dobře, já nevím – ty děti do půl roku jenom tak leží, pak začne
lézt a to všechno ještě v pohodě, nebyla jsem v práci každej den, Lucka byla
normálně kojená do sedmýho měsíce plně, protože kvůli předcházení alergiím to
měla doporučený, tak jsem ji nikam neodstrkovala. Dokonce ani žádný hlídání jsme
neměli, nemáme ani žádný funkční babičky – jedna je daleko a druhá žije jinak život,
takže jsme všechno zvládali s manželem sami. První půl rok jsem jezdila do firmy
dvakrát týdně, zbytek jsem dělala po nocích, to bylo hodně náročný, na druhou
stranu, naštěstí, Lucka nebyla nikdy plačtivý dítě, umím si představit, že v některých
situacích by to takhle zvládnout nešlo, když prostě jsem viděla třeba u kamarádky, ta
mělo vyloženě dítě, který furt plakalo, furt potřebovalo chovat, furt mělo problémy,
tak tam bych asi se z toho zhroutila a nešlo to, ona byla úplně pohodová, si tak
broukala, my jsme se i dost namazlily. Odstřihla jsem jiný aktivity, nedívala jsem se
vůbec na televizi – já jsem o tom přemýšlela nedávno, jestli jsem si vůbec někdy
pustila televizi, když jsem byla doma s Luckou – nikdy vlastně, ani jednou za rok
jsem si nepustila televizi, protože člověk odstřihne takový ty jakoby nepotřebný věci
a orientuje se jenom na to, co je potřeba. Když Terka mě nepotřebovala, tak jsem
pracovala, když mě potřebovala, tak jsem s ní byla a hrály jsme si. Běhala po
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doktorech, když byla nemocná, tak hold moje činnost ve firmě stála, ale nějak se to
podařilo ustát a po nějak tři čtvrtě roce mi tam majitel uvolnil svoji kancelář, která
byla vedle mojí, a vytvořil tam dětskej pokojíček, takovýhle podmínky nemá možná
nikdo v týhle zemi, žádná máma, proto já říkám, že nejsem úplně standardní případ.
Udělal tam dětskej pokojíček, aby tam se mnou mohla v práci být víc, já jsem v tom
roce byla tak dvakrát až třikrát týdně na čtyři až pět hodin, malou to ještě bavilo,
měla tam postýlku, všechno, já jsem tam měla už nějaký zázemí, když jsem měla
jednání, tak vozil v kočárku majitel.
J: Je zajímavé, že většina žen, se kterýma jsem mluvila, říkala, že měly hodné a
společenské děti.
R: Ano, od toho se to odvíjí. Já nevím, na druhou stranu jsme já i manžel docela
takový extrovertní typy a ona je od narození taková veselá, nevím, někdo říká, že je
to tím prenatálním obdobím, který já jsem potom měla už úplně v pohodě, já jsme se
na ni hrozně těšila, to bylo vymodlený dítě. Taky si přesně pamatuju, my jsme ji furt
chovali, když jsme ji přinesli z porodnice a nebyli jsme schopný ji odložit do tý
postýlky, někdo říkal – dejte to dítě za dveře ať vás v noci nebudí, tak já jsem se v
noci budila a koukala jsem, takový, ta úplně čistá radost, že máte to dítě doma a
přesně si pamatuju, kdokoli přišel z příbuzenstva říkal – to se vám vrátí tohle to, ona
si to bude vynucovat, to se vám všechno vrátí, bude rozmazlená a jako vůbec není,
kupodivu. Ona si nic nevynucuje, je samostatná ve svých 4 letech, je taková do světa,
osobně si myslím, že se ani nemohla cítit odstrkovaná, protože vždycky pro mě byla
priorita ona, prostě když jsem s ní byla, tak jsem telefon nebrala a všichni to ale
věděli. Na druhou stranu mně se podařilo předtím, než jsem šla na mateřskou, tu
firmu ještě reorganizovat na rychlo tak, abych odstřihla od sebe ten provoz, takže
jsem z toho provozu řešila jenom takový… ty jo velký jobovky, ale ty drobnosti šly
úplně mimo mě, takže mě nikdo na telefonu neotravoval. A zase vztahy s
dodavatelema mám hrozně dobrý, takže třeba jsme programovali v tý době novou
databázi a hold se setkávat s programátorem na pískovišti, nebo mezi náma lezla po
stole, velkým konferenčním, jemu to nevadilo, on měl doma děti, takže jemu to
přišlo docela zábavný.
Ona opravdu tím, že si nikdy nic moc nevynucovala, nebo že by byla vzteklá –
vždycky jsem se s ní domluvila relativně dobře, tak jakoby s tímhle dítětem to šlo
velmi snadno. Na druhou stranu ona je velmi temperamentní. Někdo si představí
takovou buchtu, to dítě, tak to tak vůbec není, ona mi lezla v šestým měsíci a v
sedmým stála, takže ona není takový to buchtoidní dítě, ale možná i to je to plus, že
ona se strašně brzo, protože bylo taková do světa, osamostatnila – vše si podala,
všude si dolezla a tak, takže ona neměla ani potřebu si to vyřvávat a samozřejmě pak
to bylo na mně jí zajistit nějaký bezpečí v rámci toho prostoru a věděla jsem, že ji
můžu nechat si hrát, od roka to už nešlo, protože mi chtěla pomáhat s fakturama, to
nebylo úplně ideální, jak mi lezla po tom stole po papírech, tak jsem sehnala
chůvičku, což byla paní, taková starší, z dětskýho domova, úplně úžasná a ta mi
jezdila do firmy na ty dva dny, dva až tři dny v týdnu na šest, sedmu hodin a třeba s
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ní šla na procházku, zabavila ji, když nespala a tak a s tímhle to taky šlo velmi dobře,
pak už vlastně jsme to takhle nějak pytlíkovali do nějakejch těch tří let, pak školka a
v pohodě.
J: Co vy osobně považujete v péči o dítě za ideální model, někdo dává dítě do školky
od roka, jiný upřednostňuje chůvu…
R: Ne, já bych si vůbec neuměla představit, dokonce vím – už jsem o tom uvažovala
asi ve dvou letech, našla jsem soukromé jesličky, byla tam jednou, a když jsem tam
viděla ty matky, který tam nesly sedmi-osmi měsíční dítě: „Tady ho máte, na dva
tejdny jedu na služební cestu“, tak jsem si řekla, tohle nikdy bych jako neudělala
prostě. Pro mě Lucka je vždycky na prvním místě a to ostatní přizpůsobuju jí a
todlencto, nedávala jsem jí do těch jesliček, prostě jsem to s ní zvládala doma z
domova a z firmy s nějakým tím hlídáním chůvy, ale to bylo to jediný hlídání,
protože zas když to vidím u kamarádek, který nepracujou, tak ty děti jsou ve finále
mnohem víc hodin pryč, než když já jsem jí měla s tou chůvou a furt blízkou u sebe.
Když se chtěla přijít pomazlit uprostřed pracovní doby, tak se přišla pomazlit, prostě
si otevřela dveře a přišla, chvilku jsme si pohrály a zase se vrátila, nebylo to jako
nějak násilný, že bych odjížděla a ona viděla, že jsem vedle a myslím, že jsem ji ani
moc nechyběla – když chtěla, tak přišla. Ale neuměla bych si vůbec představit ji
odstrčit v tomhle brzkym věku ani jsem se o to nechtěla ochudit, já jsem o nic
nepřišla, já jsem všechno viděla – první krok, první zub, to by mě hrozně mrzelo,
kdybych se o tohle připravila.
J: A teď chodí do školky…
R: Teď chodí do školky, to už je v pohodě, když není nemocná.
J: A jak to máte časově rozvrženo?
R: Časově je tam, řekla bych, i míň hodin než většina dětí, protože jí tam vodím tak
na půl devátou a ve tři už se mi začne stýskat, takže když mě vyloženě neprosí, že
tam chce bejt ten den dýl, nebo nemá tam kroužek, tak si ji vyzvedávám, nejpozději
do čtyř chodí domů. Já si přesně pamatuju ty pocity a to máma nepracovala, kdo byl
poslední v tý školce. Takže já mám zakořeněno, že nikdy nechci, aby Lucka byla
poslední v tý školce a nikdy se to taky nestalo. Někdy se samozřejmě stane, že ji
člověk vyzvedne v těch pět, ale jsou tam ještě jiný děti, ale většinou odchází, tak do
těch čtyř je doma. Nebo ještě někam vyrazíme a tak, nechci se o to ochudit a
připravit o čas s ní, protože to je pro mě v tom životě úplně to nejcennější. Ale ta
práce mě baví taky a zas na druhou stranu nám umožňuje zase jiný věci – můžem
jezdit na dovolený a čerpat jiný statky.
J: Když bychom se na to podívaly globálně, co pro vás znamená práce ve vašem
životě? A jaký byste viděla rozdíl v pohledu na práci před narozením dcery a potom?
R: No, to bude znít úplně absurdně ode mě, ale práce pro mě neznamená skoro nic, je
to jenom práce, teď právě nikdo nedokázal pochopit, že po šesti letech odcházím z
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firmy, kterou jsem založila, která funguje – jako všichni známí říkaj: „Proč to děláš,
proč chceš odejít?“, ale pro mě to prostě není priorita, mě to baví, bavilo – spíš je
práce pro mě něco, co musím dělat a ještě mě to baví, něco mi to přináší, vidím, že
něco dalšího roste a tak, ale není to nic, bez čeho bych si nepředstavila žít, bych se
bez toho obešla, úplně v pohodě. Není pro mě vlastně důležitá práce, jenom z
takovýho toho hlediska jakoby něco vidět, že je za mnou nějakou kus práce, že se
jenom neválím a druhá věc je, že je to nějakej přínos financí, který umožňujou zase
jiný věci. My hrozně rádi cestujem, furt jsme někde, po světě lítame a tak a to mě
baví, poznávat ty kultury a tohle je takovej prostředek k tomu, ale to neznamená, že
nejsem loajální. Já se tím nijak netajím, když jsem ve firmě, tak prostě pracuju,
dělám svoji práci, snažím se jakoby, aby to všechno fungovalo a tak.
J: Napadlo mě to také z důvodu, když jste šla hned po střední škole pracovat…
R: Ale to jsem se chtěla osamostatnit, to bylo jakoby ten důvod, že už jsem chtěla
bydlet sama, a žít si sama a dělat si všechno po svým, to byl jakoby ten motor…
J: Tedy práce byla spíše prostředkem?
R: Přesně tak a tak to mám odjakživa.

J: Tedy po narození malé měla práce stejnou roli jako předtím?
R: Určitě, akorát s tím, že jsem měla v plánu odejít na tu mateřskou, kde jsem si
myslela, že to nejde moc skloubit, ale tím, že ten majitel je v pohodě – a máme
hrozně dobrý vztahy, to je taky potřeba říct, že dneska už jsme přátelé víc, než
nějaký kolegové. Jakoby že se rodiny stýkáme, jezdíme na rodinné dovolené a tak,
máme fakt dobrej vztah. Takže prostě tak apeloval, že to nějak uděláme, alespoň pár
hodin týdně, nebo o to hodně stál, vymýšleli jsme cestu, jestli by to šlo a ono to šlo,
nebylo to úplně tak, že bych si řekla, hlavně tady o to místo nepřijít, neměla jsem to
takhle hozený. Možná i to jakoby mu dodává tomu majiteli klid, ví, že když jedu na
dovolenou, že tam má ode mě vždycky připravenej manuál, kdyby spadlo letadlo,
podle kterýho bude řídit firmu dál.
J: Ještě mě k tomu napadá, že obor s autama je převážně mužské prostředí.
R: No je no…
J: A jak se na ženu s dítětem v práci dívají ostatní kolegové? Jak vás vnímali?
R: Já ni nevím, ani jsem o tom nikdy nepřemýšlela, jak se jako na mě kdo dívá,
protože tím, že já sama před sebou mám to svědomí čistý, nemám pocit, že bych tu
Lucku nikam odstrkovala, ve chvíli kdybych jakoby o tomhle trošku jen
pochybovala, tak vím, že bych to nemohla dělat, protože ona je opravdu ta priorita
číslo jedna a nechápu ty matky, který strčí dítě na dva týdny pryč, protože maj
nějakej projekt, nebo ho strčej na měsíc. Ani babičky, tu jednu babičku s dědou vidí
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Lucka čtyřikrát, pětkrát do roka a tu druhou, byť bydlí tři kilometry od nás, vidí tak
možná desetkrát jo, prostě tím, jako že už jí nikam nestrkám, je otázka toho, že ten
čas, kterej by jinak trávila jakoby v těch příbuzenských kruzích, což vidím u těch
svých kamarádek, nebo bych se dívala na tu televizi, tak jsem to prostě dala tý práci,
ale fakt nemám v sobě nějakej pocit, že bych ji šidila, to vůbec ne. A to já jsem na
sebe docela náročná.
J: Asi jste měla ideální podmínky, abyste to mohla skloubit
R: Přesně tak, já si neumím představit, jak tady některý firmy maj ve firmě školku
nebo jesličky, já si to vůbec neumím představit, že bych ráno přišla do práce, prostě
pro mě je…já nevidím rozdíl mezi jeslema a jeslema v práci, jako nevidím v tom
žádnej rozdíl, protože stejně máte nějakou pauzu a to jako odejít si nakojit, já nevim,
todlencto…já jsem měla opravdu nestandardní podmínky, proto říkám, že nevim,
jestli se vám vůbec budu hodit.
J: Hodíte, práci mám na základě kvalitativní analýzy a každý příběh je pro mě
zajímavý.
R: Jako Lucka do dnešního dne a to je jí čtyři a čtvrt, nikdy nespala mimo domov. Na
dovolený jo ale beze mě nebo bez manžela nikdy, prostě se to nestalo, že bysme ji
někam dali na noc samotnou nebo že bych u ní prostě nebyla já nebo on. My máme
hodně těsný vztahy s manželem a manžel samozřejmě taky funguje a taky se mu po
ní stejskalo, ona je ten prototyp vymodlenýho dítěte, nicméně bych řekla, zároveň k
tomu má přísnou výchovu, netvoříme, neprodukujeme pro společnost rozmazlený
dítě, který má pocit, že je středobod vesmíru, to zase vůbec, ona musí, protože jak je
hodně temperamentní, tak jako musí mít ty mantinely blíž. Opravdu to tak je, protože
ano, už si dneska snaží ty kličky najít, dneska už používá takovou tu hlášku, vždycky
když jí řeknu ne, ona: „Tak uvidíme“, nechce uzavřít to téma a tím pádem si nechává
pootevřený vrátka, že ještě se třeba k tomu za pět minut znovu vrátíme.
J: Mluvila jste o partnerovi, v jakém pracovním prostředí se pohybuje?
R: Partner dneska dělá v týhle firmě, co jsem dělala já. On dělal pro firmu toho
majitele jakoby v druhý firmě a já, když jsem odcházela na mateřskou, tak to právě
bylo to, když jsem říkala, že jsem to tam musela přeorganizovat a zbavit se provozu,
tak vlastně velkou část toho provozu převzal on v tý firmě a část se jakoby přeházela
na další lidi, ale ono to kupodivu mnohem líp funguje, než když všichni chodili s
každou blbostí za mnou to řešit, tak jsme jakoby naučily ty lidi řešit si problémy,
nebo řešit problémy sami, dávali jsme jim vyšší kompetence v některých oblastech a
tak, takže todlencto si sedlo a v podstatě manžel přešel z části do týhle firmy a
převzal jakoby částečně tu moji činnost, takže i to jakoby to umožnilo.
J: Dokážu si potom představit, že když vyprávěl o některých pracovních situacích a
vy jste tam už aktivně nebyla, řešili jste tyto pracovní situace doma? Nedostávali jste
se někdy kvůli tomu do konfliktů?
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R: Ježiš no samozřejmě! Samozřejmě, že já bych dělala všechno jinak, ale na druhou
stranu…
J: Přeci jen jste byla ve firmě od počátku, měla jste zažité nějaké svoje procesy, které
jste si tam ve své podstatě nastavila sama…
R: No on mi je začal rušit! To samozřejmě nastalo a ještě navíc já jsem odcházela
fakt jako do porodnice z firmy, já jsem odešla v pondělí, protože v pondělí jsem měla
termín, v pondělí jsem odešla a nicméně mi řekli, že ještě rodit nebudu, takže jsem
tam přišla ještě v úterý, pak ve středu a ve čtvrtek jsem porodila, takže jsem tam byla
až dokonce, ale on to pro mě byl šok v tý firmě taky, prostě najednou jakoby ta
znalost tý firmy, byť jsem se snažila to předat, tak když jsem přišla z porodnice, tak
manžel na mě zas na druhou hned: „Hele prosimtě, já vím, teď si přišla, ale jen jedna,
dvě věci“, ale tak samozřejmě to se člověku nelíbí, když někdo přijde a teď zasahuje.
Ono to bylo takový dočasný, takže jsem si říkala, že se tam stejně budu po tý
mateřský vracet a on mi to tu úplně rozvrtá, ale ono to bylo ku prospěchu věci,
vždycky jsme svedli nějakej boj, něco zůstalo, ale k něčemu si třeba došel, protože
přece jenom jsem měla rok náskok a to, co jeho napadlo, mě taky třeba některý
chytrý věci napadly, abych pak je jakoby měnila a zjistila, že jsem si přidělala práci a
tak. Vždycky jakoby přišel, nějakej zlepšovák, to říkám, to už tam bylo, nicméně
stejně si tím potřeboval projít tím zlepšovákem, aby pak řekl: „Hmm, tak jo, máš
pravdu“, ale kolikrát se tam změnily věci k lepšímu, akorát že já jsem taková
konzervativnější a třeba máme trošku rozdílný povahy v tom, že já potřebuju mít
všechno tak jako perfektní, abych byla spokojená a on jako dokáže dělat ty věci
povrchně některý a ono to kolikrát tý věci prospěje, jo, že se nezabývaj blbostma.
Takže jo, to víte, že mi to vadilo. Na druhou stranu teďkon tu firmu převzal po mně a
to mám hozený úplně, když jsem šla na tu mateřskou, protože na tu mateřskou jsem
šla s tím, že tam budu furt fungovat, takže jsem nechtěla moc takový ty změny, který
jsem si tma horko těžko zavedla a dneska tím, že jsem odešla a furt pro ně některý
věci dělám ještě, tak je mi to jedno najednou. Tak jsem jako došla k závěru, že teď
jsem odešla vlastně, tak oni si to tam můžou dělat, jak chtěj, protože já se tam
nebudu už vracet, takže spíš to bylo asi i vztažený k tomu, že jsem se nechtěla vracet
do úplně jinýho prostředí, než z kterýho jsem odešla. Ale žádný trauma.
J: Někteří partneři vnímají rodinu skrze tradiční schéma. Jak to bylo u vás?
R: Vůbec žádný problém, ono to bylo přirozený. U nás to problém vůbec žádnej
nebyl, ono to bylo asi i tím, že to bylo takový hodně přirozený. Jakoby ta Lucka byla
v tom svým prostředí, pořád byla doma nebo pak jsem si ji vzala do práce, ne vůbec
na nic jsme nenarazili v tomto směru ani na jedinej problém, protože to prostě nebylo
nějak násilný, to dítě nebrečelo, když jsem od něj odcházela, protože jsem od něj
neodcházela, ona furt byla se mnou, tak jako tak. Do určitýho věku toho dítěte je to
dítě poměrně málo náročný, že chce pochovat, přebalit a tak, takže ale říkám, měla
jsem to štěstí, že jsem neměla uplakaný dítě. Ona byla vzhůru a broukala si, hrála si,
jsem ji pochovala, pak si zase hrála s něčím, úplně v pohodě byla. Ale myslím, že
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klíč k tomu je i to, odbourat takový ty věci, co ty maminky na tý mateřský dělaj. Já si
nemyslím, že Lucka byla o něco ochuzená, spíš já teda, když už jsem byla ochuzená,
v uvozovkách já o takový to… přesně ty maminky si furt stěžujou, jak nic nestíhaj a
tak, ale mám pár kamarádek a vím, jakým způsobem nestíhaj jo, že to je kafíčko
dopoledne, pak někam teda vyrazej, pak ty děti spěj, takže to si pustí tu televizi, pak
těm dětem pouštěj ty televize, už od šestýho, sedmýho měsíce jim běží obrázky. A
tak a to já jsem třeba nedělala a to jsou hrozný žrouty času, když potom jsem jednou
začas vyšla s těma kamarádkama, s těma kočárkama, tak ony měly totální přehled o
seriálech, to já vůbec nevěděla, že nějakej takovej seriál jde, teď se bavily o těch
dějích a tak a pak na druhou stranu brečely, jak nic nestíhaj, nestíhaj vařit a tak, ale
takhle stěžovat si třeba vydržely dvě hodiny v kuse. Si dělám legraci vždycky z jedný
kamarádky, která přijde ke mně na kafe, stěžuje si, přijde ve čtyři, stěžuje si, jak by
potřebovala udělat něco, mimochodem ona je PR, takže něco i dělá, že třeba píše, ale
přesně – „měla by napsat tohle, udělat tohle, ona nemá tu energii“ a takhle si tři
hodiny stěžuje. Mezi těma třema hodinama ovšem zvedne pět telefonátů,
dvacetiminutových, kde to všem povypráví, jak moc nestíhá a pak když odchází, tak
říká: „Dneska už se na to vykašlu, dneska už na to nemám“, tak si z ní dělám legraci:
„Kdybys tady tři hodiny nekňučela“, tak ona: „Já vím, no…“ Ale takhle to je v
podstatě, že člověk někdy tu svoji únavu musí potlačit a když člověk neplejtvá svým
časem, televizí, tak si myslím, že mu ještě dost času zbyde na jiný věci.
J: Když jste se bavila o svých kamarádkách, v jakém vrstevnickém kolektivu se
pohybujete, máte známé, které to mají podobně jako vy?
R: No je pravda, že pískoviště nemůžu, to jsem nemohla jako, protože ty stížnosti na
ty manžele a všechno to typický, to jsem nemohla jako vůbec chodit na ty pískoviště
s maminkama, s tím jsem měla problém. Já nechci, aby to vyznělo arogantně, ale ono
opravdu když někdo říká, kdyby ty holky se něčím zabavily, oni maj moc času na tý
mateřský. Když jsou s jedním dítětem, nemluvím o tom, když má člověk dvě děti,
dvojčata, věřím tomu, že dvě děti už jsou jako zápřah, ale být s jedním dítětem,
malým dítětem doma, tak jako opravdu to není nic náročnýho, prostě není, není to
nic, co by se nedalo zvládnout, fakt jako, když není nemocný nebo cokoli, je to
pohoda a je to opravdu dovolená. Já vím, že to ty maminky nerady slyší, ale opravdu
je to dovolená a takže ty stížnosti, takový ty z nudy, opravdu na to nejsem, takže
jsem chodila málo. Ale na druhou stranu mám i kamarádky s dětma a to už jenom
kvůli tý Lucce, aby měla vrstevníky kolem sebe, teď choděj spolu i do školky,
navštěvujeme se a tak a i jsou maminky, který jsou fajn, nechci, aby to znělo, že
opovrhuju maminkama, tak to vůbec není, ale je pravda, že ne s každou si člověk
sedne, že prostě tak to je, ale to je normální.
J: Myslíte si, že jsou takhle spokojené - v tom stavu, jaký mají?
R: Já to nevím, protože když už takhle s nějakou jsem vyrazila, většinou to bylo přes
nějakou kamarádku, tak spokojeně právě nepůsobej, to mě na tom teda fascinuje, byť
teda jsou s tím dítětem, v partnerským vztahu, tak stejně… Vždycky jsou to ty samý
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stížnosti, že manžel doma nic nedělá, vrací se pozdě z práce, maj málo peněz a teď
všichni si tak jako stěžujou, nic nestíhaj, nejsou doceněný, protože jsou teďko v tý
domácnosti a všechno je teda na ní, to si nikdo neumí představit, jak je to s tím
dítětem náročný a jsou nedoceněný a já nevím… Neříkám zase že všechny, určitě
jsou maminky, který si to užívaj – mám kamarádku, s kterou jsem dřív pracovala, má
dvě děti a ta si to vyloženě užívá, jedno dítě jí chodí do školky, ta říká, že ji hrozně
baví plánovat pro ty děti ten program a třeba tu já mám hrozně ráda a paradoxně ta se
chtěla vracet po půl roce do práce původně. Když odcházela, tak říká: „No, budu s
Dájou půl roku doma a po půl roce se vrátím zpátky do práce a manžel bude na
mateřský“, takhle to měli nalinkovaný, protože má ona vyšší příjem a není mateřskej
typ a tak a prostě ji to totálně pohltilo, změnilo, až jsem si z ní dělala legraci, říkala
jsem jí: „Nevrátíš se“ a ona: „Ale jo, jsme domluvený, manžel chce“, samozřejmě že
ne, už má druhý dítě. Na druhou stranu taky občas někde něco píše – texty i pro mě
dělala něco externě a ta je třeba spokojená, úplně v pohodě, ale ne všechny tak to
maj, ale nevím, to je moje sonda do života maminek, já jich znám třeba deset, takže
to není dost dobrej vzorek.
J: Jak jste říkala, že si maminky na své partnery doma stěžují, protože doma
nepomáhají a dostatečně neparticipují, jak to máte doma vy?
R: Já si taky stěžuju, že nic nedělá. To, jako neříkám, že by manžel doma žehlil nebo
pral, to fakt nedělá, vyluxuje výjimečně. Zas mi to máme rozdělený, tohlencto máme
docela standardně, že on dělá takový ty chlapský činnosti v domácnosti, já dělám ty
ženský, máme teda myčku, to je velkej pokrok, asi dva roky, který jsem se strašně
dlouho bránila, tak to je moje největší kamarádka dneska samozřejmě.
J: A proč jste se jí bránila?
R: Já nevím, nějak mi to nepřišlo podstatný vůbec. To ještě Lucka nebyla na světě,
když jsme se o tom bavili, tak mi to přišlo, že těch pár talířů člověk jako umeje
kdykoli a že to nezabere žádnej čas umejt po dvou lidech nádobí. Je pravda, že jsem
ten názor změnila a dokázala jsem pochopit, proč někdo tu myčku má, že je super
věc, kor jakoby když se doma hodně vaří, tak to člověk přehodnotí. Ne, ale ty domácí
činnosti dělám pořád já, manžel ten se vrací z práce většinou tak kolem tý šestý, ale
podle mě to je jako standardní model, nic na co by si měl člověk stěžovat, tak jako
prostě, když ty lidi pracujou, kor dneska, když už je ve školce, tak jako nějakým
způsobem by se o činnost podělit měli, já to většinou neřeším, většinu věcí teda
dělám já. Myslím, že úklid je spíš ženská činnost, já to tak cítím. Na úklid paní
nemáme, byť jako když bylo takový období, který bylo náročnější – všechno skloubit
a měla jsem pocit, že nic nestíhám, nic není udělaný dobře, taková ta klasika, tak
manžel hrozně chtěl, ať teda k nám chodí někdo uklízet, ale já jsem se přes to nějak
nepřenesla, že by někdo sahal na moje věci a hrabal se tam. Jednou jsme měli tam
paní na žehlení vlastně, to už jako měli nějak kamarádi, ke kterým chodí dlouho
žehlit, tak tam byla a ve finále si stejně ale říkám, tak tam musím v tý domácnosti
bejt, když ona žehlí, tak jsme to zase odpískali, takže žehlím po večerech, my jako
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nemáme barák, máme 3+1, takže to mi přijde na úklid úplně v pohodě, když člověk
není blázen a nepotřebuje každej den, já nevím vytírat a tak. Ten standardní úklid
prostě nějak zvládnu no.
J: A s péčí o malou, jak se partner participoval, když se narodila?
R: Ona tím, že byla docela i dlouho kojená, tak to bylo samozřejmě hlavně na mně,
to je vždycky na tý mámě, s tím nic ten chlap neudělá. On manžel je takovej hodně
rodinnej typ, takže on vždycky všechny aktivity, to jediný, co jsem mu měla vždycky
malinko za zlý, tak všechny aktivity chtěl dělat společně, takže takový to: „Běžte už
ven, ať si chvilku tady odpočinu, nebo můžu něco dělat“, tak to u nás moc
neprobíhalo. Tak to vždycky bylo: „Vezmeš ji odpoledne ven?“ „Jojo, jen co přijdu,
tak ji vezmu ven.“, přišel: „Tak pojď s náma.“ Já říkám: „Já potřebuju něco dělat.“ A
on: „Pojď s náma, pak já ti pomůžu“ Já říkám: „No tak jo.“ Takže v podstatě
vždycky ten čas vždycky dá se říct, že trávíme společně. Jako výjimečně je to tak, že
potřebuju někde bejt víc, třeba teď, když mám nějakej větší projekt, ale to je až
dneska, tak jako vyzvedne ze školky, odveze ze školky, ale jako…Maj hezkej vztah s
dcerou, takovej standardní. Řekla bych, není to tak, že by přebíral on tam tu roli, ale
funguje, když je potřeba, tak je na něj absolutní spoleh, ne teda ale v oblíkání, ale to
si stěžujou všechny maminky, že oblíknout dítě je pro chlapy prostě hrozně složitá
věc. Jako oblíknout ne, ale připravit to oblečení, přizpůsobit počasí, to si stěžujou
úplně všechny, paradoxně mám kamaráda, kterej byl na mateřský s dvojčatama,
adoptovanejma a říkal, že oblečení ani on, byť je on na mateřský, tak s tím má fakt
problém, neví, jak to dítě, jak je oblíkat. Oni to ty chlapi maj hozený nějak jako
paušálně. Největší problém, jak ty děti buď dostatečně oblíknout, nebo je nepřetopit,
najít nějakej kompromis, to asi takhle ty chlapi maj daný geneticky, za to nemůžou.
J: To jsou takový drobnosti, který jsou spíš úsměvný.
R: No, přesně…
J: A když je malá nemocná?
R: Jsem s ní doma já. Úplně, to je tak ve sto procentech případů, nepamatuju si
případ, že by s ní byl manžel. Ale to je třeba další věc, byť bych řekla, že jsem docela
i vytížená, tak ve srovnání s těma kamarádkama, který maj nemocný dítě a tak ráno
ho odvedou k rodičům někam na to hlídání, teď ty rodiče se s tím neporvou, když má
dostat léky. Léčba trvá dva týdny místo 5 dnů, protože pak ho vyzvednou uštvaný v
pět od rodičů zase, dítě nudle, všechno a stěžujou si pak na ty rodiče, že nezvládli jim
dát léky těm dětem a tak a tohle je něco, co za a neexistuje, protože manžel ví, že
vždycky to do dcery nějak narveme, to je priority do dítěte narvat léky, který má
dostat. Ale hlavně já s ní chci bejt, když jí není dobře, já si neumím představit, že
bych, když tady to dítě v noci nespí, brečí, je mu zle prostě, tak ráno ho někam ještě
poslat a do cizího prostředí. Tohle mám daný tak, že to dítě má být s rodičema – s
jedním nebo druhým, to je úplně jedno, ale já chci být u svého dítěte, když mu není
dobře. Jako takhle to mám hozený a vůbec si neumím představit, ani toho manžela si
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neumím představit, že by s ní byl, protože já s ní přeci chci bejt. Jako tohlencto mám
hozený asi možná až třeba i extrémně, ale vždycky ji dávám až jako doléčenou do
školky zpátky a tak a to je prostě pro mě fakt priorita a nemyslím si, že je dobrý to
stěhování, prostě dopoledne u tohohle, tamta babička nemůže, takže dopoledne ať si
nějak to dítě přehoděj a pak mi ho vrátěj, když je nemocný. Ale říkám, já mám to
štěstí, že si tu práci můžu vždycky nějak organizovat, jako chápu, když někdo dělá na
směny… Podle mě vůbec nejhorší je, pro ty maminky, když jsou to takový ty
vynuceně pracující maminky, to musí bejt hrozný jakoby. To je něco, co si neumím
představit a vždycky je mi jich líto, když prostě musej pracovat, ne že chtěj, že chtěj
něco dělat, ale musej, protože by jinak nezaplatily hypotéku a tak a teď všechno musí
jít jakoby stranou, nemůže se nic přizpůsobit, ví, že musí být každý den v práci fakt
jako od půl devátý do pěti, tak to musí být hrozný.
J: Jak vypadá váš klasický den?
R: Já vstávám tak mezi půl sedmou, sedmou, všechno doma připravím, snídani,
oblečení přesně Lucky. Pak se jdu teda osprchovat, pak všechny pobudím doma, to
mám štěstí, že Lucka už dneska jako spí dlouho, takže jí budím do školky, to jsem
šťastná žena, takže budím, pak jí donutím, aby se oblíkla, někdy ji motivuju, někdy
jsem přísná, ošklivá, někdy se oblíkne i sama, kupodivu bez remcání, pak ji buď já,
nebo manžel odvezeme do školky a já jdu do práce. Když jdu do jedný firmy nebo do
druhý firmy anebo se potom vracím domů a dělám i z domova na projektech pro jiné
firmy, a nebo když něco dělám projektově, tak třeba jedu do tý firmy, pro kterou
dělám ten projekt zrovna.
J: Mohla byste mi trochu zrekapitulovat, co teď právě děláte? Nevím, jestli jsem to
správně pochopila…
R: Dělala jsem marketing, PR konzultace i jakoby finanční poradenství, ale
nemyslím jako pojištění a tak, krizový projektový řízení, takže v podstatě si mě firma
najme, teď pro jednu firmu například, oni maj velký finanční problémy, firma
nějakejch osmnáct let fungovala, furt rostla, byli dokonce svého času leaderem trhu,
nicméně před pěti lety zlom, ale to je mimochodem problém dneska většiny firem,
jsou českýho původu, maj v řízení majitelé a fungují tolikhle let, tak prostě oni
nezaznamenali změnu na trhu před pěti lety, což…možná i to, co pomohlo tý mojí
firm, že vstoupila na trh, že nastala ta změna trhu, internet, všechno se začalo víc
točit kolem internetu, jakoby online prodejů a tak, takže ona jim utekla doba a
dneska jsou na pokraji toho, jestli vůbec zavřou firmu, budou fungovat dál a tak.
Takže v podstatě si mě najali, abych jim našla nějaký úspory ve firmě, kde můžou
snižovat náklady, je to výrobní firma, takže se tam řeší výrobní procesy a potom
jednak najít nějaký další příležitosti v obchodě a tak, ale jenom supervize, já tam
nedělám konkrétní obchod, takže v podstatě s nima dělám od července, no teď se to
začne lámat k lepšímu, zaplať pán bůh. Tak ta si mě najala, já tam nemusím bejt
každěj den, jsou samozřejmě srozuměný s tím, že tam jezdím, když prostě můžu tam
jet. Jinak komunikujeme hodně online a spíš jako tam řídím ty jejich klíčový lidi, to
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dělám teď. Předtím si mě najala jiná firma, při koordinaci přestěhování, tam to bylo
časově náročný – tam jsem být musela, aby to klaplo, tak to manžel věděl, že je
období, kdy budu doma míň, budu víc jinde a doufala jsem, že dcera bude zdravá, ale
i na druhou stranu, i odtamtud jsem si to nějak časově zorganizovala, že pak jsem ji i
vyzvedávala z tý školky, byť to tak na začátku nevypadalo, že si ji ze školky budu
vyzvedávat…Prostě jde to tak vždycky, akorát že pak ji uložím večer a dělám ještě
třeba tak do jedenácti, nebo do dvanácti, nebo do jedný podle toho, jak je to potřeba.
J: A ukládáte vy? Když partner vidí, že máte hodně práce?
My máme vždycky období, to ony ty děti jsou hrozný zmetci, že oni chtěj tu mámu a
prostě táta není máma, kupodivu, a vždycky má takový období, už ho měla a teď
třeba zrovna obrovský úspěch, čtyřletý dítě vím jako, že ji učíme, že třeba usíná i
sama, což jakoby se všeho bojí, samozřejmě a tak. Jakože je ohromnej úspěch, že už
asi čtyřikrát za sebou usnula sama. Ale zas je to i o tý trpělivosti, že třeba já s ní mám
tu trpělivost, všechno jí vysvětluju, jeden večer jsem nebyla doma, protože jsem měla
jednání a samozřejmě ji manžel uspal, že jo, protože přece se tam s ní nebude
diskutovat, že má spát sama a tak, že ty chlapi si to zjednodušujou, ale na druhou
stranu je to asi v pořádku, prostě tak táta je táta a máma je máma a každej je trošku
jinej, kdyby to tak nebylo, tak by to bylo nudný pro to dítě. Ona ví, že u táty na něj
udělá smutný oči a všechno projde, ono se jí to do života bude hodit potom s
chlapama, tak vždycky ona píská a jako tatínek je taková cvičební opička, na který si
to může všechno natrénovat. Ale je to zase tím, že ten táta je v takovým jiným
režimu, on s ním není tolik s tím dítětem, takže nepůsobí tam tolik výchovně, no ono
kolikrát člověk musí vychovávat i toho tatínka, že jo, že když něco řekne, tak že on
nemůže přijít a povolit, ale zase na druhou stranu my jsme ve výchově velmi
jednotní, což jakoby nám usnadňuje taky život, ty děti a Lucka už na to samozřejmě
taky přišla, je docela fajn, když jeden rodič něco zakáže, se na to zeptat toho
druhýho, který u toho nebyl a tak ale zase tím, že my jsme fakt jednotní a domluvíme
se na tom, jak to má bejt, tak už jsme ji prokoukli a vždycky se nejdřív zeptáme: „A
co říkal táta?“ nebo: „A co říkala máma?“ ona zase nelže, takže tohle funguje, tak je
to taková legrace.
J: Setkáváte se ve svém pracovním okolí určitě i s ženami matkami, jak to mají
nastavené ony?
R: To mě třeba překvapilo, že jedna známá, která má úplně stejně staré dítě jako je to
mé, tak ta přesně měla dva měsíce u maminky dítě, to je…a daleko od Prahy, byla z
toho frustrovaná, my jsme se pak o tom bavily, tak jako říkala, že je to náročný, tak
to bych třeba nemohla udělat, ale my jsme s dcerou hodně nablízko, máme vztah
takovej, že jsme na sebe zvyklý, ani si neumím představit, spousta lidí tyhle děti
nechává doma, když jedou na dovolený a tak, dělá to i spousta kamarádů. Jedou k
moři na tejden a děti jsou u babičky, to je pro mě úplně nemyslitelný, Lucka je
součást našeho života, je to rodina a všude cestuje s náma, odmalička a i ji to baví, se
už těší na to dneska, kam zase pojedeme a plánuje se mnou, prohlížíme si ty obrázky
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a na mapě prstem jezdíme, kam pojedeme, co tam budeme dělat a tak a tohle třeba si
taky neumím představit, jo, jak my jsme furt spolu, takže nemyslím si, že by ten náš
vztah nějak trpěl. Ale neříkám zároveň, že jsem si nikdy nepoložila tu otázku, jestli
to dítě není odstrčený, jestli to dítě není na úkor práce, je samozřejmý, že člověk o
sobě neustále pochybuje, ale to nejen v tomhle, podle mě je to přirozený, že ta máma
furt přemejšlí o tom, jestli dobře to dítě vychovává, jestli má to dítě všechno to, co
má mít, jestli naopak toho nemá moc a tak. To jsou takový přirozený asi obavy
každýho, kdo to má v hlavě malinko normálně srovnaný, že mu to není jedno co
jakoby z toho dítěte poroste.
J: Změnila jste někdy na základě svých obav chování v záležitostech týkajících se
výchovy, partnerství, práce,…nevím, zda se to dá takto generalizovat…
R: Nejde to, protože ve chvíli, kdy to takhle začnete paušalizovat, ve chvíli, kdy
začnete pochybovat, tak něco i poupravíte, ale není to nic zásadního, žádný obrat.
Tím, že opravdu ty naše podmínky jsou jiný, než ve většině případů stejnejch, tak
jako ne. Spíš jak malinko, když mám pocit, že několik dní jsem si jí tolik neužila, tak
pak třeba si vezmu celej den volno a nejde do tý školky a někam vyjedeme na výlet,
takže to jsou takovýhle drobnosti. Přesně vím, že teď bude ta dovolená, tak předtím
musím trochu víc pracovat, zase vím, že na tý dovolený budeme dva tejdny jenom
spolu, ještě jakoby se jí i člověk přizpůsobuje, že se snažíme vymýšlet věci i pro ni,
aby to bylo zajímavý samozřejmě, aby nebyla jenom naším otrokem a tak, protože
člověk se jí snaží to vynahrazovat, ale třeba nevynahrazujeme dárkama, to je něco,
co třeba já moc neberu. Takový to “neviděla jsi dva dny maminku, tak tady máš kupu
dárků”, v tomhle jsme my i docela přísný, babičky nesměj dát na Vánoce víc než dva
dárky a tak, od nás má tři a to je jako limit, že prostě taky to vidím u kamarádů,
jakým způsobem je to takový hodně inspirující ty děti kamarádů, že si člověk řekne
jo, takhle bych to přesně chtěla, abych měla takovejhle vztah s dítětem, aby to dítě
bylo takhle nerozmazlený, poslušný, tak to je třeba takovej ideál. Ale pak jsou ty
odstrašující případy, že to dítě má pod vánočním stromkem dvacet dárků a postupně
je rozbaluje v březnu, přijde ke stromečku, začne rozbalovat dárky: „Jo, tohle je hra,
tu si rozbalím, to si rozbalím, jo, tohle je něco, to si rozbalím…“ pak ještě v březnu
má nerozbalený dárky, tohle já bych nekousla, člověk se snaží ji nerozmazlovat, i
když třeba nějaký možnosti máme, tak to prostě neděláme. A opravdu, já jsem měla
docela přísnou výchovu a i ona ji má přísnou, nemůže si dovolit, že by na mě
držkovala nebo tak, když to vidím, co ty děti dneska těm rodičům řeknou, tak to je, v
tomhle směru jsem docela tvrdá.
J: Když se bavíme o té výchově, co Vaše původní rodina a manželova rodina říká na
výchovu dcery a potažmo i toho, že jste takto skloubila rodinu a práci?
R: No paradoxně opravdu ta moje rodina spíš říká, že se jí věnujeme až moc, to je ten
paradox, že naopak poslouchám, když už přijedu na tu návštěvu a teď jako viděj, že
si s ní hrajeme a děláme různý věci a to není naoko před nima, ale fakt to takhle
funguje i v normálním životě kupodivu, tak jako přesně ta moje máma, která má
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úplně jinej přístup, ta byla vždycky taková chladnější a já jsem ze tří dětí a spíš jsme
ji otravovali, než abysme byly jako děti, jako vymodlený nebo tak, tak říká, že až
moc se zabýváme jejíma citama, že až moc se o ni staráme. Ale na druhou stranu
vídí, že když přiveze více než dva dárky na Vánoce, tak že je jako nedostane, takže
to pak naopak zase otočí a říká, že když ta babička přiveze… Ona smí dostat jenom k
svátku, k narozeninám a na Vánoce a pokud přivezou něco jiného než drobnost, tak
nemaj šanci, já tohle prostě neuznávám, já si myslím, že to dítě má mít nějaký
výjimečný dny v roce, na který se těší a tak a že to není každej tejden, to je běžný, že
pak ani neví, co si má vybrat. Byť máme tenhle přístup, tak dneska já mám pocit, teď
měla svátek a já jsem říkala, co jí koupíme k svátku, vždyť ona všechno má a není to
nějaká lakota nebo tak, ale člověk má pocit, že ty děti maj úplně všechno, tohle za
nás nebylo. Já si to pamatuju, my jsme si přáli nějakej dárek, my jsme ho nedostali
nikdy nebo jsme ho dostali, ale třeba ty Vánoce, jaká to byla událost pro nás, dneska
pro ty děti, oni ty události, oni je vůbec nemaj v tom životě, prostě že by po něčem
toužily a tak. Podle mě je to hrozně důležitý nemít všechno, samozřejmě že v životě
nebude mít všechno, ale teď si to už zakořeňujou ty děcka a taky to zkusí, že ten má
tohle a taky to chce, ale o to větší radost je potom na ty Vánoce, když ten dárek
rozdělá a řekne, že si to přesně přála, tak z toho mám radost. My třeba na Vánoce,
máme komorní Vánoce, rodinný, jenom my tři a potom k nám přijde tak deset
kamarádů s dětma a všichni se sejdmeme a kecáme dlouho do noci a děti spí vedle v
pokoji a takhle to děláme už třetí rok po sobě a přesně i to pak člověk vidí, jak i ty
rodiče jsou smutní, když to jejich dítě se vlastně na nic netěší. Nevím tohle, já vím,
že to je ta doba, zas na druhou stranu jeden můj kamarád, se kterým se tak hodně
bavíme vždycky o tom, jak ty děti nerozmazlovat, tak on říká: „Hele, zas na druhou
stranu, jako je jiná doba, před náma moje rodiče neměli nic, já jsem měl málo a hold
dneska je doba, kdy ty děti mají všechno a já jim všechno dám.“ A taky na tom
samozřejmě něco je, člověk si to pak v sobě musí nějak srovnat. A dneska navíc jsou
levný napodobeniny všeho, cokoli to dítě chce, tak seženete levnou napodobeninu. Já
to vidím fakt u těch lidí, jak to cpou těm malejm dětem a oni si pak neumí hrát s
ničím jiným, já mám pocit, že to dětství má být takový trošku zachovaný aspoň.
Opravdu, když to vidím v těch školkách, jak jsou některý děcka rozmazlený, co si
všechno dovolej, jak mluví se svýma rodičema, když čtyřletý dítě řekně svý mámě
“nemám tě rád neotravuj mě” a takhle mluví čtyřletý dítě se svou matkou, tak si
říkám, ten by jí držel. A zrovna bylo i období, kdy i Lucka byla hodně vzdorovitá a
jakoby uvztekaná, to je normální u všech dětí kolem druhýho, třetího věku a taky
jako jednou hodila s nějakou hračkou v pokoji, že se jí něco nelíbilo, normálně jsme
ji vytrestali a od tý doby je fakt svatá v tomhle. Jsme jí vystěhovali všechny hračky z
pokoje, že je dáme jiným dětem, když se jí nelíbí, zabalili jsme je a fakt jsme ji v
tomhle jeden den nechali, že je bez hraček, to obrečela, byla úplně v šoku, že teda
najednou ty hračky nemá, ale když řekla, že se jí nelíbí, že je nepotřebuje, že
pokojíček má hnusnej a tak, něco takovýho pronesla, tak jako fakt jsme jí vyškolili a
od tý doby si fakt hraček váží, není na ně fixovaná, že by musela nutně spát s
medvídkama, žádnou takovouhle věc naštěstí nemáme, ale jako chová se k tomu
úplně jinak, když ví, že to taky nemusí mít. A dneska opravdu stačí pohrozit, když
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má takový hlášky jakože tohle chci a tamty hračky už jako to…říkám: „Nechceš je?“
tak furt si to ještě pamatuje. Kamarádi s tím měli problém takhle přesně se synem,
kterej furt ničil hračky, ale záměrně, mlátil s nima, vztekal se, házel a tak…říkam, co
jsem udělala, odolávali asi měsíc a po měsíci mu je schovali, jenom některý, tak to
prostě na to dítě zabírá, že pocítěj to, co znamená něco nemít, že už jsou zvyklý furt
všechno mít. Samozřejmě i my tomu podléháme, každej tomu podlehne, když to dítě
udělá ty oči a říká: „Ježiš, todlencto, to je tak krásný!“ Tak jako, že by to chtěla, ale
dostane to k těm Vánocům, když je to dražší, nedostane to v průběhu roku, že jdu a
koupím to a není to, že by to člověk koupit nemohl, ale já nechci, aby měla všechno,
co chce ve svým životě, ale třeba časem se to taky zvrhne, to já nevim.
A další věc je, že my teda pravidelně, na to už si taky zvykla, folklór máme, vždycky
tak jednou za tři, čtyři měsíce projedeme šuplíky, vyřadíme hračky, se kterýma si už
nehrála a dáváme to do kojeňáku, takže vždycky a to je legrace, dřív to na začátku z
toho byla taky malinko v šoku, do těch dvou let, tak jako proč má přicházet o svoje
hračky, to samozřejmě nechápala, říkám, “vždyť si s nima nehraješ, tak je vůbec
nepotřebuješ”, pak jsem to dělala i potají, ale domluvili jsme se, že když si s něčim
hraje, tak jí to samozřejmě nikdy neodnesu no a teď zrovna minule, jak je chytrá v
tomhle věku, přesně jsem vyřadila ty věci
J: A začla si s nima hrát…
R: Přesně! Říká: “Teď si s nima hraju, takže je nemůžeš odnýst.” To mě docela
dostala, tak říkám, že jo. Ale objevila nový hračky po dvou měsících, to je jakoby je
měla nový. Ale fakt maj ty děti všechno i ona má ten pokoj plnej, ono se to
nashromáždí prostě, my samozřejmě taky něco koupíme, jenom ty cennější ne. Je
jasný, že když člověk někam jede, něco si odtamtud přiveze, něco odsaď, jo i v
průběhu roku dostává, ale jenom drobnosti, není to přesně hračka za tisícovku.
J: Ani oblečení není levná záležitost…
R: Je pravda, že dneska už je ve věku, kdy jako šatičky princeznovský a tak a to jí
člověk zase dopřeje, maj to ty jiný holčičky v tý školce, tak taky musí mít ty šatičky,
to zase jo, zrovna na tom oblečení to neřeším, protože to beru, že to je oblečení a že
to unosí, ale u hraček jsem přísná matka, to nemá se mnou med.
J: A jaké máte plány do budoucna, co Vás čeká?
R: No, teď jedem na dovolenou, to je největší plán, letíme do Brazílie ani ne za
měsíc, naposledy budu pracovat devátýho listopadu a začnu až třetího prosince,
jedeme na šestnáct dnů, nicméně je to v pondělí, takže v pátek ji vezmu ze školky,
tím pádem jsme spolu a pak se vlastně vracíme ve středu večer, tak to už ji ve čtvrtek
a v pátek do školky kvůli aklimatizaci dávat nebudu, takže fakt až třetího prosince,
teď si jako nás užije hodně a potom zase v prosinci se dvacáteho prvního končí, pak
je zavřená školka a vracíme se zase až druhýho ledna pracovat. Tak teď mám spíš
zase takový nepracovní aktivity před sebou, ale i samozřejmě potřebuju i některý
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pracovní věci dělat do toho, zejména pro tamtu firmu a ještě dělám pro původní
firmu, kde jsem dřív pracovala, nějaký věci. Ale říkám, nějak to člověk vždycky
zvládne, hlavně nesmí onemocnět, jinak mi to zase trochu nabourá program, ale i to
se dá zvládnout.
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Františka - rozhovor číslo VI
R: Já začnu tím životem s tím partnerem jako takovým, se kterým mám dítě, protože
to si myslím, že v tu danou chvíli začne člověk nějak přemejšlet. Já to udělám (kreslí
osu), můžu jak chci, že jo?
J: Určitě, je to Váš papír, Váš prostor.
R: Tak, já jsem poznala svýho manžela asi před čtyřma rokama a to byl jakoby ten
okamžik, kdy poznáte partnera, se kterým chcete být, si myslím, že každá žena
nějakým způsobem pozná, že to je prostě ono. Do tý doby je to takový, že si prostě
říkáte, že to je fajn, že to může nějakou dobu fungovat a víceméně jsem si tam
nechávala vždycky takový zadní vrátka, v tom smyslu, že při nejhorším ho vždycky
toho člověka opustím, že jo. A tady byl nějaký ten zlom, kdy jsem potkala manžela a
řekla jsem si, tady není proč opouštět, toho člověka, tady prostě bude jenom se muset
řešit, když přijde nějakej problém. A to byl nějakej náznak toho, že to bude asi na
delší dobu, od tý doby, co jsem ho potkala, tak všechno šlo nějak strmě nahoru, bylo
to všechno strašně super, nový věci, poznávání se, protože my jsme spolu nebyli
relativně dlouho předtím, než jsme si vlastně pořídili dceru. A ta fáze toho života
byla neustále stoupání jenom nahoru, bylo to hodně zajímavý, cestovali jsme spolu,
pořídili jsme si mezitím barák, spousta zajímavých věcí, věcí, který člověk jakoby asi
v tom věku nedělá a nedělá je určitě takhle rychle potom, co se s tím člověkem
potká, ale tam to bylo jakoby najednou jasný a pak jsme najednou měli všechno.
Skvělá práce na obou dvou stranách, skvělej život a začali jsme řešit, co s tím dál,
protože se to nějak dál jakoby trošičku zaseklo na nějaký rovině, kdy si spousta páru
asi říká, tak to pojďme vyřešit tím dítětem, my jsme to nechtěli úplně takhle, my
jsme věděli, že to dítě jakoby bude důležitý, ale pak tam přesně byla ta rovina toho,
já mám skvělou práci, ty máš skvělou práci a co to dítě, jak do toho bude to dítě
pasovat, jak nám to hodně změní život. Možná jsme o tom až moc přemejšleli, řekli
jsme, tak fajn, tak ho chceme. A snažili jsme se, snažili jsme se mít miminko a
strašně dlouho to nešlo, takže tam jsme nějak ustrnuli na nějakým bodu a řekli jsme
si, možná prostě to není úplně pro nás, necháme to bejt a v tuhle chvíli to
samozřejmě přišlo, to byl ten bod, kdy já jsem si jednou udělala ten test a říkám si,
wow, tak je to tady, v tu danou chvíli jsem se cítila totálně dole, protože ačkoli se na
to těšíte, nějakou dobu se připravujete, že to fakt chcete, tak až v tu chvíli, kdy se tam
objeví ty dva proužky, pro který se modlíte minimálně posledních deset let, aby tam
nebyly a vlastně v tuhle chvíli se mi tak trošičku zhroutil svět, protože jsem si říkala,
je to fajn, budu mít miminko, ale do tý doby o tom přemýšlíte tak, že to vidíte někde
u známých, kde to miminko je, že je krásný, malinký, voňavoučký a už jakoby
nevidíte žádný komplikace, který byly předtím nebo který nedej bože nastanou. A
tohle tak nějak najednou na mě spadlo, že vlastně, aha, tak to znamená, že bych asi
měla přestat pít, že bych se měla začít nějak stravovat, že bych možná měla trošičku
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jakoby polevit ve stresu v práci, takže tam byl takovej hustej down, najednou, nebo
nějakej propad. Nicméně tak jak potom to člověk vstřebává a tak jak najednou se
cítíte jinak, začnou fungovat, okamžitě vám naskočí hormony, začnete fungovat
úplně jinak, tak potom následovalo strašně krásný dlouhý období toho těhotenství,
kdy prostě vám všechno začne fungovat jinak, ty hormony působí tak, že je vám
všechno jedno, že vlastně víceméně to nejdůležitější, co v životě je, jste vy, to dítě,
ten manžel a že bude to něco krásnýho, novýho, že o tom ten život je, že do tý doby
vlastně se za něčím ženete. Trošičku jako používám fráze, který bytostně nesnáším,
ale ono to tak ve výsledku je, že směřujete k něčemu, co si říkáte, že je důležitý, že ta
práce vlastně, tak jako pracuju tady, že je to to nejdůležitější v životě, tak komu se to
podaří, tak jako musí vědět, že tady musí být ta hustota nebo vytvořit něco
geniálního, ale to vůbec tak není, protože najednou cítíte, že vy tvoříte to
nejgeniálnější na světě, co je, prostě že ve vás něco roste, že dáváte život. A
samozřejmě ruku v ruce s tím, s tou krásnou atmosférou, pořád se do toho mísí ty
myšlenky, kdy víte, že samozřejmě ale nebudete moc věcí dělat, že samozřejmě
tvoříte život, to poslání tý matky, což je taky to nejzákladnější poslání, který kdy
člověk mohl mít. Ale zároveň nebude třeba schopná už tak cestovat nebo nebude
schopná chodit s kamarádkou na víno po práci, když se vám zachce, možná si
nepořídíte toho psa, protože pes a dítě jako asi jako možná nepůjde dohromady
v nějakou chvíli, jo takže to období těhotenství bylo takový zase jako trošičku nahoru
dolů, nahoru dolů a záchvaty pláče, záchvaty radosti a ke konci se blíží takový to,
jakože, je to častější ty záchvaty, protože si říkáte, ty jo, teď to může za chvilku
přijít, takže stres je z toho, jaký to bude, jak to bude vypadat, jestli to bude bolet.
Úplně nejzákladnější věc, jestli vůbec zvládnete se o to dítě postarat, jestli jste
zabezpečená dost na to, abyste se o to dítě postarali, jestli jste na to připravenej, jestli
je na to připravenej partner, to se potom stupňuje ke konci toho porodu a pak to
přijde, pak je strašně obrovská rána toho porodu, kdy mě ještě když manžel vezl do
porodnice, tak jsem pořád nevěřila tomu, že se něco bude dít, máte to nakoukaný, já
jsem se dokonce podívala na film, přímej přenos porodu, nebyl to přímej přenos,
bylo to samozřejmě už jako nějakou dobu, ale natáčeli prostě opravdu průběh toho
porodu a to se člověk trošičku vystraší samozřejmě, protože tam vidí to fyzično, ale
v tu jednu chvíli jsem si nedokázala představit, že bych jako měla z tý porodnice
odjíždět v jiný sestavě, s nějakým dalším člověkem. No a přijde ten porod, to je
prostě neskutečná zátěž pro tu ženskou i pro toho chlapa, ale pro mě byla strašně
pozitivní, bylo to hrozně krásný, už jenom to, že prostě tu malou Niky nám potom
hned položili na bříško a byla s náma další dvě hodiny, to se úplně jako neděje,
v klasický porodnici vám ten prostor nedaj a to je přesně ten moment, kdy si říkáte,
jo o tom je ten život a tak by to mělo zůstat. Mně teda předtím jako pracující matce
nebo víc pracující matce, ženě, naskočily okamžitě, jak malá ležela na břichu, tak já
tohleto prostě nemůžu opustit, toho drobečka, že jo, takže jakmile máte ten pocit
štěstí, jakože se tohleto podařilo, že to všechno proběhlo krásně, to dítě tam je, tak
jsem si říkala, no jo, vždyť já ji přece nemůžu, v práci jsem slíbila, že se za půl roku
vrátím, vždyť já vlastně jako nemůžu, půl roku to bude jenom o pár cenťáků větší,
pořád to bude jenom ležet, co s tím budu dělat, takže zase jsem se do toho zpátky
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zavrtala, s tím strachem, jako co vlastně, jak to zvládnu, no ale pak se uklidníte,
říkáte si, je to půl roku, to nějak zvládneme, to se mezitím zase naučíme. No a pak
bylo nádherný období doma, šest měsíců s malou, kdy jsme byly, tak přesně, tam
vám naskočí kojení, zas ten laktační hormon, že jo, ty hormony to je neskutečný rok
a půl, jak vám to tam skáče nahoru a dolů, jak malý trpaslíci, to s váma děla hrozný
věci, takže těch šest měsíců jsme byly s Niky doma, občas jsme se podívaly do práce,
já jak jsem začala jakoby psychicky ztotožňovat s tím, že ta role moje je nejenom
doma, s tím dítětem, že čím dál tím víc, jak se blížil termín toho nástupu, já jsem šla
do práce, když Niky nebylo šest měsíců ještě, ale postupně jakoby ten strach opadal,
protože jsem věděla, že když jsem s ní čtyřiadvacet hodin denně, tak ne vždycky je to
jakoby z mý strany full servis a ne vždycky jsem jakoby v dobrý náladě, ne vždycky
jsem připravená jí dát to nejlepší ze sebe, ale s tím jsem říkala, ono to nebude tak
špatný, protože když s ní nebudu těch čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v tejdnu,
tak možná, když s ní budu ten moment, tak se jí budu věnovat na sto padesát procent
a možná to bude pro ni líp. Začala jsem ke konci potom, já nevím, kolem čtyř
měsíců, hledat chůvu, protože samozřejmě, ne že by nepřipadalo v úvahu, ale manžel
úplně nemá taky podmínky zaměstnání, že by mohl bejt nějakou dobu doma, nebo
pracovat z domova, já naštěstí mám, takže já jsem řekla fajn, tak to uděláme tak, že
prostě s ní budu aspoň každej den půl dne, což si myslím, že je zrovna to období, kdy
ten čas, kdy já budu připravena, budu se na to těšit a budu se jí věnovat na sto
padesát procent a ona bude mít to nejlepší z tý mámy.
J: To bylo od toho čtvrtého měsíce?
R: Ne, já jsem začala pracovat zhruba v jejích pěti a půl měsících a od toho čtvrtýho
jsem začala tak jako nějak plánovat a hledat chůvu a jak to bude asi tak vypadat, ale
přesně od toho čtvrtýho měsíce už jsem začala cítit, tak jako že vlastně, že to vlastně
zápřah je, že mě to vlastně, ne že by mě to úplně nebavilo, ale prostě já ještě jsem se
navíc odstěhovala od Prahy, takže my jsme byli, já jsem vlastně byla s dítětem na
vesnici, teď ty kočárkový gangy prostě fungovaly nějakým způsobem, já jsem
nechtěla bejt do tadytý společnosti zatažená, protože jsem si nějak jakoby neměla
s těma ženskýma, nebo s těma slečnama co říct, panima, s těma ženama co říct,
protože tak jako nikdy úplně mně nebylo, když jsem hlídala děti, tak prostě fajn,
měla jsem to ráda, ale nebylo to o tom, že bych se do toho úplně vcítila a že bych
jako vyloženě si užívala, dejme tomu jako to přebalování a koupání, i některý věci jo,
cítíte jakoby že to je krásný, ale víceméně to není úplně, že by mě to uspokojovalo,
takže jsem cítila, že vždycky jako budu muset bejt tak nějak na dvou židlích a to bylo
přesně tak v tom čtvrtým měsíci, kdy jsem si řekla, ne, ta práce tam bude dobrá, když
tam aspoň trošku bude, protože přesně, já si v tý práci eliminuju to, že jsem nevybitá
nějakým způsobem, že se potřebuju nějak společensky vyžít a pak prostě doma budu
ta stoprocentní máma a budu se věnovat jenom jí a bude ze mě mít víc a na tu dobu,
kdy budu v tý práci, tak to pokryju chůvou, kterou samozřejmě musím vybrat tak,
aby byla ta nejlepší, ale aby taky k tomu přistupovala tak, že teď se jí věnuju, teď jí
dávám to nejvíc ze sebe. No a tu chůvu jsem našla, ta chůva si myslím, že funguje
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skvěle, nebo minimálně když se teď vracím domů, tak vidím, že prostě Niky je
nadšená, když si ji vemu do ruky, tak ona samozřejmě hledá i chůvu, to je zase ten
moment, kterej potom ta matka, musí se přes to přenést, protože na jednu stranu si
říkáte, nechci, aby to dítě milovalo ještě někoho jinýho, pokrytecky a sobecky, pak
ale si říkáte, vždyť to je ale správně jako když se naučí rozdávat lásku a bude milovat
víc lidí, tak je to jedině dobře pro mě a já hlavně, je to pro mě signál, že to tam
funguje správně, že když jsme pryč, že se tam asi neodehrává nic špatnýho. Takže
teď je to v tý chvíli, v tý fázi, kdy já už trávím trošičku víc času v práci, je to trošičku
víc, než třeba půl dne, ale pak přijdu domů a věnuju se jenom tý Niky, věnuju se
jenom jí a věnuju se jenom tomu manželovi.
J: Jak tedy vypadá Váš běžný denní režim?
R: Ten běžný režim dne, já přijedu domů asi tak kolem třetí, půl čtvrtý. Uvidíme se
s chůvou a do tý doby, než jde Niky spát, do nějaké osmý hodiny, tak jsem prostě
s ní. To znamená, že my máme nějaký svoje hrátky, že jo, nějaký svoje pravidelný
aktivity, který má Niky ráda, nějaký čtení je tam potom taky, je tam nějaký hraní
s hračkama, je tam prostě, samozřejmě ty nutný věci, jako přebalování a krmení a tak
dále, ale víceméně jsem tam pro ni v tu danou chvíli na sto procent. Večer potom,
když přijde ještě manžel, tak se tak nějak střídáme, já se potom starám o ty věci, aby
ten chod domácnosti se úplně nezbořil, takže v rychlosti hodíte věci do pračky a něco
pověsíte, aby druhej den měl někdo něco na sebe aspoň. A máme jakoby ňáký funkce
v tý rodině, který dělám já, který dělá manžel, tak abych já potom ještě večer, mohla
si třeba tu práci dodělat, protože já jsem nastupovala na sto procent do práce
nazpátek. Já jsem si nevzala jakoby žádnej menší úvazek, protože jsem věděla, že
jakmile se do tý práce dostanu, tak stejně vám to nedá a jakmile to dítě bude spát, si
sednete k počítači. Takže nemá smysl tady nějakým složitým způsobem vyjednávat
nějaký poloviční úvazky, to nemá smysl, ta práce tady prostě je, tu stejně musíte
udělat, tady to není o tom, že máte cvakačky, odvedete si osm hodin, tohle
nefunguje. Takže to nějak funguje, máme rozdělený role, víkendy prostě jsem taky
jenom plně pro ni tam já, pořád jezdíme po rodinách, pořádáme nějaký akce, aby ta
Niky byla, cítila, kde je doma, kdo je pro ni ten rodič.
J: Jak se zapojuje manžel do péče o malou? Nebo kdybych se měla vrátit, jak vlastně
manžel vnímal záležitosti okolo Vašeho mateřství, domlouvali jste se nějak na tom,
kdo se o ni bude starat?
R: On je takovej, manžel je v tomhle strašně zlatej člověk, on je takovej hromosvod.
On je, řekla bych, že tak jako já si nejsem jistá určitýma věcma, jestli dělám správně,
tak on je vždycky na sto procent jistej, že tak to má bejt, má jasnou vizi toho, jak to
má bejt, takže on vždycky, když já zvedám telefon, stěžuju si na něco, což je třeba
každej druhej den, že to prostě přijde, je dobrý, že se drží v práci takový ty klasický
scény, který nesnáším z tý televize, ono to opravdu tak funguje, když prostě vám to
dítě brečí, nějakou dobu nechce spát a vy tam prostě něco pálíte na plotně a támhle se
snažíte něco žehlit a že mu prostě voláte, já to nezvládám, kde jsi? Tak on je vždycky
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ten, kterej to srovná, hele v pohodě, já přijedu, nestresuj se z toho, tak by to nemělo
fungovat, podívej se na Niky, ona je pak z toho streslá taky. Takže on je takovej můj
hromosvod, myslím si, že on kdyby byl matka, tak je ideální matka, je to taky možná
tím, že samozřejmě taky to má, všechno vnímá s odstupem, protože s tou Niky přece
jenom je jenom jako nějakou malou část toho dne, tak to prostě ty otcové bohužel
maj, že je od rána do večera v práci, když přijde v šest, tak je s ní maximálně dvě
hodiny. Ale když je s ní ty dvě hodiny, tak to prostě máme domluvený tak, že se jí
věnuje na plno, na plnej úvazek víceméně, že prostě jakmile přijde domů, maximálně
si dá večeři, ale pak je tam prostě pro Niky, pak si s ní hraje, pak má koupání, pak má
třeba ukládání večer, takže tohleto tam funguje naprosto skvěle, jenom prostě dost
často, já si třeba myslím přehnaně, že tomu nevěnuje moc péče, ale to je jenom
jakoby na straně tý matky, ta matka to má nějak tak, že to co dělá ona, dělá nejlíp.
J: Z jakýho pohledu vnímáte, že tomu nevěnuje péči?
R: Že třeba když je s ní na tom jejím koutku, kde spolu leží, tak, že třeba vedle ní
jenom sedí a dívá se na ni, jak si hraje, kouká…tak mu říkám, tak ji zkus třeba jenom
posazovat nebo se jí zkus nějak věnovat, vždyť tam přeci nemůže jenom sedět, takže
tam je to, samozřejmě vznikaj nějaké třecí plochy, kdy on samozřejmě mi nevidí do
hlavy a to tak jako často já mám a často má asi většina žen, prostě že očekáváme, že
ten manžel se bude chovat nějak, že vám bude číst myšlenky, ale ono to tak prostě
nefunguje, ale jinak, to jsou zrovna maličkosti, který samozřejmě já přeháním,
protože zase jsem nějak nastavená hormonálně, ale on to krásně rozdejchává, on už
pochopil, že to asi možná k tomu patří, tak nějak to prostě jakoby odpinkává a jakoby
jede si svojí cestou, ale víceméně se stará krásně o tu Niky, že tam není jako že by
jsme to měli nastavený nějak, že by byl s kamarádama venku, vůbec, neexistuje, spíš
bych řekla, že možná tak jako automaticky to u něj naskočilo, tak jako je mateřství
nějak nastavený hormonálně, tak že i on to pociťuje jako určitou povinnost a že to je
pro něho priorita číslo jedna a všechno ostatní za tím padá, to samozřejmě budem
muset časem řešit, protože nejde, aby se z toho manželství vytratila taková ta
normální běžná věc, která tam byla předtím, to nejde, nemluvě nejenom o sexualitě,
ale prostě o klasickým společenským postavení obou dvou těch rodičů, taky nejde,
protože na druhou stranu, kdyby ten chlap se věnoval jenom tomu dítěti a ta žena by
byla za tím chlapem, když drží tu flašku, tak tam jako klesne potom nějakým
způsobem a bere to hold trošičku jinak, než toho partnera, takže tohle si myslím, že
je zatím nastavený dobře, rozumně.
J: Co prostor pro Vás dva s manželem, vy jste se trochu dotkla manželského soužití
R: Pracujeme na tom, já bych řekla, že teď, čím je Niky starší, jí bude už osm měsíců
za chvilku, tak začíná bejt jakoby víc nezávislá na nás, ne nezávislá, že by emočně
nás nepotřebovala, to vůbec ne, že jo, to bude naopak sílit, ale už tam není to lpění na
ten mateřskej prs, už prostě může dostat od kohokoli jinýho flašku nebo prostě
příkrm, takže si snažíme najít víc času na sebe, jednou za čas uděláme to, že třeba
máme v plánu, že ji zkusíme dát na jednu noc k našim rodičům, večer ji tam
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necháme a ráno si ji vyzvedneme. To je teď asi možná jako hlavní cíl toho soužití,
nastavit to, aby tam byl i ten čas jenom pro vás, protože to období přece jenom toho,
kdy jsme se věnovali jenom jí a čistě jí, bylo relativně dlouhý a cejtili jsme, že by se
to mohlo začít propadat někam, odkaď to jde potom hodně špatně nahoru a řeší se to
trošičku jinýma způsobama, než by se to mělo řešit, takže to je teď hlavní úkol,
hlavní mise.
J: Dotkli jsme se, že Niky bude spát u babičky, jinak ji hlídá chůva, co považujete za
ideální model péče o dítě, nabízí se další možnosti jako jesle, školky…
R: Ideální model? To bych ráda věděla, co je ideální, já si myslím, že je to takový
jako, pokus omyl, bohužel, jako samozřejmě se snažíte pro to dítě dělat všechno
jenom nejlepší, ale ono to tak úplně není, já si myslím, že teď by hlavně, co si
myslím, že by možná mohlo být lepší, je už jenom jako by možná vylepšilo můj
vnitřní pocit toho, že Niky vnímá naši chůvu jako třeba svoji mámu, tak časem prostě
třeba najít ještě někoho, kdo by potřeboval hlídat miminko, aby se ta chůva třeba
starala o těch dětí víc, aby tam byl nějakej větší sociální rozměr, pro tu Niky, aby
pochopila, že ta paní, která tam s nima je, tak je na hlídání, protože tam není jenom
Niky, ale třeba i další dítě, o který se ona stará a pak opravdu brala mámu jako jenom
mámu.
J: Máte pocit, že k tomu dochází, že to takhle vnímá?
R: No samozřejmě, že to asi takhle nějak vnímá nebo minimálně, ona neví
samozřejmě, co máma je jako takový, ona samozřejmě mě má jako člověka, ke
kterýmu byla fyzicky hodně dlouho blízko, ale teď je to prostě tak, že s tou chůvou je
třeba osm hodina denně a já, když tam přijedu po těch osmi hodinách, tak jsem s ní
čtyři hodiny předtím, než jde spát. Většinu času přeci jenom tráví s tou chůvou a ta
chůva, je to její zaměstnání a přichází tam dejme tomu, když to řeknu, neříkám, že to
je jako jednoduchý se o to dítě starat, ale přichází tam ráno načerpaná jakoby, má
načerpaný síly, má chuť si s tou Niky hrát, což je krásný a já tam za nima přijíždím
odpoledne, relativně zdrchaná, unavená a i ta Niky má fáze takový, že prostě
dopoledne je spíš taková hravější, já to vidím o víkendu, dopoledne je hravější a
večer ta její pozornost opadá, už je taková trošku unavenější. Takže samozřejmě i já
se peru s tím pocitem, když už ona mi ji přendavá a říká mi ta chůva, jak byla krásně
hodná přes den a jak si hrála a já ji potom mám odpoledne a ono potom už jenom
vříská a je to takový, myšlenky taky samozřejmě, že nevím na sto procent, buďto
dělám něco špatně já anebo mě prostě přestala vnímat jako mámu, je to hrozně těžký
boj tohle to.
J: Vyvažuje se to pro Vás prací? Je ta práce pro Vás tím, že Vám to dává tu energii?
R: Jo, ve výsledku jo, to že domů člověk přichází denně unavenej, je jedna věc, ale je
strašně důležitý to vaše vnitřní přesvědčení o tom, že to děláte správně a když to tam
je taky, tak se potom dokážete nakopnout to odpoledne a prostě vydat ze sebe to
nejlepší a pořád se cítíte stokrát líp, než když prostě už ráno vstáváte s nechutí toho,
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že ona se za chvilku probudí a zas tady budeme dvě hodiny vymýšlet, co si budeme
společně hrát a to je právě důležitý, takže v tomhle já jakoby nemám pochyb, že bych
to dělala někdy jinak, že bych to mohla vrátit, že bych se rozhodla třeba jít jenom na
půlku, nebo že bych nešla vůbec do práce, to vůbec ne.
J: Ani jste o tom nikdy neuvažovala?
R: Ze začátku jsem samozřejmě uvažovala, jestli třeba sto procent nebo to, že jakoby
ještě potom, až se vrátím domů, že budu muset pracovat, jestli to není špatně, to jsem
samozřejmě uvažovala, ale pak jsem měla nádhernej rozhovor s mojí nadřízenou,
s šéfovou tady celý korporace, se zkušenou letitou matkou a ta to prostě, ta mi jenom
potvrdila to, co jsem si myslela, že to prostě opravdu je o tom, že ze sebe dáte, z toho
nejlepšího ve chvíli, kdy s ní jste a pak si vedle toho, až prostě samozřejmě vás
nepotřebuje, v tu chvíli spí, tak pak jako si uspokojíte ty svoje další potřeby, viz
prostě práci, nebo viz prostě, já nevím, s manželem film nebo cokoliv jinýho, takže
v tomhletom já opravdu, jo bylo tam na začátku pochybnost o tom, jestli prostě to
není moc, těch sto procent, ale jak říkám, já se trošičku znám, věděla jsem, že když
potom přijdu domů a odbydu si jakoby ty věci s ní, nebo odbydu, strávím ten čas
s ní, tak potom stejně jakoby mě to nenechá a půjdu a udělám si tu svoji práci.
Manžel funguje podobně, manžel funguje tak, že potom večer taky občas prostě
sedne k počítači a ještě dělá, takže tam není něco, že bysme si vyčítali navzájem, ty
pořád pracuješ, to ne, my jsme v hodně podobným prostředí.
J: Manžel neměl představu, že byste s dcerou zůstala doma?
R: Měl, na začátku měl, potom viděl, co to se mnou dělá, potom viděl, že z tý
ženský, která ho tam přece jenom uháněla jakoby denně, mu třikrát volala do práce a
říkala, no ona teď se usmála, ona teď prostě udělala strašnou věc do plíny, to je tak
úžasný a kdy přijdeš domů, tak ten zlom byl radikální a spíše k tomu lepšímu.
Člověk se samozřejmě učí, já vždycky, když přijde něco novýho, na co si musím
zvyknout, viz třeba teď prostě plánujeme, že já budu týden pryč, pracovně a mám
z toho hrůzu. Pořád to prožívám, pořád to řeším, ale vím, že jakmile to budu mít za
sebou, tak mě to zase strašně poučí a zase budu procházet určitejma obdobíma
lehčejc a zas to bude jakoby jenom znát o tom, že se budu cítit líp a zas jakoby Niky
bude v pohodě.
J: Ten týden pokryje chůva, nebo jak to budete mít s hlídáním?
R: Chůva, manžel a babička, asi zřejmě, ale já jsem nechtěla nějak, aby se to jako
razantně ten její režim změnil, protože jakmile se prostě ona bude někam stěhovat a
bude tam zase nějakej člověk navíc, ten tejden, tak je to zbytečný. Tak všichni pro tu
její pohodu, ona je zvyklá na to, že tam ta chůva prostě je a já to chci udělat, že
manžel bude přijíždět domů dřív, nebude tam bohužel na plnej tejden, ono to bude
asi čtyři dny, ale takový ty představy toho, jak vždycky slyším od těch mých
kamarádek, no teď někam pojedeme, tak já ji budu muset rychle přestěhovat někam,
k babičce nejlépe, nebo k sestře, to je totální kravina, protože už jenom ta změna
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prostředí, to vždycky na ní vidím, když někam jedem na víkend, to dítě už vnímá,
nemá to svoje pohodlí, takže je o to víc potom frustrovaný. Je to jenom o tom, že
s každou překážkou se učíte, s těžkým člověk roste, ale…
J: Jaký význam má práce ve Vašem životě?
R: Tak, práce, musí se nějak vydělat peníze, to je jedna věc, ale mě vždycky bavili
lidi kolem sebe, který jsem měla, práce tady znamená to, že se denně potkávám
s lidma, který mě inspirujou, to bych asi řekla, že je možná důležitější, než jako
vůbec nějaký vydělávání, ale ono jakmile se dostanete do toho bodu, že třeba
nemusíte řešit ty finance, tak se to samozřejmě lehce říká, lehce můžete říct, že pro
vás je důležitý mít inspirativní lidi, kdyby to byl ten opak toho, že byste neměla
peníze a měla byste kolem inspirativní lidi, tak je to zase taky jinej problém, budete
řešit podle mě, že ty finance nejsou, ale ty lidi, který vás inspirujou, který vás
podněcujou, abyste se neustále jakoby nějak vzdělávala a pro mě jakoby je asi
takový to životní motto právě neustálé vzdělávání se, edukace toho člověka, ne
taková ta tabulková, že sednete a čtete knížky a hltáte vzorečky, když to řeknu takhle
zjednodušeně, to ne, ale mě vlastně strašně baví takový to dospívání v širokym slova
smyslu, ten rozvoj toho člověka, jak jako, jak se mění jeho pohled na svět tím, jak
víc zraje, tím, jak jakoby absorbuje víc zkušeností, v tomhle tom mi teda ta práce
strašně pomáhá, já si myslím, že když bych byla jenom doma a dělala jenom
pravidelný rutinní práce, tak ten duch tak neroste a tak mě to neuspokojuje, takže ta
práce je pro mě nějakým takovým opravdu jako parťákem k tomu, abych víc vnímala
to, co se s tím člověkem děje, jaká je vůbec jeho životní mise.
J: Změnil se Váš náhled na práci s příchodem dítěte do Vaší rodiny?
R: Asi ne, jenom prostě potom spíš jako musíte líp plánovat a optimalizovat čas a ten
náhled se víceméně nemění, ten je pořád. Tady ta práce je tady pořád z toho samýho
důvodu, kterej jsem uvedla předtím, jenom musíte být trošičku víc efektivnější,
jenom musíte trošičku víc rozdělovat čas a všechno si přesně plánovat.
J: Dokážete svůj čas striktně oddělovat? Při rozhovorech se mi ukázalo, že to mají
ženy různě, některé, když jsou v práci, myslí jenom na práci, některé mají stále na
paměti, zda doma probíhá vše v pořádku.
R: Strašně zvláštní, že já dokážu striktně oddělit tu chvíli, kdy jsem v práci, protože
pak myslím jen na práci, učíte se ze začátku, samozřejmě první dva dny jsem si
kousala nehty, co se tam děje, jakmile zjistíte, že to nějak jde, tak je to v pohodě,
takže jakoby ve chvíli, kdy jsem v práci, tak opravdu myslím jenom na práci. Já mám
trošičku jinej problém, já mám problém, když jedu domů, tak nechat zavřenej počítač
a opravdu se plně věnovat jenom jí, to mám ještě pořád trošičku problém, že občas
prostě, když usne, tak já stejně běžím k tomu počítači a stejně třeba tu hoďku, když
spí, tak ještě pracuju, i když jsem si řekla, ne, teď prostě čtyři hodiny v kuse vypneš a
budeš jenom ty, Niky a domácnost, to je teda opačnej problém, kterej mám. Počítač
nezapínám, když jsem s ní, když si hrajem, to ne, spíš mám problém potom říct si do
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osmi, teď nic nedělej, dělej to až třeba od osmi do půlnoci, to je jedno, takže takovej
spíš. Jinak jako to oddělit to dokážu, jakoby tu jednu stránku věci.
J: Dokážu si představit, že rodina vyžaduje nejenom péči o dceru, ale také o
domácnost. Máte nějak s manželem přerozdělené činnosti? Případně máte paní na
úklid?
R: Já si myslím, že ve chvíli, kdy děláte tady ty věci dohromady všechny, tak
nemůžete zvládat úplně všechno, nejde to. Je to samozřejmě o tom, jaký máte svoje
nastavení, jak moc jste pečlivá, náročná na tyhle věci. Já jsem člověk, kterej nemůže
žít v bordelu, neumí to, nechci, už jenom kvůli tomu, že tam běhá to malý dítě, nebo
běhá, že tam leze to malý dítě, tak to asi nejde. Dokážu si spočítat cenu mojí práce a
porovnat to s tím, když se hodinu budu věnovat domácím pracem a hodinu budu
pracovat odsaď, tak jakej to je přínos, takže já využívám chůvu k tomu, aby mi
udělala pár takovejhle domácích prací a pak je tam samozřejmě ještě člověk, kterej
domů přijde a uklidí jednou za čas. Menší drobný úklidy si samozřejmě děláme,
máme i tyhlety menší drobný úkoly rozdělený s manželem, ale jinak jako
automaticky si myslím, že musí se počítat s tím, že tam bude člověk, kterýho si do tý
domácnosti pustíte a kterej vám bude uklízet, protože to je nutnost, já to beru jako
nutnost, já to neberu jako, mě vždycky překvapí, některý moje kamarádky mi říkaj,
že je to relax, pro mě to relax není, je to prostě věc, která musí bejt, je to takový mas,
který tam prostě je ve chvíli, kdy si můžete dovolit nechat dítě samotný doma a jít do
práce, tak byste si měla dovolit mít člověka, kterej se bude starat o domácnost,
protože si nemůžete dovolit, abyste další čas svýho času věnovala úklidu na úkor
dítěte, to ne, tam je to potom jasný.
J: Takhle to vnímá více žen, někdy tam jsou tendence snažit se „být perfektní“ ve
všem, jiným vadí, když se někdo cizí stará o jejich věci…
R: Ale ono je to dost často, já jako, s čím samozřejmě zápasíte potom, je, když
přijdete domů a teď vidíte, jak ta chůva to tam vyžehlila, zvládla se starat o Niky a
pak si připadáte samozřejmě jako určitej blbec, chvilku, že vlastně vy tohleto
nedáváte a já vím, jak jsem se dřív koukala na ty slečny, na ty matky, kterým jsem
hlídala děti, protože jsem kdysi taky vyjížděla do zahraničí, prakticky au-pair, já
jsem vlastně na to koukala skrz takový zrcátko, jako neschopný ženský, který si
nedokážou doma uklidit, tenkrát. Já jsem se vlastně dostala do pozice, kdy já jsem na
kterou určitě tahle chůva, nebo ne určitě, ale občas jako třeba postřehnete, jaký
poznámky vůči vám ta chůva má, ne ve špatným, ale prostě ve smyslu, to ty jsi zase
spěchala, viď, nebo ty sis zapomněla peněženku a to víš, no. Cítíte se chvilku jako
blbec, ale prostě to asi člověk musí překlenout, aby prostě z toho vytřískal co nejvíc.
J: Jak to vidíte do budoucna? S modelem dvou dětí, dá se to zvládat?
R: Tak já bych ideálně chtěla tři děti, já si myslím, že to vždycky jde, bude to
samozřejmě těžší, bude to zase o to víc náročnější na ten timing, na to načasování, na
efektivitu, je otázka, jestli budu schopná se vrátit třeba na sto procent, to nevím,
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protože cítím, že když tam bude těch dětí víc, že opravdu asi bych ráda potom byla
jakoby v domácnosti a naštěstí mám práci, která mi umožní to možná dělat
flexibilně, dělat nějakou dobu z domova i z práce, já si myslím, že tu práci bych si
vždycky chtěla udržet, alespoň na nějakej úvazek, protože ta práce vám fakt otvírá
oči a nestane se z vás taková ta domácí puťka, kterou potom ten manžel nemůže
vyloženě vystát a vy ve výsledku taky ne. Jenom trošičku to bude prostě jiný
přerozdělení.
J: Ještě mne napadá v souvislosti s Vaší prací, když probíhala jednání o tom, že
s malou zůstanete sedm měsíců, musela jste si to pak v uvozovkách vykoupit prací na
plný úvazek, nebo byl zaměstnavatel otevřený k Vašim návrhům?
R: Naprosto, tak já si myslím, že v tomhle ta kultura týhle společnosti, je unikátní.
Tady spíš všichni říkaj, hele dej si pauzu rok, jdi rok na dovolenou a promysli si,
vyčisti si hlavu a trošku se změníš, možná pochopíš, co chceš třeba od tý práce,
dělalas tam nějakou dobu, vezmeš si čas pro sebe a zjistíš, že možná by tě bavilo
něco jinýho v tý práci dělat, je to úžasná zkušenost a příležitost pro to, aby ses třeba
přeorientovala nebo zjistila opravdu svoje vnitřní potřeby, protože do tý doby se
vlastně v životě nezastavíte pořádně, abyste si řekla, tak teď budu přemýšlet o
hodnotách, ale, takže v tomhle byli naprosto otevřený a já jsem si vlastně
nadefinovala, jak jsem to chtěla a oni řekli ok, to nám dává smysly.
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Gabriela - rozhovor číslo VII
J: Mohla byste mi stručně uvést, co jste zaznamenala na své ose?
R: Já jsem šla odzadu, jakoby od aktuální situace, tak leden 2013 je vlastně začátek
mojí jako mateřský dovolený s dvojčaty, kdy jako teda ležím, takže je to stav
totálního, nemohoucího něco dělat, ani pracovat, ani se starat o děti. V září jsme se
dozvěděli, že jsem těhotná, takže tak jako taková určitá změna prostě plánování, jak
to udělat s firmou, co bude a jako stěhování nás čeká jako doma. No a potom květen
2008, kdy vlastně jsem dostala Elišku, druhou dceru a červen 2007 jsem dostala
prvního syna Adámka, takže to jsou jako takový důležitý roky, kdy jsem jako vlastně
šla, jakoby taky jsem byla na mateřský no a v roce 2005 mám tady založení vlastně
toho nakladatelství, s tím že rok 2004, jsem měla jako takový volný rok, kdy jsem
dala výpověď v práci, odjela jsem na měsíc do Ameriky, pak jsem byla na takovým
hezkým programu pro nakladatele, jakoby celosvětový, bylo to v Německu, taková
zkušenost a začala jsem si vlastně plánovat založení firmy, takže to byl takovej
důležitej rok. No a rok předtím, 2003, jsme se vdávali, jsem se vdávala, jsem měla
svatbu s manželem a vlastně od tý doby jsem jako začala já chtít jako miminko,
chtěla jsem prostě, myslela jsem si, že budu takovej standardní případ, máme svatbu,
otěhotním a budu se starat o děti, i to tehdy byl takový trošku řešení situace v práci,
kde jsem nebyla spokojená. Už měla jsem tam vysokou pozici, dělala jsem ředitelku
novin, deníku v úseku knižního nakladatelství, ale bylo to jako hodně náročný a
prostě už jsem tam jako nebyla šťastná, takže už jsem chtěla vlastně otěhotnět, ale
nějak se nedařilo, tak jsem pak odešla a právě jsem se postavila na ty vlastní nohy.
No a ještě předtím jsem měla takový jako práce, že jsem pracovala pro jedno
nakladatelství jako vedoucí redakce účetnictví, financí, daní a práva a předtím jsem
dělala časopis účetnictví v praxi, jako šéfredaktorka, to byla moje první práce. No a
skončila jsem školu snad v roce 96 a od tý doby začala jako vždycky ta práce a je
pravda, že jsem vždycky měla tu práci takovou jako, že jsem hrozně chtěla pracovat,
že mě to hrozně bavilo, že jsem se v tom realizovala, bylo to pro mě tvůrčí, byla to
práce s lidma, práce jako že za mnou zůstávalo něco, bylo vidět jako že jo, ty
výsledky byly vidět, jako jak finanční výsledky, tak byly vidět knížky hotový a
hrozně mě to bavilo, až jako na to poslední, jak jsem byla jakoby tou ředitelkou, tak
jsem tehdy si tak jako uvědomovala, že vlastně i když je člověk jakoby na vrcholu
toho, co třeba můžu dělat, ale že jsem jako měla pocit i jako určitý nesvobody, že
stejně musí člověk jako sledovat nějakou strategii, kterou nemůže ovlivnit, jako
takový ty velký firmy a vlastně jsem pak najednou chtěla hrozně moc svobodu, dělat
si to po svým, takže jsem pak jako založila tu firmu.
J: Říkala jste, že řešením, kdy jste nebyla spokojená v práci, bylo plánování
rodičovství, jak to měl manžel? Vnímal to podobně? Nevím, jak byla historie Vašeho
vztahu…
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R: Už jako chtěl taky miminko, to bylo spíš, my jsme spolu chodili od roku 2000, to
bych tam mohla teda někam dopsat, takže od tý doby jsem vlastně s manželem a
jako, takovej jako klasickej vztah, už jsme nebyli nejmladší, už prostě nám bylo
oběma ke třiceti a on jako pak jako po třech letech mě požádal o ruku a právě jsme si
tak jako řekli, že když už jsme manželé, že to je hezký začít se snažit o dítě, že
takovej jako nějakej milník byla ta svatba pro nás. A jako to, že se mi nelíbilo v tý
práci, to bylo spíš takovej jako, možná souhra okolností, nebylo to jako, že bych
musela za každou cenu odejít z práce, abych byla těhotná, v podstatě jsem tam až tak
dlouho, dlouho jakoby nepobyla, že jsem se pak rozhodla poměrně brzo, sice mě
jako varovali, takový ty naše kamarádky personalistky, že v těch třiceti letech
opouštět stabilní práci, že to je blbost, ale tak tehdy jsem prostě nechtěla, já jsem
jako už věděla, on ten typ práce s těma knížkama, ono to souvisí s tou prací hodně,
když jako to člověk dělá opravdu s tím nadšením a s tou zodpovědností, tak je to jako
hrozně taková dlouhodobá práce, že dneska něco vymyslím, za rok tu knížku vydám
a teprve za dva roky vím, jestli jsem měla dobrej nápad. Tak je tam takovej ten
dlouhodobej horizont, že vlastně hodně se mi vytrácela taková ta motivace pracovat
jako tak dobře, že vlastně tam to bylo hodně dlouhodobý a jako tím jsem si jako
začala myslet, že bude lepší, když si to udělám pro sebe, i když budu na mateřský,
tak budu vlastně mít jakoby možnost to sledovat, ovlivňovat, řídit a budu to mít
jakoby pořád. Je taky pravda, že jak jsem dělala jakoby takovou specifickou práci, že
vždycky za mnou zůstalo opravdu něco vytvořenýho a já jsem věděla, že jsem to
vytvořila a že to funguje, že mi to tak jako i povzbudilo v tom, že jsem si říkala, tak
třeba zase taky něco vytvořím, co bude fungovat i pak beze mě, když budu na tý
mateřský. No a ještě je taky pravda, že docela důležitá knížka, co se mi dostala do
ruky byla, jmenovalo se to cash flow kvadrát, já nevím, asi takhle a já jsem ji jako
nečetla celou, ale byla tam taková ta myšlenka, že člověk jakoby, buď je zaměstnanej
za peníze a dostává tu měsíční mzdu a nemá žádný rizika, nebo pak je zaměstnanej
jakoby na volný noze, jako třeba překladatel a taky dostává ty peníze, jako za to co
udělá, ale je tam to nebezpečí…což byl tehdy můj cíl, jako si to dělat po svým, jak
chci a jako dostat nějaký peníze, ale je pravda, že to jako v momentě, když je člověk
nemocnej, nebo prostě jakoby se nedaří v tom oboru, tak nemá ty peníze. Takže
vlastně to není jakoby nezávislost, takže jako, cíl je vybudovat systém, kterej by
fungoval i bez toho člověka a čtvrtej ten kvadrát je jako už takovej ten investor, co už
jako ani nepracuje, jenom investuje ty peníze, takže vlastně tím, že jsem si
uvědomila, vlastně ten můj hlavní cíl je jít na tu mateřskou, tak jsem začala budovat
firmu, paradoxně. Myslela jsem si, že si vydám jednu, dvě knížky a že tím to skončí
a vlastně jsem pak začala budovat tu firmu, aby právě byla trošku životaschopná.
J: To bylo v zápětí, co jste odešla z práce v deníku nebo ta Vaše myšlenka nějakou
dobu krystalizovala?
R: Určitě to trvalo, jako přiznám se, že se mi do toho svým způsobem nechtělo, že
jsem měla jako fakt strach, abych neudělala jako manželovi dluhy a měla jsem
období, kdy jsem mohla si dovolit, že manžel vlastně mě živil, asi tak jako rok, že
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jsem nemusela mít příjem, že jsme nebyli závislí na tom, že musím přinést nějaký
peníze a můj manžel mě v tom hodně podporoval a právě jako i chtěl, abych odjela
do tý Ameriky k sestřenici, jako že to byla taky taková souhra okolností, že jsem
vlastně celou vejšku se snažila dostat někam do ciziny a nějak nebyly příležitosti a
pak se tam odstěhovala sestřenice, která mě tam pořád zvala, no takže jsem odjela do
tý Ameriky a ta Amerika je hodně, myslím si, že byla taková klíčová ta Amerika, že
je taková inspirativní, že jako je taková, že opravdu tam všechno jde a spousta těch
lidí tam byli přistěhovalci z Mexika a měli prostě svoje plány a mně to tam tak jako
hezky navnadilo a i ta moje sestřenice je samostatná a podnikala vždycky a říkala,
každý ráno mi říkala u snídaně, vykašli se na to pracovat pro někoho, udělej se sama
pro sebe, jako to bylo takový, taková jako fakt náhoda, že jsem se dostala do
takovýho prostředí, kde mi ty lidi okolo podporovali a neříkali, ježiš, ty jsi se
zbláznila, ne…
J: Říkala jste, že jste tam byla na nějakých seminářích?
R: No, to bylo vlastně v tý Americe, tam jsem jako jenom chodila na angličtinu a pak
jsem už jela zpátky a pak jsem vlastně taky měla takovou kliku, bych řekla, že jsem
se dostala ještě tehdy za deník, kde jsem pracovala, do takovýho programu pro
nakladatele z celýho světa, kterej pořádá frankfurtskej knižní veletrh no a je to
takovej program, že čtrnáct dnů těch dvacet lidí z celýho světa spolu jsme jezdili po
německých nakladatelích a vždycky se nám tam věnoval třeba ředitel nebo prodejce
práv, marketing a ta naše skupinka byla složená tak jako pestře z lidí, co pracovali
jako agenti nebo jako redaktoři nebo pracovali třebas jako v marketingu toho
nakladatelství nebo měli i svoje nakladatelství. Já jsem tehdy, když jsme se o tom
dozvěděla, že tam jako můžu jet, tak jsem jim napsala, že už bohužel nepracuju
v deníku, ale že bych se jako toho programu ráda zúčastnila a oni pak jako říkali, že
vlastně si mě prověřovali tady u nějakejch lidí z oboru, že se ptali, co budu pracovat
dál v tom oboru a že jsem jako dostala velice pozitivní doporučení, že určitě budu a
že si říkali, že mi v tom začátku vlastně jakoby můžou podpořit, jo že jim nevadilo,
že nezastupuju nějakou firmu, já jsem tam jako jela s tím, že zakládám firmu, svojí.
Vím, že tohle byla pro mě možná úplně ta největší motivace, protože já když jsem
tam jako přijela, tak jsem prezentovala jakoby svoji vizi, co bude dělat nakladatelství
a jak to bude fungovat, ale vlastně jakoby až za půl roku poté vyšly první knížky, tím
jak je to takový dlouhodobý.
J: To vyšly ale rychle…
R: No, no… vím, že jak jsme jako objížděli ty německý nakladatele, tak mi všichni
říkali, you must be crazy, or witch, že jako na to fakt koukali, že jako takhle zakládat
si nakladatelství, že jakoby není úplně obvyklý a vlastně i to bylo takový povzbuzení,
že jsem si říkala, třeba to u nás ještě v těch Čechách jde, ale v tom Německu už to
třeba nejde, protože už to tam jako je skoupený, ten trh je prostě mnohem
vyhrocenější, no. Takže jsme se tak jako…a hlavně jsem teda jako cejtila takovej
závazek vůči těm lidem, jo, že jsem, když jsem to tam slibovala, že už těžko bych si
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řekla, no tak teď se na to vykašlu, prostě tady čekat, až otěhotním, že jo. A pak jsem
tam byla ještě měsíc, na stáži v jedný firmě, která byla taková, jako velký
nakladatelství a tam jsem jako prošla pár oddělení a povídala si s lidma, co vlastně
dělaj, jak to tam dělaj, a snažila jsem se pochopit, jak to funguje v tom Německu, no
a tam jsem taky našla jednu knížku, kterou jsme pak vydali no, a byla to taková
dobrá zkušenost pro mě a právě taky mi tam hrozně věřili, že založím to
nakladatelství.
J: Myslíte si, že když jste se chtěla pustit do nějakého svého vlastního podnikání, že
to bylo ovlivněno tím, že jste chtěla jako matka při tom pracovat? Protože
předpokládám, že kdybyste možná zůstala v deníku, kde jste pracovala, podmínky by
nemusely být optimální.
R: No, to je docela dobrá otázka a úplně máte pravdu, protože jsem se tenkrát, když
jsem byla v jednom nakladatelství, tak jsem dostala nabídku z toho deníku vlastně,
jestli mě chtěj, že mě chtěli do toho deníku a já jsem jako přemýšlela, jako že
nechtělo se mi úplně z toho nakladatelství odcházet nebo neměla jsem úplně důvod a
ptala jsem se tehdy svýho nadřízenýho, jestli mi jako umožní pracovat, až budu na
mateřský a on tehdy byl takovej jako, neřekl mi jo, kdyby mi řekl jasně, podpořím a
budu stát o to, abys pracovala pořád, ale já jsem tehdy tam měla kolegyni, s kterou
jsem měla trošku potíže, protože ona byla prostě významně starší než já a jako asi jí
dělalo problém se prostě podřídit třicetiletý holce a on jako říkal tehdy, no, víš, to tak
je takový, když to bude fungovat, tak třeba jo, ale muselo by to nějak fungovat, jo, že
vlastně, určitě to bylo tehdy pro mě důležitý, protože jsem měla jinýho partnera a
věděla jsem, že třeba budu potřebovat pracovat i kvůli financím, že jsem jako tak
zvažovala jako nějakou částečnou práci, no a tím, že on mě tehdy jakoby odmítnul,
nebo nepodpořil, tak to bylo tak, že jsem pak jako s klidným svědomím odcházela
dál, že jsem si říkala, tady mě stejně jako nepodpořili, tak já prostě jdu do tý druhý
firmy, kde mám zajímavou nabídku, kdyby jako měli chlapa, určitě jí daj chlapovi,
jako že jsem si taky říkala, že je to taková nabídka, která se jakoby neodmítá. No a
v tom deníku jsem se jakoby ani neptala, tam jako zase, ono jde o tu pozici, já si
myslím, že bejt v pozici jako šéfa, je hrozně těžký pak bejt na tý mateřský, to člověk
jako nemůže vlastně dělat, záleží na tom typu tý práce. Ale je pravda, že mě tenkrát
nepodpořil ten šéf a že asi to mohl bejt motiv jako proč si založit něco svýho.
J: Takže jste se nějakým způsobem vrhla na podnikání a v průběhu toho proběhla
svatba.
R: Ta byla ještě když jsem byla v tom deníku a tam jako proběhla svatba a po tý
svatbě maminka moje těžce onemocněla, to bylo jako hodně těžký období, pak
umřela, já jsem byla tak jako celkově prostě že jsem to chtěla nějak změnit a pak
jsem na jaře dala tu výpověď v tom deníku a odešla jsem jakoby do tý Ameriky na
takovej měsíc, dva a pak jsem vlastně přes léto byla tady a pak jsem v září, říjnu,
listopadu, jsem šla do toho Německa, ale už jsme jako, už jsem jako měla knížky
domluvený, že jsem vlastně měla tři knížky, na kterých se pracovalo, domluvený a ty
	
  
181	
  
	
  

dvě knížky pak vyšly na jaře a dvě na podzim, potom v tom roce 2005 to byl takovej
první rok tý firmy, no to jsem tak jako začínala z domova, jenom jsem jako pracovala
doma, jako říkám, neměla jsem kancelář, jak jsem to nestíhala, tak jsme měla různý
brigádníky a pak už přesně se ukazovalo, že už někoho potřebuju a i tak jako, aby to
pak někdo dokázal dělat, až budu na tý mateřský, to jsem samozřejmě furt plánovala
tu mateřskou, že jako do toho nějakým způsobem vstoupí, že vlastně tu firmu už
jsem rozjížděla s tím, že já budu jako při mateřský nějakým způsobem, že to tam
bylo hodně přítomný, ta moje touha po dítěti, jo, že to nebylo, že by sem pak byla
v šoku, že mám najednou dítě a co teď, ale spíš to jako šlo souběžně.
J: Připravovala jste tedy zaměstnance, aby byli samostatnější?
R: Tak já jsem měla dlouhou dobu jen jednu zaměstnankyni a jako myslela jsem, že
přesně ona bude, že pak jakoby nastoupí, až odejdu, ale to se úplně nepovedlo, že
když pak jsem odešla na tu mateřskou s Adámkem, tak ona vlastně jako potřebovala
dalšího člověka do týmu, ale neuměla si ho jakoby najít, neuměla si ho vybrat,
neuměla ho řídit, motivovat, že vlastně nebyl to týmovej člověk, takže jako pak se
tam docela dlouho táhlo takovej problém toho, že tam jako byl klíčovej člověk, kterej
všechno uměl, ale vlastně neshodl se s ostatními lidmi, který tam tak jako, jo, vlastně
si vzít a nebylo to tak, že bych já měla od toho klidnou hlavu, že vlastně pořád jsem
jako tu práci nějakým způsobem řešila a řekla bych i takový, uvědomila jsme si, že
když je třeba někdo překladatel, tak to má jednodušší v tom smyslu, že má jako
konečnou v práci, že jako si to může rozdávkovat a řekne si, tak dva dny budu
pracovat, tyhle dny ne, ale my jsme, já jsem to měla tak, že jsem pracovala pořád při
tom a neměla jsem to úplně pevně daný ty hranice a vždycky jako, dokavaď to tak
nějak šlo, tak to tak jakoby šlo, ale neuměla jsme si v tom jako udělat moc dobrej
systém.
J: A pak, jak to vlastně bylo s dítětem?
R: No pak jsme dostali Adámka v červenci 2007, takže jsem vlastně jako tu práci dá
se říct už trošku omezila, nebo určitě jsem ji omezila, i jsem byla třeba předtím ještě
měsíc taky v Americe na takový stáži, nebo jsem měla jet na měsíc do lázní, že dá se
říct, že ta firma, ona tam jako jsou ty knížky a jsou to ty dlouhodobý projekty, tak
jako není tam úplně nutný, aby tam člověk seděl a prostě kontroloval ty lidi, pokud
jako jim věří, že ty lidi dělaj, co umí, jo a můžou, takže taková ta operativa, to jsem
jakoby neděla, ale třeba byla jsem u těch jednání s autorama a to prostě šlo i s tím
dítětem.
J: Když jste dostala Adámka, kolik mu bylo?
R: Tři a půl měsíce.
J: Nevím, jestli opravdu ze dne na den Vám zavolaly a řekli Vám, přijeďte si pro
syna, nebo zda jste měli nějaký čas na vstřebání, že budete rodiči?
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R: My jsme o něm jako věděli asi čtrnáct dnů dopředu, protože bohužel jsme
nemohli jako hned tam jet, protože tam měli nějaký dovolený, takže jako o tý
existenci jsme věděli, ale jako nevěděli jsme, jestli to dopadne nebo nedopadne,
prostě až pak, když jsme tam teda přijeli, tak jako to bylo asi během půl hodiny
jasný, že jako je všechno v pořádku a chceme, aby Adámek byl náš a pak jako byly
čtyři dny, kdy jsem to já měla šanci nějak nachystat a pak přišel už domů, takže je to
takový opravdu, ta adopce je mnohem složitější, než to těhotenství, že v tom
těhotenství člověk přece jenom má čas to jako připravovat, ale tady teda jakoby ne,
navíc my jsme byli schválený asi měsíc a pak nám to miminko hned přidělili. Takže
nám vlastně, jako mě schválili, já jsem odjela na měsíc do Ameriky, vrátila jsem se a
ten den jsem se dozvěděla o tom, že je Adámek, takže jako, jsou páry, který čekaj
možná víc, třeba dva roky, tak tam možná už jako probíhá žejo nějaký takový to,
můžu něco udělat jako s tímhletím, ale jako tím, že u nás to bylo takhle rychlý, tak
jsem vlastně opravdu reálně měla jakoby v podstatě doma miminko.
J: A jak jste se s partnerem domlouvali na těch praktických věcech, až přijde
miminko do rodiny, kdo se o něj bude hlavně starat a jak to uděláte časově?
R: U nás je to tak, že manžel je ten živitel hlavní a já si dělám svojí práci tak jako pro
zábavu a prostě z toho nějakej příjem máme, ale není to ten stěžejní příjem rodiny,
takže jako by mě asi ani nenapadlo s manželem korigovat nějaký omezení jeho
práce, protože prostě ta jeho práce je pro nás ta velká stabilita, díky který jako
vlastně funguje i ta firma, no a…
J: A manžel podniká?
R: Ne, on je letec, pilot, takže vlastně lítá, no a jako je to docela výhoda. Výhodný
s ním bylo to, že on má jako služby, který dostane vždycky na dva týdny dopředu a
třeba pracuje víkendy, ale ve všední má některý třeba celý volný a vlastně jako najali
jsme s manželem na začátku docela i rychle na systém, že byly dny, kdy on se o to
miminko postaral, že jako sice když byl Adámek úplně malej, tak jsem s ním byla
jako často a on třeba měl chvilku, ale dokázal mu prostě udělat všechno, dokázal mu
udělat mlíko, dokázal ho přebalit a jako bylo to takový, že vím, že co mi přijde úplně
nejtěžší, když člověk jako odchází třeba na dvě hodiny do práce, tak prostě musí
nachystat, co si ty děti vezmou, co budou dělat, co budou jíst a vlastně jakoby ty dvě
hodiny jsou vykoupený zase tím, že předtím kmitá hodinu a potom kmitá třeba
hodinu a právě jsem jako s manželem měla ten luxus, že jsem mohla říct, hele já jdu
do práce a děti třeba ještě nejedly a on jako, on dokázal pokračovat v tom, co jsem
jako já začala, že to nebylo, že bych mu třeba prostě a že on to fakt dokázal tohle
docela dobře sám. Ale nebylo to zase jako jednoduchý v tom, že on neměl
pravidelnou tu pracovní dobu, takže já jsem třeba si nemohla říct, tak já každou
středu třeba budu v kanceláři, jo ale furt jsme to tak jako pytlíkovali podle toho, jak
jemu to vyšlo a pak jsme narazili u nás v kanceláři na jednu věc, že já jsem tam jako
zaměstnávala spoustu maminek takhle s dětma na částečný úvazky a my jsme pak
třeba nebyly reálně schopný se sejít. Protože každej měl tyhlenty omezení a že jsem
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jako byla už jeden čas taková unavená z těch částečnejch úvazků právě, ačkoliv žejo,
já sama to využívám a spousta lidí jsem ráda, že to může využívat, ale podle mě,
když to přejde na nějakou hranici, že tam jsou třeba dvě na plnej a sedm na částečnej,
tak už je to špatně, jo, když je to třeba, já nevím, pět na plnej a tři na částečnej, tak se
to jakoby dá, ale fakt nám to dělalo problém, jako i mně vůbec se jako domluvit
s těma klíčovejma lidma, že se tam jako potkáme.
J: Mohla byste mi říct pro představu, kolik dnů v týdnu jste věnovala práci, nebo
jestli jste pracovala i z domova, jak jste to vlastně měla rozvržené.
R: Já jsem pracovala hodně z domova, když jako Adámek usnul, tak jsem si otevřela
počítač, stáhla jsem si maily a jako na začátku jsem byla v kontaktu, řekla bych
docela i dost a bylo to takový průběžný, že tam jako nenastalo takový úplně
oddělení, že bych jako najednou zmizela, ale byla jsem tam tak jako přítomná pořád.
Naopak bych řekla, že druhej zlom byl, když jsem dostala po roce dceru, jako že dvě
děti takhle po sobě rok, že už to samozřejmě je mnohem větší jakoby záhul a že jsem
teda jako věděla, že to musím nějak jako omezit, ale taky někjakým způsobem to
ještě jakoby šlo, no a pak se to zase přehouplo, když ten Adámek chodil, ve dvou a
půl letech začal chodit do školky, ne každej den, ale jenom nějaký dny v tejdnu a tím
pádem jako zase, jakože mi nastal určitej pravidelnej režim, že jsem ho odvedla do tý
školky, nechala jsem ho tam třeba do dvanácti a pak jsem zase jako šla zpátky a
Elišku hlídala naše paní na hlídání, taková naše babička.
J: Když jsme u toho hlídání nebo školky, co vy sama považujete za takovej, nechci
říct ideální model, ale který model péče o dítě Vám připadá vhodný, který
upřednostňujete?
R: Mně přijde ideální, když je to dítě s maminkou, jakože zpětně vidím, že jsem jako
udělala chybu, že jsem s tím Adámkem měla bejt dýl, že byl Aďá takovej dopředu,
že mi to přišlo. A jako pak jsem taky četla, že je ideální, když hlídá to dítě někdo,
kdo ho má opravdu třeba rád a má k němu vztah, dokavaď není jako už v tom
předškolním věku no a ta školka opravdu asi od těch tří let, jakože, tak jako, dřív je
to takový, možná jako taková ta kombinace, třeba pár dní, aby tam jako získával,
zase mi přišlo, ta soukromá školka výhodná v tom, že tam přišly ty děti a bylo tam
třeba deset dětí, nebo šest dětí a že to bylo takový, jakoby že si tam přišly pohrát a ta
velká školka, kde je těch dětí pětadvacet, tak jako, že to pro ně nebyl takovej šok,
když přišly do tý školky v těch třech a půl letech. Ale, jak říkám, ideální je si
myslím, když je co nejvíc s tou mámou.
J: Jak říkáte, že litujete, že jste s Adámkem nebyla víc, tak to vnímáte teď zpětně
anebo už jste to cítila tehdy?
R: Já už tehdy jsem měla pocit, že bych měla bejt víc s ním, akorát jako přiznám se,
že prostě jak byly ty děti dvě, ten rok po sobě, že jsem do tý práce šla někdy si
odpočinout, že to byla pro mě relaxace, že jsem byla hrozně ráda, že to tam můžu
nechat a jít třeba na pár hodin pryč. Asi je to i tím typem práce, že ta práce mě prostě
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vždycky bavila, jako že to pro mě bylo jako, já nevím, jako když si jde někdo
popovídat třeba s kámoškama nebo někam třeba zaběhat, tak já jsem vypustila hodně
ty osobní aktivity, ale jako chodila jsem do tý práce trošku jako si jakoby
odpočinout.
J: A jak to vnímal manžel, byl s tím zadobře? Podporoval Vás, abyste si takhle ten
život pracovní i rodinný sobě přizpůsobila anebo jste se dostávali někdy kvůli tomu
do konfliktních situací?
R: Já myslím, že se určitě dostanou manželé do konfliktních situací, že jako
samozřejmě u nás jako pak nefungovalo, že bych měla jako uklizenej byt, nebo
srovnanej byt a jako určitě on by byl možná radši, kdybych jako pracovala míň a víc
se starala jako třeba o tu domácnost, ale jako ne že by vyloženě jako, aby tam nebyl
prach, ale spíš jako takovej tam vládnul trošku chaos. Ony ty dvou letý, tří letý děti
po sobě ještě nejsou schopny uklidit, takže když tam člověk opravdu je, je to
neustálej trošku chaos, takže manžel mě jako podporoval, on je hodně tolerantní
manžel, že vlastně jako řekla bych, že hodně snese, hodně vydrží a je takovej jako,
taková moje velká opora, že jako nedošlo k tomu, že by mi někdy něco vyčítal nebo
říkal, buď víc s dětma. Ono se to tak jako hrozně těžko odhaduje, jakože já jsem to
tak počítala, že si myslím, že jsem pracovala tak čtvrtinovej až poloviční úvazek,
respektive že děti někdo hlídal, ale vlastně i člověk musí vyřídit nějaký jiný věci, než
práci, jako jsem třeba vyřizovala nějaký jiný věci, tak pak by to byl zhruba tak
poloviční, že ty děti někdo hlídá. No ale je takový jedno období, těch dětí docela
důležitý, jako stanovovat jim hranice a myslím, že tady je hodně těžký jako že my
jsme měli tu chůvu příliš hodnou a ona ty stanovený hranice jakoby nestavovala a
tím, že jsem nebyla doma na sto procent, tak jsem taky je někdy nestanovovala a jako
myslím si, že u týhle výchovy souběžně s prací, je hodně důležitý jakoby nějak
vymyslet, jak to bude fungovat, aby všichni říkali to samý tomu dítěti a prostě to dítě
mělo jasně vymezený ty pravidla a jsou různě komplikovaný děti. Třeba jako
Adámek je trošku komplikovanější, protože má trošku svoji hlavu, Eliška ta třeba
poslouchá, jo že jako s nějakým dítětem to jakoby jde a s nějakým to jde hůř.
J: Mne napadá, jak jste říkala, že byl doma chaos, někdo to řeší tím, že má paní na
uklízení…
R: To jsme taky měli paní na uklízení, jednou tejdně no, ale to je přesně ono, ta paní
na uklízení uklidí jako ten prach nebo uklidí prostě to nádobí, ale je potřeba uklízet
s těma dětma ty hračky, dát jim ten systém, kde budou mít svoje místo.
J: A co se týká prací v domácnosti, máte to nějak s manželem rozdělené?
R: Tak jako řekla bych, že nemáme úplně přesně to rozdělený, spíš jako, je takovej
manžel celkem iniciativní, že třeba někdy nakoupí a třeba uvaří. Prádlo, to bych
řekla, že je komplet na mně, jako že vlastně já peru, on teda někdy, ale spíš jako
výjimečně. A takový to uklízení velký, to teda dělala ta paní, nebo dělá ta paní. Co
tak dělá manžel? Manžel dělá takový, máme to jako ještě rozdělený, on se stará o
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takový ty rodinný jako finance, abychom byli pojištění, aby odcházely všechny
složenky včas, aby byly ty příkazy, jako různý tyhle platby, takže on má jako pod
sebou to rodinný účetnictví. On jako se o tohle staral tak nějak od začátku a i jako,
jak jsme stavěli byt, kde bydlíme, tak jako manžel měl vlastně víc času, než já jsem
tehdy měla, jsem strávila osm, deset hodin v kanceláři a on měl přes ty všední dny
někdy volno, takže to tak jako automaticky tak nějak na něho přešlo, že domlouval
tyhle věci, tak jako věděl, kde jsou ty platby, tak jako vlastně pokračoval, no takže
jako manžel v podstatě dělá doma docela dost.
J: Když byly dny, kdy manžel s dětmi zůstával doma, měl k dispozici chůvu, nebo se
o děti staral celý den sám?
R: Já už si to přesně napamatuju, ale myslím si, že byl schopnej se postarat sám, spíš
je druhá věc, že se mi třeba taky chtělo bejt s těma dětma a že jako, že jsem to
nevyužívala samozřejmě úplně vždycky, protože to bysme se jako rodina nepotkali
nikdy, sice jsem pracovala deset dnů v tejdnu, teda v měsíci, ale zase jsme byli jako
rodina spolu, takže jako myslím si, že jo, ale samozřejmě je jako pravda, že ten chlap
neudělá to, co ta ženská, že ta ženská má ty děti a u toho prostě udělám to prádlo a
třeba u toho uvařím a on to jako, stihnul toho míň, ale trošku možná dokonalejc, že
třeba jako tam udržel ten pořádek a měl třeba jen uvaříno.
J: Práce letce musí být asi také poměrně náročná…
R: No, no, je to pravda, že on taky kolikrát se musí ráno dospat, nebo je v noci pryč,
takže prostě pak nefunguje ten druhej den, ale taky jako si kolikrát doma posteskne,
že ho doma moc netolerujem, že prostě se tam moc nevyspí a jako že přesně říká, co
maj už odrostlý ty děti, že už jako, že když maj takovej turnus, že lítaj prostě každej
den, že doma nejsou schopni dělat nic, takže on určitě, je hrozně pracovitej, pracuje i
doma, takže jako má náročnou práci, to určitě, no.
J: Vnímáte, že se nějak změnil význam práce před tím, než jste měli děti? Co pro Vás
práce znamenala před tím, než jste se stala rodičem? Říkala jste, že jste práci vnímala
pak jako relax…
R: Takový naplnění, ta práce svým způsobem byla i naplnění a poté, co jsou ty děti,
tak mi to přijde, že za prvý je fakt člověk v tý práci efektivnější, za druhý, že nelpím
na určitých věcech, že jako prostě když něco nevyjde, tak mi to přijde, že to tak má
bejt a prostě je to jako, že jsem se naučila a to nevím, jestli je dětma, to jsem se
možná naučila postupem času, jako když jsem třeba pracovala pro někoho a něco mi
nevyšlo, tak mě to skoro mrzelo víc, než když mi to nevyšlo pro mě samotnou,
protože jsem si řekla, tak co, nevyšlo to, asi to mělo z nějakýho důvodu tak
dopadnout. Byla jsem jako klidnější, než když jsem třeba měla reportovat šéfovi, že
jako takhle. A určitě si uvědomuju, že s těma dětma, jako je smysl někde jinde, než
v tý práci, jako že vlastně jsem taky říkala, že jestli člověk vydá těch knížek pět nebo
deset, tak je to každýmu úplně jedno, ale jako ty děti prostě nenávratně rostou a
odrostou a jako je to škoda s nima prostě nebejt.
	
  
186	
  
	
  

J: Co se týká hodnot, vnímáte, že jste se vy sama změnila, nebo že se Vám změnily
hodnoty?
R: No, to jako těžko říct, já si myslím, že ani moc ne, že jako já jsem vždycky chtěla
ty děti mít, že pro mě ta rodina byla taková klíčová, jako spíš…nevím, jestli to je
přesně slovo hodnota, ale pobavilo mě samotnou, že když jsem jako začala mít pak
děti, tak jsem vlastně jako začala chtít bejt ta dobrá hospodyňka, že jako jsem byla
spíš na vejšce taková lehce feministická, když tam chlapci vyprávěli, že jako jejich
cíl, je uživit manželku, aby nemusela chodit do práce, tak jsem říkala, vy jste se
zbláznili, ne, co by…proč bysme měly sedět doma, my chcem taky chodit do práce,
no a byla jsem taková, že jsem byla jako taková hrdá, na že jsem taková tvůrčí a
kreativní a mám spoustu nápadů a elánu a že jsem tam jako měla třeba nepořádek,
tak jsem si říkala, hold jsem nepořádná, no tak prostě tady není vytříno jako, uklízej
jenom slepice, jo, že jsem měla takovouhle teorii, jakože jsem neměla ráda moc
takový ty úklidný ženský, co to musí mít doma tip ťop a spíš jsem byla takovej ten,
takovej ten jako do umělecka trošku týpek, kterej se šel radši někam pobavit, no a je
pravda, že samotnou mě jako šokovalo, že jsem jednou šla kolem Vánoc a viděla
jsem v antiku takovou figurínu, s takovou tou starou vyšívanou bílou zástěrou a já
jsem si tehdy řekla, jé, kdyby mi to tak Tomáš koupil k ježíšku, jakože manžel,
abych to dostala od manžela k ježíšku a pak jsem se vzápětí tomu rozchechtala,
protože jsem si říkala, tohle kdyby mi někdo koupil na tý vejšce, tak bych toho kluka
vyhodila, že jako se mi určitě změnily hodnoty teda v tom, jako že si myslím, že je
důležitý mít jakoby tu spořádanou rodinu a že vlastně opravdu to fakt jako je
v rukách tý ženský, že ta ženská prostě jako v podstatě, když to neudělá ona, tak to
asi jakoby neudělá nikdo, jo tak jako přebere část funkcí ten chlap, ale jako svým
způsobem třeba nerad, nebo zas to hapruje někde jinde, jako my se tak jako celkem
shodnem, ale jako myslím si, že možná kdybych neměla tak tolerantního manžela, že
by třeba tak spokojenej nebyl ten manžel, že třeba by mu vadilo víc, že prostě místo
toho, abych tam jako uklízela, nebo to tak jako uspořádala, tak že tam prostě jakoby
přijdu pozdějc z práce, než jsem třeba řekla, no, takže jako určitě takový to vědomí,
že prostě chci bejt jako na prvním místě dobrá máma, na druhým místě dobrá
manželka, hospodyňka a až na to třetím třeba ta podnikatelka, no.
J: Nevíte, jak vnímal příchod dětí partner, jestli se pro něj něco změnilo, nějak
zásadně?
R: No já si myslím, že pro nás to byl hroznej dárek, jako že jsme byli oba úplně
nadšený, že to bylo moc hezký, že jako vlastně, tak jako, ani bych řekla, že jsme
neměli potíže, že spíš naopak ty děti byly hrozně usměvavý, hrozně hodný, jako byly
opravdu fakt báječný, jako že to nebyly nějaký komplikovaný děti a hrozně hezky se
doma rozvíjely a byla to pro nás jednoznačně, spíš bych řekla, že jako předtím bylo
období, jako i toho partnerskýho vztahu ovlivněný tou snahou plodit děti a měli jsme
nějaký umělý pokusy a vlastně fakt jsem byla hodně v depresi z tohodle, já teda a od
tý doby, co mi přišly děti do života, tak mě to hrozně jako změnilo ten život
k hezčímu, vždycky jsem si říkala, ještě že jsme do toho šli docela takhle brzo,
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jakože vlastně ta práce byla taková určitá náhražka, bych řekla, že to nebylo, že by
mě to dělalo takovou šťastnou, ale furt jsem vlastně chtěla ty děti.
J: Takže práce byla takovou určitou náplastí?
R: Ano, ano, furt jsem makala, makala jako šroubeček, abych jako vlastně nemusela
myslet na takový ty třeba hlubší věci, no, takže nám se to těma dětma jednoznačně
jako zlepšilo, ale taky je to daný tou situací, že jsme předtím chtěli už, já nevím
kolik, asi čtyři roky jsme se snažili mít miminko, než přišel Adámek, nebo tři. No,
nějak tak, nebyla to tak hrozně dlouhá doba, někdo čeká třeba deset let, nebo takhle,
ale…
J: Vy jste v tom měli oba dva jasno, že není potřeba čekat, když jste šli do té adopce?
R: No, že jsme se v tom docela shodli, manžel taky jako říkal, že je klidně pro, že to
prostě, nějako jako nebyl ten chlap, co se toho bojí, jako opravdu to bylo spíš, ne že
naopak, ale on byl tomu hodně otevřenej.
J: Napadá mne, jestli jste se bavili s manželem o tom, než jste se o miminko začali
snažit, zda byste si případně pořídili dítě skrz adopci, často se tak stává, když už mají
manželé své vlastní děti odrostlé. Zda jste toto téma předtím, než se nedařilo
přirozeně počít, otevřeli.
R: Jo, jo, manžel tohle říkal taky, myslím si, že ještě než jsme úplně začali mít
komplikace, tak myslím si, že manžel říkal, že bysme si mohli třeba klidně dítě
adoptovat, takhle nějak to zaznělo, já si to úplně přesně nepamatuju, ale on to jako
připomněl nedávno. Říkal, že stejně v podstatě jsme tomu byli naklonění a to
rozhodování u nás bylo docela rychlý, jako my jsme i hodně cestovali předtím a mně
jako přijde, že když člověk vidí ty bezprizorní děti, na tom světě, že mi to tak jako
přišlo přirozený ta adopce docela, že jsem si tak jako říkala, dřív taky umřeli lidi, že
jo rodiče a byly bezprizorní děti a kdyby mi teď nějaký dítě zaklepalo na dveře, tak
se určitě o něho postarám, takže mi to přišlo, jakože ze začátku trošku ta adopce je
démonizovaná nějakejma spíš negativníma věcma, ale vlastně těch pozitivních
normálních věcí je tam taky spoustu, akorát se o tom tak moc nemluví. A to jsem
teda, v rámci práce vymysleli jsme sdružení právě na podporu informací o adopci,
jako mám takový jako svým způsobem výčitky, že furt něco musím tvořit a dělat, že
mi to nestačí bejt jenom s těma dětma doma a že si jako vždycky, když se uklidní
situace ve firmě, tak si vymyslím něco nového.
J: A to jste měla vždycky nebo to vnímáte víc, když jste s dětma?
R: Měla jsem to vždycky asi, měla jsem to vždycky, jako ty moje práce byly takový,
že mě opravdu bavily a zajímaly a tím jak jsem jako zažila takovej ten určitej úspěch,
že se něco začalo, rozběhlo a funguje, tak jako to člověka tak povzbuzuje, že jde
třeba dál v těch nějakejch nápadech.
J: Kolik je teď nyní dětem?
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R: Bude jim pět a šest za měsíc. Oba chodí do školky, Eliška teď bude předškolačka,
oni to tak jako rozlišujou, že ten předškolák už je takový jako, určitá funkce, že už
jako chodí do školky, aby se před tou školou naučila určitý věci.
J: A když byla Eliška menší, také jste to nějak kombinovali s chůvou a školkou?
R: No, Eliška začala chodit do školky o dost pozdějc, protože měly děti
mononukleózu a ona začala asi opravdu ve čtyřech. Adámek chodil už od těch dvou
a půl, ale jako to opravdu bylo tím, ten Áďa se mi zdál hrozně vyspělej, skoro jsem
měla pocit, že tu školku i jako potřebuje, že prostě byl v tom kolektivu v pohodě
s těma dětma a že mi přišlo, že se doma jako třeba nudí. A nevím, jestli to tak jako
byla pravda, no a ta Eliška byla delší dobu doma jakoby s tou chůvou, ono jakoby
bylo období, kdy já jsem nechtěla, aby mi chůva hlídala dvě děti najednou, protože to
bylo takový náročný.
J: Proč myslíte, že by to chůva nezvládla?
R: Ona už je starší paní, jako je pravda, že jsem šla na to dopoledne do práce a říkala
jsem si, no tak fajn, dneska nám paní uklízí, Jarka hlídá Elišku a Adámkovi platíme
školku, že jsem se jako na to, abych mohla jít do práce, na mě pracujou tři lidi,
jakoby další, na to, aby bylo všechno zajištěný, postaraný, protože to normálně doma
zvládne člověk sám, jakoby postarat se o ty děti a zároveň u toho dělat. Je určitě
důležitý mít nějakou relaxaci, protože jinak s těma dětma člověk opravdu snadno
zblbne, já mám pocit, že se mi tohle nikdy nestalo, že bych jako neměla sociální
kontakt třeba s někým jo, nebo že bych byla tak jako ponořená jenom s těma dětma.
J: Uměla byste si představit, že byste byla přibližně tři roky na rodičovské dovolené?
R: No teď přesně mám to dilema, protože myslím, že jakmile se narodí dvojčata, tak
skoro mám pocit, že mentálně nebudu schopná zvládnout nic jinýho jo, že to bude
přesně takový, že teď mám mnohem větší motivaci odbourat tu práci, protože mi
přijde, že jako Adámek bude v tý první třídě, bude potřebovat určitou péči taky, teď
jako všichni samozřejmě říkaj, že když se narodí ty sourozenci, ty miminka, tak
musíte opečovávat ty starší a vlastně jako nějak mi přijde, že se teď jakoby, je to
docela dobrý v tom, že teď ta moje práce je úplně nádherná v tom smyslu, třeba ve
středu sem za mnou přijde kolegyně, řekne mi, co je novýho a já si třeba čtu rukopisy
a jinak prostě už takový ty věci fakt můžou běžet beze mě, ale dá se říct, že zase
z toho nevypadnu jako úplně vůbec, ale že tam je o tom, že to budu řešit třeba jednou
za měsíc, že půjdu na procházku někam, třeba i s kočárkem jo, že ono se s těma
miminkama jako dá trošku pracovat, že oni když spí, tak člověk jako někam i zajde,
zajede, ale spíš jako si to chci plánovat, že to bude jenom když já budu moct a chtít,
protože fakt mi přijde hodně těžký, já jsem to měla, i když jsem třeba ještě studovala,
tak jsem začala pracovat a vím, že bylo pro mě hrozně těžký jakoby se soustředit na
tu jednu věc pořádně, jakože neumím moc tříštit ty věci do dvou a že jako si
uvědomuju, že čím víc jsem s těma dětma, tím víc mě to baví, protože člověk jako si
najede na nějakej ten režim, vím, kde jsme včera skončili, rozděláme si nějakou třeba
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výtvarnou práci a pak to můžem jakoby dodělávat. Jenomže když člověk to
kombinuje s tou prací, tak toho času, je tak málo, že je to spíš takový jako na přežití.
Přijdete domů ve čtyři, teď nějaký cvičení jako co maj oba logopedický, pak teda
začnem dělat večeři, jestli si stihnem půl hodinky pohrát a pak se jde spát jako, takže
mi přijde, že paradoxně čemu se víc věnuju, tak to mě víc baví. A neumím se jako
moc rozpůlit, neumím si to jako moc definovat. Teď to opravdu bude o přežití i
doma a jako, jak se to bude vyvíjet dál fakt nevím. Jako myslím si, že možná třeba
pak dopadne, že si ten jeden den v tejdnu pak jakoby třeba dám, někdo mi je bude
hlídat.
J: Hlídají děti také prarodiče? Podporují vás?
R: My máme smůlu, že máme už jenom, mně umřela mamka a umřel tchán, rodiče se
vlastně dali dohromady a jsou spolu, takže my máme takovou jako specifickou
situaci, že máme jako… Podporujou nás, dokonce je zaměstnáváme, vyřizujou
objednávky, vlastně i pracujou pro firmu, no, ale jako z jižních Čech, že to není, že
by pracovali z Prahy, no a fungujou úplně výborně v tom, že když jim řeknem, že
potřebujem hlídat, tak jako přijedou a hlídaj. A teď teda hlídaj fakt jako že jo, teď
tam to má na starosti babička, takže jako i taky jsem si říkala, že kdybychom je
neměli nebo nebyli třeba už tak akční, oni jsou jako, už jsou v důchodu, takže maj
volno a zároveň ten můj taťka jako třeba rád jezdí autem, jakože není problém pro
něho někam něco zařídit, přiject, no a prostě ještě můžou se postarat, uvařej a ty děti
jako obstaraj. A skoro bych řekla, že se mi líbí, jak je teď potřebujem docela hodně
teďko, že mi přijde, že je hezký, že vlastně mezi nima a těma dětma, tím pádem je
tam taky čím dál tím lepší vztah, když jako se člověk s těma prarodičema vidí jednou
za půl roku, že jo, tak tam ani ten vztah, třeba ty děti ani nemaj s nima. Ono to je
takový docela idylický, že se na sebe navzájem tešej a je vidět, že se milujou, že jako
je to v pořádku všechno.
J: Když vidím, jak prarodiče zapojujete i v práci, pravděpodobně nedocházelo
k nějakým nedorozuměním ohledně výchovy a toho, že při dětech pracujete…
R: No, nějak mi to jako nikdy nevyčetli. Musím říct jako, že by mi řekli, kdybys
radši byla doma a víc se starala o děti, to mi jako nikdy nevyčetli, ani bych řekla, že
mě přehnaně, taťka mě v životě nepochválil za nějaký moje úspěchy ve škole nebo
v práci, ten jako prostě je takovej, ne že mu je to jedno, prostě není to pro něho tak
životně důležitý, jako je asi radši, když jsem spokojená a zdravá, že jako vlastně tu
práci brali tak nějak, já nevím, už jako i moje studium, tak nějak tak to jde, tak to jde,
ale že by z toho byli nějak na větvi a nebo mi to nějak zakazovali nebo naopak z toho
byli nadšený, jako, přemejšlím, jestli, asi…Ta moje tchýně je hrozně dobrá v tom,
není to člověk, kterej by mluvil do věcí, takže ona vlastně, ani mi do toho nemluví,
že by jako a možná že třeba taky vidí, že se to tak nějak kloubilo, že jsem jako, asi že
kdybych měla tam nonstop nějakou paní na hlídání a nestarala bych se o děti, tak by
mi to asi taky řekli, ale myslím, že ten pocit ani jako nemaj. Navíc ta paní, co nám
jako hlídala, ta druhá babička, tak to je taková šílená náhoda, že to je vlastně
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dlouholetá kamarádka tchýně, takže to je vlastně rodinná přítelkyně a je pravda, že
taky jako ta zkušenost třeba i tý mojí tchýně je, že ten můj manžel byl vychovávanej
od půl roku, protože babička chodila do práce už od půl roku nebo od roka, nevím
přesně a on byl jako s paní takovou ze sousedství a ta babička, jako naše, ta to
považuje, že to byla tehdy pro Tomáše obrovská výhoda, že se mu věnovala, že ho
naučila všechno a že to bylo vlastně v pořádku, že si myslím, že takovej ten a mě
taky vlastně hlídala moje babička, od nějakýho půl roku, roku. Ty ženský tenkrát
chodily do práce dřív, nechodily až ve třech letech, takže jako pro ně to není, jako že
by bylo divný, že by člověk pracoval, když je dětem třeba dva roky.
J: A když jsou děti nemocný, tak to nějak s manželem pokryjete…
R: No záleží, jak jsou hodně nemocný, když jsou hodně nemocný, tak to jsem s nima
doma, to zase jako, je dobrý, že málokdy mám něco, tak jako že nemůžu jít do práce
a když jako, tak to prostě zruším anebo je pak prostě s tou paní na hlídání.
J: A současná práce, jak se vyvíjí nakladatelství?
R: No, mám teď skoro období, že mi to jako, nechci, aby to vyznělo špatně, ale že mi
to jako začíná bejt jedno. Jakoby já cejtím, že s tím teď reálně nic moc dělat nemůžu,
tudíž se od toho tak jako odpoutávám, chci donastavit s kolegyněmi ty plány, mít
jakoby roční plán a nějak aby všichni věděli, co maj dělat a to mám pocit, že ví. Jako
teď vlastně s příchodem jedné kolegyně se mi tam situace hrozně zlepšila a uklidnila,
protože je týmovej hráč a vím, že se tam beze mě domluví, že tam neprobíhaj nějaký
prostě kulišárny a že jako jsou tam ty holky, že vím, že to udělaj dobře, tak jako a že
nemám potřebu jako do toho zasahovat a vstupovat a tím to jako jsem vlastně
uklidněná a nějak jako vím, že to asi ovlivňovat nebudu. Tak jako budu si číst nějaký
rukopisy, nebo prostě uděláme finanční plán, abysme věděli, jakoby co čekat, jaký
by to mělo bejt, a pak si to zhodnotíme. Já bych řekla, že se docela daří a ono taky je
pravda, že ta firma je nějakým způsobem po těch sedmi letech, když přišel ten
Adámek, tak byla třeba dvouletá a že jako docela pak jsem měla určitý období, že
jsem se furt snažila přijít na to, jestli se nám vlastně daří dobře, nebo ne. Jak to
vlastně poznám, že ta firma prosperuje, jestli ji jako nedotuju třeba příliš z vlastních
zdrojů nebo vlastní energií, že kdybych třeba zaplatila nějakýho šéfa, kterej by chtěl
nějaký peníze místo mě, tak že by třeba ta firma nevydělávala takový peníze a tak,
takže vlastně jsem se docela dlouhodobě jakoby v určitým období soustředila na to,
jako nějak se to porovnat a udělat si nějakou analýzu, jestli jako jdeme dobrým
směrem, nebo se někam řítíme. A teď mám pocit, že právě jak je taková ta, že jsem
jakoby uklidněná už těma rokama, že vlastně vždycky to nějak dopadlo, vždycky to
nějak bylo, nemám pocit nějakých přebujelých nákladů, tudíž jako když se
rozhodneme správně, jakoby snad bude dobře, je to jako náročný odvětví, tím že se
vyrobí knížky a teď můžou zůstat na skladě, prostě firma může začít krachovat,
protože nebudem bej schopný splácet, ale jako myslím si, že to třeba nějakej rok
vydrží, že to není, že by teďkon se tam dělo něco jako tragickýho, že to nějak
dopadne.
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Hana - rozhovor číslo VIII
J: Co jste zaznamenala na své ose?
R: Já si myslím, že v mým životě je určitě několik rozhodujících bodů, který mě
ovlivnily. Ale jednoznačně jsem dala setkání, já myslím, že setkání strašně, ať už
jsou náhodná nebo nějaká cílená, ovlivňujou váš život, ať už soukromý nebo
profesní. U mě třeba, když se koukám na ten i soukromej i ten profesní, tak je to
setkání jak s mým současným partnerem, s kterým mám dítě, tak stejně tak setkání
s lidmi, s kterýma dneska vedu business a který mě dál vedou tou cestou toho
businessu, to je poměrně docela důležitý okamžik. To setkání jsou momenty, který
hodně ovlivňujou speciálně můj život, nejde až o takový ty věci typu, že bych něco si
někde nastudovala nebo dostávala se do nějakých detailů v rámci nějakého širšího
vzdělávání, ale skutečně pro mě to jsou určitý osudový setkáni s lidma, který ve
finále mě posouvaj někam dál. Jsou to určitě rodiče, který pak jakoby v mým životě
hrajou velkou roli v tom, že když se třeba podívám businessově, došlo k nějakýmu
setkání, které směřovalo k tomu, že když jsme s těma lidma založili společnost,
potřebovali jsme nějak fungovat, tak samozřejmě v těch mých dvaceti třech letech,
když se tohle dělo, tak ty rodiče byli asi takovou tou největší podporou a nemyslím
tím finanční, byla to hlavně taková ta psychická podpora toho, že ve vás věřili, že
vám samozřejmě finančně trošku pomohli, nebyly to nějaké znatelné částky a věřili
v to, že uspějete. Já jsem se k tomu stavila tak, že když jsem ve dvaceti třech letech
zakládala business, tak jsem si říkala dobře, půjčila jsem si od rodičů dvě stě tisíc na
půjčení, abych měla takové ty základní věci a i pro podnikání a věděla jsem, že když
to podnikání nebude fungovat, tak dejme tomu ve čtyřiadvaceti, pětadvaceti to skončí
a já se nechám zaměstnat a ty peníze jim vrátím, takže jako tohle je docela dobrý
období na to, když je člověk mladej, tak nemá ty povinnosti a závazky vůči rodině
své vlastní a může se chovat dobrodružnějc, takže pro mě to určitě bylo to, že vlastně
po jakémsi setkání, když to vztáhnu na tu práci, pracovním, přišly pak etapy teda
těch rodičů. Tak určitě to mi pomohlo v tom, abych vůbec to podnikání rozjela a
nějak fungovala. Pak si myslím, že takové období je, že vlastně jste na takové té
životní sinusoidě, kdy jste nahoře, kdy se vám daří a kdy to funguje a to je takovej
ten nejhorší bod, protože pak je ta cesta dolů z tý sinusoidy a víte, že když jste dole,
tak musíte se zase dostat zpátky někde na ten vrchol s tím, že veškerá ta práce nebo
ten úspěch, já to vidím tak, je hrozně podmíněnej tou dřinou v tý práci. Dělat ten
business slušně a být schopen skutečně tvrdě pracovat, pak se vám zadaří, tomuhle já
věřím, není to až o těch konexích, není to o tom, jakou máte strategii, jak fungujete
v rámci týmu, ale skutečně je to o tom opravdu pilně pracovat. S tím, že samozřejmě
takové ty up’s and down’s, který se týkají osobních vztahů, ať už to jsou rodina,
partner, tak ty se dějou všude, víceméně zas tolik neovlivňujou tu vaši práci, co jako
podle mýho názoru hodně ovlivní ženu a její práci, je narození toho dítěte. Takže
všechny tyhle ty tři věci se setkaj, že dítě je něco, co mě ovlivňuje pozitivně, ale
samozřejmě to dítě sebou nese jakýsi najití, vybalancovat, zkombinovat ten osobní a
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pracovní život tak, aby člověk mohl fungovat. Musí se to brát, že člověk není úplně
ve všem perfektní v tu chvíli, protože jak se vám narodí to dítě, tak kus toho mozku
přestane úplně fungovat a na to žena v businessu není zvyklá. Když fungujete a
podnikáte, tak prostě pořád přemýšlíte nad tou prací a ve chvíli, kdy se narodí to dítě,
tak aspoň umíme, i ze zkušenosti pár dalších kamarádek, je to o tom, najednou prostě
ty hodnoty se přehodí a je to velmi přirozený a biologický jev, není to něco, co by se
stávalo každýmu, takže to ovlivnění tím dítětem je samozřejmě obrovská radost,
změna, ale samozřejmě v tu chvíli i vaše přemejšlení vůči tý práci, se musí změnit.
Já beru ten rozhovor hodně tak, že se bavíme hodně o té pracovní jakoby stránce,
klidně mi vstupujte jakoby do rozhovoru.
J: Já jsem Vám do toho nechtěla vstupovat…
R: Já jenom, že jsem začala velmi rychle, tak jsem si říkala to, co mě vždycky
napadne… Takže, tohle já vidím takový zásadní, co tu práci dokáže ovlivnit, ale
samozřejmě, to dítě to je zase jenom věc, která je, nebo věc, je to vstup do toho
života, kterej je jenom časově omezený, až to dítě povyroste, je s ním míň starostí,
tak už zase to fungování je nastavený úplně jinak, ale je to určitý, ovlivněnej bod
v mým životě.
J: Abych se časově zařadila, máte jedno dítě a to se Vám narodilo kdy?
R: Před dvěma lety.
J: Zmínila jste, že důležitá místa jsou pro Vás setkání, kdy jste se setkala se svým
partnerem?
R: Před pěti lety, on už mě vlastně potkal, kdy samozřejmě v období, kdy už jsem
měla firmu, fungovala jsem, takže pro něj to, že i jsem se k tomu stavila trošku jako
ta máma, k tý práci jinak, než jiné ty matky, že nejde ze dne na den opustit tu firmu,
ve chvíli, kdy ji vlastníte, máte padesát, šedesát zaměstnanců a musíte nějak
fungovat, ty kanceláře jsou i v zahraničí, takže jako majitel té firmy není možné toho
nechat být a jako tam nebýt, takže se musí najít ten balanc toho, že musíte být
v kontaktu s tou firmou, samozřejmě omezeně, ale nedá se říct, že prostě bych si
řekla a teď dva roky budu na mateřské, ani nechci, nejde to, prostě člověk ztratí tu
niť, všechno jde dál, všechno má svůj vývoj, jsou nové služby, noví lidé v kanceláři,
tam je určitej kontakt, alespoň v mém businessu potřeba.
J: Říkala jste, že se automaticky změní hodnoty, mohla byste nějak popsat jak? Jaké
hodnoty jste měla předtím, než jste vůbec o dítěti přemýšlela, že přijde do Vaší
rodiny a jak se to změnilo poté?
R: Já bych asi řekla o jedný zajímavý změně, není to úplně hodnota, ale deset let,
nebo dejme tomu šest let, se soustředíte jenom primárně na svoji práci, je to to
hlavní, co v životě máte, co vás baví, co vás prostě uspokojuje, ale taky do jistý míry,
na mě to působilo tak, že v tý práci jsem byla hodně omezená, hodně zaměřená
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prostě jenom na tu svoji práci, pracovně dosti vytížená. Takže jakoby mně už v tý
hlavě nezbejvalo moc prostoru na něco dalšího, na nějakou kreativitu,
sebevzdělávání, další, mimo třeba můj obor a tak dál a je pravda, že najednou s tím
dítětem a určitým zpomalením toho fungování, tím, že jsem předelegovala spoustu
práce na kolegy, tak najednou se mně vytvořil prostor na to využít, opět začít bejt
trošku kreativnější, takže mě najednou začali napadat nové věci pro firmu, nové věci
k expanzi, nové služby a to jsou věci, který mě dřív ani nenapadaly, protože jsem na
to neměla kapacitu. Prostě člověk funguje, funguje a vůbec už neřeší pak tu možná
kreativnější část toho a tohle si pamataju jako jednu z věcí, která pro mě byla hodně
zajímavá, že najednou jsem měla ten čas doma, kdy jsem s tím dítětem byla, který
spalo a vlastně v klidu, tak najednou přemýšlet i trošku globálnějc o tý firmě, než
jenom o těch konkrétních věcech.
J: Když jste měla prostor pro kreativnější přemýšlení, říká se také, že vytížení lidé
často přehlíží potřeby své, případně partnerské, jak to bylo s vámi, partner pracuje
v podobné oblasti?
R: Ne, můj partner je v úplně jiném businessu, takže, co se týká třeba, máme
společná témata na téma business a vůbec jakoby vedení lidí, ale samozřejmě, stejně
tak jako on nevidí do těch detailů mého podnikání, těch služeb, tak já nevidím tolik
do těch jeho. Bavíme se o tom, ale velmi na takové obecné úrovni. Ale já si myslím,
je hrozně důležitý, aby třeba, musím zaklepat, že se u nás nestalo, že to já jsem si to,
co vy říkáte, docela dost uvědomovala, že prostě nejde ani když je ta práce partner a
já, tak ani když je ta práce, dítě, partner a já, opomíjet toho partnera, prostě musíte si
vždycky najít čas na něj, musíte si dát jeden večer v týdnu, kdy, jasně, nejde to hned,
když se dítě narodí, ale po určitých měsících prostě to, že si jdete sami sednout a
najdete si chůvu, která to dítě pohlídá a najednou komunikujete a bavíte se večer
sami, je strašně důležitý. Já si myslím, že spousta vztahů na tohle docela dojede díky
tomu, že ty dva nekomunikujou, anebo už komunikují jenom o těch běžných věcech,
dítě, domácnost, práce, ale je potřeba se bavit i o těch ostatních věcech a to prostě
doma nezvládnete, televize, rádio, četba, do toho telefony. I prostě si myslím, je
hrozně potřeba pro každou ženu si skutečně najít čas s tím partnerem, my třeba do
dneška máme to, že jednou za dva měsíce jedeme sami na prodlouženej víkend,
někam na čtyři dny, protože potřebujeme bejt sami, věnovat se sami sobě, bavit se,
řešit ty věci a usměrnit si asi i myšlenky a mít takový ten vlastní klid. Nehledě na to,
že je občas potřeba si vyjet jenom s těma holkama, bez těch dětí a manželů.
J: S partnerem jste se potkali před pěti lety, rodinu jste tedy založili po třech letech…
Zajímalo by mne, co rozhodlo o tom, že jste se cítili být připravení, případně zda
tomu předcházelo nějaké domlouvání, kdy je ten správný čas.
R: Určitě ne, u nás ne, u nás to bylo prostě tak, že jsme si víceméně řekli, že jsme
spolu docela dlouho. Dítě bylo něco, co určitě jsme plánovali, nikdy jsme se o tom
nějak víc nebavili a nějak jako velmi nenásilnou formou jsme řekli jo, tak si prostě
zkusíme, jak to vyjde. Rozhodně to nebylo přemejšlení, já rozhodně nejsem člověk,
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který tyhle věci nějak zvlášť koume a přemejšlí nad tím, takže jakoby pro mě to bylo
tak, jo dobře, chceme dítě, jasně, tak nějak jsme si to řekli a jestli otěhotním za rok,
za měsíc nebo za dva roky nebylo úplně jakoby to nejdůležitější u nás, proto si
myslím, že se to stalo hned první měsíc, to tak přišlo, když nad tím člověk
nepřemejšlí a neřeší to, tak to jde nejsnáž.
J: Předpokládám, že partner je také časově vytížený
R: Tak jako je, ale už má trošku jiné fáze firmy, už má přece jenom větší klid a
trošku pohodu, než třeba mám já. Přeci jenom, pro mě ta práce je pořád náročná,
protože spoustu věcí řeším já anebo i firemní partner, já tam nejsem sama. Ale můj
životní partner má, asi i rád udělá víc čas na vlastní koníčky a sporty než třeba já, já
mám tu práci a rodinu a ten sport tam občas zasahuje, ale tak jako, možná ráno mezi
půl sedmou a sedmou, kdy jako je na to čas, takže on už je trošku v takový ty
vybalancovanější části života než já, já to ještě furt mám tak nějak všecko
dohromady.
J: Můžete jednoduše popsat, jak vypadá Váš běžný den poté, co se Vám narodila
dcera? Změnil se Váš režim dne výrazně? A jak jste si přerozdělili s partnerem péči a
běžné starosti dne?
R: Tak základ je mít paní, která vám uklízí doma, aspoň jednou týdně, to je takovej,
to bych řekla takovej základ, že pak se s partnerem nedohadujete o tom, co kde není
uděláno a hlavně, ty čtyři hodiny za ten úklid radši strávíte prostě jakkoli jinak
příjemně s tou rodinou, než s tím úklidem, ale myslím si, že to bylo docela takový
přirozený, že do dneška se tak nějak vykrýváme v tom, kdo vlastně dceru hlídá,
samozřejmě mám chůvu, protože nejde udělat, to pracovně dělat tak, aby dopoledne
hlídal partner a odpoledne hlídala já, myslím si, že co je znát, je to, že samozřejmě
dřív člověk měl víc času mimo tu práci sám na sebe jo a to je to, na co ta ženská
naráží pak v tu chvíli, kdy pracuje a má tu rodinu, tak najednou míň toho času je ještě
na ten život svůj, ať už je to ten sport, ať už je to ta kosmetika, ať už je to ta
kadeřnice, ale pořád je potřeba na to myslet a na úkor něčeho to podniknout a musí
se každá rodina rozhodnout, jestli to je na úkor tý práce, nebo na úkor třeba toho, že
ta chůva bude o hodinu dýl hlídat dítě a vy teda tu hodinu strávíte cvičením a to si
myslím, že to… já to mám teda tak, že je to spíš na úkor tý práce a nebo většinu těch
věcí doháním prostě o víkendech, kdy právě zase funguje víc ten partner, že se
můžeme střídat ať už tím, že on si jde zacvičit, já hlídám, pak zase si jdu zacvičit já,
on hlídá. U nás je ta výhoda, že docela dobře fungují babičky, že tohle je fajn, že
máme docela dost prostoru i sami na sebe, že to je určitě výhoda, kterou spoustu
ženských nemá. Ale je to zase na každý ženský vždycky, jsou prostě ženy, který
najdou chůvu na full time, pondělí – pátek, od devíti do šesti, do sedmi a pracujou,
jsou ženy, který tý práce nechají a řeknou si, tak a teď nebudu dělat a jsou ty, který
se to nějak snažej balancovat a samozřejmě prostě v tu dobu, když balancujete, tak
už nejste nikdy perfektní, už v tý práci to není tak to ono, což je jasně, protože už
nemáte ten čas na to chodit večer s klientama na eventy a přes den bejt v práci.
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Prostě to jde, ale už to nejde v takovym rozmezí a v takový velikosti jako když jste
svobodná nebo bezdětná a pracujete.
J: Když byste měla popsat režim dne, jaký je?
R: Já si myslím, že se to odvíjí od toho, jestli ráno jdu něco dělat pro sebe, takže
když jdu, tak je to mezi šestou, půl sedmou vstát, do těch půl osmý, do těch sedmi,
do osmi víceméně jdu, já nevím, si zacvičit. Jdu si zaplavat nebo pracuju doma
kolikrát ráno. Po cestě z fitka, když ráno jedu, tak nakoupím snídani, přijedu v osm
domů, doma vstávaj, takže spacifikovat rodinu, nachystat sebe, tak nějak dítě trošku
na ty denní aktivity a kolem deváté, půl desáté přichází chůva a já si odjíždím do
práce a jsem tam do těch pěti, pondělí až čtvrtek. Pátky teda se snažím nepracovat,
ale samozřejmě k tomu jsou kolikrát ty večerní akce s klientama nebo nějaké eventy,
na které je potřeba jít, takže musíme hlídat, když je hlídání večer, což samozřejmě
může zajistit partner nebo ta chůva, takže si myslím, že tam se hodně posunulo to…
Za prvý ten ráz toho, že v pět přijdete domů, že to máte takhle nastavený, že
najednou nemusíte, jako to bylo dřív, tehdy to bylo prostě šest, půl sedmá, půl osmá,
že to člověk moc neřešil a teď víte, že zase na vás čeká někdo, kdo má konec tý práce
v pět a taky jede domů za svojí rodinou, jako ta naše chůva a už je to hlavně o tom,
že v pět přijedete domů a vypnete telefon, tyhle věci neřešíte do práce. Ale
samozřejmě ty pátky a tyhlety večery musíte někde napracovat, buďto pozdějc večer
nebo o víkendech, takže jakoby to není o tom, že se to zastaví v těch pět, ale když jde
pak Eva spát, malá spát, tak v těch devět je čas na to udělat jídlo na další den nebo jít
pracovat, prostě se bavit s partnerem nebo někdy prostě chcete ležet u televize a
čučet na nějakej sitcom nebo něco takovýho, co prostě zrovna je, takže si myslím, že
to je to, co se změní, že najednou jakoby ten čas, kterej dřív jste věnovala všemu
ostatnímu, věnujete tý rodině, pak to co je potřeba děláte ještě navíc, takže někdy
v noci nebo brzo ráno nebo o těch víkendech.
J: Jsou různé způsoby péče o dítě, říkala jste, že Vám hlídá dceru chůva, pak jsou ale
i jesle, babičky,… Co považujete za ideální model péče?
R: Já si myslím, že je to kombinace, to hrozně záleží na tom dítěti, pokud máte
opravdu živý, aktivní dítě, který je relativně dopředu, tak si myslím, že není problém
v těch dvou, dvou a půl letech, to dítě ve dvou a půl letech do té školky, aspoň na
nějakej part-time, ne samozřejmě na full-time, což i já teď hodlám v těch dvou a půl
letech dát malou do školky, protože prostě potřebuje tu společnost. Myslím, že je to
zajímavý spíš pro jako takovou tu, vaší diplomku, já nevím, jestli se tím chcete
zaobírat, já jsem třeba byla hodně na konferencích women in business, kde se setkáte
s názory Britek, Švédek, Češek na vůbec tadyhleto sociální uspořádání co se týká
mateřské dovolené, nebo rodičovské. Když pojedete do Turecka, tam ta žena je na
mateřské šest týdnů, někde je dva měsíce a tady vlastně může být se zajištěním
pozice té v práci, místa v té práci, i po třech letech. Je hrozně zajímavé sledovat na to
názory těch žen podnikatelek, kdy samozřejmě oni se staví do pozice, ty cizinky, že
by se tady měl změnit ten systém a změnit systém toho, že opravdu spousta těch dětí
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v těch dvou a půl letech je zralá na tu školku a potřebuje ten sociální kontakt, ale
prostě ty mámy, když by šly po těch dvou a půl letech do práce, tak samozřejmě ta
máma nehce jít na ten plnej úvazek úplně a je problém najít částečnej na to, aby vám
zaplatil tu školku nebo tu chůvu. Mně se to říká trošku jinak, protože vydělávám jiné
peníze, ale je to prostě ten obecný problém v tom, že a já právě na to argument, co
jsem měla vůči těm jeslím, změnit systém je strašně běh na dlouhou trať, to se tady
nezmění za pět let, ale musí se změnit přemejšlení toho zaměstnavatele, že prostě oni
viděj benefit v tom, když zaměstnám ženu na mateřské dovolené, ale už ty ženský
chtěj jít kolikrát v jednom roce dítěte do práce, třeba na patnáct hodin týdně, deset
hodin. A já zaměstnávám několik maminek na mateřský, to jsou prostě fakt super
zaměstnankyně, jsou zkušený, organizovaný, nemusíte jim nic dlouho vysvětlovat,
protože prostě znaj, najdou si ty informace, maj ten time-management a to je si
myslím strašně jakoby, daleko jednodušejc zacílit, nebo získání týhle změny je spíš
to, aby ty zaměstnavatelé viděli benefit v tom zaměstnávat ty ženy na tý mateřský, je
to třeba trošičku dražší, než když si vemete někoho jinýho na part-time, ale vrátí se
vám to v tý profesionalitě toho člověka. A tohle je to, co prostě já vnímám ve svým
okolí, mám spoustu kamarádek, který by chtěly dřív do práce a prostě dělaly dřív
asistentku, ale teď vám nevezmou asistentku na part-time, že jo, tak aby jí zaplatili
dostatečně peněz na to, aby zaplatila deset tisíc měsíčně za chůvu. Ale ve spoustě
firmách jsou takový programy, v těch velkých firmách, mezinárodních korporací, ale
v těch středních větších českých firmách tohle prostě moc není a vidím to i já, takže
je pak hrozná škoda, že ty ženský fakt z toho vypadnou, chtěj jít třeba i zpátky v tý
dráze aspoň na chvíli. Vnímám to tak, že já osobně vidím tu kombinaci tý práce a
toho žití, bytí s tím dítětem jako docela dobrou volbu, protože spousta žen, který jsou
full time doma, jsou fakt frustrovaný z toho, že jsou celý dny s tím dítětem. Pak
přijde večer ten manžel, kterej si chce taky odpočinout, nebo kolikrát taky má tu
práci ještě večer, nebo něco, samozřejmě jsou na něj naštavaný, jak to, že není doma,
nepomáhá, není s dítětem, naprosto to, jako jasně. Já bejt pondělí až pátek pořád
doma se svojí dcerou, to už taky nemáte pak co vymýšlet, co nějakej program, jako.
Půlroční dítě toho tolik nepotřebuje, ale dvouletý už jo, to potřebuje nějakou aktivitu,
proto je právě fajn, když už máte i tu školku, nebo nějaké další aktivity, kam to dítě
můžete dát, kde zase něco dělá. Takže opravdu je zase i dost žen, který už jsou…jako
přemejšlení nad druhým dítětem je pro ně ne, protože absolutně jsou už vyřízený
z toho prvního po dvou letech, samozřejmě budou doma tři roky a rozhodně nechtěj
další tři roky o dalším dítěti slyšet, protože chtěj jít do práce a zase normálně začít
žít. A myslím si, že to je díky tomu, že jsou full time doma a jsou ty, který jsou
šťastný a vyhovuje jim to, určitě. Jako myslím, že tyhlety, který maj aspoň částečný
ambice, aby mohly něco dělat, tak pro ně je to největší problém, protože takovejhle
žen je fakt spousta.
J: Četla jsem, že je nezanedbatelné množství žen, kterým se objeví v době rodičovské
dovolené deprese…
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R: Oni jsou furt samy, jsou s tím dítětem, vůbec se nerozvíjí, ani co se týká té
společnosti, v tý firmě… Ráno se oblíknete, učešete, namalujete, jdete mezi lidi nebo
si něco hezkýho koupit na sebe do tý práce, to strašně ovlivní přemýšlení, nebo
vůbec ten optimismus tý ženy.
J: Jak jste to měla konkrétně vy, na mateřské a pak na rodičovské? Dodržovala jste
období šestinedělí?
R: Já myslím, že docela jo, tohle jo, já jsem ten půl rok dělala relativně málo, takže
opravdu, primárně ten půl rok a pak jsem se ten další půl rok, až rok dejme tomu,
celej rok a půl pomalu do tý práce vracela. Ono z toho nikdy nevypadnete, jste na
mailu, na telefonu ale samozřejmě, že jde chodit víc a víc do tý práce, nejdřív prostě
jdete na dvě dopoledne, tři dopoledne, záleží, jaký lidi máte kolem sebe. Když máte
štěstí na supr chůvu nebo na ty babičky, můžete si to dovolit víc, záleží na tom, jestli
dítě je zdravý, jestli kojíte, nekojíte, to všecko hraje prostě svoji roli. Ono prostě se
na tom nedá moc plánovat, můžete mít mimčo, který jako nebude moc spokojený a
bude prostě rok fakt obtížný a bude potřeba s ním bejt, nebo i samotný vám se to v tý
hlavě změní potom porodu.
J: A babičky, to je určitě důležitá pomoc, nevím, jestli jste původně z Prahy…
R: Já z Prahy nejsem, ale partner tady má rodiče, to je určitě velká pomoc tady, i
když teda nejsou v důchodu a pracují, ale určitě na ty večery přijedou nebo i o
víkendech si berou malou, ale já jsem k tomu vždycky přistupovala trošku tak, že
ona k nim začala jezdit v osmi měsících a spát u nich, takže ona je fakt zvyklá docela
hodně cestovat, měnit prostředí, nebyla navyklá jenom na mě, takže se nestávalo, že
by byly hysterický záchvaty, když odejdu z místnosti, ale díky tomu, že pořád byla
takhle obklopená mezi lidma, takže nebyla fixovaná jenom na mě.
J: Pravděpodobně také ovlivňuje, v jakém modelu rodiny jste vychovaná Vy nebo
Váš partner, jak se k výchově staví prarodiče, nedochází k nějakým názorovým
střetům?
R: Myslím si, že ne, já si myslím, že já, tak i můj partner, pocházíme z velmi
podobných rodin, naštěstí nás minuly rozvody, takže vnímáme tu rodinu velmi stejně
a to že dneska ty metody tý výchovy jsou určitě jiné, než byly před těmi třiceti lety,
tak si myslím, že to tak nějak berou s určitým přirozeným respektem, ale
samozřejmě, když pak oni hlídají tu svoji vnučku, tak si ji vychovávaj podle sebe,
což teda samozřejmě není úplně totožný s tím naším stylem. Ale jako to člověk
nemůže řešit, to pak jako zase oni nemluví do toho mně, tak já do toho vyloženě
nemluvím jim, když je u nich na víkend a furt ji rvou sladký a prostě může všecko,
takže jako to prostě hold takhle je, já jsem ráda, že si ji vezmou a že jsou všichni
spokojený.
J: A ona je spokojená nejvíc.
R: Přesně, pak ji musím tak tejden dávat zase do kupy.
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J: Jak konkrétně si rozvrhujete s partnerem péči o malou? Říkala jste, že partner má
teď víc času pro své záliby…
R: Jako u nás je to tak, že většinou, já když přijedu domů třeba v těch pět, tak mám,
dostanu jako nějaké aktivity, třeba na tu hodinku, hodinku a půl, než třeba přijede
partner a pak děláme věci nějak společně, buďto jsme doma, nebo jsme někde
v parku, někdy ne, že se taky večer domluvíme, že on nebo já se vystřídáme, že on
zase přijede domů na půl šestou a je s ní ten večer a jako třeba dneska zrovna je ten
případ, kdy mám docela hodně schůzek, vím, že potřebuju skončit dýl a když zase
v práci nejsem, takže potom přijedu na tu pátou domů, kdy si to můžu zařídit a kde
jsme večer do těch sedmi, když prostě já přijdu a pak má zase on má ty svoje zase
nějaké třeba sportovní aktivity, takže co je velká výhoda, když potřebuju třeba
v pátek jít na tři hodiny do práci, on jde a není problém ji pohlídat, buď si veme do
kanceláře nebo něco, takže zase v tomhle tom ta flexibilita určitě je. Ale nemyslím si,
že se na tomhle tom dá stavět, skutečně pro tu spolehlivost je lepší mít chůvu
vždycky, protože ani ty babičky, ani ten partner, nikdy nebude spoleh na ně, ne
v tom, že by se o ně nepostarali, oni se postaraj perfektně, ale ta starost, kdy můženemůže, protože já si v práci nemůžu dovolit to, že se s nima domluvím, ale oni
nakonec řeknou, hele, já teď z nějakejch důvodů najednou nemůžu, protože se mi
něco změnilo, ale když někoho platíte a máte chůvu, která to bere jako svoje
zaměstnání, tak, když řeknu, aby tam byla v osm ráno, tak tam prostě bude, nebo
když řeknu támhleto, tak to prostě je. Což u těch lidí z vlastního okolí, ty spíše jsou
na to hlídání příležitostný, že vyloženě, když by nemohli, tak si zacvičit hold nepůjdu
nebo nepojedu támhle a proto z mý praxe nebo z mých zkušeností skutečně na koho
se můžete spolehnout, je tenhle typ lidí, který si zaměstnáváte.
J: Když jste mluvila o balancování mezi osobním a profesním životem, kdy člověk
nemůže dělat věci na sto procent, co by pomohlo tomu, abyste se v té pozici cítila
líp?
R: Nic, já si myslím, že nic nepomůže, že je to přirozený, jako já si myslím, že to je
naprosto přirozený, když děláte něco na sto procent, tak najednou už s tím dítětem už
to nemůžete udělat dobře, může se teda říct, nebudu dělat ty práce a budu se jenom
primárně věnovat dítěti, pak jo, ale když to chcete kombinovat, tak vám prostě, už
vám určitý věci začínaj unikat, přijde vám to, že třeba s tou chůvou udělá první krok
a že je, ježíš, že jsem u toho nebyla, ale prostě tak to je, prostě nemůžete v tu chvíli
být prostě perfektní ve všem, ale já si myslím, že pro ty děti, já to vnímám tak, pro to
dítě není to tak jakoby, Eva, když ráno odcházím z domu, tak nebrečí že jdu pryč do
tý práce, prostě to tak bere, že ty rodiče jdou ráno do práce, že přijde tady teta, budou
si spolu hrát, budou mít nějaký svý programy, takže takhle to bere a myslím, že tím
rozhodně nestrádá. A naopak, pokud máte opravdu dobrou chůvu, tak a řeknete, jo,
já bych byla ráda, kdyby se s ní nedělo tohle a tohle, tak to nebude dělat a bude to
respektovat. Prostě to balancování je fakt těžký a potýká se s tím spousta ženskejch, i
těch, co jsou od rána do večera v práci, tak musej mít podle mého názoru, mít
přirozeně vnitřní pocit, že je škoda, že s tím dítětem nejsou. A hlavně to slyšíte,
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hlavně slyšíte to, že vám říkaj v okolí ty starší lidé, strašně rychle to uteče, užívejte si
ty děti dokaď prostě můžete, dokud jsou takhle malí a to je to, co vám v tý hlavě
najednou, že s ní prostě nejste. Myslím si, když se to dá, u nás, když třeba kolikrát
celá rodina ve čtvrtek večer odjedeme a vrátíme se v pondělí ráno nebo v neděli
večer, tak jsme všichni spolu ještě docela hodně intenzivně. Pak teda dobře, čtyři dny
v týdnu hlídá někdo jiný, ale ráno do devíti jste s ní a pak večer od těch pěti, takže
pořád, a já přijdu z práce v pět domů a kamarádka, která je třeba celý den s dítětem,
tak už v pět se jí nechce nic dělat, že už je to podvečer, pro mě je to o tom, že já jdu
ještě támhle a jdu s ní klidně ještě na to plavání, jdu s ní ještě támhle do parku,
protože prostě jsem přišla z tý práce a chci si ji užít, takže jakoby nepřemýšlím nad
tím, tak už je večer a musím vařit a musím tohleto, prostě jsem aktivní a věnuju se jí
v tu chvíli. Takže si myslím, že a neříkám to jakoby kvůli sobě, ale nevidím tuhle
kombinaci jako špatnou věc.
J: Jinak byste to asi nedělala…
R: Asi ne, asi bych, kdyby mě to trápilo a stresovalo, tak bych asi tu práci musela
nechat a prostě nedělat ji a věnovat se jenom tomu dítěti. Což jakoby nejsem úplně
ten typ a proto si myslím, že právě je lepší, nebo pro mě tenhle modus. A je dobrý
občas udělat, že v tejdnu skončíte dřív, ve dvě, ve tři a jste s tím dítětem, takže je to
takový variabilní.
J: Co pro Vás práce znamená, jaký má význam?
R: Je to určitě radost, jako já si myslím, že mě to obrovsky naplňuje a je to, asi jo, to
je úplně nejlepší definice, je to radost, když něco zkvítá pod vašima rukama, že máte
zaměstnaný lidi, který tam jsou spokojený, že prostě ta firma někam směřuje, i když
máte ty ups a down, kdy máte prostě vidět, že je to špatný a ty chvíle, kdy je to
strašně supr, to prostě k životu patří a do jistý míry taková ta finanční jistota je něco,
co vás v životě docela uklidňuje, není to o tom, že prostě si teda můžete dovolit
drahý auta, velký domy a já nevím, co všechno, je to spíš o tom, že dneska vidím
výhodu toho, že prostě jsou určité služby, které si potom můžete zaplatit. Můžete jít
třeba, teď se mi zrovna stalo, dcera potřebovala k lékaři, já jsem ji potřebovala rychle
vzít a vzala jsem ji prostě do soukromý kliniky, kde teda samozřejmě zaplatíte to, ale
je to na čas, krásně se k ní chovaj, nečekáte s ní v ordinaci prostě dvě hodiny a
dostanete tam hračku, takže jako poprvé jsem ji zažila u doktora, kdy neřvala a to je
něco, co vám umožňujou i ty finance, který jdou z toho podnikání, můžete cestovat,
můžete si prostě s těma dětma dovolit trošku jinej typ dovolený, než třeba jindy. Ale
jako je to určitej jakoby komfort ve službách, což vám umožní ty finance, ale jinak se
myslím, že jako primárně ta práce, že mě to naplňuje.
J: Říkala jste, že se práce vyvíjí a má různá období, pro podnikatele je často dítětem,
které roste. Jakou roli měla práce ve Vašem životě před narozením dcery, cítíte
nějaký rozdíl? Například před deseti lety a dnes?
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R: Tak před deseti lety, to hrála, ta práce hrála prim, jako to bylo všecko pro mě.
Dneska je to tak, že já když jsem v práci, tak opravdu nemyslím na nic jinýho, než na
tu práci stoprocentně a když jsem doma, tak stoprocentně myslím na to dítě. Jako
nestává se mi, že bych v práci přemýšlela, v práci prostě nepřemejšlím nad ničím
jiným, než nad tou prací a takže jako v tomhletom to nešidím, samozřejmě
v takovým tom globálním řešíte víc, to radši pojedu asi na delší dovolenou, vemu si
větší volno, protože chci bejt víc se svojí rodinou, ale jakoby v zásadě se to mění, ten
vztah k práci se nezměnil, mění se to množství času, který jí můžu teďkon dávat jo,
ale ten vztah je víceméně pořád stejnej. Když vás to jeden den opravdu baví a dělá tu
radost a druhej den vás to absolutně štve a říkáte si, že já radši nejsem doma na
mateřský, ale to si myslím, že je prostě hrozně přirozený, že jsou prostě okamžiky, že
u nich si říkáte je, že já nejsem radši doma, ale pak to samozřejmě předčí spousta
takových pozitivních věcí, který vyplývaj z tý práce, no.
J: Dá se to tak striktně oddělit, že když jste v práci, myslíte na práci, a když jste
doma, myslíte jen na rodinu?
R: U mě jo, já to tak mám, já skutečně když jsem v práci, tak ani neřeším jako
vyloženě soukromý věci, jako samozřejmě zvednu telefon nebo tak, ale vůbec nad
tím nepřemejšlím, takže mně se normálně stává to, že já když si ráno řeknu, jo
potřebuju udělat nákup, tak si na něj vzpomenu, až když jedu z práce. Já si na to přes
den vůbec nevzpomenu, na tyhlety potřeby ty domácnosti, jo, jako vůbec. Ale to zase
každá žena to bude mít trošku jinak, jo, ale u mě je to opravdu takhle. Jo taky si
samozřejmě jdu na oběd, tak zavolám domů, co holky dělaj, co zrovna maj v plánu,
teď vidím, že jsou venku, ale to je celý.
J: Když jste říkala, že Váš rodinný život začíná kolem paté večer, až na pátky, máte
ještě dost energie, abyste zajišťovala běžné věci jako nákup, příprava večeře,…
R: Večer už nemám energii, ale jo, já si myslím, já jsem spíš ranní člověk, já toho víc
zvládnu ráno než večer, pro mě třeba až v deset hodin vařit něco, to jediný co dělám,
když fakt potřebuju dělat něco do práce, tak třeba pracuju do půlnoci, nebo do jedný,
protože to musím dořešit. Ale s tím jídlem a vařením, to jsou věci, který se člověk
naučí dělat rychle, jednoduchou nějakou lehkou kuchyni, kterou prostě zvládne.
Myslím že, když jsem s tou Evou, kdyby byly dvě děti, pak přijde partner, tak se to
mění, každej den je trošku jinej v tom, co děláte, ale v zásadě se mi akorát
prodloužilo, že chodím dýl spát, dřív stávám, jinak jako a já jsem spáč, takže pro mě
to docela problém je.
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Chantal - rozhovor číslo IX
R: Tak, datum mýho narození, dneska jsem tady, je to zvláštní, ale dneska mám ten
pocit, opravdu intenzivní a ještě chci říct, že já tím, že mě psychologie hodně baví,
tak já se zabývám zejména sama sebou, protože je to takový nejpřirozenější a strašně
si se sebou povídám a jako furt všechno zkoumám, proč to dělám a proč jsem udělala
tohle a tak, takže, opravdu mám ten pocit a hodně jsem se jím zabývala, že se cejtím
za polovinou svýho života, přestože to nebude odpovídat třeba tomu času, tak ten
pocit takovej mám a ten pocit přišel přesně ve chvíli, jak už je to dlouho, asi tři
tejdny, kdy jsem přestala kojit Liu. Je to pravděpodobně poslední dítě, s manželem
jsme se rozhodli, že už víc dětí nechceme a tím, že jsem přestala kojit, tak jsem si
nějak začala uvědomovat, že to, k čemu je ta žena od malička vychovávaná a já jsem
nikdy nebyla vychovávaná, jako tvoje poslání je plodit děti a budeš matkou a
podobně, takovouhle histerii nemám, ale přeci jenom jednoho dne začaly tikat ty
hodiny a řekla jsem si, tak, profesní život mám na nějaký úrovni a teď by mělo přijít
to dítě a měla jsem to jaksi před sebou a věděla jsem, že si teda musím najít otce těch
dětí a že pak budu rodit ty děti. A to poslední kojení nějak prostě udělalo tečku za
tím, k čemu jsem od nějakýho věku teda jako šla. A opravdu jsem přemejšlela,
k čemu jako teď ta žena spěju a zjistila jsem, že už mě čeká jenom ta menopauza.
Všichni se tomu smějou, když to někomu říkám, ale ten můj pocit takovej je, ano,
bude tady, že teď budu vychovávat ty děti a budu sledovat, jak rostou a budu
průvodce jejich životem, to všechno je moc hezký, ale jako žena se cejtím, že jsem
něco naplnila a že teď jsem opravdu na druhý straně už. A takový to všechno, cejtím
to strašně za sebou a úplně jako když vyjedete z vesnice a máte za sebou tu značku
konec, tak to mám teď já. Zatím nevím, jestli z toho jsem smutná, nebo ne, ale určitě
teď, že bych začala bejt šťastná, jako happy, mám to za sebou, tak to ne, je to spíš do
takovýho toho negativního modu. Ale je to jako opravdu můj pocit sobeckej, ten můj
pocit, jako je to o mně. Čili se cejtím za polovinou, tu polovinu jsem asi naplnila
přesně ve chvíli, kdy jsem porodila Liu, tady se narodil Tobias 2007, ve 2006 jsem si
vzala Radka, ve 2003 jsem se s Radkem seznámila. Já ho tam uvádím asi proto, že si
myslím, že pro tu práci ten partner, vaší práci, je důležitej, chceme o něm mluvit, je
rozhodně součástí mýho života a upřímně říkám, že já jsem v roce 2003, možná o
chvilku dřív, ale prostě jsem si uvědomila, že můj desetiletej vztah, kterej jsem tu
měla, byl sice úžasnej, absolutně splnit to, co v tom věku jsem potřebovala, byla to,
jak bych to řekla, prostě v tu dobu ten vztah byl na místě, ale jednoho dne jsem se
probudila a řekla jsem si, tohle je můj úžasnej kamarád, ale určitě to není otec mejch
dětí a všechno, co ten vztah měl dát, tak to ráno jsem si řekla, je konec. A vůbec to
nebylo, absolutně jsme se nehádali, prostě jsem opravdu cejtila, že už tam není co
brát, že ta miska je úplně prázdná a že už není a že musím odejít.
J: V jakém slova smyslu to nemohl být otec Vašich dětí?
R: Měla jsem úplně jinou představu, strašně jsem věděla, jak má vypadat otec mejch
dětí. Jak bych to řekla, on mě nezajímal moc úplně, jako on jako člověk, otec, ale
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věděla jsem, co potřebuju pro ty děti, věděla jsem, jak chci, aby žil, věděla jsem jaký
by měl mít hodnoty, věděla jsem, co bych chtěla, aby jim dával, věděla jsem
geneticky, jaký bych já chtěla mít děti.
J: Geneticky? Z jakého pohledu?
R: No, že jsem třeba chtěla, aby to byl podnikatel, aby měl takovej ten pocit, že
nechce bejt zaměstnanej, protože tam vnímám docela jako rozdíl, u lidí, který jsou…
Všichni jsou potřeba, já to jako neodsuzuju, ani jednu, ani druhou stranu a všechno
má svoje pro a proti, ale věděla jsem, že chci, aby byl ten, kterej bude chápat mě, že
já podnikám, přijde mi, že lidi, který podnikaj, jsou mnohem odvážnější, že víc jako
riskujou a to jsem chtěla, aby měl, aby se nebál. Chtěla jsem upřímně, aby byl
relativně úspěšnej, já jsem ještě vychovaná tak, že si toho chlapa musím nesmírně
vážit a musím se k němu dívat trošku vejš, než jsem já a tím, že já jsem docela jako
něco udělala, tak jsem věděla a ten můj bejvalej přítel, to byl spolužák, takže jsme
byli tak nějak na stejno a ještě on šel vždycky tím zaměstnaneckým směrem,
klasickým a proto jsem věděla, že je to bezva kámoš, že ten vztah měl smysl, my
jsme si hodně rozuměli a bylo to hodně už potom jako bratr a sestra. Byli jsme spolu
deset let, takže ten vztah byl, jak bych to řekla, úplně to bylo strašná symbióza,
všechno bylo skvělý, procestovali jsme spolu svět. Na tu dobu, na tu část života mně
to naprosto sedlo, co jsem prožila s tím člověkem, ale prostě jak jsem řekla, konec,
v tu chvíli jsem věděla, že už není kde brát. Poměrně jsem měla jasno o tom otci,
dneska se tomu s manželem smějeme a on říká, tys měla prostě tabulku, ty sis dělala
screening a takhle sis odškrtávala a docela jsem i v sobě měla takovou jako
představu, nakolik procent musí bejt ten dotazník splněnej, věděla jsem, že se nesplní
úplně na sto procent, s tím jsem počítala, ale kdyby to třeba kleslo pod šedesát
procent, tak jsem věděla prostě, to neprojde.
J: Myslíte si, že jste na to šla víc racionálně?
R: Určitě jsem na to šla racionálně a říkám to jako otevřeně, já jsme věděla, nechci
svůj život vést takovým jako hazardním způsobem, abych to hnala jenom přes to
srdce. Jsem možná racionální člověk a věděla jsem, že to srdce, že občas to právě
vede úplně jiným směrem, to jsem měla ten vztah s tím prvním přítelem a že si
nemůžu dovolit i vůči mým budoucím dětem riskovat a nebrat ten vztah racionálně.
A že ta láska, určitě se tam nějak objeví, pokud si toho člověka budu vážit a nechci
říct, že jsem si Radka nebrala z lásky, ale věděla jsem, že si ho nejdřív chci najít a
pak zkusím, jestli se do toho člověka umím zamilovat nebo ne. A Radka jsem znala
už dřív, přes kamarády, ale nějak jsme se nestýkali. No a jednoho dne, když jsme
seděly s kamarádkou, tak ona říkala no, a co teda budeš dělat, ty ses teďka rozešla
s tímhle tím, já říkám, no teď začnu hledat otce svejch dětí. A shodou okolností, na
nějaký titulní stránce v časopise, byl Radek, protože s ním byl rozhovor někde. Já
říkám, třeba tohohle kluka já znám, ne moc teda, ale přes nějaký kamarády, párkrát
jsem se na nějakým flámu potkali, třeba ten, hezky píše, dobře mluví, tak jsme se
hrozně smály a já jsem do toho šla, z takový jako, uvidíme. A poslala jsem Radkovi
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email, Radek mi na něj odpověděl, že si vzpomíná, že se známe a měli jsme pár
schůzek a docela to jako začalo fungovat, ale upřímně říkám, taková ta láska, kdy
nevidím, neslyším, přišla tak po třech měsících. A do tý doby jsme se scházeli a
povídali jsme si a jako poznávali jsme se a já jsem si asi nějak podvědomě
odškrtávala tu tabulku screeningovou, no a po třech měsících jsem prostě propadla
úplný jako lásce a měla jsem tam takovej ten rok, kdy opravdu jsem měla na počítači
otevřenou jeho internetovou stránku a měla jsem pocit, že jsem mu blíž, takže jako
jo, bylo to tam a po třech letech jsme se vzali. Otevřeně říkám, že ten počátek byl
takovej jako racionální, protože nechci hazardovat svým životem a svejch dětí.
J: Do jaké míry jste hledala manžela pro sebe a manžela jako otce svých dětí?
R: Bylo to především pro ty děti. Když bych to měla nějak třeba i v procentech
vyjádřit, určitě i já jsem chtěla právě manžela, abych si ho vážila, aby byl taky nějak
relativně, teď myslím úspěšnej, nejenom protože třeba vydělává peníze, to pro mě
nebylo ani tak důležitý, ale abych ho mohla obdivovat, já potřebuju toho chlapa
obdivovat, no a takže já bych to řekla takových sedmdesát na třicet, ve prospěch těch
dětí. A i jsem říkala, i kdybychom se třeba někdy měli rozvíst nebo něco, tak já jsem
prostě chtěla, aby ty děti měly geneticky, aby moje děti byly prostě geneticky dobrý,
abych věděla, že to není nějakej Vašek z Nuslí, kde by tam nic jako nebylo a pak
jsem i chtěla, aby ty děti si svýho otce mohly vážit, aby k němu vzhlížely a podobně.
Takže asi jsem byla ale především upnutá na ty děti a jako i o mně to bylo, abych
opravdu věděla, že to bude mnou obdivovanej člověk.
J: Je pravda, že první vztah a pokud trvá deset let, když se ta žena ocitne sama a
kdyby měla dalších deset let čekat, v určitém věku to jde pak rychleji…
R: To už se nedá, to bych musela začít v patnácti někdy, pak to jde rychlejc a prostě
je to ve správnou chvíli na správným místě, se dá říct a občas říkám, kdo v tu chvíli
ke mně třeba by se nachomejt, tak měl relativně velký šance stát se otcem mejch dětí,
protože jsem prostě na to teď byla připravená, ale to si myslím, že jako je v každým
věku, že prostě ten první vztah, tam to bylo o tom, ukončili jsme školu, budeme
poznávat svět, člověk v tu dobu má úplně jiný priority, na děti jsem vůbec nemyslela
a proto i říkám, že kdybych třeba Radka a jakože já už jsem ho znala, třeba pět let,
ale nějak jsme se jako nestýkali příliš, že kdybych ho znala, tak to tam vůbec
nemuselo propuknout, protože já jsme v tu chvíli potřebovala jinýho partnera, já
jsem chtěla žít jinej život před těma dětma.
J: Říkala jste, že jedním z důvodů, proč předchozí vztah skončil, byla Vaše touha
založit rodinu, ale právě s tím správným partnerem, byla jste na to připravená. Měl
stejnou představu i Váš současný manžel, že do toho jdete, abyste měli děti.
R: Vůbec, vůbec, upřímně on nebyl připravenej na to mít děti, on si myslel, že tak
třeba ještě pět, šest let počká, chtěl žít ten život toho nezadaného muže, ale jak on
řekl jednou: „Já jsem věděl, že tebe chci za matku svejch dětí, a když si tě nevemu
teď, tak bych o tebe přišel,“ takže on to musel, jakože risknout.
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J: A je pravda, že kdyby si Vás po těch třech letech nevzal, že by o Vás přišel?
R: Nevím úplně, jestli by o mě přišel, ale já jsem opravdu věděla a zase, možná
v tom byla jako chladná hlava, já jsem i počítala, kolik chci mít dětí, kolik je mi let a
abych je přivedla nějak na svět ve slušným mým věku, mým stavu, asi by o mě úplně
nepřišel, ale nebylo by mi to úplně příjemný. A možná by ten vztah potom třeba
skončil, protože bych se možná chovala nepříjemně, neadekvátně, že bych ho třeba
do těch dětí tlačila, že bych, já jsem ho zatím netlačila, mně to docela i jako vyšlo,
ale rozhodně jsem to byla já, kdo naznačil, pojďme se vzít a pojďme mít děti.
Nežádala jsem o ruku, to ne, ale ten tlak tam asi nějakej byl a i si vzpomínám na
jednu chvíli, že jsme byli s přáteli někde a jeden kamarád Radkovi řekl, požádej ji o
ruku teď, nebo o ni přijdeš. Takže možná to tak bylo cejtit, že mu to už i ty kluci
říkali. Nicméně Radek ještě úplně připravnej nebyl. Říkal, že to taky bylo takový pod
tlakem.
J: A co Vás dostalo do toho stádia, že jste věděla, že jste připravená na to mít děti?
R: Zrovna jak všechno analyzuju, tak tenhle pocit jsem vůbec neanalyzovala, asi to
vycházelo nějak z těla, nějaký takový ty, já nechci říkat ty hodiny, ale prostě jsem si
řekla, co teď v tom životě, cejtila jsem, že ten život už, ten směr, kterej nabírá, by
teďka měly přijít ty děti, že všechno, co bych dělala jinýho, než mít ty děti, by bylo
jenom nátahování nějakýho stavu, ale opravdu jsem tam cejtila takovej zlom, jako
ukončeno. Deset let jsem se věnovala businessu, budování nějaký jako kariéry, nebo
jsem pracovala sama na sobě a věděla jsem, že už je hotovo, že i ten věk už mně
jasně říká, že bych měla začít hledat otce těch dětí, protože jsem si nechtěla vzít
někoho po roce, tak jsem říkala aspoň ty tři roky, abych ho poznala, potom rok jsem
těhotná, pak ty děti, pak chci dvě a takový to bylo, možná na tý časový lince jsem si
to uměla představit dopředu a věděla jsem, že teď přišel ten čas. Předtím jsem byla
zaměřená na sebe, po všech směrech, i sebe sama, neustále jsem se něco učila,
chodila jsem po všech možnejch přednáškách a tak, cestovala jsem a věděla jsem, že
tam pak už je konec, že už to stačí, možná bych třeba uměla, já nevím, rok dva, ty
hodiny nebyly až tak hrozný, ale uměla bych třeba dva roky natáhnout, ale pak už
jsem to počítala s ohledem na ten věk.
J: Když bychom se dál posunuly na té Vaší ose, máte tam svatbu, co pro Vás
znamená?
R: Svatba pro mě byl opravdu moc hezkej den a nejsem žádná ta holčinka, co se chce
vdávat, ta princezna, vůbec, takhle to neznamená, ale byl to prostě zlom. Vnímám to
jako když se překlopila druhá půlka života, ta odpovědná, ta, kdy jsem začala bejt
dospělá a i dneska jsem z toho překvapená, že mě děti vnímaj jako dospělýho
člověka, mně to jako vnitřně úplně nejde, ale věděla jsem, že tam se to láme a že já
třeba mám opravdu velmi silnou představu, že se v životě nechci rozvíst a doufám,
že to nebude číst Radek, ale on to ví, že já bych uměla, neříkám odpustit, ale
tolerovat hodně věcí jenom proto, abych zachovala to manželství, takže pro mě ta
svatba byl opravdu jako začátek druhý etapy života a navíc jsem si teda brala chlapa,
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o kterým si myslím, že to umíme spolu vést až do konce. A hlavně že je to jako
správná volba, když bych se podívala, co je na tom trhu, tak jsem se svojí volbou
spokojená.
J: Vidím, že to vnímáte hodně skrze etapy…
R: Ano, ano, to je pravda.
J: Probíhalo po svatbě nějaké „vyjednávání“, nebo jste počítali s tím, že chcete
potom založit hned rodinu?
R: Neprobíhalo, neprobíhalo a jak bych to řekla, bylo to vedený z mý strany, protože
já jsem prostě věděla, po svatbě není na co čekat, ta svatba nebo manželství má za
úkol přivést děti, já bych asi nutně si nemusela brát chlapa, kdybych hned nechtěla ty
děti, zase, možná je to hrozně studený a racionální, ale abych si vzala někoho z lásky
a teď spolu budeme pět let žít jako manželé a budeme si užívat ten manželskej stav,
to bych neměla, to bych si ho asi nebrala, to si můžeme užívat stejně a manželé
nebejt. Já jsem věděla, že je to důležitej krok pro ty děti, zase aby to mělo formu, já
jsem takovej jako strukturovanej člověk, aby to mělo tu formu, aby se nenarodily
jako do nějakýho partnerství, to pro mě není, takhle já založená nejsem, takže ano,
hned jsme udělali ty děti.
J: Když říkáte, že jste taková strukturovaná, myslíte, že to vychází z Vaší rodiny? I
co se týká výchovy i Vašeho tradičního pohledu, že byste se například nechtěla nikdy
rozvést.
R: Tak že bych se nechtěla rozvést, to určitě vychází z rodiny, moji rodiče jsou spolu
čtyřicet let, jsou oba k sobě první partneři, takže my jsme vždycky byli taková
uzavřená silná rodina, takže to určitě jo a jako, proč to mám, jestli to je geneticky,
tohle je třeba jedna z věcí, kterou já se docela zabejvám, teď nevím, jestli vám to
bude připadat směšný nebo ne, ale různý takový ty typologie osobnosti a podobně, ty
různý eneagramy a takovýhle věci a mně to docela baví a tam si myslím, prostě ano,
od malička jsem takto vybavená, že jsem teda strukturovanej člověk a můžu to mít
po tátovi trochu, protože máma takhle strukturovaná není a moje sestra taky není
strukturovaná, prostě takhle jsem se narodila.
J: Pokud se vrátíme k době, kdy jste se s manželem rozhodli mít děti, jak to změnilo
Vaše jednání, zaznamenala jste nějaké změny? Jaká jste byla předtím, než se Vám
narodil syn.
R: Do tý doby, než jsem byla těhotná, tak tam bych tu změnu opravdu neviděla, jako
rozhodně jsem víc na to dítě myslela, věděla jsem, že teď je období, kdy pracujeme
na dítěti, ale zatím jsem se chovala furt stejně.
J: A z pracovního pohledu?
R: Ne, vůbec, úplně stejně.
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J: Pak máme na ose narození syna…
R: Narození syna Tobiho pro mě úplně přirozená věc, to co jsem si jenom tak v sobě
vysledovala, by bylo taky možná pro vás zajímavý. Když jsem byla těhotná s Tobim,
jako první to dítě, tak jsem na to dítě úplně zapomínala a věděla jsem, že je to o mně
– a já jsem těhotná a já prožívám něco úplně novýho, mě hrozně baví prožívat nový
věci, nový zkušenosti a vlastně bejt těhotná je nová zkušenost, chodíte úplně k jiným
doktorům, děláte jiný věci. Když se chodí k zubaři, tak chodíme k zubaři od svejch
nějakejch tří let a všichni víme, co nás tam asi čeká, ale tohle bylo pro mě úplně nový
a teď jsem přesně sledovala, jaký se dělaj testy a jak oni pozorujou to dítě a tak, ale
pořád to bylo o mně, já jsem byla těhotná a všichni se věnovali mně, já jsem i říkala
často, když jsem rodila, tak jsem pořád věděla, ano, já budu jednou rodit, jsem
zvědavá, jak ten porod bude probíhat, jaká to bude zkušenost, těšila jsem se strašně
na tu zkušenost, jako kdybyste měla třeba prvně skočit padákem, tak se taky těšíte na
to, co prožijete, tak já jsem se těšila na ten porod, jako co prožiju, jaká to bude nová
zkušenost a velice silně vnímám sekundovou myšlenku, když potom teda vyskočilo
to dítě, že jsem si řekla, no jo, vždyť ono vlastně mělo vyskočit to dítě, já jsem na něj
jako opravdu zapomněla, ale nejenom jako v porodu, ale během porodu a během
těhotenství, to dítě bylo jaksi jenom nějakým nástrojem pro to, abych byla těhotná a
abych prožívala ty nový zkušenosti a abych potom rodila a když teda jako vypadl,
tak jsem si říkala, no jo, vždyť ono vlastně se mělo narodit to dítě a teprve, když se
narodil, tak jsem věděla, že teda jsem vlastně chtěla dítě, ale to těhotenství bylo teda
o mně, na rozdíl od druhýho, kdy tím, že ta zkušenost už asi byla druhá, už jsem teda
věděla všechno, co mě čeká, tak už mě to nějak moc nezajímalo, naopak mě
obtěžovalo bejt těhotná a strašně jsem chtěla to dítě a pořád jsem říkala, kdyby mně
někdo nabídl injekci, že mi to těhotenství umí zkrátit, ale dítě bude v pořádku, tak to
vemu. Těhotná mě nebavilo bejt a chtěla jsem to dítě, takže i možná kdybysme to
hodně rozebrali, tak mě teď napadá, že třeba jsem ani nutně nechtěla to dítě, asi jsem
chtěla prožitek toho mateřství, možná. Možná v tom životě jsem cejtila, že se mám
posunout někam dál a kam ta žena, kolem tý třicítky, se má posunout, že jo…
J: Jakým způsobem to probíhalo po narození syna? Co se změnilo?
R: Absolutně změnu jsem nečekala a upřímně můžu říct, že z mýho pohledu ta
změna nebyla nijak velká, já jsem na to byla hrozně připravená, já jsem to měla tak
nějak v sobě všechno vymyšlený, že mě to nějak nepřekvapilo, zajímavý tam u
Tobiho bylo, že jsem v pátek přišla z porodnice a v pondělí už jsem seděla
v kanceláři, měla jsem dohodnuto s maminkou, že maminka bude vozit dítě, jezdila
každý dvě hodiny na kojení do kanceláře a navíc, chodila jsem tam na čtyři hodiny
denně, takže se to dalo zvládnout. Proto pro mě ta změna nebyla ani velká, to dítě
jsem si užívala, já jsem věděla, že se nebudu bát mít dítě, nějak jsem to uměla
přirozeně, některý matky řešej, že se toho bály, aby mu neublížily, aby uměly kojit a
podobně, vůbec jsem s tím neměla problém, úplně jsem ho přijala, jak několikátý
dítě v řadě. Tam vůbec problém nebyl, ani psychicky jsem necejtila, jako veliká
změna, možná asi jednou nebo dvakrát jsem si řekla, aha, on už je tady s náma
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napořád, to už nejde vrátit, jako, koupíte si něco, zvířatko a řeknete, hele, mě to
nebaví se o něj furt starat, on nám komplikuje život, pojď, odneseme ho někam. Tak
to jsem si párkrát uvědomila a byl to novej element v tom životě, v tom bytě
najednou je něco, co se hejbe, křičí a vy si říkáte, je to tady, už to tady bude pořád,
tak to trvalo třeba půl roku, ale nebylo to jako špatnej pocit. Co bych zcela otevřeně
tady chtěla říct, že velkej problém měl Radek. On o tom už dneska může mluvit,
tenkrát nemohl, ale pro Radka, občas muži řešej svatbu, že se neuměj srovnat s tím,
že jsou jako teda zadaný, to Radek vůbec, to říkal, že bylo v pořádku, ale to dítě, to
ho jako vzalo hodně. Takže pokud má bejt ta vaše práce o mně, to co já jsem tam
prožívala, bylo totální nepochopení Radka, já jsem v tu dobu Radka vůbec neuměla
číst, po týnhlectý stránce, strašně mě to překvapilo, protože my jsme doposud neměli
žádný rozmíšky, hádky, žili jsme si oba svý životy a upřímně si myslím, že jsme žili
spíš vedle sebe, než spolu, do toho dítěte. Uměli jsme si vyhovět, oba jsme strašně
pracovali, naprosto jsem chápala, že třeba mi zavolá, řekne já dneska nemůžu domů,
musíme něco dokončit, přijdu pozdějc. Běžně jsme se scházeli na nějakým večírku,
že jsme si řekli, tak ty tam přijdeš v devět, já tam přijdu v jedenáct a tak nějak to
bylo, ale teď, když jsme měli to dítě, tak já jsem vyžadovala řádnou rodinu. Je tady
to dítě a budeme chodit domů hezky na šestou a budeme spolu večeřet a budeme
prostě dělat tu rodinu, no a ani jsem nebyla taková ta semetrika, co chce, aby se otec
podílel na výchově a aby koupal, ale jak jsem zase asi ten strukturovanej a formální
člověk, prostě je rodina a rodina je tatínek, maminka a to dítě, tak prostě musíš bejt
doma. No a Radek, naopak ještě s tím měl velkej problém a teprve teď si uvědomil,
do čeho vlezl a že teda je konec toho života, kterej prožíval celej předtím, kterej mu
relativně vyhovoval a možná teprve teď si uvědomil, že vlastně nebyl úplně
připravenej, když kejvnul na tu svatbu, protože ta svatba pro něj nebyla až taková
hrozba zase jako to dítě. A opravdu rok jsme, rok to trvalo, přesně rok do chvíle, než
jsme, než Tobi začal chodit, úplně si to uvědomuju a řekl táta. A ten rok byl opravdu
jako špatnej, upřímně, hádali jsme se, Radek nechodil domů, protože prostě nechtěl
bejt doma a nechtěl, ne že by tam byl ode mě tlak, jako musíš chovat, přebalovat a
koupat, to vůbec ne, ale on říkal, já jsem tam viděl to, co teď mám žít a já jsme to žít
nechtěl.
J: Z jakých důvodu bylo potřeba, aby tam manžel byl, když se nemusel účastnit
rituálů souvisejících s péčí o dítě? Byla to opora, nebo…
R: Je to hrozný, ale asi ne, já jsem oporu nepotřebovala, já jsem se cejtila hodně
silná, já jsem si jako všechno obstarala sama okolo toho dítěte, ale prostě mně přišlo,
že nemůžeme žít ty starý životy, nebo formu těch starejch životů, teď máme tu
rodinu, zase je to v tý struktuře, rodinnej život vypadá jinak, jo a když to úplně
přeženu, jenom abych udělala asi nějakej obrázek, on má přijít domů v šest, on má
políbit tu ženu, on se má potěšit s tím dítětem, ona má proběhnout večeře, on mi
bude říkat, co prožil v práci, já mu budu říkat, co jsme prožili tady s chlapečkem a
pak jdeme nějak koupat, ale on nemusí u toho bejt, on si může klidně pracovat na
počítači, vykoupu já, ale, život tý rodiny jsem chtěla a on chtěl žít pořád ten starej, to
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znamená, je jedno, kdy přijdu. Já jsem nechtěla žít ten starej život, ale na druhou
stranu mně možná připadalo, jakým právem on si ho žít ještě může. Já jsem ale
nechtěla chodit domů večer, já jsem chtěla bejt s tím dítětem a bylo mi to hezký a já
jsem neměla a to vím určitě, že nemůžu bejt na mateřský klasicky, proto jsem
chodila denně na čtyři hodiny do kanceláře, ale stačilo mi to, těšila jsem se na to dítě
a pak jsem byla i s tím kočárkem na těch procházkách.
J: Neprobíhaly před dítětem nějaké partnerské promluvy, přípravy na dítě, když jste
už věděla, že jste těhotná?
R: Ne, příprava tam nebyla, teď jseš těhotná, dobrý, potřebuješ něco…ale pořád si žil
ten svůj život a já jsem ani nic nechtěla, já jsem hodně samostatná, oni některý ty
chlapi a to mi je vždycky divný, jak doprovázej tu ženu na ty ultrazvuky a podobně,
tak to já jsem jako neměla, mně to přišlo vždycky divný, jak tam seděj a držej se za
ty ruce, mně to přišlo šílený. Přiznávám, že Radek na nějakej třetí ultrazvuk šel, ale
zase jenom a i to vzniklo od něj, já jsem říkala, jako klidně pojď, mně to nevadí, že
bych se třeba styděla, abys viděl, jak mi tam jezděj po břiše, to ne. Na druhou stranu
nepotřebuju to, nevyžaduju to, ale on měl potřebu, že to nějak ty chlapi asi dělat maj,
slyšel to od těch kamarádů, ale říkal, že to nebylo nic zajímavýho, že ani si
neuvědomoval jako, koukáme na tu televizi, jak je tam to naše miminko, že to jako
neměl. A co se týká porodu, Radek byl u porodu Tobiho, u porodu Lii už nebyl, u
porodu Tobiho byl a opět to bylo, já jsme říkala, když půjdeš, mně to vůbec nevadí,
nemám s tím absolutně problém, když nepůjdeš, je mi jedno. A on chtěl jít a říkal, že
už by to nikdy neudělal.
J: Odůvodnil to nějak?
R: No, on teda říká, na hrubej film do kina taky nepůjdu dvakrát. Říkal, to není
prostě pro chlapa, to si má ta ženská a jako porod neprobíhal nijak šíleně, úplně
standardně a já tím, jak zase mám tu disciplínu, tak já nemůžu křičet, já musím
všechno prožít sama, jo, takže on ani mě neviděl v žádných situacích, že bych křičela
a měla s tím nějakej…Ne, prostě, jenom mě to bolelo a tak jsem si tam chodila.
Říkal, že cejtil bezmoc, nemohl dělat nic, ten chlap je tam opravdu jak voyaer jako,
nic se od něj nevyžaduje. A že si myslí, že to je něco, co patří jenom do toho života
ženy, že je to tak spojený s tou ženou a s přírodou, že by tam ten chlap asi bejt
neměl, rozhodně jako už to vidět nechce. A zase nikam nekoukal, že by úplně něco
sledoval, ne, seděl tak, aby nic neviděl, byli jsme tam jako spolu, ale už ne a proto na
porod Lii nešel. Ale ten první rok po tom narození byl opravdu problém.
J: Kdy se to objevilo, že je nějaký problém, hned po porodu? Nebo byly nějaké
fáze…
R: Ne, vůbec ne, já jsem i respektovala, že třeba se, že se stane, že někdy bude muset
bejt v práci dýl, ale ono to bylo nějak strašně často a protože Tobi se narodil
v březnu, tak to léto se ještě nějak přežilo, nebo jsem to možná nepozorovala, tím, že
to bylo celý nový, ale rozhodně od nějakýho září jsem začala jako si říkat, něco je
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divně, něco je, mně to prostě nevyhovuje takhle, on žije pořád stejně, on nic
nezměnil, notabene chodí domů ještě pozdějc. My jsme spolu prožili nejmíň těch
hodin během toho roku, než jsme prožívali, když jsme byli svobodní nebo bezdětní,
já jsem říkala, to není normální tohlencto a začala jsem o tom víc mluvit a protože on
sám ještě neuměl přesně popsat ty stavy, jenom věděl, že prostě s náma asi bejt
nechce, že mu strašně nastavujeme zrcadlo toho jinýho života a tak prostě mi jenom
říkal, mám strašně práce, nemůžu přijít domů a byl i nepříjemnej. Na mě byl takovej
jako neurvalej, já jsem kojila, takže, ale já jsem nikdy neměla nějaký hormonální
nahoru až dolů, ale přeci jenom jsem prostě chtěla bejt s tím manželem a chtěla jsem
jako bejt s tatínkem toho úžasnýho malýho chlapečka, chtěla jsem, aby nás měl
všechny rád a on nás v tuhlenctu dobu jako až ňák extra rád neměl. No a já jsem mu
jenom říkala, že to pochopím, ale ať mi teda řekne, co se děje, chtěla jsem o tom
mluvit, asi jako to ženský maj a on ty pocity neuměl popsat, on je neměl v sobě
vypřemejšlený, protože chlapi asi obecně se v sobě nepiplaj tolik, aby si v sobě
analyzovali ty věci a Radek je ještě extrémní typ, kterej když se něco nevede nebo by
mohl nebýt sám se sebou spokojenej, tak to úplně strčí do kouta a nebude se na to
koukat a nebude to analyzovat. Takže od toho září opravdu tam docházelo ke
konfliktům, kdy já jsem teda už pochopila, že se něco děje a říkala jsem, tak pojďme
o tom mluvit, co se stalo. A on nemohl, úplně to vygradovalo o Vánocích, kdy tolik
vánočních večírků snad ani v Praze nebylo, který všechny Radek absolvoval. No a
Tobi začal v lednu chodit a řekl, táto a ze dne na den se to zlomilo, ze dne na den. A
říkal Radek, že prostě potřeboval čas se s tím srovnat.
J: Zpětně to vidí?
R: Zpětně to naprosto vidí, úplně i vidí ten, to období, umí ho ohraničit, umí mluvit o
těch pocitech a ví, že to bylo hrozný. On třeba, protože teď, co jsme se vzali, tak
bydlíme v jiným bytě, předtím jsme bydleli v jeho bytě, takovým jako
staromládeneckým a když jsem pak už byla skoro v poslední fázi těhotenství, tak
jsme se stěhovali do tohohle většího bytu a Radek měl strašnou potřebu utíkat do
toho bytu, takže třeba o víkendu on mi řekl, že má strašný práce, že by potřeboval o
víkendu pracovat a nešel do kanceláře, šel do toho svýho bytu. A to všechno, když
dneska vidím a když o tom můžeme mluvit, tak bylo jasně vidět, že utíká zpátky do
toho bejvalýho života. No a opravdu po roce se to zlomilo a já jsem se trošičku bála,
že až se narodí Lia, jestli se nám to nebude opakovat, ale vůbec se to neopakovalo.
J: Ještě před tím, než jste čekali druhé dítě, bavili jste se o tom, zda se můžete bát,
jestli nepřijde podobné nepříjemné období?
R: Bavili, ale asi v legraci, protože on už o tom mohl mluvit, tam je ještě nutno říct,
že Radek nebyl úplně jako přirozeně nastavenej na to mít druhý dítě, tak to zase bylo
trošku ode mě, protože Radek je jedináček a myslel si, že druhý dítě není úplně
potřeba. No a já jsem věděla, že chci druhý dítě, ani ne kvůli sobě, já už jsem byla
ukojená, ale já jsme věděla, že kvůli Tobiasovi. Zase vím, že to dítě by mělo mít
sourozence a bylo by mi líto, kdyby neměl, takže to druhý už bylo spíš pro Tobiasee,
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aby někdy, pak žili spolu, aby měli rodinu i oporu, i když rodiče třeba potom
nebudou. A asi rok mně trvalo, od chvíle, kdy jsem si řekla tak a teď budeme mít
dítě, druhý, tak jsem asi pak opravdu rok na tom musela s Radkem pracovat, ale
nebylo to nějak násilně, protože ještě to nějak nehořelo, v těch mejch představách, já
jsem si dala docela širokej limit, ale Radek byl nastavenej, že druhý dítě ne. Ale
nakonec řekl, že jako ano a pak už to probíhalo v pořádku a k druhýmu, přestože
k porodu nešel, ale já jsem to nevyžadovala, strašně se už na tu Liu těšil a prožívá
s ní dneska úplně něco jinýho, než první rok s Tobíkemem. Teď si užívá a teď už je
ten „family guy“, teď už ho to baví, ale opravdu k tomu potřeboval dospět, dozrát.
J: Jak se změnil Váš život, kdybyste to měla popsat na jednoduchých momentech,
kdy pracujete a kdy se staráte o dítě, o dvě. Jak probíhal Váš běžný denní režim.
R: Je to absolutní přizpůsobení se těm dětem, jako dřív to bylo jenom o mně,
opravdu jsem si mohla dělat úplně, co jsem chtěla. Mohla jsem jít do práce, nemusela
jsem jít do práce, mohla jsem celej den nejíst, mohla jsem sníst něco na pumpě, bylo
to úplně jedno, všechno bylo jedno. Věděla jsem, že o sebe se vždycky postarám a
nic jsem neřešila. Jakmile potom přijdou ty děti, tak už to jedno není, musíte bejt
k dispozici třeba na to kojení, když pracuju, věděla jsem, že musím bejt k dispozici,
já nevím, mně třeba dřív bylo jedno, jak dlouho trvá jednání, jestli mám ten den
naplánovanej přesně nebo ne, jestli umím říct, přijdu na večeři s někým, nepřijdu, já
sem možná objevím, uvidím, to s těma dětma absolutně nejde, to má tak strašně
pravidel a takovejch přesností nebo věcí, který musíte dodržet a je to totální se
přizpůsobení se těm dětem. To je jedna věc, čili celej ten den musí bejt naplánovanej,
když třeba jsem věděla, když jsem byla v kanceláři a kojila jsem Tobiasee, tak jsem
si třeba musela jednání plánovat tak, že jsem věděla, kdy to dítě přijede na kojení,
čili sice můžete dělat ten svůj profesní život, ale už se všechno řídí tím dítětem,
opravdu asi když se na to dneska dívám, je to upside down, přestanete bejt vy, začne
bejt to dítě.
Ale ten profesní život, nejde všem prostě říct, hele, já dneska, v pracovním systému
jsem tady do dvanácti a pak už jsem na mateřský, ty lidi volaj a to s čím já trošku
mám problém je, kdy mám pracovat a propojovat to mateřství dohromady, takže mně
nikdy moc úplně nesedělo to dítě v tý kanceláři, já jsem vždycky nakojila a už jsem
je pakovala pryč, já jsem se ani neuměla pořádně s ním pomazlit, když jsem byla
v tom business kostýmku a teď jsem v tý kanceláři měla jako kojit, bylo to opravdu
jenom jako technická zastávka, přijedete, já nakojím a zase jeďte a naopak, když
jsem pak už přišla domů a teď jsem se převlíkla do těch maminkovských věcí, tak mě
hrozně obtěžovalo, když mně lidi volali a já jsem u toho kočárku měla vést ten
business hovor, v tý hlavě jsem měla absolutní zmatek a neuměla jsem to propojit,
mám prostě dva světy, když jsem maminka a když jsem v tom business životě. S tou
Liou už je to trošičku lepší, už jsem si tak nějak zvykla, už taky to tolik nehrotím, ale
já jsem tady měla trošku pocit, že musím žít ten pracovní život úplně stejně, jako
jsem ho tady žila a to prostě nejde. A co jeden z takových hodně momentů, podle
mýho pro tu práci takovej zajímavej je, že jakkoli jsem žena, která by neuměla bejt
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na tý řádný mateřský a jenom se kamarádit s těma maminkama na tom písku, nebo
vidím takovej ten klasickej obraz, jak je popsanej, tak a kombinuju ty dva světy
dneska a relativně úspěšně je kombinuju, tak dokážu říct, je to proti přírodě. Mám
vypřemejšlíno, že to je absolutně proti přírodě, že organismus ženy takhle prostě
nastavenej není a že je to možná jenom společenskej tlak.
J: Jak jste k tomu dospěla?
R: Protože mně není dobře ani v jedný poloze teďkonc, úplně, jako zvykám si, ne že
bych byla nešťastná, už se mi to i daří u toho druhýho dítěte jako skloubit, ale
opravdu, když jdu, dneska třeba odpoledne půjdu s Liou, která bude v kočárku,
vyzvednout Tobíkaa do školky, tam si ještě chviličku pohrajeme a když by mě do
toho měl někdo zavolat, pracovně, tak to pro mě není komfortní a v tom těle se mi
odehrává něco, co mi není sympatický a jasně si u toho prostě uvědomuju, že prostě
nějak tak mi to vzniklo, že příroda prostě chtěla, aby ta žena měla ty děti. A ještě dál
to posunu, jakkoli já jsem ta, která dělala tu kariéru a která prostě opravdu hodně
pracovala, tak já si myslím, že příroda nechtěla, aby ženská pracovala, takhle, jako
jsme dneska zvyklí. Že opravdu ty že maj od přírody rodit ty děti, přivádět do tý
chalupy další a další dítě a nevím co, vařit a starat se o toho manžela, to si opravdu
myslím, že takhle je to naprogramovaný od tý přírody.
J: Myslíte si, že byste byla spokojenější, kdyby ta jedna role víc převažovala?
R: No, mě občas napadá, že třeba se vším seknu a budu dělat jenom tu ženu doma,
ale vím, že bych to už neustála, protože ten vývoj a ten společenskej tlak zrovna na
mě vliv má a já bych prostě spokojená nebyla. A myslím si, že je to třeba i proto,
představuju si, že se sejdou u věčeře nějaký lidi a teď si budem všichni povídat a vy
teda co děláte a ty děláš co a když by tam byli tři chlapi, tak ty budou mít ten
business life, ty budou teda se bavit o tý práci a teď tam bude jedna holka, ta třeba
bude bezdětná, ta bude říkat já jsem právník a podobně, nějaká jiná bude třeba
umělkyně, vědkyně, něco a pak bych byla já a já bych řekla, no já jsem doma
s dětma, já jsem prostě matka, my máme čtyři krásný děti a včera jsem pekla buchty
a opravdu ochutnejte, byly vynikající, tak já mám pocit, že takováhle žena v dnešní
společnosti není vůbec doceněná.
J: Společenský tlak, o kterém mluvíte, vnímáte ze strany sociálního svého okolí – na
obecné úrovni, nebo ze strany třeba svých blízkých?
R: Ne, na obecný úrovni, absolutně na obecný úrovni, určitě jo a myslím si, že
můžou bejt ženy, který třeba jsou tak nastavený, že opravdu dítě ani moc nechtěj a
opravdu chtěj žít ten jinej život, ale kdyby se dal ten společenskej tlak nějak vypnout,
tak si myslím, že plno těch holek, o kterých píšete, by opravdu radši byly doma,
kdyby si to uměly zanalyzovat, opravdu ty pocity a mozek je dokázal pustit tak, že
by si to uměly připustit, tak si myslím, že by to tak bylo. Ale muselo by to bejt na tý
úrovni, že opravdu to, že jsme doma, je oceněný, primárně třeba manželem, že
dokáže přijít domů a teď by říkal takový ty věci jako, jé, to jsem rád, že jsem zase
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s váma, jé maminko, to je úžasný, tys upekla kachnu, ježiš a buchty, ty já mám tolik
rád a nebo když děti usnou, tak by říkal, já jsem tak šťastnej, ty se o ně tak úžasně
staráš a byl by to ten takovej ten domov, ten krb, ale to se už u těch chlapů dneska
nekoná, ty to berou jako samozřejmost a vůbec je nenapadá tohlencto. A upřímně,
bavíme se o těch profesních životech, pořád, o tomhle se nikdo moc nebaví. Radek
přijde domů a teď, když se mě třeba ptá, co jsem dneska dělala, skoro ho nezajímá,
abych mu říkala o tom, jaký jsme udělaly bábovky a kolikrát se Liuška zhoupla,
zajímá ho, jo měla jsem schůzku s tímhle, představ si, on říkal takhle a takhle a
Radek, no, já jsem s nim mluvil předevčírem…jo a bavíme se o týhle části a mně to
přijde hrozná škoda a to už je ten tlak, ale ono je to jako, to je vývoj toho lidstva, že
ty chlapi se opravdu chovaj jinak, nechovaj se k ženám jako k ženě, ale možná si to
ty ženy způsobily samy, že se chovaj víc jako chlapi. A potom i obecně, nejenom ten
manžel, ale i ty chlapi vzdálený, pořád si představujou jako že vzorek společnosti
sedíme u toho stolu a když ta jedna řekne, že je právník, tak mám pocit, že patnáct
minut ty chlapi se s ní uměj bavit, a pro koho děláte a v jaký děláš kanceláři a budou
to řešit, i s tou vědkyní, umělkyní se budou nějak bavit, ale kdybych tam seděla a teď
řekla, no já jsem doma s dětma, tak mám pocit, že jako ticho a možná jeden, nějakej
slušnej, kterej má dítě, by třeba řekl, jo a jak máte starý děti a tím by to prostě
zvadlo. A tohle mně přijde, že je prostě vývoj a třeba je, třeba trvá dvě stě let, třeba
vznikl někdy, já nevím, na přelomu nějakýho 18., 19. století, já nevím, kdy se to
začalo lámat. Ale mám pocit, že od přírody to tak prostě není, jakkoli jsem toho
součástí a nechávám se úplně strhnout a neuměla bych bejt doma a péct ty buchty,
ale občas mě to napadá a rozhodně ty dvě role se mi klouběj velmi těžko, což je ta
vaše práce.
J: A jak?
R: Psychicky, prakticky, provozně docela dobře, ale psychicky špatně.
J: Když jste zmiňovala svou maminku, asi je důležité, že její podporu máte, nevím,
jestli jste z Prahy…
R: Z Prahy, úplně, máme obě babičky, jak už to tak bejvá, babička od manžela není
až taková hlídací babička, ale rozhodně když požádáme, tak pohlídá, ale má to svoje
limity. Kdežto moje máma, tak to asi bejvá, kdybych řekla, tak o ty děti se bude
starat dvacet čtyři hodin denně, absolutně odsunula jakýkoli svoje aktivity a de facto
čeká vždycky na ráno, když já jí řeknu, jakej bude plán dne, na kdy si může
naplánovat holiče, no, ta je úplnej otrok můj.
J: Co považujete za ideální model výchovy, která péče je podle Vás pro dítě vhodná?
Ať už to jsou formy, kdy ženy s dětmi zůstávají doma do dvou let, nebo jsou děti ve
společnosti jiných dětí, v jeslích,…
R: Já si myslím, že čím dřív půjdou od maminky, nebo čím dřív se do tý výchovy
zapojí jiný lidi a instituce, tím líp. Rozhodně nejsem zastáncem toho, aby byly jenom
s tou maminkou, opravdu jako na ni navázaný a slýchám plno takových, nejlíp dítě
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vychová matka a mělo by s ní bejt do pěti let a doma budou dělat různý koláže a
takový věci, ne, rozhodně ne, Tobias šel do školky v roce a půl a Lia by šla taky,
akorát ta naše školka bere až od dvou, ale rozhodně už chodí, máme chůvu, chodí
mezi děti do různejch kroužků, kde je i sama, takhle si myslím, že to dítě musí bejt
vychovaný.
J: A jak se k tomu staví prarodiče? Jsou schopní to akceptovat?
R: Moje rodiče ano, moji rodiče jsou takový jako spíš, jak bych to řekla, moderněji
smýšlející a vědí to a i se jim, Tobias chodí do anglický školky, takže vlastně od roku
a půl už je i v prostředí, kde se mluví anglicky a myslíme si, že to má dobrej vliv,
rodiče Radka až takhle úplně, nevím jako, moderně nebo kosmopolitně nastavený
nejsou, oni by spíš chtěli jít takovou tou tradiční formou, maminka Radka byla
s Radkem do pěti let a dokonce po tom, když už musel jít do tý poslední třídy ve
školce, aby pak ho vzali do základní školy, tak se nechala v tý školce zaměstnat, aby
tam mohla bejt s Radkem, čili ta rozhodně nesouhlasila s tím, aby šel Tobias takhle
brzo do školky a už vůbec ne do anglický, protože měla pocit, že se musí nejdříve
naučit česky a teprve potom anglicky a tak podobně, na druhou stranu, jednou
položej svůj názor ale netrvaj na něm a respektujou nás, i když ten jejich pohled na tu
věc je nám jako známej, ale my nedbáme. Rozhodně společnost dětí, rozhodně jiný
autority, mladý, starý, chlapi, ženy, jiný národnosti, to že je dneska Tobias a Lia už
chodí taky do tý úplně multikulturní školky, to považuju v dnešním světě už za něco
opravdu nezbytnýho. A Tobias ve svejch čtyřech letech mluví anglicky.
My o tom s Radkem mluvíme a zase, to mě třeba baví, že máme stejnej názor na to
myslím a jako mít stejnej názor na výchovu dětí, je podle mýho alfa omega vztahu,
když ten názor by byl jinej, tak to je špatný. My hodně přemýšlíme o budoucím
životě našich dětí, my je nevychováváme ani tak jako dneska, my strašně
přemýšlíme, jak chceme, aby vypadal jejich život potom a k tomu už dneska
směřujeme tu výchovu a to, co jim umožňujeme. Chceme, aby žily ve světě, aby
nežily jenom v Český republice, aby uměly vnímat, že ten svět je celej jejich, že už
nejsou ty hranice a podobně a proto třeba i ta kosmopolitní školka je podle nás
zajímavá, že on opravdu nevnímá, jako že černoušek je odjinud a že tahlencta
holčička se odstěhovala do Šanghaje no, je jim to úplně jedno a to máme pocit, že ta
doba to prostě vyžaduje, třeba se ukáže, že je to špatně, teď zase vnímám různý ty
názory, že když bysme se všichni drželi těch hranic a promíchávání těch kultur, že
může bejt špatně, ale rozhodně bude tolerantní vůči společnosti, široký, vůči
názorům a to nám přijde zajímavý.
J: Říkala jste, že společný názor na výchovu dětí, je alfa omega vztahu, jak se Radek
zapojuje do takových běžných denních činností týkajících se výchovy dětí? Jak to
máte přerozděleno?
R: Určitě to není fifty-fifty, Radek víc než já vnímá, že to dítě má mít matku jako
hlavní, já to dokážu akceptovat, ale myslím si, že by to padesát na padesát bejt
mohlo, máme několik přátel, který to maj padesát na padesát, přijde mi to, jako
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takový současný. Na druhou stranu to úplně nevyžaduju a přece jenom dokážu
pochopit, že ta máma je pořád víc, ale vždycky říkám, pokud ta matka má nějaký
povinnosti a je jich víc a jsou třeba širší, než jsou ty povinnosti otce, tak stejně tak si
potom uzurpuju práva tý matky, to znamená, že když se třeba, já nevím, pak
rozhodujou nějaký věci, teď rychle nevím, bude chodit na tenis, nebude chodit na
tenis, bude chodit na baseball, tak si potom dokážu říct, tak pokud mám tolik
povinností, i když tady rozhodujeme, tak pak si tady uzurpuju to právo rozhodnout,
že teda nebude chodit na baseball a bude chodit na tenis. Ale ty moje názory nejsou
úplně proti názorům Radka, takže tam ani nevznikaj nějaký problémy. Anebo to
může bejt třeba, kdo bude hlídat, když je něco potřeba, nebo kdo půjde
s Tobiasemem k doktorovi, nebo výběr lékaře třeba, tak tam Radek mohl mít trochu
jinej názor, na to já jsem řekla, pokud jsem matka teda, ty furt říkáš, seš matka, tak
jako matka tady chci rozhodnout, že ten doktor bude tenhle ten a Radek to
respektuje. Jinak hlídání, když si Radek naplánuje, že teď jsem rodina, teď se věnuju
rodině, třeba opravdu si řekne, teď opravdu budu s rodinou, tak je úplně neskutečnej
táta, mnohem lepší, než kdokoliv jinej, velice dobře si hraje s těma dětma, věnuje se
jim, dokáže je obstarat, když jsem přestávala kojit Liu, protože to bylo poměrně
složitý, nějak mi to nešlo, asi nevim, jsem cejtila, že je to to poslední dítě a Lia je
taky extrémně citlivá, takže jsme s tím měly problém, tak Radek se sám nabídl a to
když někomu říkám, tak jsou z toho úplně překvapený, ty chlapi, že s ní byl čtyři dny
sám doma. Řekl, musíš odjet, nemůžeš bejt ani ani v noci ani přes den doma, ona tě
nesmí vidět a já s ní budu sám, což dítěti, kterýmu nejsou ani dva roky, že si ho
takhle vezme a opravdu se o něj staral dvacet čtyři hodin denně, tak je obdivuhodný
a zvládnul to úplně perfektně, měla se s ním možná líp, než se mnou, protože já u
toho dělám plno jiných věcí, vařím a uklízím a tak a Radek se věnoval jenom jí. A
málokdo by to dal, každej to obdivoval. Nicméně profesní život je pro něj opravdu
důležitej a tu práci miluje, takže je to pro něj i koníček a věnuje tomu hodně energie,
hodně času, čili táta je vynikající, umí přebalit, umí vykoupat, akorát množství času,
který těm dětem věnuje, je teda rozhodně menší, než ten čas můj. Ale máme i občas,
máme i dohodu, že třeba z tohohle kroužku vyzvedává on pravidelně. Někdy mu to
nevyjde, ale je to tak nastavený.
J: A co se týká péče o domácnost?
R: Nula, Radek nula a to bych asi ani nechtěla, to by pak nebyl ten chlap, kterej je
nade mnou a ke kterýmu vzhlížím, to určitě ne. Ale zase to nevyžaduje ani ode mě a
naopak říká, já chci, abys byla odpočatá, abys nebyla urvaná matka, já chci ženu
šťastnou a neunavenou a jenom mi řekni, kolik to stojí, takže Radek, nemyslí si, že já
nutně musím uklízet nebo nemá takový ty názory, nemůžeme mít paní na úklid, jseš
maminka, musíš ty se postarat, ne, vůbec. Když mu řeknu, že nechci uklízet, že chci,
aby paní uklidila tak a tak, tak to všechno je ochoten platit a nevyžaduje to po mně.
J: Jak to máte v současné době, když máte obě dvě děti, vnímáte nějaký výrazný
rozdíl?
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R: Jedno dítě, žádný dítě, se dvěma je to mnohem náročnější. Já tu náročnost
vnímám především v logistice, je to opravdu management, skoro jak firmy. Kor u
těch dvou dětí už, každej má nějaký aktivity, každej sebou na ten den potřebuje něco
jinýho a tím, že se rozbíháme, oba s Radkem ráno se někam rozutečem a den se
různě tak se jako míjíme. Hodinu jsme spolu, pak se zase to dítě předává někam
jinam a podobně, je to pro mě hodně logisticky náročný, abych zmanageovala ten
profesní život, teď třeba vím, že v polovině musím přerušit, že musím odvízt
Tobiasee tam a tam, ale tam ho zase předám babičce, pak se zase vracím do práce,
musím vymyslet, kde je který dítě, v jakou hodinu, abych neměla nějakej problém, že
je hodina nevykrytá třeba, to by mně mohli volat ze školky, že tam mám dítě a já pro
něj nemám vyzvednutí, tak toho bych se bála. Pak je nutný myslet na to, co má mít to
dítě sebou ráno, když odchází na celej den, tak abychom zvládli všechny ty kroužky,
tak to já hodně řeším, s tím mám trošku problém, aby to dopadlo. Možná s tím mám
problém taky proto, že já zase jak jsem strukturovaná, bojím se, že udělám chybu a
chyby by třeba byla, že nemá pití, tak se vůbec nic nestane.
J: Mohla byste uvést nějaký běžný den, jak to u Vás od rána do večera probíhá?
R: Tak ráno obě děti vstávaj, my taky vstáváme, musej se obě děti oblíknout, podle
počasí a musí se jim sbalit věci na ten den. To znamená Tobias má třeba během dne
plavání a odpoledne tenis, takže dvě tašky a v nich musí bejt správný tenisky a nesmí
chybět plavky a podobně. A Liušce třeba má přijít chůva, ráno v osm a vím, že chůvu
bude mít do dvou, pro tu chůvu musím připravit svačinky a jídlo, aby měla Lie co
dát, takže to ráno musím nejdřív sbalit Tobiasoviovi ty dvě tašky, vypřemejšlet, co je
za den a jaký má aktivity. Liušce připravuju jídlo na celej den, chůva má přijít v osm,
je čtvrt na devět, ještě tu není. Takže a já mám třeba naplánováno, že v devět už mám
schůzku, Radek vodí pravidelně Tobiasea do školky ráno, Tobík je ve školce, Lia je
s chůvou, když to proběhne, já se snažím bejt v práci dopoledne, takže tam docela
mám o ty dvě děti postaráno, takže do nějakejch dvou hodin se můžu věnovat jenom
tomu svýmu, nicméně ta změna s těma dětma přichází, že během i toho pracovního
dne furt na ně myslím, jestli to všechno dopadlo a že on má to plavání, ale trošičku
kašlal, no doufám, že to nebude mít nějakej vliv a podobně. No a odpoledne většinou
už to přebírám nějak já, pokud se mi něco neposune, jakože mi třeba klient zavolá, se
kterým jsem měla schůzku ve dvanáct a věděla jsem, že to do dvou stihnu, že bysme
se mohli sejít v jednu a teď nastává ten boj, ta schizofrenie, profesní život, mateřskej
život, kdy já mu musím buďto říct ne, protože a teď já trošičku mám problém s tím,
abych mu řekla, víte, já nemůžu, já totiž ve dvě musím vyzvednout dítě ve školce,
tak to jako úplně říkat nemůžu a teď přemejšlím, jestli to teda v tu jednu hodinu mám
odklepnout, protože budu celou schůzku nervózní a oni ty chlapi, který nemaj děti,
oni se tak vykecávaj a je to na dlouho, takže s tím má jako trošku problém. Nicméně
odpoledne posbírám ty děti a teď je musím rozdistribuovat na ty kroužky zase,
některý dny vím, že vyzvedává babička, aspoň Tobíkaa, odvádí ho na cvičení, takže
přeci jenom monitoruju, kolik je hodin, takže už by ho měla vyzvednout, ha, nikdo
mi nevolá, tak to asi proběhlo, tak ten termín ale sledujete, budou dvě, Tobík jede ze
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školky, babička, aby tam dojela dobře, buďto mi volá, že si zlomila nohu, nebo mi
volaj ze školky, že ho nikdo nevyzvedl, něco takovýho se může stát. No a pak se to
zase už potom, čtvrtá, pátá, většinou odpoledne už jsem na tý mateřský, takže to
probíhaj ty standardní věci, že tlačím kočár, ve kterým mám dvě kila brambor, kilo
pomerančů, Lia má zmrzlinu, která ji takhle teče a do toho stavu, když to dítě třeba
brečí, že lepí, že má tu zmrzlinu všude možně, kočár těžkej jako blázen a teď vám
zavolá ten klient a teď má pocit, že se s nim můžete opravdu půl hodiny bavit po tom
telefonu a do toho já takhle mluvím, utírám jednou rukou tu Liušku, je to jako hrozný
a tohle mi nejde.
J: Dostáváme se k práci, jakou roli pro Vás práce má, ve Vašem životě.
R: Dneska si uvědomuje, protože už se jí nemůžu věnovat tolik, rozhodně to není
žádný jako finanční potřeba, v mým případě, to absolutně ne, ale uvědomila jsem si,
že je to asi pro mě důležitý, abych byla šťastná, abych nebyla otrávená, unavená,
nespokojená, zoufalá, tak potřebuju chodit do tý práce, potřebuju mít styk s jiným
světem, nechci furt řešit jenom ty piškoty. Chci pracovat na počítači, bojím se, že
bych nechytla potom už, kdybych byla pět let, šest let doma, jako bejvaj ty holky, že
už bych to potom nechytla, se bojím. Je pro mě důležitý, abych byla považována ve
společnosti za holku, která něco dokázala nebo která se aspoň nějak užitečně věnuje
svýmu vlastnímu businessu, je to pro můj pocit, nějaký potřeby, nějaký schopnosti, i
když ono, dneska si uvědomuju, dobře vychovávat děti, je opravdu neskutečně
úžasná schopnost, nebo vůbec vydržet bejt doma ty tři rok, to je opravdu něco
velkolepýho, ale já tak prostě nastavená nejsem.
J: Můžete nějak popsat, jak se Vaše profesní kariéra postupem let měnila?
R: No asi jo, po škole jsem si myslela, po škole jsem chtěla řídit, takže jsem věděla,
že se musím dostat nějak nahoru a že chci řídit nějakou skupinu lidí, jako vysloveně
dělat nějakej management. A to bylo, třeba já nevim, první půlku toho svobodnýho
života po škole, druhou půlku jsem začala mít pocit, že chci něco opravdu dokázat,
že chci, aby se o mně vědělo, aby moje jméno na tom našem trhu, v tom mým oboru
něco znamenalo, chtěla jsem něco jako dokázat, udělat nějakou firmu apple a
podobně, úplně jako vytřískat maximum. No ale pak přišly ty děti, pak jsem si nějak
řekla, aha a jako nedokázala jsem nikdy úplně nic extra velkýho, to absolutně ne, ale
ten pocit jsem měla, že jsem tak jako splnila, co jsem měla, že se to tak jako naplnilo.
Tam to asi přišlo od tý přírody a dneska to vnímá už úplně jinak, dneska už nechci
nic dokázat, nebo aspoň ne společnosti, dneska už nechci vyrábět velký peníze a
udělat velkou firmu, která bude mít tisíc zaměstnanců a pobočky v Šanghaji a
podobně. Dneska chci jenom sobě dokázat, že prostě něco umím a chci aby nějaký
lidi okolo věděli, že jsem v určitým oboru profesně zajímavá a že je dobrý, třeba jako
bejt naším klientem, ale tím že teď dělám consulting, tak je to opravdu o tom, aby
měli pocit, že jim jsme přínosem v tom, co oni dělaj. Ale rozhodně vím, že už
nevybuduju velkou firmu.
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J: Kdybyste mohla popsat podmínky Vaší práce, jednoduše, jak Vaše práce vypadá?
Abych si udělala představu o tom, jak je možné ji skloubit s rodinným životem.
R: Já si myslím, že moje je hodně slučitelná, za prvé že je to ten consulting, takže si
jakoby všechno plánuju, já nevím, třeba když jsem dělala hotel, když se narodil
Tobík, tak jsme ještě vlastnili hotel a de facto jsem řídila hotel, třicet zaměstnanců,
tak tam ten provoz sám určuje, kdy musíte bejt v práci a kdy ne, čili tam se to
kloubilo hůř. Teď to záleží na mně, jak si já všechno dohodnu, to jediný, co tam je,
pochopitelně, protože mám dva zaměstnance, tak je tlak na to, aby se vydělalo na ty
mzdy, takže to je jediný, ale jinak se mi to kloubí velmi dobře. Problém nastává, že
ty klienti to nevědí, vědí, že mám nějaký děti, ale nechci všem říkat, volejte mi do
dvou, pak jsem na mateřský, takže v tomhle se mi to kloubí špatně, že komunikuju
některý věci ze školky a z hřiště a s tím nejsem psychicky úplně v pohodě.
J: Pociťovala jste, že se nějakým způsobem změnil přístup zaměstnanců k Vám,
znatelnější to bylo asi v prostředí hotelu…
R: Ano. Myslím si, že určitě ne přístup zaměstnanců ke mně, co se změnilo a to na
sobě čtu úplně krásně, můj přístup k zaměstnancům a to je až překvapivý, jak jsem
tolerantnější, jak dokážu chápat lidský slabosti, selhání nebo jsem i nějak dospěla a
jak jsou k tomu potom zrovna v tu době právě přišly i takový ty moje poznávání těch
nastavení lidí, trošičku jestli tomu můžu říkat ta psychologie, že mě opravdu zajímá,
proč to lidi dělaj, jak reagujou, přišla jsem na to, že oni mnohdy a to jsem netušila,
byla to moje omezenost, že prostě já po nich nemůžu chtít určitý věci, protože jim to
není vlastní a já jsem chtěla po každým úplně ty maximální výkony a divila jsem se,
proč nejsou tak zapálený do práce, jako jsem zapálená já a vyžadovala jsem to a
podobně. A dneska, může to bejt mateřstvím, určitě velkou roli v tom hraje i to, že
jsem tyhle věci začala studovat krátce před tím, než jsme pak prvně otěhotněla, tak to
jde ruku v ruce. Jsem rozhodně tolerantnější, o hodně znatelně. Strašně chápu ty lidi,
strašně vnímám rozdílnost v povahách a podobně, já jsem dřív byla hroznej šéf,
tvrdej.
J: Tedy jste se stala citlivější?
R: Ano, absolutně. Citlivější, empatičtější, chápavější, tolerantnější, to všechno asi
jsou jenom takový jako synonyma toho jednoho stylu chování.
J: Jak to vidíte do budoucna? Říkala jste, že o dalším dítěti neuvažujete…
R: Já bych si uměla představit třeba za pět let ještě jedno dítě, ale tam už to věkem
asi nedám, no. Tak dneska je mi třicet sedm, Bérová taky porodila ve dva a čtyřiceti,
ale tam už zase vnímám potom, co může takovej rodič poskytnout tomu dítěti. I když
zase, všichni jsme mentálně už trošku posunutý, to co v době mýho dětství rodiče ve
čtyřiceti, jak se vnímali a jaký měli schopnosti mentálně, tak dneska je to zase někde
jinde, přece jenom už to není tak úplně ono, trošičku se tam bojím, že bych se i
rouhala, mám teď dvě úžasný zdravý děti, přece jenom pokoušet ten osud ještě po
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třetí, ještě v tom věku, kterej už není úplně tak ideální pro to mít dítě, takže nevím,
pravděpodobně ne. V tuhle chvíli děti jsou malý natolik, že profesně mám pocit, že
tohle je zakonzervovanej stav a že tu firmu úplně nafouknout nemůžu, trošičku, tak
někde v dálce vidím, že třeba až bude i Lie pět, nebo až půjdou na tu základní školu,
říkám si, tam se třeba ještě něco může změnit, začnou bejt samostatnější a možná
začneme mít na sebe i víc času s Radkem, protože dneska, to bych asi taky chtěla
zmínit, mě trošku mrzí, že jsem i Radkem vnímána jako ta máma od dětí, jsem ta
skvělá, ano, pořád mě miluje, jak mě neustále ubezpečuje, ale vnímá se teda jako
matka jeho dětí, trošku v tom našem vztahu teď nejsem vnímaná jako žena, jako ta
jeho holka, nebo jak to mám říct. Ten partnerskej vztah teď je úplně jinej, ale zase si
říkám, až budou starší, tak by se nám to mohlo vrátit, že zas budeme moct jít spolu
na ty večeře a věnovat se jeden druhýmu, v tuhle chvíli, i když trávíme čas spolu o
víkendu, třeba, tak je to o těch dětech. Vymizela nějaká jako, úplně vztah, intenzivní
mezi náma dvěma, ale není to nějak jako špatný, to ne, akorát všechno se řeší přes ty
děti, což já jako žena, můžu teď vnímat citlivěji, to mi tam trochu jako chybí.
Profesně, myslím si, až budou trochu starší, že zas budu mít možnost se do tý firmy
obout trošičku víc, nebo se i začít věnovat víc sobě, chodit častějc k holiči, chodit
cvičit, jít s kamarádkama někam, to se dneska nekoná.
J: S časových důvodů?
R: Z časových důvodů a možná nechci bejt sobec, tím že, jak bych to řekla, ukrajuju
sebe těm dětem na tu práci, tak nechci z tý druhý půlky dne ještě ukrajovat, já to
vnímám, ta práce, že se věnuju sama sobě, protože to dělám jenom pro sebe a přijde
mi možná i sobecký, abych ještě chodila s kamarádkama, abych ještě si chodila
zacvičit, opravdu z časových důvodů. Už by to bylo tolik hodin, že bych s tím nebyla
úplně jako šťastná, že bych se jim tolik nevěnovala. Je to volba tý formy budování tý
spokojenosti, vybrala jsem si práci, taky by mě dělalo spokojenou, že bych chodila
cvičit a byla na tý manikúře, ale už by toho bylo tolik, že jsem zvolila tu práci.
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