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„Ahoj, jmenuju se Eva, je mi 58 let a z Centra Kašpar 
mě poprosili, abych vás provedla touto publikací. 

Kromě padesátky mám „na krku“ taky Adama, mého 
milého zetě, kterého znáte z E-shortek či Kašparových 

Kraťasů. (A nově pro vás okomentoval také knihu 
„Vítejte v (Libereckém) kraji dobré firemní kultury“. )

Ano, správně, jeho žena Eva je moje dcera. A jakou že 
mám pro tuhle funkci kvalifikaci? Inu, životní. Kromě 

péče o domácnost a vnoučata jsem na částečný 
úvazek zaměstnaná, studuji angličtinu ve večerním 

kurzu, ve zbytku času ráda luštím křížovky nebo 
si vyjedu na kole. Nenudím se. Což asi nepřekvapí 
žádnou padesátku. Zatímco pro ostatní to možná 

překvapivé je. Ono slaďování práce a osobního života 
se někdy v případě naší věkové kategorie trochu 

zneviditelňuje. Pojďme to zkusit napravit.“
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Úvod: S „padesátkou“ na krku
S krkem je neodmyslitelně svázána celá řada českých úsloví. Když živíme domácí hladové „krky“, jsme 
současně pravděpodobně těmi „krky“, které otáčejí hlavami rodin. Někdy toho samozřejmě máme po krk 
a celá péče nám leze krkem. A dost možná si oddechneme, když ty hladové krky máme jednoho dne ko-
nečně z krku, tedy když se našim ratolestem konečně podaří osamostatnit se. Jenže tou dobou už často 
míváme na krku „padesátku“. A naše potřeba živit minimálně ten vlastní krk zůstává. Ze záhadných důvodů 
se ale na trhu práce stává „padesátka“ na krku synonymem neefektivity, a tudíž nezájmu zaměstnavatelů. 
Neprávem. 

Nabízíme vám příběhy pěti žen, které dokazují, že „padesátka“ na krku se dá nosit s noblesou. A je spojena 
s poctivou prací, loajalitou, pokorou, uspořádaným hodnotovým žebříčkem, stabilitou, empatií a konečně 
také něčím, co se jen těžko vyjadřuje slovy. V oblasti smyslů bychom tento rys asi nazvali „smyslem šes-
tým“. Jedná se o zvláštní druh entuziasmu, který se u žen, které vám představíme, rozvinul nastřádáním 
bohatých životních zkušeností. Svou profesi pak vnímají a prožívají natolik silně, že její výkon připomíná 
misi či poslání. A právě v tomhle spočívá nevyčíslitelná a hlavně nenahraditelná přidaná hodnota žen 50+ 
na trhu práce.

Na to vám dáme krk.

Kolektiv autorů/ek.


Najdete na fotce i devátý krk?
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Co je „ženská padesátka“
Ženská padesátka je kreslená postavička, která vás provede celou touto publikací. Je ženského pohlaví, 
jmenuje se Eva a letos oslavila 50. narozeniny. Jejím prvním úkolem bude vysvětlit, proč se tato kniha vě-
nuje právě a jenom ženám nad 50 let. 

„Uff, to je zodpovědnost. Ale hodili jsme si s Adamem padesátikorunou 
a vyšlo to na mě. Tak tedy:“

Proč právě a jenom ženy?

A proč ne? Vždyť o úspěšných mužích a sférách jejich zájmů slýcháme s pravidelnos-
tí v  televizním zpravodajství, čteme v  denním tisku a  učíme se o  nich v  učebnicích. 
Není to však proto, že ženy úspěšné nebyly a nejsou. Jen jsme si zvykli poměřovat je 
„mužskými“ kritérii úspěchu a v nich nepřekvapivě těžko obstojí. Jsou to právě ženy, 
od kterých se v naší společnosti celkem samozřejmě očekává výchova dětí, péče o vnoučata, zajištění 
chodu domácnosti. Dosažení něčeho dalšího - v práci, ve sportu či jiné oblasti – obnáší zpravidla pevnou 
vůli a nasazení, neboť svou sféru zájmu vždy kloubí ještě se sférou soukromou. A tu veřejné ocenění čeká 
málokdy. Právě proto, že je soukromá. 


Work-life balance neboli práce a život v rovnováze. Někdy se užívá zkratka WLB. Pojem 
pochází z angličtiny a je výsledkem feministických debat v 70. letech 20. století. Jeho smyslem 
je upozornit na skutečnost, že od druhé poloviny 20. století jsou již v západní společnosti 
běžným jevem dvoupříjmové rodiny, a tudíž je nutné, aby muži i ženy vyvážili své povinnosti 
týkající se kariéry s dalšími oblastmi svého života – rodinou, zájmovou činností, péčí o zdraví či 
odpočinkem.

Eviny poznámky

Mně osobně tento termín moc nevyhovuje, protože je nepřesný. Ve skutečnosti nesla-
ďujeme „práci“ a „život“, protože soukromá a veřejná sféra se neustále vzájemně pro-
línají. Práce je součástí života, stejně jako péče, koníčky, osobní rozvoj či odpočinek. 
Důležité je spíše uvědomit si poselství, které s sebou tento pojem nese – stanovit si cíle, 
priority a možnosti, aby zbytečně nedocházelo k přetížení a vyčerpání. Tedy aby bylo 
dosaženo oné rovnováhy (balance).

S  přetížením a  vyčerpáním souvisí ještě jedna nebezpečná věc, které jsem si všimla. 
Svým působením ji upevňují nejen časopisy a pořady, které sleduji, ale také škola, školka 
a lidé v mém okolí (Adama nevyjímaje). Prezentovaný ideál „supermatky“ je podle mě jen falešnou pastí, 
která chce vyvolat zdání, že je možné a žádoucí s výkonem 100 % zvládat péči o děti, zajištění chodu do-
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mácnosti, péči o manželovy stárnoucí rodiče a vlastní studium a zaměstnání. Není těžké si spočítat, jaký 
bych musela podat celkový výkon pro sladění těchto 5 oblastí. Nebo opravdu myslíte, že je dlouhodobě 
možné pracovat na 500 %? Odmítněte stereotypy, které zejména na ženy v naší společnosti kladou nepři-
měřené požadavky. Zachovejte si rozvahu a zdravou sebedůvěru.


Pro usnadnění orientace ve vlastní situaci může pomoci vytvořit si malou soukromou „bilanční 
analýzu“. 

•	Kolik času mohu/chci/musím týdně věnovat jednotlivým sférám? 
•	Co k tomu potřebuji, a tedy vyžaduji od sebe a od okolí? 
•	Umím si říci o podporu a pomoc – v rodině, u zaměstnavatele, v rámci okruhu přátel 

a známých? 
•	Nebojím se dle potřeby využít veřejných služeb a institucí (úklidové služby, poradenství, 

odlehčovací asistence apod.)?

„Moje bilanční analýza je následující:“

Role Časová dotace týdně Pomocník/Služba
Manželka Adama 50 Bez komentáře --

Matka Evy Jak kdy… --

Tchýně Adama Bez komentáře 

Babička Adámka a Evičky 20 hodin --

Zaměstnankyně 40 hodin --

Čtenářka a luštitelka 10 hodin --

Cykloturistka 5 hodin Někdy Adam 50…

Studentka 4 hodiny --

Správa domácnosti/vaření 25 hodin Někdy vnoučata


Double shift – pro označení skutečnosti, že ženy jsou v praxi daleko častěji než muži 
zabřemeněny jak výdělečnou činností, tak i starostí o domácnost a případně děti či nemocné 
příbuzné, se vžil termín „druhá směna“ (angl. double shift). Po skončení té první, oficiální, 
přichází žena z práce domů a nastává jí směna další, neoficiální. Tento jev zaznamenal 
v západních zemích masivní nárůst v průběhu a po skončení druhé světové války. Tehdy 
ženy začaly být ekonomicky aktivními namísto mužů, případně souběžně s muži. Práce 
v domácnosti jim však beze změn zůstala.


