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Tisková zpráva 
 

Spole�nost podce�uje výchovu p�íštích generací,  
�íkají ženy 

 
 
21.4.2006  
PRAHA (Agentura GAIA) Naše spole�nost podce�uje výchovu p�íštích generací a je nespravedlivá 
k ženám, které do�asn� opoušt�jí zam�stnání kv�li pé�i o d�ti a o domácnost. Takové je hlavní 
poselství �eských žen ve v�ku nad šedesát let, které se sešly na kulatém stolu po�ádaném 
ob�anským sdružením Agentura GAIA. 
 
Cyklus kulatých stol� pro ženy r�zných v�kových kategorií probíhá v rámci projektu „Quo vadis, 
femina? - vize žen o trvale udržitelném život�“, který si klade za cíl zpracovat spole�enskou vizi žen  
a jejich p�edstavu o spole�né budoucnosti. Smyslem kulatých stol� je uspo�ádat diskuse pražských 
žen. Zaznamenat argumenty, p�íb�hy a zkušenosti, které pomohou diskutujícím ženám i širší 
ve�ejnosti vnímat stejnou m�rou ženské a mužské hodnoty. Cílem je p�isp�t ke zm�n�, aby se ženy 
p�ímo aktivn� podílely na ve�ejném život� a mohly ovliv�ovat spole�nost a m�sto, ve kterém žijí.  
 
Kulatého stolu 10. dubna 2006 se zú�astnilo dvacet žen ve v�ku nad šedesát let. Nejv�tší procento 
diskutujících tvo�ily ženy st�edoškolsky �i vysokoškolsky vzd�lané, v�tšina z nich m�la zkušenost 
s výchovou d�tí. Tém�� všechny se však také b�hem svého života uplatnily v oboru, který vystudovaly 
a v d�chodu žijí aktivní život. Jako jedno z hlavních témat z diskuse vyplynulo sla�ování rodinného  
a profesního života. Zodpov�dná výchova d�tí je stále pro ženy významnou hodnotou, klí�ovou pro 
pozitivní vývoj naší spole�nosti. Zárove� se však ženy obávají devalvace této hodnoty vzhledem 
k vzr�stajícím nárok�m zam�stnavatel� a k celkovému zam��ení spole�nosti na maximální pracovní 
výkon. „Úkolem každé generace je co nejlépe p�ipravit pro život generaci p�íští, proto by se na ženy, 
ale i na muže v domácnosti nem�lo nahlížet jako na mén�cenné lidi. Ten, kdo po n�jaký �as z�stane 
doma s d�tmi, je tím vždy handicapovaný a doplácí na to nižší kvalifikací, platem i d�chodem. Pokud 
spole�nost nebude klást na stejnou úrove� výchovu a vyd�lávání pen�z, nic se nezm�ní“  popsala 
situaci jedna z ú�astnic. Jiná žena hovo�ila o své dce�i: „Dcera  je deset let s d�tmi doma, vede je 
velmi dob�e a je to na nich vid�t. Mají velkou slovní zásobu, spoustu koní�k�, dcera je výborn�  
p�ipravuje do života. Ona sama ale z�stává v této roli nedocen�ná. Spole�nost se na ni dívá skrz 
prsty, když už je s d�tmi tak dlouho doma. Myslí si o ní, že je neschopná. Nyní by se dcera už ráda 
vrátila do práce a má s tím obrovské problémy. B�hem mate�ské dovolené se stále vzd�lávala, ale te� 
jí to není nic platné.“ Také domácí práce, které ve v�tšin� domácností stále vykonávají ženy, vnímaly 
ú�astnice jako d�ležitý a málo diskutovaný problém. „Práce v domácnosti je vlastn� vyko�is�ováním. 
Rodina je ekonomická jednotka, která pot�ebuje zajistit provoz. Pro� když pracuji a zárove� mám 
zodpov�dnost za domácnost, m�j plat neodpovídá tomu, abych si mohla zaplatit výpomoc? To bych 
považovala za zrovnoprávn�ní. Ve spole�nosti mi chybí finan�ní ocen�ní práce v domácnosti“ uvedla 
vysokoškolsky vzd�laná pracující d�chodkyn�.  
 
Také v dalších diskusích nad konkrétními tématy bude Agentura GAIA zkoumat role žen a muž� dané 
spole�enskými stereotypy. Nejbližší kulaté stoly jsou p�ipravené pro ženy ve v�ku osmnáct až dvacet 
dev�t let a t�icet až �ty�icet sedm let. Další kulaté stoly budou mezigenera�ní.  
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