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Co rovnováha mezi pracovním a soukromým  
životem skutečně obnáší?
Někdy se nám toho v životě děje až příliš mnoho. A stává se to dokonce čím dál čas-
těji, protože model, který nám umožňuje se vším se vyrovnat, ale který nás zároveň 
spoutává, neustále ovlivňuje nás všechny bez ohledu na to, kde žijeme nebo pracu-
jeme či jaké je naše společenské postavení.

Říká se, že máme pouze jeden život, ale to není tak úplně pravda: máme soukromý 
život, pracovní život, a když máme štěstí, máme i společenský život. Někteří k tomu 
mají dokonce ještě životy dalších lidí, pokud se třeba starají o své příbuzné se zvlášt-
ními potřebami. Nezáleží však na tom, jak je počítáme, protože každý den je nám na 
prožití všech našich životů dáno pouhých 24 hodin.

Jak se s tím tedy můžeme vypořádat?

Jak žít naše vlastní životy tak, aby v nich byl prostor i pro všechny ostatní životy?

Jak se vyrovnat s výzvami moderního světa a zároveň si udělat čas sami na sebe?

Jak můžeme dostát očekáváním společnosti a vyrovnávat se s nevyhnutelnými 
aspekty každodenního života, aniž by se náš jediný život roztříštil na milión kousíčků?

Jak si najít čas na odpočinek a zklidnění, když veškerých 24 hodin našeho dne strá-
víme děláním něčeho jiného?

Nejchytřejší mozky v Evropě na tyto otázky hledají odpovědi – a co se nestalo, začaly 
je nalézat. Oficiálně jde o „dosahování rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem“, ale navzdory tomu, že toto spojení zavání jakýmsi žargonem, je dosaho-
vání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem účinné v tom, abychom se neu-
štvali jako křečci běhající v kole života.
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Všichni za jednoho a jeden za všechny

Každý z nás vede svůj samostatný život, ale jako společnost žijeme své životy spo-
lečně. A čím vyváženější jsou naše profesní a soukromé životy, tím lépe pro společ-
nost jako celek. Tato jednoduchá rovnice je většinou úplnou samozřejmostí, zároveň 
je ale pro nás pro všechny důležitá.

Rovnováha v pracovním a osobním životě znamená, že mezi těmito dvěma klíčo-
vými sférami nejsou žádné neslučitelné požadavky nebo konflikty. Ať už toho máte 
v práci naloženo požehnaně, vaše rodina vás pořád potřebuje a naopak. Dosažení 
této rovnováhy na nás má mnohem hlubší vliv, než si většina z nás uvědomuje: naše 
psychické i fyzické zdraví je přímo úměrné tomu, zda a jak synchronizujeme různé 
stránky našich životů.

Pomoc je blíž, než si myslíte
Ve 21. století už nikdo nemusí čelit svým problémům sám. Nemusíme zdůrazňovat, 
že lidé a jejich problémy jsou různí – někdo nezvládá přílišnou nálož v práci, někdo 
zase musí mít několik zaměstnání, aby se uživil, nebo se musí starat o člena rodiny 
se zvláštními potřebami, anebo má problém si najít dost času na sebe a své děti.

Ale všechny tyto problémy mají něco společného: neznají hranice s ohledem na 
věk či pohlaví a mohou postihnout každého. Často se tak stává v té nejhorší době 
a tehdy, kdy je nejméně čekáme.

Sbohem, středověku!

Ať už se nám to líbí, nebo ne, ještě poměrně nedávno museli lidé čelit svým problé-
mům sami. Jednoduše řečeno byl každý sám za sebe a ostatní vem čert; pachtění se 
za penězi a kariérou, kde ti, kteří zaostávali, museli přijít na to, jak dovléct své ubohé 
tělo za cílovou čáru, tedy za předpokladu, že se k ní vůbec dostali.

Dnes už společnosti v Evropě mají naštěstí povinnost poskytnou pomoc lidem, kteří 
ji potřebují. A nejde jen o planá slova: tento závazek je vepsán do zákonů Evropské 
unie a její členské státy je musí dodržovat.

Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že společnost je vázaná povinností pomáhat lidem 
dosahovat rovnováhy mezi prací a soukromím. Koneckonců, společnost jste vy, vaše 
rodina, váš šéf a vaši kolegové, místní samospráva, které odvádíte platby, a státem 
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nabízená právní ochrana. Proto je důležité, abyste znali svá práva a věděli o  službách, 
které vám společnost při hledání rovnováhy mezi vaším pracovním a osobním živo-
tem musí poskytnout.

Tři věci, o kterých byste v tuto chvíli měli vědět
Mluvte s lidmi

Jestliže je pro vás zvládat práci i soukromý život obtížné, požádejte o pomoc. Naše 
problémy se různí, ale všichni máme právo hledat způsoby, jakými je vyřešit.

Uvažujte nad tím, co jsou největší problémy, kterým čelíte, a mluvte o nich: se svou 
rodinou, přáteli, šéfem, kolegy, se svou místní samosprávou.

Pokud se potýkáte s velkými potížemi, pomoc máte po ruce. Vaše místní samospráva 
je povinna vám poradit a podat informace o dostupné podpoře. Váš zaměstnavatel 
má povinnost v případě krize přijít s náhradním řešením. Školky vám musejí pomá-
hat, i když mají plno a nemohou vaše děti přijmout.

Když vám společnost nabídne pomocnou ruku, přijměte ji. Nejdůležitější je mluvit – 
jak se říká, sdílená starost je poloviční starost.

Znejte svá práva

To, že o svých právech nevíte, neznamená, že se na vás nevztahují. Zjistěte si o nich 
všechno. Tady zase pomůže mluvení: konzultujte vše s odborníky, abyste zjistili, jaká 
podpůrná opatření jsou pro dosažení rovnováhy mezi prací a soukromím k dispozici. 
Možná budete překvapeni, jak snadno se problém, který se jinak zdá nepřekona-
telný, dá vyřešit.

Znalost vlastních práv může být prvním krokem k překonání velkých překážek.

Věřte společnosti, ale uvažujte samostatně

Účinná opatření, která pokrývají všechny základy, mohou být v dosahování rovnováhy 
mezi prací a soukromím k nezaplacení. Díky znalosti vašich práv a mluvení o vlast-
ních problémech bude váš život snazší, a v některých případech vám ho tyto zásady 
konečně pomohou žít – v mnoha rodinách vidíme takový nesoulad mezi fungováním 
v práci a v soukromí, že Život s velkým Ž je pohřbený někde hluboko vespod.
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Viz také:
Doporučení pro ty, kteří pečují o rodinné příslušníky 

Doporučení pro pracovní kolektivy 

Doporučení pro zaměstnavatele 

Doporučení pro zhotovitele 

Doporučení pro místní úřady 

Doporučení pro školy a školky 

Doporučení pro politiky a tvůrce politik 

Zároveň je potřeba chápat, že řešení jednoho problému může vést k jinému.

Například máte naprosté právo odejít ze zaměstnání, ale dlouhodobý důsledek 
takového rozhodnutí může mít katastrofální dopad na vztahy s vaší rodinou, na váš 
důchod a na mnoho dalších věcí. Při zvažování podpůrných opatření přemýšlejte 
o tom, jak je nejlépe využít k řešení vašich problémů.

Za slovy se skrývá bohatství praktických příležitostí
Směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, která nabyla účin-
nosti v roce 2022, je navržena tak, aby se více žen dostalo do práce, aby povzbu-
dila muže odejít na rodičovskou dovolenou a využít přitom flexibilní možnosti práce 
a aby každý, kdo pečuje o své příbuzné, kteří potřebují speciální péči, měl šanci zís-
kat podporu.

Za těmito pěknými slovy leží celá škála příležitostí s potenciálem vám podstatně 
pomoci. Je důležité je hledat – a to můžete udělat tak, že budete mluvit s lidmi, 
budete znát svá práva a přemýšlet o tom, jak své problémy řešit.
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DOPORUČENÍ PRO TY, KTEŘÍ PEČUJÍ  
O RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
Malé děti a starší lidé potřebují pomoc a podporu svých rodin. Vážná nemoc nebo 
nehoda může postihnout každého. To znamená, že se jeden z členů z rodiny vzdá 
studia nebo placené práce, ale nemusí tomu tak být.

Vězte, že máte různá práva, která vám umožní pečovat o rodinného příslušníka, aniž 
byste se museli vzdávat práce.

Máte třeba nárok na volno navíc, abyste se mohli postarat o blízkou osobu. Jestliže 
to nestačí, můžete probrat své možnosti se zaměstnavatelem, např. krátké nepla-
cené volno nebo pružnější organizaci práce. Je důležité vědět, že kvůli péči o rodin-
ného příslušníka nemusíte přestat pracovat. 

Jestliže požádáte svého zaměstnavatele o možnost změnit rozvržení své pracovní 
doby nebo si vzít neplacené volno či pracovat na částečný úvazek, abyste splnili 
závazky vůči své rodině, zaměstnavatel musí vaše návrhy zvážit a vysvětlit vám, zda 
na základě povahy práce nejsou takové změny možné. Zaměstnavatel musí také 
nabídnout další alternativy – nejlepší je hledat řešení společně. 

Měli byste vědět, že vás kolegové v práci nemohou ponižovat např. za to, že pracu-
jete na částečný úvazek, abyste se mohli postarat o rodinné příslušníky. Nedělá to 
z vás méněcenného zaměstnance. Povinností zaměstnavatele je organizovat vaši 
práci takovým způsobem, aby byly vaše úkoly spravedlivě rozděleny mezi ostatní 
pracovníky a spravedlivě finančně ohodnoceny. 
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Jestliže vás zaměstnavatel odmítne vyslechnout nebo s vámi jedná hůře jen z důvodu 
vaší odpovědnosti vůči rodině, lze takové jednání v jistých případech považovat za 
diskriminaci. Požádejte o radu a pomoc ohledně diskriminace svého komisaře pro 
rovnost. 

Je také dobré popřemýšlet o změnách ve způsobu, jakým z dlouhodobého hlediska 
organizujete svou práci. Je například možné zapojit ostatní členy rodiny tak, aby vytí-
žení jedné osoby nebylo nadměrné a aby tato osoba nemusela trávit tolik času mimo 
své zaměstnání? Lze nalézt lepší řešení ve spolupráci s místním úřadem tak, aby se 
břímě péče o rodinného příslušníka sdílelo v komunitě? Jak krátká je doba, po kterou 
je možné a rozumné snížit plat, např. v případě dočasného částečného úvazku nebo 
neplaceného volna? Mohou se úkoly sdílet tak, aby omezení v pracovním životě byla 
co nejmenší?

Žádost o pomoc v takových situacích je důkazem vašeho zájmu a toho, že chcete 
nalézt trvalé řešení, které nebude nikoho přespříliš zatěžovat. Péče o vaše vlastní 
zdraví je ve skutečnosti také důležitá pro všechny vaše blízké. 

Nemusíte být dokonalí. Nikdo není dokonalý ve všem, i když to tak z některých pří-
spěvků na sociálních sítích může vypadat.
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DOPORUČENÍ PRO PRACOVNÍ KOLEKTIVY
V práci se může stát, že někteří členové týmu nejsou schopni přispět tolik, kolik by 
chtěli. Důvody mohou být pozitivní nebo negativní – někdo se stane rodičem, někdo 
musí pečovat o rodinného příslušníka, který je vážně nemocný nebo potřebuje 
pomoc z jiného důvodu. 

Jestliže se člen týmu nemůže podílet na práci na plný úvazek, může to rozhořčit 
ostatní, kteří musejí nyní dělat jeho práci. Je důležité vědět, že každý má právo a 
povinnost pečovat o své rodinné příslušníky a že to může někdy změnit způsob jejich 
práce. Jestliže jsou takové dočasné změny způsobu výkonu práce možné a nejsou 
pro zaměstnavatele příliš velkým břemenem, má kolega na takové změny nárok. 
Změny mohou zahrnovat částečný úvazek místo plného, dodatečnou (neplacenou) 
dovolenou, pružnou organizaci práce nebo podporu v péči o rodinného příslušníka, 
např. péče o děti poskytovaná zaměstnavatelem. 

Všechna řešení závisí na konkrétních možnostech nabízených zaměstnavatelem, 
ale stejný důvod musí znamenat stejnou dostupnost. Pokud například zaměstnava-
tel nabízí volno v případě, že někomu vážně onemocní některý z rodičů, mají tento 
nárok všichni zaměstnanci. Doufejme, že to nebudete nikdy potřebovat, ale kdyby 
taková situace nastala, velmi by vám to pomohlo.

Nikdo na pracovišti by neměl ponižovat kolegu, který využil příležitosti sladit pra-
covní a soukromý život. Ano, může to vést k reorganizaci práce, ale protože nutnost 
postarat se v případě potřeby o rodinného příslušníka se může týkat každého z nás, 
měli bychom se všichni snažit mít pochopení. Shazování kolegy kvůli plnění jeho 
rodinných závazků může být považováno za diskriminaci a je zakázáno. 

Nejlepší je se s kolegy společně jako tým domluvit na pravidlech – koho informovat 
o tom, že někdo potřebuje sladit pracovní a soukromý život, co se děje pak a jak pro-
bíhá rozhodnutí. Je také dobré dopředu vědět, jak se bude práce reorganizovat pro 
celý tým v případě, že si někdo nečekaně bude potřebovat vzít volno nebo pracovat 
na snížený úvazek.

Psychické zdraví a pohoda na pracovišti se mimo jiné odvíjí od toho, jakou jistotu zaměst-
nanci cítí, když mají ke svým pracovním povinnostem plnit ještě závazky vůči rodině. 

Vedení je odpovědné za dobrou organizaci práce. Odpovědností vedení je také orga-
nizovat práci takovým způsobem, aby byli zaměstnanci se závazky vůči rodině chrá-
něni před horším zacházením.
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DOPORUČENÍ PRO MÍSTNÍ ÚŘADY
Duševní pohoda ve vaší komunitě závisí na životní spokojenosti jejích členů a na 
příležitostech k seberealizaci. Část seberealizace může souviset s prací. Práce je při-
rozenou součástí komunity a jejího fungování.

Místní úřady, tj. komunity, hrají velkou roli v pomoci lidem, když jim závazky vůči 
rodině přerůstají přes hlavu. Místní úřady mohou například nabídnout podporu 
rodinám s malými dětmi nebo rodinám s postiženými či vážně nemocnými rodin-
nými příslušníky, kteří potřebují pomoc. 

Sociální služby poskytované místními úřady hrají velkou roli v dosahování genderové 
rovnosti, protože odpovědnost za domácí práce nesou zpravidla ženy. Snižování 
objemu práce, kterou ženy vynakládají doma na péči o členy rodiny, dává ženám 
lepší šance na účast na trhu práce nebo zlepšování svých dovedností. 

Místní úřad má blízko k lidem. Proto také může poskytovat podle potřeby různé 
služby. Každé rodině, která osloví místní úřad s žádostí o pomoc, by se mělo potřebné 
pomoci dostat, je-li to možné, a také by měl úřad poskytnout písemné vysvětlení, proč 
se místní úřad za daných okolností rozhodl poskytnout pomoc daným způsobem. 

Místní úřady v Evropě se starají a jsou progresivní v poskytování různých služeb a 
pandemie covidu-19 ukázala, kolik nových a inovativních řešení bylo často nalezeno. 
Přesto však máme před sebou dlouhou cestu k odlehčení břemene, a to zejména 
pro ženy.

Nejlepší řešení se tvoří v partnerství. Nejúčinnější řešení pro zaměstnance, kteří 
potřebují pomoc při sladění svého pracovního a soukromého života, se mohou pro-
diskutovat s většími zaměstnavateli.
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DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
Vzdělávací instituce hrají velmi důležitou roli v prosazování genderové rovnosti. Ve 
školkách a také ve školách je rozumné dbát na to, aby se jak chlapci tak i děvčata 
učili dělat domácí práce a uklízet ve svých pokojích. Žádná údržba ani domácí práce 
nejsou typicky ženské ani mužské práce. 

Dosahování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem se často nezařazuje 
do školních osnov. Protože se jedná o velmi důležitý problém, měl by se probírat v 
různých předmětech. Například rovné příležitosti pro všechny a kariérní poradenství 
jsou dvěma hlavními tématy nerozlučně spjatými s hledáním rovnováhy mezi pra-
covním a soukromým životem.

Školky a školy mají také širší roli v podpoře rodičů nebo pečovatelů o děti při sla-
ďování pracovního a soukromého života. Činnosti týkající se malých dětí by měly 
zohlednit jak zájmy dětí, tak potřeby rodiny v zájmu dětí vydělávat na živobytí. 
Rodiče, jejichž pracovní doba je netradiční, by se neměli dostávat do horší situace. 
Rovnostářské vzdělávání bere v úvahu zvláštní potřeby dětí, kterým se z jakéhokoli 
důvodu dostává doma menší podpory.

Studenti ve školách mohou mít se studiem potíže z důvodu rodinných závazků. Vzdě-
lávací instituce by měly mít na paměti, že takové závazky nejsou něčím, co mladí lidé 
chtějí, ale že jsou pro ně velmi náročné. Jestliže je student v nevýhodě z důvodu důle-
žitých rodinných závazků, může tato situace být diskriminační.

K diskriminaci také dochází, když škola v maximální možné míře nepodporuje mladé 
lidi, kteří se v průběhu studia stali rodiči. 

Práce učitelů a ostatních vzdělávacích pracovníků může být náročná, ale i oni mají 
právo na změny v organizaci práce tak, aby vyhovovala jejich závazkům vůči rodině. 
Rodiče nemají právo ponižovat učitele, který např. před důležitou zkouškou zůstane 
doma, aby se staral o své vlastní nemocné dítě. Vedení školy má povinnost chránit 
učitelský sbor před takovým zacházením. Více podrobností naleznete v doporučení 
pro ty, kteří pečují o rodinné příslušníky. 
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DOPORUČENÍ PRO POLITIKY A TVŮRCE POLITIK
Když se přijímá rozhodnutí, je nutné zvážit také dopad tohoto rozhodnutí na ty, kteří 
plní závazky vůči rodině. Nelze například předpokládat, že dosud nabízenou péči 
o děti budou moci rodiče převzít ze dne na den. Problematické mohou být napří-
klad také příliš vzdálené služby pro starší osoby, protože organizace dopravy zabere 
potomkům těchto starších osob mnoho cenného času, který by mohly strávit v práci. 
Dopad na břemeno rodinné péče se může objevit také na zdánlivě nečekaných mís-
tech. Nebezpečná křižovatka může například zvýšit břímě pro rodiče, kteří budou 
nuceni vozit své děti do školy autem, zatímco bezpečné a dobře naplánované řízení 
provozu by umožnilo dětem, aby se dostaly do školy nebo školky samy.

Tvůrci politik mohou pro podporu rodin udělat mnoho. Aby se dále zabránilo špat-
ným rozhodnutím, která by zvýšila břemeno péče o rodinu, je nutné brát v úvahu 
prosazování rovných příležitostí pro muže i ženy. Dosahování genderové rovnosti z 
velké části závisí na rozhodnutích, která přijmou tvůrci politik. 
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