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ší době bude také vydána publikace 
představující výsledky průzkumu mezi 
zahraničními investory a nejzajímavější 
výstupy této konference. 7. března 2005 
se pak uskutečnilo setkání organizací 
působících v oblasti rovných příležitostí, 
zaměřené na jejich spolupráci a možnos-
ti rozvoje. Hosty konference byli také 
zástupci a zástupkyně státní správy 
a samosprávy a dalších institucí prosa-
zujících rovnost žen a mužů. Ti diskuto-
vali s ženskými NNO možnosti spolu-
práce a jejich financování.

Průzkum mezi zahraničními investo-
ry v ČR

Jeho cílem bylo zmapovat problema-
tiku rovných příležitostí žen a mužů 
v českém firemním prostředí a odhalit 
problémy i příklady dobré praxe. Prů-
zkum se také zaměřil na identifikaci 
bariér, které mohou bránit aplikaci rov-
ných příležitostí formou nejrůznějších 
programů pro ženy, a na varianty slaďo-
vání rodinného a pracovního života žen 
a mužů. Takové programy často fungují 
na úrovni mateřské firmy investora, ale 
z nejrůznějších důvodů již nemusí být 
přenášeny do ČR. Průzkum si proto 
položil za cíl porovnat, jak je koncept 
rovných příležitostí vnímán firmami 
působícími u nás oproti jejich působení 
v zahraničí, a ukázat zahraniční příkla-
dy dobré praxe a filantropické vzory.

Nejzákladnější zjištění jsou tato:
- firemní prostředí je obecně čím dál tím    
 vstřícnější k rovným příležitostem žen 
 a mužů. 

- firmy nejčastěji zdůrazňují rovné pří 
ležitosti žen a mužů, snaží se rozvíjet 
pracovní podmínky vstřícné rodině 
(work-life balance), diverzitu pracovních 
týmů a dohlížet na nesexistické pracovní 
prostředí. 

- speciální programy pro postavení žen 
v řízení firem jsou však zaváděny zcela 
minimálně. 

Nevžily se zatím ani speciálně na ženy 
zacílené rekrutace.

Přestože jsou v zahraničí známé me-
tody monitoringu, evaluace či auditů 
zastoupení žen na jednotlivých pozicích 
ve vztahu k dalším ukazatelům, jako je 
například výkon týmů apod., námi dotá-
zané firmy většinou pracovaly pouze 
s jednoduchými statistikami míry za-
stoupení žen v dané firmě. 

Jedním z prvků rovných příležitostí 
pro ženy a muže ve světě práce je na-
stavení pracovní doby. Ženy - matky 
v české společnosti stále ještě přebírají 

většinu zodpovědnosti za péči a výchovu 
dětí a za chod domácnosti. Proto je pro 
ně důležité  upořádat si pracovní den 
podle svých potřeb. Rigidní vzorce pra-
covní doby je proto silně znevýhodňují. 
Firmy nejčastěji dávají prostor flexibilní 
pracovní době či práci na částečný úva-
zek. Naopak sdílení pracovního úvazku, 
stlačený týden nebo teleworking nejsou 
zvykem téměř vůbec.

Školení personalistů a managementu 
v otázkách slaďování soukromého a pra-
covního života a v problematice rovných 
příležitostí uplatňuje pouze čtvrtina firem. 

Počet žen ve vedení firem je obecně 
nízký. Podíl žen ve vedení společnosti 
nezávisí na podílu žen mezi zaměstnan-
kyněmi firmy. Firma může zaměstnávat 
na různých pozicích například přes 60% 
žen, ale ve vedení je stále minimum žen.

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými pří-
ležitostmi pro ženy a muže v ČR

V listopadu minulého roku byly vyhlá-
šeny výsledky nultého ročník soutěže, 
který zorganizovala Gender Studies, 
o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR za podpory EU 
Phare 2002 a Heinrich Böll Stiftung. Pro 
začátek se přihlásilo 30 firem, ale dou-
fáme, že v budoucnu se toto číslo zvýší 

– mj. i v souvislosti s růstem povědomí 
nejen o ekonomické výhodnosti progra-
mů na podporu rovných příležitostí, 
ale i o dalších aspektech rovnosti příleži-
tostí. Nezávislá odborná porota složená 
z odborníků a odbornic vybrala vítězné 
firmy ve třech kategoriích: IBM ČR (ka-
tegorie velké firmy), Respekt (kategorie 
malé a střední firmy). Gender Studies, 
o.p.s. také udělilo speciální cenu za dob-
rý start v oblasti rovných příležitostí pro 
ženy a muže firmě Air Products. V sou-
časné době připravuje další ročník této 
soutěže, který bude zaměřen na postavení 
žen v řídících pozicích.

Doufáme, že Vás obsah tištěného 
zpravodaje Rovné příležitosti do firem 
zaujme a budete se těšit na nová čísla 
v elektronické podobě.

        Tým Gender Studies, o. p. s.

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, 

od března minulého roku vydává 
obecně prospěšná společnost Gender 
Studies elektronický zpravodaj věnova-
ný především rovným příležitostem žen 
a mužů v podnikatelském sektoru. Jeho 
cílem je přinášet takové informace, kte-
ré budou využitelné přímo ve Vaší práci, 
ať už se jedná o personalistiku, manage-
ment, marketing, public relations, rozvoj 
firemní kultury, filantropii nebo další 
profesní oblasti. Protože Vás řada člán-
ků zaujala, vybraly jsme ty nejúspěšnější 
a nejzajímavější a přinášíme Vám je 
v tištěné podobě. Zároveň doufáme, 
že toto speciální vydání zaplní pauzu 
před vydáváním zpravodaje v nové po-
době. 

Rovné příležitosti do firem
Zpravodaj vycházel od března do 

září 2004 v rámci projektu „Vytváření 
dárcovského prostředí pro ženskou pro-
blematiku mezi zahraničními investory 
v ČR“, podpořeného z programu EU 
Phare 2002 - Dlouhodobá udržitelnost 
občanské společnosti. Jeho širším cílem 
je postavit komunikační most mezi sou-
kromým sektorem a neziskovými žen-
skými organizacemi. Tyto dva světy se 
u nás dosud úzce nesetkávají. Náš dvou-
letý projekt proto usiluje o to, aby firmy 
působící na českém trhu práce získaly 
přehled o ženské problematice a mohly 
se více zapojit do jejich činnosti - filan-
tropicky nebo i jinou formou spolupráce. 

V první řadě jsme se zaměřily 
na firmy se zahraniční účastí. Důvod je 
jednoduchý: právě zahraniční investoři 
přicházejí často ze zemí s rozvinutějším 
vnímáním problematiky rovných pří-
ležitostí na trhu práce a v rámci vztahu 
zaměstnavatel – zaměstnanec; obvykle 
jsou si také vědomi výhodnosti a příno-
su stabilních vztahů mezi podnikatel-
ským a nevládním sektorem. S využitím 
jejich praxe a zkušeností představujeme 
koncept rovných příležitostí a ukazuje-
me zahraniční filantropické vzory, které 
by mohly najít úrodnou půdu i v ČR. 

Součástí projektu byla také listopa-
dová mezinárodní konference Role rov-
ných příležitostí pro ženy a muže v pro-
speritě podniku, kterou kromě programu 
EU Phare 2002 podpořily také a. s. Zen-
tiva, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR a německá nadace Friedrich Ebert 
Stiftung. Zúčastnili se jí zástupci podni-
katelského sektoru, státní správy a ne-
ziskového sektoru, kteří jsou klíčovými 
hráči při aktivním prosazování rovných 
příležitostí pro ženy a muže. V nejbliž-
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18% zaměstnanců. Možností je mnoho, 
od klasického modelu, tedy poloviční 
pracovní doby, přičemž banka umožňuje 
svým zaměstnancům/kyním rozdělit ji 
na stejný počet hodin denně, na několik 
dní v týdnu nebo na rytmus týden 
pracovní, týden volna, při podmínce 
zachování pravidelnosti. V případě, že 
se o pracovní místo zaměstnanci/kyně 
dělí (musí jít však o stejné pracovní 
úkoly, které mohou být zpracovány 
nezávisle na konkrétní osobě), jde 
o job-sharing. Zkrácený úvazek 
o jeden volný den v týdnu využívají 
většinou zaměstnanci/kyně, kteří se dále 
vzdělávají nebo potřebují pro sebe víc 
volna. Commerzbank umožňuje svým 
zaměstnancům/kyním i dlouhodobější 
volno, když se chtějí dále vzdělávat, 
mít víc času pro rodinu nebo třeba 
uskutečnit dovolenou svých snů. 
V tomto případě si zaměstnanec/kyně 
může čas „uspořit“ delší prací a vzít si 
pak volno v bloku.

V roce 1998 zavedla Commerzbank 
částečnou práci doma - Telearbeit, od 
této doby rovněž umožňuje postupný 
přechod do důchodu snižováním 
úvazků zaměstnancům/kyním 
starším 55 let, eventuálně odchod do 
předčasného důchodu zaměstnancům/
kyním starším 60 let, přičemž banka 
svým zaměstnancům/kyním připlácí 
důchodové pojištění. 

Sladění rodinného a pracovního 
života

Sladění profesního a rodinného života 
je už „klasikou“ problematiky rovných 
šancí. Starat se o rodinu znamená ve 
většině případů pro rodiče redukovat 
profesní život nebo ho dokonce na urči-
tou dobu přerušit. S delším přerušením 
práce jsou pochopitelně spojené nevýho-
dy nebo vyjádřeno jinak - zaměstnanci 
a zaměstnankyně, kteří pracují bez pře-
rušení, mají lepší vyhlídky na profesní 
vzestup. Proto byl už v roce 1990 zave-
den první program pro ty, kdo i během 

„rodinné fáze“ chtějí zůstat s bankou 
v kontaktu. Jeho cílem bylo a je ulehčit 
sladění profesního a rodinného života. 
V roce 1998 zahájila Commerzbank 

program „Comeback Plus“ (Návrat Plus), 
týkající se postupného zapojení do pra-
covního procesu matek a otců, kteří byli 
nebo jsou na rodičovské dovolené. Tento 
program platí pro všechny rodiče, kteří 
jsou na rodičovské dovolené a jejichž 
dítě se narodilo po 1. květnu 1998 a je 
součástí nové podnikové smlouvy. Mož-
nost rodičovské dovolené se prodloužila 
na tři a půl roku. Na každém z rodičů 
záleží, jak rychle chtějí znovu nastoupit 
do práce. Personální oddělení zvou mat-
ky k plánovacímu pohovoru po devíti 
měsících od narození dítěte, další schůz-
ka se odehrává šest měsíců před pláno-
vaným koncem rodičovské dovolené. 

Pro rodiče, kteří chtějí spojit profesi 
a rodinu, nabízí banka speciální pro-
gram. Jeho cílem je rychlý návrat - po-
kud si to přejí a pro banku je to možné 

- na částečný úvazek. Zkušenosti ukazují, 
že nástup na stejnou profesní úroveň je 
o to snazší, čím dříve je navázán 
pracovní kontakt. Zaměstnankyně či 
zaměstnanci převezmou ve druhém 
roce rodičovské dovolené zastoupení 
minimálně na 160 hodin ročně 
a ve třetím roce na 200 hodin. Jejich 
pracovní doba během tohoto období se 
přizpůsobuje jejich přání, sami si určují 
pracovní rytmus, buď denně, nebo 
v některé dny, týdně atd.

Bankou podporovaná péče o děti: 
využití Familienservice, finančních 
přídavků na péči o děti, podpor při 
ošetřování nemocných dětí, zajištění 
péče o děti v mimořádných situacích.

Oddělení služeb rodině (Familienser-
vice) - zprostředkovává informace 
o jeslích a školkách v blízkosti poboček, 
o volných místech v nich, pracovníci 
také pomáhají při hledání pečovatelky 
(chůvy, au pair), které jsou vybrány na 
základě doporučení. Oddělení se stará 
také o různé akce a slavnosti pro děti, 
které banka pořádá, zjišťuje informace 
o možnostech pobytů a aktivit pro děti 
během prázdnin. Toto poradenství je pro 
všechny zaměstnance banky bezplatné, 
výlohy za školky nebo pečovatelky si 
platí rodiče, mohou však na ně dostat 
finanční příspěvek. Vlastní podnikové 
mateřské školky Commerzbank nemá.

V případě nemoci dětí mají rodiče 
(matka nebo otec) zaměstnaní u Com-
merzbank nárok na 10 volných dní 
v roce na ošetřování nemocného dítěte 
nebo dětí do 12ti let, matky samoživi-
telky na 20 dní v roce, což je víc, než 

Příkladem podniku, který se dlouho-
době věnuje problematice rovných příle-
žitostí, je německá Commerzbank, která 
se svými 32 tisíci zaměstnanců (z toho 
v Německu 25 tisíc) patří v evropském 
měřítku k první dvacítce největších bank. 

Projekt „Ženy v moderním bankov-
nictví“ odstartoval v roce 1989 četné 
aktivity pro zaměstnankyně a spolu-
pracovnice banky s cílem dosáhnout 
rovných příležitostí. Tento projekt byl 
v roce 1998 změněn na „Consens“, pro-
tože se od poloviny 90. let projevoval 
stoupající zájem mužů o otázky rovných 
šancí. V zájmu mužů i žen je masivněji 
podporováno zapojení mužů do rodinné 
práce, takže postupně téma „Muž a rodi-
na“ doplňuje dosavadní koncepční úvahy 
o slaďování profesního a rodinného 
života. Pryč jsou doby, kdy v německých 
podnicích byly rodinné otázky chápány 
jako soukromé rodinné záležitosti nebo 
jako záležitosti státu. Commerzbank se 
cíleně věnuje prorodinné personální po-
litice s vědomím, že stále více žen usi-
luje o slaďování profesního a rodinného 
života. Jak matky, tak otcové potřebují 
proto individuální a flexibilní pracovní 
dobu, která ušetří zaměstnavatelům, 
tak zaměstnancům čas i peníze. Četná 
opatření ke znovu zapojení do práce po 
rodičovské dovolené od počátku 90. let 
sledují opět stejný cíl: rovné příležitosti. 
Od poloviny 90. let možnosti flexibilních 
podpor pro rodiče v období výchovy dětí 
zaměstnanců/kyň Commerzbanky vý-
razně narostly. 

Se zřetelem na tyto cíle podporuje 
Commerzbank rodiče prostřednictvím: 
1. flexibilního pracovního modelu a prací 
doma (Telearbeit) 
2. programu znovuzapojení do práce 

„Comeback Plus“
3. podnikem podporované péče o děti 
(využitím Familienservice, finančních 
přídavků na péči o děti, podpor při ošet-
řování nemocných dětí atd.)

Flexibilní pracovní uspořádání
V roce 1993 odstartoval projekt 

„Teilzeit“ - tedy částečné pracovní 
doby. Tehdy ji využívalo 9,8 % 
zaměstnanců/kyň, po deseti letech již 

Programy rovných příležitostí v německé 
Commerzbank

Pavla Frýdlová, gender.memory@ecn.cz



4 speciální vydání elektronického zpravodaje Rovné příležitosti do firem 5speciální vydání elektronického zpravodaje Rovné příležitosti do firem

umožňuje zákon. V případě potřeby 
mohou samozřejmě rodiče zůstat doma 
i déle, vzít si dovolenou nebo neplacené 
volno. Zaměstnanci oddělení služeb 
rodině řeší finanční otázky v takových 
případech s rodiči individuálně, a je 
možná i finanční podpora.

Příkladným příspěvkem k personální 
politice rovných příležitostí a slučitel-
nosti rodiny a povolání je projekt Kids 
and Co. - Péče o děti v mimořádných 
situacích, který jako modelový uvedla 
do provozu centrála banky ve Frankfur-
tu koncem roku 1999. Děti od jednoho 
roku do dvanácti let mohou pod dohle-
dem pedagogů pobývat celodenně, výji-
mečně také o víkendech, ve speciálně 
k tomu vyhrazených prostorách ve 
vnitřní části města, nedaleko centrální 
budovy banky ve Frankfurtu. Rodiče 
tuto službu využívají v případech ne-
čekaných pracovních termínů, návštěv 
seminářů a kursů dalšího vzdělávání, 
v případě, že někdo z rodiny, kdo se 
o dítě stará pravidelně, nečekaně nemů-
že, v situacích osobní krize, rozvodu, 
nemoci i úmrtí. Kdyby toto zařízení ne-
existovalo, víc jak třetina rodičů, kteří 
ho využívají, by musela nepředvídané 
pracovní termíny zrušit, respektive tu 
práci buď neudělat nebo odložit na poz-
ději, zkrátka nemohla by být zaměstna-
vateli k dispozici nebo jenom omezeně. 
Když vědí, že o děti je dobře postaráno, 
mohou se na práci lépe soustředit, vý-
sledkem je pokles chyb a zvýšení kvali-
ty práce. Klaus Müller-Gebel 
z personálního oddělení 
Commerzbanky zdůrazňuje, že se 
podobné investice jako do Kids and 
Co. vyplatí: „Vyplatí se, když rodiče 
nemusí zůstat s dětmi doma, když je 
například au-pair nemocná. A když si 
rodiče nemusí dělat starosti o své děti, 
přistupují ke svým pracovním úkolům 
s větším nasazením a angažovaností.“ 
V Commerzbance vycházejí 
z předpokladu, že úspěch podniku 
závisí do velké míry na spokojenosti 
jeho zaměstnanců. A nasazení 
a motivace zaměstnanců stojí v přímé 
úměře k jejich vztahu k zákazníkům. 
Flexibilita pracovního nasazení 
zaměstnanců je ovlivněna rodinnou 
a podnikovou potřebou času. Takže 
ulehčení rodině je okamžitě spojeno 
s tím, že rodiče jsou víc k dispozici 
podniku: pro práci navíc, o víkendu 
a svátcích, pro přesčasy, delší pracovní 
cesty, pobyty v zahraničí nebo další 

vzdělávání mimo pracovní dobu. Rodiče 
to oceňují jako významný přínos 
od zaměstnavatele.

Čím větší kvalifikace, tím rychleji se 
roztáčí individuální spirála. To platí pře-
devším pro ženy s vysokou kvalifikací. 
Rodiče, kteří využívají služeb Kids a Co, 

DuPont je firmou, která operuje ve více než 70 zemích světa a nabízí produkty 
a služby týkající se zemědělství, výživy, elektroniky, komunikace atd.

Z dvanácti ředitelů společnosti jsou tři ženy. I když toto číslo by mohlo být 
vyšší, DuPont patří mezi „Top 30 Companies for Exexutive Women“ (30 nejlep-
ších společností pro ženy ve vedoucích pozicích), které vybrala National Associa-
tion for Female Executives (Národní asociace žen ve vedoucích pozicích). 
19% zaměstnanců v nejvyšších pozicích jsou ženy a příslušníci rasových menšin.

Mateřská společnost si klade za cíl zvyšovat počet žen a zástupců rasových 
menšin jak v řídících, tak i v nižších pozicích. Za posledních pět let se zvýšil 
počet zaměstnanců z rasových menšin o 33 %. V nynější době v manažerských 
pozicích pracuje 21 % žen. Zvyšovat diverzitu se snaží i dceřiné společnosti 
v Asii, Evropě, Africe, na Středním Východě a jinde. V Asii je například hlav-
ním cílem mít co nejvíc místních obyvatel v nejvyšších pozicích, v Evropě se 
diverzitní program opět specializuje převážně na ženy a etnické menšiny. 
Jednou ze součástí interních vzdělávacích programů je kurz diverzity. Ve 

společnosti také probíhá kolem 30 mentorovacích programů. Zaměstnanci jsou 
podporováni v sebevzdělávání a je jim nabídnuto stát se členy různých sítí. 
Mezi hlavní sítě patří například Ženská síť, Hispánská síť a Homosexuální síť. 
Zde si zaměstnanci mohou sdělovat své problémy se zařazením ve společnosti.

Další součástí diverzitního programu je vyhledávání spolupráce se společnost-
mi, které jsou vlastněny především ženami a příslušníky menšin.

Mezi zajímavosti patří, že společnost organizuje dny jako „United Way Days 
of Caring“. V tyto dny mají zaměstnanci placené volno, aby mohli zadarmo 
pomáhat v neziskových organizacích. Den „Take Our Daughters and Sons 
to Work“ umožňuje zaměstnancům vzít své děti s sebou do práce, aby se 
seznámily s pracovištěm rodičů.

Samozřejmou součástí programů pro zaměstnance je sladění soukromého 
a pracovního života. I firma DuPont již poznala, že pokud pomůže svým za-
městnancům sladit soukromý a pracovní život, zapojí se do toho pracovního 
s větším nasazením. Program „Work/Life Balance“ umožňuje zaměstnancům 
vzít si rodinné volno, navštívit odborné konzultace o sladění rodinného a pra-
covního života, obdržet příspěvky na hlídání dětí a finanční podporu pro adop-
tivní rodiče. Dále firma nabízí možnost flexibilní pracovní doby. 
Vedle zařazení mezi 30 společností zajímajících se o ženy ve vedoucích po-

zicích získala společnost Du Pont ještě mnoho dalších cen, např. „100 Best 
Companies for Working Mothers“ (100 nejlepších společností pro pracující mat-
ky), „30 Best Belgian Workplaces“ (30 nejlepších pracovišť v Belgii) a „Total 
E-Quality“. 

Téma rovnoprávnosti žen a mužů nebo rasové rovnoprávnosti je v současné 
době velmi diskutované a populární. Diverzitní programy by proto měly být 
samozřejmou součástí firemní politiky každé společnosti. Řešení společnosti 
DuPont by nemělo patřit mezi světlé výjimky, ale mělo by se stát ve společnos-
tech standardem. Možná se toho jednou dočkáme.

Cílem firmy DuPont je zvyšovat počet žen 
v řídících pozicích

Alexandra Jachanová - Doleželová, gender.media@ecn.cz

patří většinou mezi dobře vydělávající 
střední třídu. Paradoxně jsou tito rodiče 
současně orientováni jak na kariéru, 
tak na rodinu. Stále více odborných stu-
dií ukazuje, že výkonnost v zaměstnání 
víc závisí na sociálních souvislostech než 
na samotných pracovních podmínkách.
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Ti, kdo podporují a požadují větší 
zastoupení žen v technických pozicích, 
musí často čelit odmítavým stano-
viskům: Proč by se měly podporovat 
ženy, vždyť nejsou technicky zdatné? 
Není právě přístup podporující ženy 
diskriminační? Odpověď zní ne: v sou-
časném vzdělávacím systému nadále 
existují genderové stereotypy, které 
chlapcům přisuzují větší talent v tech-
nických oborech a více je podporují ve 
studiu. Právě tímto přístupem přichází 
například sektor průmyslového vý-
zkumu (na nějž se zaměřila sonda Ev-
ropské komise) o nadané dívky. Ženy 
výzkumnice by přitom do vědy mohly 
přinést odlišnou perspektivu spolu 
s inovačními přístupy a metodami. 

Podle výzkumu iniciovaného Ev-
ropskou komisí Women in Industrial 
Research tvoří ženy výzkumnice ve 
státech EU pouze 15% všech pracov-
níků v průmyslovém výzkumu. Mezi 
jednotlivými státy však existují velké 
rozdíly, v Německu a Rakousku tvoří 
ženy dokonce méně než 10% ze sledo-
vané skupiny. Zastoupení žen v těchto 
oborech zůstává malé, přestože se zvy-
šuje počet žen studujících technické 
vědy a inženýrství. V roce 2000 tvořily 
ženy v zemích EU 41% vysokoškol-
ských studentů přírodních věd, ma-
tematiky a programování oproti 20% 
studentů inženýrských oborů a staveb-
nictví. Podle nejnovějších statistik se 
zvyšuje také počet žen, které získají 
titul PhD. Jejich zastoupení je podle 
oborů následující: 50% biologie, 30% 
matematika, 27% přírodní vědy, 20% 
inženýrství a 19% programování. 

Pokud se hovoří o rovných příležitos-
tech mužů a žen v zaměstnání, pozor-
nost se většinou soustřeďuje na pozice 
již zaměstnaných žen. Důležitou fází 
podpory participace žen na pracov-
ním trhu a jejich další kvalifikace je 
však také vzdělávací systém a přístup 
k získávání nových zaměstnanců. Na 
podporu vzdělávání žen se zaměřují IT 
a často také průmyslové firmy, 
které investují do výzkumu. 

Dobré praktiky (good practices), 
gender mainstreaming a neutralita 

To jsou tři klíčové strategie uplatňova-
né zaměstnavateli, které mohou ovlivnit 
postavení žen a jejich přijímání do za-
městnání. Dobré praktiky jsou osvědče-
né strategie používané různými firmami, 
které mají zaujmout ženy, rekrutovat je, 
udržet v zaměstnání a také jim zajistit 
kariérní postup. Zaměření na ženy je 
důležité, protože ženy jsou skupinou, 
která je např. kvůli sociálním stereo-
typům – jejich svázanosti s rodinným 
životem – diskriminována (podobné 
programy jsou v západních zemích také 
uplatňovány pro různé etnické skupiny). 
Takový přístup nemá za cíl pouze prosa-
zování žen, ale snaží se také o vyrovnání 
existujících nerovností. Mezi příklady 
dobré praxe patří: programy podporující 
rodinný život nebo např. mentorovací 
(poradní) a kariérní programy. 

Firmy často deklarují, že ženy nedis-
kriminují právě proto, že neuplatňují 
programy, které se ženami a muži za-
cházejí různě. Neutralita pro firmy zna-
mená, že na ženy a muže nahlížejí stejně 
a ignorují tak specifika zaměstnávání 
žen a mužů. Tak daná firma ženy přímo 
nediskriminuje, ale také se nijak nesnaží 
o jejich podporu. 

Se strategií dobrých praktik úzce 
souvisí gender mainstreaming. Tento 
nepřeložitelný výraz vyjadřuje novou 
koncepci rovnosti mužů a žen, která je 
pojímána jako integrální součást rozho-
dovacích procesů. 

Co mohou podniky dělat pro 
rovnoprávné zastoupení žen mezi 
svými zaměstnanci? 

• Závazek k genderové rovnosti, politika 
vedoucí k diverzitě a důstojnosti 

• Monitoring, evaluace, audity, statistiky, 
průzkumy, konzultace a analýza politik 

• Atraktivní pracovní prostředí, které 
podporuje inovace a nabízí příležitosti 
k rozvoji kariéry 

• Vysoký stupeň transparentnosti a dvou-
směrný systém komunikace 

• Flexibilní pracovní doba, příležitosti 
pro práci doma, pokud to umožňuje 

povaha práce, alternativy k nadměrnému 
cestování v podobě nových technologií, 
nové přehodnocení požadavků pro 
zaměstnání 

• Opatření směřující k harmonizaci ro-
dinného a pracovního života: mateřské 
a rodičovské příspěvky (pokud není do-
statečně kryto legislativou), zařízení pro 
výchovu dětí a náhradní péče, zvláštní 
dávka pro péči o nemocné příbuzné (po-
kud není dostatečně kryto legislativou) 

• Partnerství mezi vzdělávacím systé-
mem a ženami, u nichž se má povzbudit 
zájem o práci v určitém sektoru 

Příklady dobré praxe
jednotlivých firem v zemích EU
 
IBM

IBM organizuje technologické tábory, 
které mají vzbudit zájem o matematiku 
a vědu mezi dívkami a představit jim 
výhody počítačů. Program EXITE (Ex-
ploring Interests in Technology and En-
gineering) začal v USA v roce 1999. 
V roce 2003 se konal již na třiceti mís-
tech v Evropě, USA, Kanadě, Latinské 
Americe a Asii. Na těchto táborech vyu-
čují ženy, které v IBM působí na vedou-
cích pozicích. Účastnice pracují 
v týmech a společně se snaží řešit určité 
problémy. Po skončení tábora funguje 
ještě poradní program, který má pro-
hloubit zájem o matematiku, vědu 
a technologie (e-mentor programme). 
IBM si od těchto programů slibuje zvý-
šení počtu dívek a žen, které se zajímají 
o technologie a vědu, a snaží se mezi 
nimi hledat talenty. V roce 2000 získala 
firma IBM cenu Catalyst za příkladné 
iniciativy podporující ženy. 

Také zastoupení IBM v České republi-
ce klade velký důraz na rovné příležitos-
ti žen. Na svých internetových stránkách 
věnují ženám samostatnou rubriku, kde 
informují o možnostech pro ženy ve fir-
mě v rámci programu Gender Diversity. 

„Vedení firmy si uvědomuje skutečnost, 
že pro ženy je v současné uspěchané 
době a v prostředí časově náročných 
zaměstnání stále těžší sladit rodinný 
život s pracovními povinnostmi,“ čteme 
na internetových stránkách společnosti. 
Jedním z programů, který usnadňuje 
harmonizaci soukromého a pracovního 
života, je Flexible Office Program. Ten 
je často využíván pro práci z domova, 
čímž napomáhá například v rodinách 
s dětmi. V roce 2004 získala česká po-

Firmy jako IBM a Microsoft vědí, že ženy 
v technických oborech potřebují 

Linda Sokačová, gender.info@ecn.cz
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s vysokými školami (Vysokou školou 
ekonomickou v Praze nebo ČVUT). 
Každoročně uděluje Cenu Siemens za 
nejlepší diplomové, doktorandské a vý-
zkumné práce. Za tento projekt získala 
společnost Siemens ocenění v soutěži 
Zaměstnavatel roku. Pro středoškolskou 
mládež je připraven projekt Mládí a vě-
dění pro nejlepší multimediální projekt. 
Od roku 2004 funguje v rámci Siemens 
charitativní Fond pomoci.

Zdroje: 
Women in Industrial Research: Good 
Practices in companies across 
Europe, European Commission: 2003. 
Publications.eu.int. 
Women in Industrial Research: A wake 
up call for European Industry. European 
Commission: 2003.
Women in Industrial Research: Analysis 
of statistical data and good practices of 
companies. European Commission: 2003. 

bočka IBM ocenění v Soutěži o nejlepší 
firmu s rovnými příležitostmi pro ženy 
a muže v ČR.

Schering AG
Schering je německá společnost, která 

se specializuje na vývoj nových medi-
cínských řešení pro specifické zdravotní 
problémy. Schering vyvinul program 
ProduktivZeit (Produktivní čas), jde 
o nové individuální pracovní schéma. 
Pracovní doba je plánována týmově a su-
pervizor ověřuje, zda jsou uspokojována 
zákaznická přání. Firma také umož-
ňuje práci na částečný úvazek a práci 
po telefonu. V roce 1973 společnost 
otevřela denní centrum pro péči o děti 
zaměstnanců. V roce 1990 bylo založeno 
oddělení The Policy Unit for Women ś 
Affairs (oddělení pro záležitosti žen), 
které se zaměřuje na prosazování kariér 
žen ve společnosti. Umožňuje komuni-
kaci mezi muži a ženami ve firmě a také 
pomáhá řešit problémy spojené 
s harmonizací rodinného a pracovního 
života. Schering se snaží o získávání 
většího počtu žen do přírodních věd 
a inženýrství. V roce 2003 společnost 
získala cenu Evropské komise Gender 
Equality at the Workplace a v roce 2000 
cenu German Total E-Quality. 

Siemens AG 
Podpora diverzity znamená podle Sie-
mens více než rovné příležitosti pro kari-
éru žen. Chtějí usnadnit ženám zapojení 
do pracovního procesu po porodu dítěte. 
Ženy tvoří 28% pracovní síly v globál-
ním měřítku, 29% v Evropě (mimo Ně-
mecko) a 25% v Německu. 
V managementu tvoří podíl žen 8,6% 
celosvětově, v Evropě mimo Německo 
10,3% a v Německu 7%. Hlavním důvo-
dem pro takto malá čísla je malý počet 
žen studujících inženýrství a technické 
vědy zvláště v Německu. 
Aby Siemens zvýšil počet žen v technic-
kých oblastech, realizuje tyto projekty: 

• Technology Adventure Camps pro dív-
ky od patnácti let 

• The Yolante – Young Ladies „Network 
of Technology“ – každoroční program pro 
více než 100 mladých z technických oborů 

• Ve spolupráci s dalšími podniky a Ně-
meckým spolkovým ministerstvem pro 
technologie založil Femtec program na 
čtyřech technických univerzitách. 

Společnost Siemens v České republice 
kromě podpory charitativních aktivit 
a sportovních organizací spolupracuje 

Ulm je jedním z řady německých měst, které se může pyšnit záviděníhodnou 
vymožeností – Frauenakademií. Městem protéká nazelenalá řeka Dunaj, gotic-
ká katedrální věž se pne do výše 161 metrů, v níž ji prý žádná jiná gotická věž 
světa nepřevýší, a narodil se tu Albert Einstein. Možná tu něco z jeho geniál-
nosti přetrvalo, neboť ulmští měšťané moudře podporují instituci Volkshochs-
chule. Nejde ovšem o naši známou „lidušku“, ale moderní centrum vzdělávání 
dospělých. Kromě jazykových kurzů, včetně němčiny pro cizince, hodin vě-
novaných zdraví, kulturním aktivitám, péči o životní prostředí a diskusím nad 
negativním dopadem globalizace, naleznete v budově postavené v „brutálním“ 
stylu kurzy určené pro ženy. Jen pro srovnání s českou realitou, z rozpočtu 
akademie pokryjí 60% platby za kurzy, o zbylých 40% se dělí město, kraj 
a stát. 

Frauenakademie mají v Německu dlouhou tradici. Jejich myšlenka je posta-
vená na specifické nutnosti vzdělávání žen. Některé ženy v západním světe 
mění několikrát za svůj život své povolání, ať už dobrovolně, nebo pod tlakem 
trhu práce. Mladé ženy, které nevěnovaly pozornost dosažení vzdělání, měly 
brzy děti a až jim odrostou, rády by si našly nějakou práci. Pro pracovní trh 
jsou však bez odbornosti. Vzdělané ženy, které během péče o děti ztratily kon-
takt se svým oborem. Starší ženy, často vdovy, pro něž jsou pravidelné kurzy 
důležitým lékem proti samotě. „Chodí k nám ženy od 30 do 80 let,“ shrnovala 
profil studentek Gesa Krauss, ředitelka ulmské akademie. 

Rozvíjení vlastní osobnosti 
Ve Frauenakademie si ženy mohou vybrat z široké škály předmětů. Nabídka 

zahrnuje kunsthistorické předměty jako Renesance v Evropě, Fotografie, F.M. 
Dostojevský, Umělkyně od starověku po dnešek, kurzy správné rétoriky a vy-
stupování, Konflikty globalizace, Lidská práva jsou ženská práva, Gender Ma-
instreaming, práce s počítačem a internet, zkrátka je toho tlustý sešit. 

Zápisné do Frauenakademie činí 200 EU na semestr, přičemž organizace na-
bízí finanční podporu sociálně slabým. „Peníze nesmějí být překážkou,“ řekla 
Gesa Krauss. Doporučuje se, aby ženy akademii navštěvovaly tři roky. Na kaž-
dý semestr si vybírají dva předměty, takže se učí dvě hodiny dvakrát v týdnu. 
Pro ženy, které často trpí deprivací a nízkým sebevědomím, způsobeným do-
mnělou nepotřebností vlastní osoby, je už takový režim jistě vzpruhou. Najed-
nou mají cíl a netrápí se pocitem, že „nic nedělají“. Podstatná jsou také setkání 
s dalšími ženami, s nimiž mohou sdílet svou životní situaci. Po absolvování 
kurzů obdrží účastnice certifikát a kdo ví, třeba jim to při hledání zaměstnání 
usnadní pozici. 

Německé ženy se mohou vzdělávat celý 
život ve Frauenakademiích

Štěpánka Matúšková, gender.info@ecn.cz
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typní soudy, které jsou v rozporu s jejich 
rétorikou rovných individuálních šancí. 
Jinakost žen je pak nejčastěji spojována 
s jejich schopností rodit děti, a to 
i v oblastech, kde tato skutečnost nehra-
je žádnou roli. 

S představou odlišnosti se pak podle 
týmu, který výzkum prováděl, pojí čer-
nobílé vidění světa, jehož důsledkem je 
v případě žen nižší, podřadnější hodno-
cení nebo očekávání v profesní sféře: 

„S jedním z biologických rozdílů, totiž 
schopností rodit děti, se ale pojí další 
problémy žen na trhu práce. Proble-
matické je samo výhradní spojení 
žen s rodičovskou rolí, z něhož pak 
pramení další potíže. Paradoxní je, že 
přestože je mateřství i nadále jakýmsi 

‚kultem‘, dostává se rození dětí a péči 
o ně téměř nulového společenského 
ohodnocení a počítá se s nimi jako se 
samozřejmostí, stejně jako je samo-
zřejmostí i práce a plat žen.“

Faktem na trhu práce je velmi výrazné 
oddělení mužských a ženských sfér ve 
vzdělávání i v nabídce pracovních míst. 
To pak způsobuje nespravedlivě nízké 
odměňování žen v některých profesích. 
Diskriminace žen či upřednostňování 
mužské pracovní síly se pak vyskytuje 
v několika oblastech: při přijímacím ří-
zení, v kariérním postupu v zaměstnání, 
v platové nerovnosti, v  postavení žen ve 
vedoucích pozicích či v celkové otevře-
nosti ženské pracovní síle. 

Problémy již při přijímacím řízení 
Mužská pracovní síla bývá preferována 

již při přijímání do zaměstnaní. Trh práce 
v ČR je totiž výrazně segregován podle 
pohlaví. Ženám jsou tak často nabízena 
namáhavá a málo placená místa. K tomu 
však výrazně přispívá i vzdělávací sys-
tém - ženy volí nejčastěji studium jazyků 
a pedagogické obory, zatímco muži pře-
važují v technických oborech. 

Výzkum však ukázal, že existuje 
i řada stereotypů, které se na konkrétní 
kvalifikace uchazečů nijak neváží: muži 
jsou „techničtější“, muž - živitel, muži 
jako ambicióznější osoby. Tyto stere-
otypy samozřejmě znamenají i řadu 
omezení pro muže, přestože to tak 
společnost často nechápe. Není zkrátka 

lehké být mužem splňujícím požadavky 
moderního trhu práce a ne každý muž 
se s nimi ztotožňuje. I když zaměstnava-
telé často deklarují, že se řídí při posu-
zování uchazečů zcela individuálním 
a neutrálním přístupem, jejich posuzo-
vání je řízeno určitými kolektivními 
a snadno odhalitelnými stereotypy 
o pohlavích. 

Pozice v zaměstnání 
Jedním z ukazatelů rovnosti žen 

a mužů v zaměstnání je kariérní postup. 
Ve většině podniků se ženy nacházejí 
na nižších úrovních řízení s menší 
odpovědností. Ženy, které mají zájem 
se věnovat kariéře, musí být (podle 
slov respondentů výzkumu) „hvězdy“, 
aby mohly být brány jako rovnocenné 
partnerky mužům. 

Jednou z příčin, které způsobují ne-
rovné postavení žen v pracovním proce-
su, jsou obavy zaměstnavatele 
z konfliktu pracovní a rodinné role. Dal-
ším a neméně důležitým ukazatelem po-
stavení žen v zaměstnání je výše platu. 
Průměrný plat žen je o 26% (2002, celý 
úvazek) nižší než průměrný plat mužů. 
Faktem také je, že samy ženy žádají již 
při nástupních pohovorech nižší platy 
než muži ucházející se o stejnou práci. 

I když podíl pracujících žen v ČR je 
poměrně vysoký, nejsou příliš zastoupe-
ny na vedoucích pozicích. Ženy tvoří na 
českém trhu práce 43,3% zaměstnaných 
(ČSÚ 2003). V roce 1989 však ČR vyká-
zala v oblasti zaměstnanosti žen určitý 
posun, dvě veličiny - lepší možnost 
uchytit se na vyšších místech a skupi-
na žen s vyššími příjmy než muži - již 
nejsou zcela bezvýznamné. Průzkum 
Gender týmu FSS MU ukázal, že ženy 
byly ve vedoucím managementu firem 
zastoupeny v nejlepším případě 1:5. 
Ve srovnání s počtem zaměstnaných žen 
v těchto podnicích jsou ženy ve zjevně 
nerovnoprávném postavení, neboť mezi 
jejich celkovým zastoupením ve firmě 
a obsazením vedoucích míst je nepře-
kročitelná propast. K tomuto stavu často 
přispívají stereotypní představy o žen-
ské pracovní síle (menší zájem o kariér-
ní postup, menší pracovní schopnosti). 
Poslední výzkumy však prokazují vyso-
ké pracovní nasazení ženské populace 
a nízké rozdíly v přístupu žen a mužů 
k práci. Priority žen a mužů ve „zlepše-
ní postavení v současném zaměstnání“ 
a v „dosažení zvýšení platu“ jsou téměř 
identické. 

Programy podporující slaďování ro-
dinného a pracovního života a rozvoj 
zaměstnanců se začínají stávat význam-
ným tématem i v České republice. Fakt, 
že je umožněno dostatečné vzdělávání, 
rozvoj osobnosti a také prostor pro sou-
kromý život, přináší řadu výhod jak pro 
zaměstnance, tak zaměstnavatele. Rovné 
příležitosti pro ženy a muže se stávají 
tématem především pro zahraniční 
investory v ČR, kteří si vědomí jejich 
výhod přinášejí ze svých zemí. Stále se 
však jedná spíše o okrajové téma. Pro 
české zaměstnavatele jsou často podob-
né programy spojené s představou příliš 
velkých nákladů. Předseda Svazu podni-
katelů v ČR pan Danda se v pořadu ČT 
Události a komentáře dokonce vyjádřil 
v tom smyslu, že zahraniční investoři 
svým přístupem k zaměstnaneckým pro-
gramům kazí podnikatelské prostředí. 
Takový výrok vypovídá o nepochopení 
celé problematiky. Důraz kladený na 
rovné příležitosti a diverzitu zaměstnan-
ců prokazatelně přináší firmám zisk. 

Rovné příležitosti v českých podnicích 
Více o rovných příležitostech v pro-

středí českých podniků vypovídá vý-
zkum, který provedlo Gender centrum 
Masarykovy univerzity. Výzkum byl 
proveden v letech 2000 - 2001 mezi 
zaměstnavateli a zaměstnanci šesti čes-
kých podniků a byl zjišťován obraz 
o rovných příležitostech žen a mužů. 
Dotazováni byli zaměstnanci a zaměst-
navatelé firem z oblasti textilní, strojí-
renské, mediální, dopravní, potravinář-
ské a projektantské. 

Obecným zjištěním bylo, že zaměst-
navatelé, ale i zaměstnanci projevují 
v názorech na problematiku rovných 
příležitostí na trhu práce určitý rozpor. 
Na jedné straně přiznávají důležitost 
rovných příležitostí, ale na druhou stra-
nu konkrétní příklady nechápou jako 
příklady diskriminace či nerovnosti. 
Obě skupiny jsou také velmi zatíženy 
stereotypním obrazem ženy, typickým 
pro českou společnost. I když zaměst-
navatelé deklarují, že hodnocení pro-
vádějí striktně individuálně a na bázi 
dosahovaného výkonu, bez ohledu na 
zvláštnosti jednotlivců vyslovují stereo-

Ženy a muži ve vedoucím managementu 1:5

Linda Sokačová, gender.info@ecn.cz
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norem, které by měly sledovat aktuální 
trendy. Zaměstnavatelé by se také měli 
vyhýbat genderově nerovným přístupům 
při náboru zaměstnanců, ale také v jejich 
odměňování či podmínkách pro 
kariérní postup. 

Jednou z důležitých cílových skupin 
by se měli stát rodiče. Cílem by nemělo 
být přijímat konkrétní opatření v oblasti 
skloubení práce a rodiny pouze pro ženy. 
Podobné programy by také měly být na-
bízeny mužům. I to je jeden ze způsobu, 
jakým posilovat roli mužů v rodině. Pro 
skloubení pracovního a soukromého ži-

vota jsou vhodné různé programy, které 
podporují flexibilní pracovní uplatnění. 

Zdroje: 
Zpráva z výzkumu: rovné příležitosti žen 
a mužů ve vybraných českých podnicích 
2000 -2001, Gender centrum FSS MU: 
2002.
Rovné příležitosti mužů a žen při slaďo-
vání práce a rodiny, SoÚ 2003.
Gender assessment of the impact of EU 
accession on the status of women in the 
labour market in CEE, Gender Studies: 
2003

Doporučení pro zaměstnavatele 
Tým, který zpracoval tento výzkum, 

vypracoval také několik doporučení 
zaměstnavatelům, které mohou pomoci 
při prosazování rovných příležitostí 
pro ženy a muže. Jedním ze základních 
předpokladů je dobrá informovanost 
o této problematice a zákonných nor-
mách, které ji řeší. Je také důležité 
neztrácet kontakt se zaměstnanci. Ten 
mohou zprostředkovat např. personalis-
té. V rámci výzkumné zprávy se také 
doporučuje zahrnout problematiku rov-
ných příležitostí do vnitropodnikových 

volitelnými místy, narozdíl od středo-
školsky vzdělaných mužů. 

A Váš názor na velmi častou námitku, 
že ženy nemají o politiku zájem? 

Já si myslím, že to není pravda. Na 
místní úrovni, kde je politika každoden-
ní prací, je téměř vyrovnané zastoupení 
obou pohlaví. Ale čím dál výš, kde 
přibývá moci, tam ubývá žen. Ženy také 
nemají čas. U nás stále přetrvává před-
stava, že domácnost je hlavně záležitostí 
ženy. Žena nemůže jít ze schůze 

„do hospody, kde se upeče dohoda“. 
Když tam jde, riskuje pomluvy, že se 
neumí postarat o rodinu a chudáci děti, 
přestože ji muž může zastávat velmi 
dobře. Společnost není schopná utvořit 
ženám podmínky, aby do vysoké politi-
ky mohly vstoupit. 

V zemích Evropské unie je obvyklé, že 
soukromé firmy dbají, aby jejich zaměst-
nanecký systém zahrnoval rovné příle-
žitosti mužů a žen. Co jim může takový 
pohled přinést? 

Sociologické průzkumy dokázaly, 
že skupiny, které mají neformální vztahy, 
dosahují lepších pracovních výsledků. 
Pokud je kolektiv složen z mužů i žen, 
může lépe pracovat. Hierarchická struk-
tura se mění v síťovou. Zastoupení obou 
pohlaví přináší různé pohledy na problé-
my, které firma řeší. Důležité je také užití 
v reklamě. Budovat image firmy na tom, 
že je pokroková, je velmi účinné. U nás 
stále převažuje liberální tržní kapitalis-
mus, ale třeba Norsko už zkouší zásahy 
tohoto typu do soukromého sektoru. 

Jak by takový přístup soukromých firem 
změnil společnost? 

Obohacovalo by ji to. Možná by se změ-
nil i rodinný život. Pomůže-li nám partner, 
budeme mít víc času trávit večery kolem 
rodinného stolu všichni společně. Když 
budou firmy zacházet s oběma pohlavími 
rovným způsobem, logicky se to odrazí 
i v rodinách. 

Jste předsedkyní Rady vlády pro rovné 
příležitosti, mnohým lidem to zní záhadně. 
Řekněte nám, jak to funguje. 

Hlavním posláním Rady je radit vládě, 
jakým způsobem implementovat rovné 
příležitosti nejen do práce vlády, 
ale i do činnosti jednotlivých resortů. Čle-
nové vlády mohou přijít s jakýmkoliv návr-
hem, který Rada projedná a vytvoří dopo-
ručení, které se předá vládě. Vláda posoudí, 
jestli je doporučení adekvátní a na základě 
toho přijímá rozhodnutí. Rozhodovací pra-
vomoc Rady je velice malá, ale je důležité, 
aby tu orgán alespoň na takové úrovni byl. 

Co považujete za největší úspěch v prosa-
zování rovnosti mužů a žen za dobu exis-
tence Rady? 

Tato problematika je i po čtrnácti letech 
od Sametové revoluce na začátku, byť 
nevládní organizace provádějí již několik 
let velice dobré kampaně, aby informovaly 
veřejnost. Pro celou českou společnost stále 
není otázka rovných příležitostí samozřej-
má. To, že se o rovných příležitostech začí-
ná mluvit, je samo o sobě úspěch. Bohužel, 
doporučení, která přijímá Rada, musí pro-
běhnout úřednickým kolotočem 
a trvá dlouho, než vejdou v platnost.

Nezdá se Vám, že v poslední době je 
boom témat rovných práv mužů a žen?
Po dlouhém mlčení se v posledních ně-
kolika měsících diskuse otevřela téměř 
v celé společnosti. 

Máte pravdu. Je to dobře, ale je dů-
ležité, aby prosazování rovných práv 
bylo spojení dvou proudů. Proudu zdola, 
který to považuje za důležité a žádá to, 
a proudu shora, který může tomuto po-
žadavku pomáhat. Pokud se podaří tyto 
dva proudy spojit, pak může být politika 
rovných příležitostí úspěšná. 

Řekla jste před nedávnem, že to se týká 
také parity. Pokud bude téma nařízené 
shora, společnost ho bude vnímat jako 
násilné, nepřijme ho. 

Ano. Zároveň ale může příkaz shora 
otevřít cestu do politiky a do rozhodo-
vacích procesů schopným ženám, které 
nechtějí mít tak ostré lokty a přijmout 
mužské modely chování, které v politice 
převažují. Může to paradoxně vyřešit 
jiný problém. Nedávno jsem diskutovala 
s jedním kolegou, který mi tvrdil: „Já ty 
ženy prostě nemám.“ Zeptala jsem se ho: 

„A přemýšlel jsi, proč je nemáš?“ Za-
myslel se a odpověděl: „Víš, já tam mám 
jednu ženu, která vedle sebe nechce 
pustit jiné ženy.“ Pokud bude paritní za-
stoupení, umožní to vstup ženám, které 
nechtějí do prostředí, které je pro ně 
v současné chvíli nepříjemné. Někteří 
poslanci měli starost, aby se na kandi-
dátky dostaly „kvalitní ženy“. Dobře 
jsem se bavila. Když se podíváme na 
kandidátky všech stran, tak vysoko-
školsky vzdělané ženy jsou hluboko pod 

Rozhovor  s  Annou Čurdovou, poslankyní za ČSSD
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nebo školení pouze pro příslušníky 
znevýhodněného pohlaví - vedoucí 
k postupné nápravě nerovnosti. Dodr-
žování politiky rovných příležitostí by 
mělo být sledováno na úrovni výbě-
rových řízení, povyšování a převodu 
na jinou práci, školení, podmínek za-
městnání, slaďování rodinného 
a pracovního života, opatření proti 
sexuálnímu obtěžování, výpovědí, 
propouštění apod.

Ženy jsou v některých oblastech 
pracovního trhu výrazně 
podreprezentovány - jedním 
z možných důvodů je, že ženy jsou 
často přijímány do zaměstnání, které 
postrádá jakékoli kariérní výhledy, 
a nejsou podporovány v tom, aby za 
svou kariérou šly. Negativní vliv na 
zaměstnanost, úspěch a kariérní růst 
žen mají také společenské předsudky 
týkající se rolí žen, struktury firem 
a jejich managementu, 
který předpokládá, že ženy nemohou 
soutěžit s dovednostmi, zkušenostmi 
a znalostmi mužů. Ženy jsou často 
znevýhodněny svou mateřskou 
nebo pečovatelskou rolí a obdobím 
stráveným kvůli rodinným 
povinnostem mimo pracovní proces. 
Ženy také často nejsou motivovány 
vedením firmy využít svých 
pracovních schopností naplno.

Při přijímacích pohovorech se často 
objevují otázky, které jsou buď pří-
mou diskriminací - tj. jsou kladeny 
jen ženám, resp. jen mužům - nebo 
mohou mít nepřímý diskriminační 
efekt - tj. mohou vést k méně pozitiv-
nímu jednání ze strany potenciálního 
zaměstnavatele. Otázky, které jsou 
v každém případě nežádoucí a neměly 
by být součástí formulářů nebo poho-
vorů, se týkají například rodinného 
stavu, počtu a věku dětí, zaměstnání 
manžela, plánování uzavření sňatku, 
osobních či až intimních záležitostí 
(např. zda je žena schopna vykonávat 
svou práci i v době menstruace, bere 
antikoncepci, byla někdy na potratu 
apod.). Zaměstnavatelé často tradičně 
soudí, že ženy s dětmi jsou méně spo-
lehlivé, ženy v jistém věku jsou poten-
ciálními matkami, které zaměstnání 
opustí, častěji si berou volno z důvodu 
nemoci apod., ženy nejsou dostatečně 
mobilní ani flexibilní, nebo se naopak 
rozhodnou odstěhovat z důvodu man-
želovy změny zaměstnání apod. 

Výběr zaměstnanců může například 

Doporučení zaměstnavatelům jak prosazovat rovné příležitosti zpracovala ve Velké 
Británii Komise pro rovné příležitosti - nezávislý nevládní orgán zodpovědný minis-
tryni pro rovnost, jíž je v současnosti Patricia Hewitt, a její náměstkyni Jacqui Smith. 

Dokument popisuje zaměstnavateli, co přináší dodržování nediskriminačních pravi-
del: sníženou fluktuaci pracovních sil, která šetří výdaje na nábor nových zaměstnanců 
a jejich školení, motivaci zaměstnanců, výkonné pracovní prostředí, dobrou pozici 
firmy jak z pohledu zaměstnanců, tak zákazníků. Vedle dodržení zákoníku práce 
a dalších souvisejících zákonů tak zaměstnavatel ještě těží z řady aspektů, které jsou 
pro něj ekonomicky dlouhodobě výhodné. Komise doporučuje, aby zaměstnavatel vy-
tvořil dokument stanovující pravidla aplikace rovných příležitostí ve firmě či instituci. 
Dokument dostupný všem zaměstnancům by měl mj. obsahovat definici přímé a ne-
přímé diskriminace, vyslovení jasného postoje zaměstnavatele k prosazování rovných 
příležitostí, jména osob zodpovědných za funkčnost opatření k rovným příležitostem, 
přesnou strukturu implementace těchto opatření, popis toho, jak bude nakládáno se 
stížnostmi, příklady nezákonných a diskriminačních postupů, a v neposlední řadě 
také způsob kontroly a míru zapojení odborů a zaměstnanců do rozhodování o firem-
ní politice rovných příležitostí.

Osobou zodpovědnou za politiku rovných příležitostí by měl být někdo z vedení 
firmy nebo instituce - už jen jako důkaz toho, že si zaměstnavatel uvědomuje důleži-
tost prosazování rovnosti a nevnímá tuto politiku jako formální záležitost, jejíž plně-
ní je dáno zákonem. Zároveň by se měl zaměstnavatel zasadit o vytvoření pracovní 
skupiny k rovným příležitostem složené jak z vrcholových představitelů firmy, tak ze 
zástupců zaměstnanců a odborů. Pracovní skupina by se měla zaměřovat zejména na 
analýzu výsledků průběžného hodnocení dodržování politiky rovných příležitostí 
a souvisejících opatření, na návrhy dalších postupů apod. Nehledě na existenci pra-
covní skupiny by však všichni zaměstnanci měli mít příležitost vyjadřovat se k opat-
řením k rovným příležitostem a přispívat k nim svými náměty. 

Stejně tak by měla být firemní politika prosazování rovných příležitostí součástí 
image firmy navenek a měla by být prezentována i prostřednictvím např. inzerce 
výběrových řízení, spolupráce s personálními agenturami apod. Opatření politiky 
rovných příležitostí nejsou jen věcí osob zodpovědných za nábor a školení nově přijí-
maných zaměstnanců; naopak, jejich obsah a struktura má být známa všem zaměst-
nancům na všech úrovních. Navíc by ale zaměstnanci na manažerských a HR pozi-
cích měli být dále proškoleni v tom, jaké formy diskriminace existují, jak se k nim 
staví relevantní zákony, jaké stereotypy jsou obvykle ve vztahu k ženám a mužům 
uplatňovány, jak se jim vyhnout apod.

Prvním krokem před vytvořením vlastní interní politiky rovných příležitostí má 
být analýza aktuální situace ve firmě či instituci - například analýza principů dodr-
žovaných při přijímání nových osob, organizaci školení či kariérního postupu. 
V případě zjištění, že v některých odděleních nebo na některých úrovních struktury 
firmy je zaměstnáno méně žen, je potřeba přijmout nápravná opatření, např. formou 
pozitivních akcí (tj. např. ve výběrovém řízení, kde do posledního kola postoupila 
žena a muž se srovnatelnými znalostmi a zkušenostmi, upřednostnění ženy v přípa-
dě, že jde o přijetí další osoby do týmu, který je výrazně mužský). Mohou být prove-
deny i analýzy výše příjmů a případných rozdílů mezi příjmy žen a mužů 
za stejnou práci, resp. práci stejné hodnoty (gender pay gap). I zde by mělo následo-
vat strategické opatření k překonání zjištěných rozdílů, které nelze zdůvodnit jinak 
než že jsou dány pohlavím zaměstnanců. 

Průběžný monitoring dodržování rovných příležitostí ve firmě by měl například 
odpovědět na otázky, zda se osoby jednoho pohlaví ucházejí v menším počtu o po-
výšení a proč, zda nejsou osoby jednoho pohlaví přijímány, povyšovány či školeny 
ve výrazně menším počtu, zda nejsou osoby jednoho pohlaví soustředěny v několika 
odděleních či jen do jisté úrovně v hierarchii firmy. V případě zjištění horizontální či 
vertikální segregace by měla být přijata opatření - opět např. formou pozitivních akcí 

Rovné příležitosti v praxi Velké Británie

Alena Králiková, gender@ecn.cz
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usnadnit otázka na vykonávání nepla-
cené - dobrovolné práce, při níž kan-
didáti mohli získat další zkušenosti 
či dovednosti relevantní v pozici, 
na níž se hlásí. Stejně tak mohou být 
vnímané jako výhodné zkušenosti 
nabyté prací v domácnosti či péčí 
o děti či starší členy rodiny. V přípa-
dě, že zaměstnavatel respektuje po-
dobná „neformální“ zaměstnání, má 
šanci získat do svého týmu například 
osoby s velkým organizačním talen-
tem. Na druhou stranu nechce-li za-
městnavatel brát v úvahu zkušenosti 
nabyté „neformálním“ zaměstnáním, 
měl by se při přijímacích pohovorech 
či dalším povyšování zaměstnanců 
soustředit pouze na jejich kvalifikaci, 
znalosti odpovídající dané pozici, 
na zkušenosti a osobní předpoklady. 
Stejné standardy by měl dodržovat 
u žen i mužů bez ohledu na jejich 
stav, povinnosti v rodině, zažité 
předpoklady týkající se schopností 
žen, resp. mužů apod. Při hodnoce-
ní osobnostních kvalit kandidátů je 
však třeba vést v patrnosti, že ženy 
mají obecně méně volného času na 
své aktivity než muži. Stejně tak je 
třeba vyhnout se podvědomé diskri-
minaci žen vyplývající z předpokla-
du, že ženy nedokáží vést tým, 
v němž převládají muži, nebo nejsou 
dostatečně motivovány. V případě 
mužů je naopak nutné vyhnout se 
domněnkám, že muži nepotřebují 
dostatek příležitostí ke slaďování 
pracovního a rodinného života nebo 
nechtějí pracovat v převážně žen-
ském týmu. Další stereotypní oblastí 
je rozlišování „mužských“ a „žen-
ských“ zaměstnání, resp. vhodnosti 
některých prací pro ženy a muže. 
V případě jakýchkoli pochybností je 
nejjednodušší řídit se následujícím: 
nejste-li si jisti, zvažte, zda byste 
stejnou otázku položili ženě i muži 
a zda by byla oprávněná. 

Gender Studies, o.p.s. děkuje za 
doporučení textu paní Janet Veitch, 
ředitelce Ženské národní rady 
(Women‘s National Commission), 
která je britským oficiálním 
poradním orgánem v oblasti 
ženských práv. 

V plném znění lze text najít na:
http:/www.eoc.org.uk/EOCeng/
EOCcs/Advice/guidlines.asp.

analýza nákladů a přínosu vypracovaná 
pro německé prostředí společností 
Prognos AG v roce 2003: Na základě 
modelového výpočtu bylo zjištěno, 
že v průměrném podniku vznikají 
zavedením prorodinných opatření náklady 
300 000 eur ročně. Zároveň vedou tyto 
změny k úsporám ve výši 375 000 eur. Při 
průzkumech tohoto typu však nesmíme 
zapomínat, že výsledky jsou silně 
závislé na hospodářské situaci a velikosti 
podniku. Mnoha malým a středně velkým 
podnikům chybějí finanční prostředky 
na zavedení prorodinných opatření nebo 
na rozšíření stávající nabídky. Mohou 
používat jednotlivé nástroje personální 
politiky jako např. flexibilní pracovní 
doba, ale širokou nabídku péče nabízejí 
zpravidla jen velké podniky.

Inzersdorfer 
Výrobní podnik potravinářského 

průmyslu v Rakousku se u příležitosti 
vyznamenání certifikátem Audit Familie 
& Beruf (Rodina & Zaměstnání) 
vyjádřil například k vlastním 
aktivitám souvisejícím se strategií 
work-life-balance a uvedl, že díky 
cíleným podpůrným opatřením 
zaznamenal až o 40 % méně absencí 
z důvodu nemoci ve srovnání se 
zbytkem daného odvětví. Toto je již 
velmi konkrétní podnikohospodářský 
přínos, jehož tu bylo docíleno.

Commerzbank 
Commerzbank AG v Německu na 

základě konkrétního projektu spočí-
tala, jakého přínosu dosáhla. Jednalo 
se přitom o projekt s názvem „Kids & 
Co.“ (Děti a spol.), díky němuž mohou 
zaměstnankyně a zaměstnanci ve Frank-
furtu využívat nabídky péče o děti 
v neplánovaných situacích. Zaměstnané 
osoby mohou své děti přivést do blízké 
pečovatelské instituce v případě neoče-
kávaných schůzek v zaměstnání nebo při 
výpadku pravidelné péče (např. onemoc-
nění paní na hlídání nebo uzavření škol-
ky). V roce 2000 přinesl projekt „Kids 
& Co.“ bance Commerzbank podnikové 
náklady ve výši 120 000 eur. V témže 
roce bylo využito péče ve 2100 pečova-
telských dnech. Průzkum mezi zaměst-

V mnoha oborech spočívá schopnost 
vytvářet podnikové hodnoty na vědo-
mostech zaměstnanců. Z toho vyplývá, 
že lidský kapitál, kvalita, motivace, při-
pravenost k pracovnímu nasazení 
a loajalita zaměstnanců jsou důležitým 
kapitálem. Na seznamu nejčastějších 
požadavků zaměstnanců vůči podnikům 
již otázky typu „odpovídající vysoké 
finanční ohodnocení“, „kariéra“ atd. 
příliš nefigurují. Zaměstnankyně 
a zaměstnanci si přejí, aby jim 
zaměstnavatel poskytl dobré pracovní 
klima, otevřenost týkající se osobních 
požadavků a slučitelnost rodinného 
a pracovního života. Krátce řečeno, 
zaměstnanci chtějí dnes vedle 
spokojeného pracovního života také 
přátele, rodinu a volný čas. Všechny 
úspěšné strategie work-life-balance 
mají společnou jednu zásadu a sice tu, 
že podnikové vedení nese iniciativu 
a zaměstnankyně a zaměstnanci 
se na ní podílejí. Nejvyšší vedení 
se samozřejmě nenechá přesvědčit 
sociálně-romantickými argumenty, 
a proto je tu nutné používat silné 
argumenty. Stanovení nákladů týkající 
se zavádění strategií work-life-balance 
provází otázka související s pojmem 

„return on investment“. 

Podpora rodin přinese zisk 
Z pohledu podniků přináší zlepšení 

nabídky péče o děti celou řadu ekono-
mických výhod, které se přímo odrážejí 
na produktivitě a konkurenceschopnosti 
podniku a schopnosti inovovat. Zaměst-
nankyně a zaměstnanci, kteří dokáží 
skloubit rodinu a zaměstnání, jsou spo-
kojenější a motivovanější. Jsou výkon-
nější, jejich stresová zátěž se snižuje, 
což se projevuje ve zvýšené efektivitě 
práce. Jsou produktivnější, absence je 
u nich méně častá a jsou méně často 
nemocní. Jejich pracovní činnost se tím 
nepřerušuje. Pozitivní image podniku 
podporujícího rodinu zabraňuje zvýšené 
fluktuaci personálu a ulehčuje hledání 
nových pracovníků a pracovnic. Podnik 
podporující rodinu je atraktivním 
zaměstnavatelem. 

Různé výhody lze vyjádřit také 
konkrétními čísly, jak je uvádí například 

Podporovat rodiny se firmám vyplatí

Štěpánka Matúšková, gender.info@ecn.cz
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nanci, kteří využili projektu „Kids & 
Co.“, přinesl následující výsledek: „Více 
než třetina dotázaných rodičů by bez 
projektu ‚Kids & Co.‘ bývala musela 
odříct neočekávané profesní schůzky, 
resp. nemohla by zahájit práci anebo by 
ji musela zahájit později. Projekt ‚Kids 
& Co.‘ umožnil rodičům aktivní účast na 
četných jednáních a služebních cestách. 
A kolegové dotyčných zaměstnanců ne-
byli zatěžováni dodatečnou prací a ča-
sovým stresem.“ Commerzbank ocenila 
každý ze 700 dnů výpadku, které by bez 
existence projektu „Kids & Co.“ bývaly 
vznikly, v průměru na 400 eur, a vypo-
čítala tak úspory ve výši zhruba 280 000 
eur. Porovnáním úspor a vynaložených 
nákladů dojdeme k závěru, že se toto 
opatření výrazně vyplatí.

Fluktuace zaměstnanců přinese ztrátu 
V mnoha podnicích je sledována také 

fluktuace zaměstnanců, která je často 
způsobena právě nespokojeností se 
vztahem osobního a pracovního života 
a která způsobuje dodatečné náklady na 
opětovný nábor personálu: 

• náklady na překlenutí výpadku pomocí 
přesčasových hodin či vypůjčených pra-
covních sil 

• frustrující investice do vzdělání nebo 
kvalifikace odcházejících zaměstnanců 

• náklady na zaškolení a kvalifikaci no-
vých pracovních sil 
Mnohem více jsou sledovány obtížně vy-
číslitelné faktory, které vedou ke vzniku 
nepřímých nákladů: 

• odliv podnikového know-how (možná i) 
ke konkurenci 

• ztráta zákazníků, kteří zůstávají věrní 
odcházejícím zaměstnancům 

• ztráta různých kontaktů např. s úřady, 
mezinárodními či domácími grémii, 
tiskem atd. 

Podpora slučitelnosti zaměstnání 
a péče o rodinu je přínosem 

• pro stát jakožto ekonomický subjekt, 
protože nabídka péče o dítě pozitivně 
ovlivňuje nepříznivý demografický vývoj 

• pro podniky, protože lepší slučitelnost 
rodiny a zaměstnání pozitivně ovlivňuje 
motivaci a produktivitu personálu 
a vysoce kvalifikovaných rodičů. Zvláště 
matkám je ulehčen nástup, případně 
návrat do práce 

• pro rodiny, protože umožňuje lepší slu-
čitelnost kariéry a rodiny 

Zdroj: http://management.gendernora.cz

Příručky a všemožné texty o rovných příležitostech se hemží příklady ze Skandiná-
vie. Švédsko se už roky drží na špičce v žebříčcích dodržování rovných práv pro ženy 
a muže a vede v nejrůznějších projektech a politikách, které převádějí psané do praxe. 
Jak to tedy vypadá v každodenním životě Švédů a Švédek?

Opusťme na chvíli statistiky a politická prohlášení a pozorujme. Jsme v poklidném 
městečku Uppsala nedaleko Stockholmu. Prastará katedrála, kde byli po staletí koru-
nováni švédští králové, vedle zámek s botanickou zahradou, kde kdysi bádal známý 
přírodovědec Carl Linné. Jinak celkem obyčejné město se 120 tisíci obyvateli, z čehož 
asi 40 tisíc tvoří studenti místní univerzity. Město poklidné až ospalé, možná ukolé-
bané v lesích a okolní přírodě. Najít v neděli otevřenou restauraci dá trochu práci, ob-
chody i v pracovní dny zavírají nekompromisně v šest večer, až na velké supermarkety. 
Takové naše Pardubice.

Jakmile ale v pondělí vyrazíme do ulic, ve cvrkotu všedního dne hned narážíme na 
u nás nevídané jevy. Chlapi s kočárkem! No viděli jste to někdy v Liberci, Českých 
Budějovicích nebo Olomouci jen tak na ulici v pondělí dopoledne? Poprvé byli spatřeni 
hned ve dvou exemplářích v místní lékárně, parťáci na otcovské dovolené vyzvedávali 
ratolestem batolecí potřeby. Pohled pro bohyni! Nejen, že tito muži právě teď umožňují 
svým ženám realizovat se v práci, oni jsou navíc ještě sexy! Že by to bylo jejich vi-
kingskou blond vizáží a trendy oblečením? Jako puťky pod pantoflem rozhodně nevy-
padají. Ale Švéd nebo Čech z Plzně, chlap s dítětem má prostě něco do sebe.

Otcové mají ve Švédsku ze zákona nárok na 60 dní rodičovské dovolené. Toto pra-
covní volno není přenosné na matku, pokud si ho otec nevybere, propadá. Dostávají 
80% platu a někteří zaměstnavatelé dokonce doplácejí nad tuto částku. Například 
v Ericssonu  dostanete navíc 13% platu. Toto opatření  umožnilo otcům trávit čas se 
svými dětmi a počet mužů, kteří nastupují na rodičovskou dovolenou, se zvýšil. Je do-
konce podán návrh na nový zákon, který bude nařizovat, že rodiče musí rodičovskou 
dovolenou sdílet. Ten už je ale přece jen vnímán jako přílišný zásah státu do soukromí. 

Přístup k rodičovství je vůbec dosti odlišný. V práci není dítě vnímáno jako pře-
kážka, ale prostě jako fakt. Do 12 let věku mají rodiče právo pracovat na 75% úvazku. 
Tento nárok je hojně využíván. Stačí projít se chodbou mezi kancelářemi na ústředí 
hasičů v Uppsale. U každých dveří je cedulka se jménem a momentálním pracovním 
statusem, např. na dovolené, na služební cestě a nejvíce právě zkrácená pracovní doba, 
např. „tento měsíc 50%“. 

Jsou to většinou ženy, kdo dlouhodobě zkracují své úvazky a věnují se rodině. I když 
primářka Uppsalské univesitní nemocnice paní Brita Winsa popisuje role mužů a žen 
v rodině jako čím dál více vyrovnané: „Rodinné povinnosti nejsou problém. Muži 
zůstávají často doma s dětmi nebo přizpůsobují rodině svou práci, zvláště ve vyšších 
vrsvách společnosti a výše postavených profesích. Nerovnosti přetrvávají na pracovišti.“ 
Universitní nemocnice bere problém diskriminace žen v zaměstnání vážně. Před ně-
kolika lety začaly prosakovat neoficiální stížnosti žen na nižší platy. Byl zřízen Výbor 
pro rovnost, který se začal na problém soustředit. Analýza platů ukázala, že ženy mají 
průměrně nižší plat než muži o celé 2000 švédských korun. Byla nalezena celá řada 
příčin a začaly se vypracovávat programy pro jejich odstranění. Zajímavé je, že rozdíly 
v platu spočívaly leckdy také v subjektivním hodnocení. Například výzkumná práce, kte-
rou prováděli lékaři-muži, byla považována bez reálných opodstatnění za důležitější. Ana-
lýza platů z genderového hlediska je prováděna každý rok a je veřejným dokumentem.

Výbor pro rovnost pracuje dodnes a jak říká jedna z jeho členek, pracovnice perso-
nálního útvaru nemocnice paní Monika Lundberg, neustále připomíná důležitost vě-
novat se otázkám rovných příležitostí: „Už jen samotná existence takového výboru na 
pracovišti je signálem vůle vyšších míst řešit postavení žen a diskriminaci.“ Nemoc-
nice chystá na podzim velkou reorganizaci, která se bude týkat všech jejích 8000 za-
městnanců. Již nyní bylo vydáno oficiální prohlášení přímo z ředitelny, že nejméně na 
3 ze 7 nejvyšších postů se budou vybírat ženy. HR oddělení už tak pracuje s premisou, 
že pokud se rozhoduje mezi uchazeči mužem a ženou, je na  místo vybrán ten, jehož 
pohlaví je v tom kterém oboru méně zastoupeno. 

Viděno ve Švédsku

Lenka Simerská, lenka.simerska@ecn.cz
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Není divu, že praxe genderových vzta-
hů funguje ve Švédsku zcela jinak, než 
u nás. Existuje totiž celá řada iniciativ 
a projektů na nejrůznějších úrovních, 
které se starají o prosazování rovných 
příležitostí. Projekt Equal pronikl i na 
místní požární stanici, kde dosud nebyla 
zaměstnána žádná žena jako terénní síla 
pro zásahy. Celý tým mužů byl pozván 
na celodenní školení o rovných příleži-
tostech. Paní Lena Nilsson, která se na 
ústředí požární brigády v Uppsale pro-
jektu Equal ujala, hodnotí postoj mužů: 
„Nejdřív nevěděli, co mají čekat, ale po-
tom si seminář pochvalovali. Dva ze 70 
příslušníků naší brigády se dokonce po 
semináři přihlásili na intenzivní školení. 
Dostali 15 dní placeného volna a jezdili 
do Stockholmu na přednášky a semináře.“ 
Trénink v rovných příležitostech dostal 
dokonce i  ředitel. Na výzvu účastnit se 
třídenního školení reagoval: „To jsme 
opravdu tak špatní?“ Lena Nilsson a další 
pracovnice z ústředí ale zaznamenaly 
změnu v jeho chování poté, co školení 
absolvoval. Například ve svém proslovu 
na oslavu otevření nové požární stani-
ce v uppsalském obvodu vyzval k větší 

účasti žen v profesi. Začal také uvažovat, 
jak by se dalo mužské pracovní prostředí 
přiblížit ženám a přestal administrativní 
personál (převážně ženy) hanit v porovná-
ní se svaly hasičů. 

Do projektu se zapojila i policie. Ulrike 
Thaken pracuje jako policistka už 15 let. 
Největší problém pro práci žen u policie 
vidí v nedostatku ženských vzorů a v silně 
mužském prostředí. „Jestliže jste jediná 
žena mezi osmi chlapama, je snadné začít 
mluvit jako oni, chovat se jako oni a ani si 
to neuvědomujete. Jako mladá jsem tyto 
muže viděla jako své vzory, díváte se na ně 
jako na lidi, kteří zvládají svou práci, jsou 
v tom dobří. Většina žen si myslí, 
že aby byly přijaty u policie, musí být jako 
oni.“ Policistek je málo a na směnách se 
nepotkávají. Aby překonaly izolaci, založi-
ly v roce 1995 Síť žen policistek. V malých 
skupinkách se začaly scházet už před 15 
lety, nyní se síť stala celonárodní. Síť po-
skytuje ženám prostor pro setkávání 
a výměnu zkušeností. Mezi ženami mohou 
najít oporu v obtížných situacích, jako je 
například sexuální obtěžování. Své místo 
má také sdílení pocitů: „Na začátku jsem 
se u policie cítila ztracená a nejistá. Nevě-

děla jsem, jestli se hodí, abych třeba nosila 
make-up. Měla jsem piercing v nose, 
ale do práce jsem ho sundávala, i když mi 
to nikdo nenařídil. Všechny tyto maličkos-
ti a nejistoty přispívají k úspěchu v zaměst-
nání. Muži tyto starosti nemají, projevují 
se jak chtějí, je to jejich teritorium,“ říká 
jedna z policistek.Ulrike Thaken má po 
patnáctileté službě v terénu nové plány. 
Má tři děti (4, 6 a 8 let) a ráda by s nimi 
začala trávit více času s rodinou. Hlavně 
večery a víkendy měli s manželem léta 
oddělené, což teď chtějí změnit. Ráda by 
přešla do administrativy a prosadila změny 
u ženských uniforem: „Policejní výzbroj 
zavěšená na opasku váží 8 kg. To je dost 
velká váha a není na opasku dobře rozlože-
ná. Ženy mají jiný sklon kyčlí a uniforma 
jim nevyhovuje, například pokud sedí 
v autě. Existují ale jiná řešení rozložení vý-
zbroje, například u soukromých agentur.“

V prosazování rovných příležitostí pro 
ženy a muže je asi nejdůležitější pochope-
ní, osobní zkušenost a vůle – politická 
i osobní. Ke změnám musí existovat nej-
prve otevřenost a ta ve Švédsku rozhodně 
je. Doufejme, že český projekt Equal bude 
motivovat alespoň některé ze změn, které 
jsme viděli tam.  

Firmy, které cíleně motivují ženy k postupu, stále ještě patří mezi výjimky. Díky vnitro-
podnikovému programu „Women‘s Leadership Initiative“ je Johnson&Johnson jednou 
z nich. Tento unikátní program byl založen v roce 1995 a dal si nelehký úkol: do deseti let 
zvýšit zastoupení žen na všech úrovních vedení společnosti na takové číslo, které se bude 
rovnat podílu žen na celkovém počtu zaměstnanců. 

Důležité vzory 
Aby člověk dosáhl na vedoucí pozice v jakékoli oblasti lidské činnosti, musí mít kromě 

potřebných schopností a kvalit také jistou dávku podpory okolí a silnou motivaci pod-
pořenou vědomím, že cíl je dosažitelný. Tyto podmínky jsou bohužel pro ženy, které se 
chtějí profesionálně realizovat na vedoucích pozicích, stále ještě o dost jiné než pro muže. 
Co je proto velmi důležité, jsou vzory, obrazy těch, kteří to dokázali před námi nebo silné 
osobnosti v našem okolí, které nás „táhnou“ svým příkladem. „Women‘s Leadership 
Initiative“ vzala v tomto směru svou úlohu vážně a do svého výboru obsadila skutečné 
ženské špičky napříč společností v různých zemích světa. Svou přítomností v programu 
se tak tyto úspěšné top manažerky a ředitelky zviditelnily pro ostatní ženy ve společnosti 
a daly najevo, že podporují cíle Iniciativy a tedy každou 
z žen, která chce usilovat o kariérní vzestup. 

Aktivity „Women‘s Leadership Initiative“
Aktivity programu „Women‘s Leadership Initiative“ se týkají hlavně bariér, kterým 

ženy na různých úrovních firmy čelí. V roce 2001 byl v rámci programu zpracován ob-
sáhlý výzkum o podmínkách žen ve firmě. Výzkum se soustředil na země střední 
a východní Evropy a byl završen vydáním vnitropodnikové publikace s názvem Skleněný 

Johnson&Johnson podporuje ženy 
ve vedení společnosti

Lenka Simerská, lenka.simerska@ecn.cz

strop, realita nebo mýtus? Z výzkumu vy-
plynulo, že 70% žen ve firmě vítá program 

„Women‘s Leadership Initiative“ jako vel-
mi potřebný. Ženy ve všech zemích totiž 
vypověděly, že cítí nedostatečnou podporu 
pro kariérní rozvoj, mají ztížené podmínky, 
horší přístup k neoficiálním informacím, 
narážejí na kulturu společnosti stavěnou na 
míru mužům a na předsudky vedení slo-
ženého převážně z mužů. Výzkum ovšem 
popřel rozšířený mýtus o tom, že ženy 
nejsou na vedoucích pozicích, protože o ně 
nemají dostatečných zájem. Respondenti 
shodně popřeli tvrzení, že ženy jsou méně 
ambiciózní a méně vhodné pro manage-
ment. Na základě tohoto výzkumu firma 
sestavila plán pro ženy do vedení, který 
obsahuje konkrétní kroky.

Zdánlivé maličkosti 
Program se věnuje také firemní kultuře 

a v jeho rámci jsou vydávány různé 
vzdělávací materiály. Jedním z takových 
nástrojů je například zdánlivá maličkost 
(ale účinná) - stolní kalendář. Obsahuje jak 
vtipně zobrazené výjevy z firemního života, 
tak i zcela vážná a velmi přesně zacílená 
doporučení pro zlepšení genderové rovnos-
ti ve firmě. V kapitole věnující se rozvoji 
a vzdělávání se například dočteme rady 
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pro vedoucí týmů: „Podívejte se 
blíže na zastoupení mužů a žen 
v účasti na nejrůznějších školeních 
a zeptejte se svých podřízených, 
z jakých důvodů se školení neúčast-
ní.“ Lze očekávat, že podobné za-
myšlení vedoucího pracovníka nad 
neúčastí žen na školeních povede 
například k přesunu vzdělávacích 
akcí z večerů a víkendů, kdy jsou 
ženy obvykle zaměstnány rodinný-
mi povinnostmi, nebo k zavedení 
péče o děti během akcí. 

Podpora pro české ženy 
V internetové prezentaci české 
pobočky společnosti 
Johnson&Johnson / Janssen-Cilag 
zmínku o programech pro ženy 
nenajdeme, stejně tak jako se nedo-
čteme o závazcích firmy dodržovat 
rovné příležitosti žen a mužů. Přes-
to mají ženy zaměstnané 
v Johnson&Johnson i u nás mož-
nost využívat tento program. Vede-
ní lidských zdrojů do něj přispívá 
zkušenostmi českých žen. Snaží 
se také podporovat ženy, aby se 
účastnily vedení společnosti, což je 
ztížené tím, že ženy se na vrcholné 
pozice daleko méně hlásí. Velmi 
progresivní je také udržování pra-
covního kontaktu se zaměstnanky-
němi na mateřské dovolené. Ženy 
mají možnost pro firmu pracovat 
na určitých projektech z domova 
i po dobu péče o děti. 

Pražské zastoupení společnosti 
považuje rovné příležitosti pro ženy 
za samozřejmou součást profilu spo-
lečnosti, kterou není potřeba zvlášť 
zdůrazňovat. Sociologické výzkumy 
a zkušenosti nevládních ženských 
organizací bohužel stále vypovídají 
o přetrvávající znevýhodněné pozici 
žen na trhu práce, z velké části způ-
sobené právě přístupem zaměstnava-
telů k ženské pracovní síle. Na mno-
ha místech dochází k diskriminaci 
a velké procento vedoucích pra-
covníků se řídí stereotypy o ženské 
roli a schopnostech žen a vytvářejí 
tak podmínky, kdy ženy mohou 

„prorazit“ jen stěží. Každý podobný 
firemní program proto znamená 
velmi mnoho, pokud je viditelný pro 
veřejnost a ostatní podniky. Proto 
doufáme, že o Iniciativě pro ženy 
do vedení v Johnson&Johnson brzy 
uslyšíme z dalších zdrojů, například 
z médií.

Začínala jste podnikat jako matka ma-
lých dětí. Dnes je Vaše rodina dokonce 
větší, než je u nás obvyklé - máte čtyři 
děti a přitom jste top manažerkou vý-
znamné firmy. Jaké byly na začátku Vaše 
představy o skloubení těchto dvou rolí? 

Nemyslete si, že jsem si ve dvaceti 
letech představovala, že budu mít čtyři 
děti! Nevdávala jsem se proto, abych se 
stala zasloužilou matkou - roditelkou, 
to přinesl sám život. A postavil mne do 
situace, kterou jsem musela řešit stejně 
jako řada jiných žen - rozhodnout se, jak 
skloubit roli matky, manželky a profe-
sionálky ve svém oboru. Nejstarší dcera 
přišla na svět ještě během vysoké školy, 
další děti se už narodily do připraveného 
prostředí. Když se nám v podnikání za-
čalo dařit a firma se rozrostla, práce byla 
čím dál víc časově náročnější a bylo nám 
s manželem jasné, že musíme najít po-
kud možno optimální model fungování 
naší rodiny. 

A jak se sny lišily od reality? 
Zřejmě v náročnosti činností, které 

jsem od roku 1990 dělala, a které jdou 
ruku v ruce s časovým vytížením, 
neboť každá funkce vyžaduje jiný způ-
sob práce, jiné uvažování, přináší jinou 
zátěž. Uvažujete-li o rodině při podniká-
ní, velmi záleží na tom, zda jste v nižší 
manažerské pozici, obchodní či finanční 
ředitelka nebo sedíte v představenstvu. 
Když byly děti malé, pracovala jsem na 
pozici viceprezidentky společnosti, věno-
vala jsem se spíše řízení společnosti 
ve strategické rovině. Za žádných okol-
ností bych se však nehrnula do pozice, 
ve které jsem dnes. Operativu a vedení 
společnosti, kdy generální ředitel neuva-
žuje lokálně, ale globálně a současně řeší 
každodenní situace v podniku, 
si s miminy ani při sebelepším personál-

ním zajištění chodu domácnosti nedo-
kážu představit! 

Narazila jste v podnikání na překážky, 
které se Vám zdály jako překážky na-
chystané pouze pro ženy? Jak jste se 
s nimi vyrovnala? 

Je důležité si uvědomit a rozeznat, 
co je možné a co ne a podle toho si 
připravit podmínky a vytvořit si pro-
středí, ve kterém pracuji a žiji. 
S domácností, která je v Česku stále 
považována za království žen, nám 
pomáhá hospodyně, která se stará 
o dům. Dětem se věnuje od pondělí 
do pátku vychovatelka. Naše pomoc-
nice bezesporu vnášejí více klidu do 
našeho hektického života a hodně nám 
svou prací pomáhají. 

V čem myslíte byla naopak Vaše výho-
da jako podnikatelky - ženy? 

Myslím, že ideální je spolupráce ve 
smíšeném týmu. Důležité je, aby žena 
byla rovnoprávnou partnerkou a měla 
přirozený respekt, což znamená, 
že v první řadě musí prokázat také 
příslušné odborné znalosti. Navíc 
ženy využívají svých přirozených 
schopností - plánovat, naslouchat i ko-
munikovat. Vždyť máme stálý trénink 
při vedení domácnosti! 

Musíte být velmi zaneprázdněná žena, 
mohla byste nám přiblížit, jak vypadá 
Váš den a jak v něm uchráníte čas 
pro rodinu? 

Pracuji denně 10-12 hodin, což ale 
nepovažuji za úspěch. Do svého pra-
covního dne jsem zařadila dvakrát 
týdně také cvičení, neboť každý vr-
cholový manažer je vystaven tak tro-
chu podobnému tlaku jako vrcholový 
sportovec - musí být v dobré psychic-

„Ženy se rozhodně na trhu práce neztratí,“ 
je přesvědčená „Vedoucí podnikatelka svě-
ta“ Ing. Olga Girstlová, generální ředitelka 
GiTy, a.s.
Olga Girstlová je mezi českými podnikatelkami výraznou 
osobností. Nejen, že její firma úspěšně expanduje, paní 
Girstlová se ještě vedle své práce věnuje podpoře žen v pod-
nikání a je prezidentkou Moravské asociace podnikatelek 
a manažerek. Když dodáme, že je matkou čtyř dětí, je jistě 
o čem si povídat.

Štěpánka Matúšková, gender.info@ecn.cz
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S tím, jak narůstají pracovní 
možnosti žen, ženy jsou stále 
vzdělanější a chtějí se uplatnit 
v zaměstnání, nabývá na významu 
problém nazývaný slučování 
rodinného a pracovního života. Mladá 
žena, která řadu let prožila přípravou 
na své povolání, nemá příliš chuť 
zůstat po delší dobu na rodičovské 
dovolené, pokud to znamená ztrátu 
postavení, jež si těžce vybudovala. 
Odkládá proto mateřství a často se 
stává matkou jediného dítěte. Nebo 
si naopak přeje plně se věnovat své 
rodině, ale po skončení zdánlivé 

„dovolené“ o ni žádný zaměstnavatel 
nemá zájem, zvláště pokud má dětí 
víc. Nebo chce stihnout oboje, ráda by 
pracovala na částečný úvazek, 
ale nemůže žádný sehnat. Také muži 
se vedle své profese chtějí věnovat 
rodinám a rádi by strávili se svými 
dětmi více času, než jim umožňuje 
trvalé vysoké pracovní nasazení. 
Společnost zkrátka nereaguje příliš 
svižně na nový požadavek žen 
a mužů: udržet si profesní růst 
a zároveň vychovat děti. 

Rovné příležitosti rodičů jsou 
nejednoduchou kapitolou v životě 

Pracovat a mít rodinu? 
Proč ne, když vám vyjde zaměstnavatel vstříc

Štěpánka Matúšková, gender.info@ecn.cz

ké i fyzické kondici, očekávají se od něj 
dobré výkony i výsledky.

 
Převádíte svou zkušenost s obtížemi 
slučování rodinného a pracovního 
života do své firmy? Mají u Vás 
zaměstnané matky možnost například 
flexibilní pracovní doby nebo práce 
z domova? 

Vlastní zkušenost je vlastní zkušenost, 
ta je nenahraditelná. V GiTy, což je 
hodně technologicky zaměřená firma, 
pracuje řada mladých lidí a mezi nimi 
i ženy a matky. Jsme otevřeni domluvě 
o možném způsobu práce na dálku nebo 
o flexibilní pracovní době, i když ne 
vždy a u všech profesí je to možné. 

Jste prezidentkou Moravské asociace 
podnikatelek a manažerek (MAPM), 

moderního člověka. Často se dokonce 
zdá, že mateřství a zaměstnání nejdou 
skloubit. Vyřešit tak nemožnou volbu 
je pro ženy i muže často traumatizující 
zkušenost. Jak uplatnění v práci, tak 
rodinné zázemí jsou pro lidské štěstí 
důležité a řada firem v západních 
zemích si tuto situaci uvědomuje 
a vychází svým zaměstnancům vstříc 
různými rodičovskými programy. 
Firmy jsou motivovány také tím, 
že si chtějí udržet zaměstnance, 
do jejichž pracovního rozvoje 
investovaly a o nichž vědí, že jsou pro 
podnik přínosem. V neposlední řadě 
bývají lepšími kolegy lidé spokojení, 
kterým se daří vybudovat mezi prací 
a rodinou rovnováhu. 

S přechodem od socialismu ke 
kapitalismu volného trhu se 
v naší zemi zrušila většina opatření 
podporujících zaměstnané rodiče. 
Dnes však vidíme, že ne všechno bylo 
nutné odhodit a že západní Evropa 
se snaží některé z těchto modelů 
prosadit. Nejde již o nařízení státu, 
ale vůli firem a soukromých podniků 
udržet si zaměstnance a umožnit jim 
spokojenější rodinný a v důsledku 
i pracovní život. 

jaká je Vaše motivace být aktivní 
v takové organizaci? 

Ten příběh je dost mediálně známý - 
- motivací bylo ocenění „Vedoucí pod-
nikatelka světa“, které jsem získala 
v Monaku před šesti lety. Tenkrát jsem 
se seznámila s řadou skvělých a velmi 
zajímavých žen z různých kontinentů 
a uvědomila jsem si, že také v naší 
zemi je dostatek ženských osobností, 
o kterých se jen málo mluví v médiích. 
A také mne setkání přesvědčilo o tom, 
že asociace podnikatelek a manažerek, 
které existují v zahraničí, mají budouc-
nost i v českém prostředí, neboť v naší 
zemi máme hodně šikovných žen. 
A myslím, že jsem se nemýlila. Asocia-
ce podnikatelek a manažerek vznikla 
v Brně v roce 1995, pod názvem MAPM 
působí na Moravě již pět let a každoroč-

ně realizuje řadu podnikatelských setká-
ní, konferencí a dalších aktivit. 

Podílíte se také na přípravě mezinárod-
ní konference ŽENA - TVŮRČÍ OSOB-
NOST TŘETÍHO TISÍCILETÍ. Jaká je 
vaše vize uplatnění žen na trhu práce 
v blízké budoucnosti? 

Ženy se rozhodně na trhu práce ne-
ztratí a již dnes se uplatňují jako pod-
nikatelky v řadě profesí, především 
ve službách. Myslím, že tento trend 
bude pokračovat. Nezáleží však jenom 
na jejich dovednostech, odvaze a po-
chopení partnera, ale také na mnoha 
dalších faktorech, které souvisejí 
mimo jiné s úrovní českého podnika-
telského prostředí, podporou malého 
a středního podnikání nebo podnika-
telskou etikou.

Péče o děti 
S rostoucími požadavky na trhu 

práce, týkajícími se mobility, flexibility, 
ochoty „celoživotně“ se vzdělávat 
a změn v životních stylech, jsou dnes 
rodiče stále více závislí na kvalitní péči 
o děti. Přispívá k tomu jak to, že oba 
rodiče pracují, ať už z důvodu finanční 
situace rodiny nebo za účelem budování 
kariéry, tak také rostoucí počet 
samoživitelek. 

Například v Německu se 
v současnosti v podnikové praxi 
uplatňují četné modely péče o děti: 
podnikové školky, spolupráce mezi 
podniky a místními institucemi 
poskytujícími péči o děti, 
zprostředkování a organizace veřejných 
nebo soukromých pečovatelských 
služeb, pohotovostní služby v případě 
nemoci, péče o děti během prázdnin či 
založení instituce denní péče o děti, na 
níž se podílí více podniků. Evropský 
parlament v březnu roku 2004 přijal 
zprávu o slaďování rodinného 
a profesního života a podpořil 
myšlenku budování „miniškolek“ ve 
firmách, ale i možnost flexibilních 
pracovních opatření. Zdůrazněna 
byla též nutnost zajištění kvalitních 
podmínek pro práci na zkrácený 
úvazek. 

Flexibilní pracovní doba 
Nejdůležitějším prvkem podnikové 

strategie pro zaměstnané rodiče 
(work-life-balance) je flexibilizace 
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pracovní doby. Výkon je 
v rostoucí míře vázán na 
konkrétní smluvený cíl, 
protože podniky již chápou, 
že přítomnost na pracovišti 
neznamená vždy nejvyšší 
výkonnost. 

• Částečný pracovní úvazek
• Konto pracovní doby: 
Zaměstnanci si na něm 
mohou střádat a vybírat čas 
a našetřit si tak na kratší 
volno. 

• Job-sharing: sdílení jednoho 
úvazku a úkolu s kolegou či 
kolegyní. 

• Job splitting: jeden úvazek je 
rozdělen na dvě části, 
z nichž každou vykonává 
jeden z kolegů. 

• Flexitime: začátek a konec 
pracovní doby je flexibilní, 
ale je stanovena doba, kdy 
zaměstnanec musí být na 
pracovišti přítomný. 

• Teleworking: práce zcela či 
částečně řízená z domova. 

Do nabídky programů 
work-life-balance patří také 
volno, které si zaměstnanec 
může vybrat: 

• Term-time working: 
zaměstnanci pracují v době 
školní docházky 
a o prázdninách mají volno. 

• Employment break: 
zaměstnanci je poskytnuto 
neplacené volno z osobních 
důvodů, s možností návratu 
do zaměstnání. 

Více informací o možnostech 
pracovního uspořádání Work 
Life Balance naleznete na:
http://www.familyfriendly.ie/
workarrpage.shtml

Zpracováno s použitím 
textů internetové stránky 
Gender Management - http:
//management.gendernora.cz

Rozdíl v platech žen a mužů je problém celosvětový. Potýkají se s ním také ve 
Velké Británii, kde již dokonce funguje systém, jak tuto formu diskriminace odhalit, 
prokázat a napravit. Ve Spojeném království existuje legislativní nástroj Equal Pay 
Act (zákon o rovných platech), který mohou použít zaměstnanci či zaměstnankyně, 
domnívají-li se, že mají nižší plat než jejich kolega opačného pohlaví vykonávající 
stejnou práci. To je jistě inspirativní i pro české prostředí.

Equal Pay - Rovný plat 
Zvýšit povědomí o platových rozdílech mužů a žen mezi zaměstnavateli 

i zaměstnanci a propagovat dobré praktiky firem je cílem projektu Close the Gap 
(Konec rozdílu v platech), na kterém spolupracují britské a skotské odborové svazy 
TUC (Trade Union Congress) a STUC. (Scottish Trade Union Congress). 
V jeho rámci uspořádaly ve Skotsku seminář, kterého se zúčastnily také zástupkyně 
českých neziskových organizací (Gender Studies, o.p.s., Český svaz žen a Athena) 
a kde se diskutovalo o tom, jak mezeru mezi mužskými a ženskými platy vypočítat 
a jaké ukazatele přispívají k její správné interpretaci. 

Zmíněný zákon Equal Pay Act (Zákon o rovných platech) rozlišuje tři 
možné způsoby porovnání platů mužů a žen, které však nezahrnují další časté 
diskriminační charakteristiky, jako např. příslušnost k etniku, věk či sexuální 
orientaci. 

Prvním krokem porovnání platů mužů a žen v určitém podniku je spolu 
s identifikací požadovaných dat rozhodnutí, zda takovou studii podstoupit. Tato 
fáze zahrnuje zformování odborného týmu, který studii provede - např. statističtí 
a ekonomičtí experti, zástupci odborů, zástupkyně ženských neziskových 
organizací. 

Druhý krok, který se vztahuje přímo k britskému právu, je posouzení 
předpokladu, že muž a žena dělají stejnou práci. V této fázi se analyzuje, zda je 
možné práci muže a ženy posoudit měřítkem like work - stejná práce, work rated as 
equivalent - práce posouzená jako stejná, nebo work of equal value - práce stejné 
hodnoty. Obtížné bývá vypořádat se s názvem pracovní pozice. Stejná pozice 

Close the Gap - Konec rozdílu v platech! 

Linda Sokačová, gender.info@ecn.cz

Nový zákon o zaměstnanosti, který platí od 1. října 2004, zakotvuje rovné 
zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími nárok na zaměstnání. 
Z hlediska rovných příležitostí pro ženy a muže je důležité, že při uplatňování 
práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, 
rodinného stavu a povinností k rodině. V praxi to znamená, že potencionální 
zaměstnavatel nemá právo se ptát na okolnosti, které nejsou podstatné a rozhodující 
pro výkon zaměstnání a odporují dobrým mravům - tedy např. na počet dětí, rodinný 
stav, plány v soukromém životě atd.

Zákon používá pojem přímá a nepřímá diskriminace. O přímou diskriminaci se 
jedná v případě, že dojde k odmítnutí zájemce či zájemkyně o zaměstnání, protože 
je žena či muž. Jsou to např. situace, kdy je v inzerátu uvedeno, že daná firma hledá 
sekretářku či ředitele. Nepřímá diskriminace odkazuje na situace, které se jeví na 
první pohled jako neutrální, ale mají neadekvátní vliv na příslušníky jednoho pohlaví. 
Zaměstnavatel se např. rozhodne, že zaměstnanci pracující na částečný úvazek nemají 
nárok na penzijní připojištění, které hradí zaměstnaným na plný úvazek. Protože na 
částečný úvazek pracují převážně ženy, toto opatření působí diskriminačně proti nim. 
O nepřímou diskriminaci se jedná také v případě, že zaměstnavatel spojuje možnost 

Zákon o zaměstnanosti a rovné příležitosti 
Linda Sokačová, gender.info@ecn.cz



16 speciální vydání elektronického zpravodaje Rovné příležitosti do firem 17speciální vydání elektronického zpravodaje Rovné příležitosti do firem

Co si myslíte o ...? 

Jak se Vám daří sladit rodinný a pracovní život?

Arnošt Marks, ředitel odboru Rámce podpory Evropského Společenství 
Ministerstva pro místní rozvoj, 37 let. 

Vadí mi, že nemám na Bertičku víc času. Rád bych měl dítě nebo děti už 
dříve, kdy jsem měl času dost. Pravda je, že v práci nikdo nebere ohled na to, 
jestli máte děti nebo ne - a to ani v případě rodičů ani v případě prarodičů. 
Rodina u nás nepožívá podporu, kterou zaslouží.

Michaela Marksová - Tominová, ředitelka odboru rodinné politiky na Mi-
nisterstvu práce a sociálních věcí, 35 let. 

Já jsem ráda, že mám dítě až teď. Nedovedu si představit, co by bylo, kdy-
bych ho měla hned po promoci. Teď mám naštěstí takovou práci, že ji můžu 
dělat i s malým dítětem. Dokud byla Bertička ležící mimino, chodila jsem 
s ní i na Úřad vlády. Od jejích 11 měsíců ji hlídá tři dny v týdnu chůva, zby-
lé dva dny se snažím psát něco doma, nebo zkouším trpělivost svých kole-

gyň v GS a vodím si ji tam s sebou. Nedovedu si představit, že bych byla s dítětem doma 
- za prvé nevím, co bych celé dny dělala a za druhé mít jako vysokoškolačka 
v Praze 2,500,- Kč rodičovský příspěvek s tím, že si k němu můžu přivydělat jen 3,400, 
mi připadalo velmi ponižující. Platit za chůvu je docela drahá záležitost, ale od ledna 
mám nárok na rodičovský příspěvek a můžu si k němu vydělávat neomezeně, takže mi 
vlastně stát na tu chůvu přispívá. Uvědomuji si ale, že mám obrovské štěstí na to, 
co dělám a kde dělám - s jiným povoláním by dítě tak dobře slaďovat nešlo. 

Bertha Marksová, 1,5 roku 
To je kočí!

Průměrný plat žen je o 26% (2002, celý úvazek) nižší než průměrný plat 
mužů. Tento fakt přetrvává, i když ženy mají stejné nebo lepší vzdělání 
a kvalifikaci. Jaký je Váš postoj k této skutečnosti?

Juraj Vrabko, Human Resources Manager společnosti Sun Microsystems 
pro střední Evropu, má zodpovědnost za Českou republiku, Polsko, Maďar-
sko a Slovensko. 
V Spoločnosti Sun Microsystems je prioritou kvalita našich zamestnancov 
bez ohľadu na pohlavie, resp. iné faktory, ktoré by mohli súvisieť s diskrimi-
načným postojom. Pri stanovovaní kompenzácie pre našich zamestnancov je 

pre nás rozhodujúci ich profesionálny profil, skúsenosť v danej pozícii, celková seniorita 
v obore a predovšetkým dosahované výsledky. 

Monika Jeřábková, marketingová ředitelka poradenské a vzdělávací společ-
nosti EXPERTIS PRAHA, s.r.o. Narodila se v Praze, ale vyrostla v USA, kde 
také třicet let žila a pracovala, než se vrátila do České republiky.

Se situací nerovnosti platu mezi muži a ženami jsem se setkala jak ve 
Spojených státech, tak v Česku. I když se teorie mění směrem k rovným pří-
ležitostem, praxe ve firmách a skutečnost ve společnosti často pokulhává. 

Změna chování v situacích, kdy jde o plat, hodnocení či kvalifikaci bez ohledu na pohlaví 
člověka, je otázka dlouhodobého procesu změny společnosti jak v postojích, tak ve vníma-
ní. Zkušenosti a zákony z EU nás posunou o nějaký krok dále, ale jsou jen základem, na 
kterém musíme stavět. K tomu potřebujeme porozumět nové myšlence, akceptovat novou 
situaci, přizpůsobit se svým chováním a zapojit se do procesu jako agenti změny. Napří-
klad manažeři, kteří mají vliv na řízení lidských zdrojů a vytváření firemní kultury, mohou 

zastávaná ženou je často 
pojmenována jinak než 
mužská a vzbuzuje pocit 
menší kvalifikace. Proto je 
třeba zaměřit se na přesný 
popis práce. 

Další fází je sběr 
a porovnání dat vztahujících 
se k platům, které mohou 
odhalit nerovnosti mezi 
pohlavími. Zde je třeba brát 
v úvahu také různé bonusy 
a služební výhody - například 
služební vůz atd. Pokud se 
objeví mezery v platech mužů 
a žen, je třeba hledat jejich 
příčiny a případné objektivní 
důvody. Potvrdí-li skutečné 
rozdíly, je třeba spolu se 
zaměstnavatelem začít 
formulovat akční plán rovného 
platového ohodnocení. 
Pokud se takové nerovnosti 
neobjeví, je dobré platy nadále 
monitorovat, aby tato situace 
nenastala v budoucnosti. 

I když se pracovní seminář 
na téma rovnost platů mužů 
a žen úzce vztahoval k situaci 
ve Velké Británii a jejímu 
právnímu systému, přinesl 
českým účastnicím řadu 
zajímavých poznatků, 
které jsou využitelné i v české 
praxi.

povýšení s nutností absolvovat 
kurz, který se koná o víkendu 
200 kilometrů od místa sídla 
firmy. Je jasné, že ženy, 
které častěji pečují o děti, 
budou mít ztížené možnosti se 
tohoto školení zúčastnit.

Aby byl zákon skutečně 
účinný, je nutné usilovat 
o odstranění předsudků 
vážících se k pracujícím 
ženám - matkám (či ženám 

- budoucím matkám). V české 
společnosti je péče o závislé 
osoby vnímána jako určitý 
handicap pro efektivní výkon 
zaměstnání. Zahraniční 
studie však ukazují, že pokud 
zaměstnavatel investuje 
do svých zaměstnanců, 
jsou loajálnější, snižuje se 
nemocnost a zlepšuje se 

„image“ společnosti.
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zaujmout aktivní postoj při komunikování a dodržování pravi-
del, při řešení či napravování existující situace nerovnosti a i 
při mentorování zaměstnanců. Abychom překonali nerovnosti 
mezi muži a ženami na pracovišti jak v platu, tak v jiných si-
tuacích, musíme všichni přijmout odpovědnost za změnu svou 
vlastní aktivitou. 

Petr Sedláček, tiskový mluvčí/PR Manager spo-
lečnosti SIEMENS. Pracuje na novém způsobu 
komunikace této společnosti, což vyvrcholilo 
vytvořením tiskového centra. V letech 1997-2000 
působil jako tiskový mluvčí Nadace Růže. 

Společnost Siemens uplatňuje ve své personální 
politice, tedy i v oblasti odměňování, rovnoprávný přístup. 
Ženy pracující ve společnosti Siemens mají stejné platy jako 
jejich mužské protějšky, pokud zastávají stejnou nebo srovna-
telnou pozici a mají-li stejné nebo srovnatelné vzdělání. Spo-
lečnost Siemens má stejný přístup ke svým zaměstnancům bez 
ohledu na věk, pohlaví, náboženství, rasový či národnostní 
původ. Tento princip rovnoprávnosti je jedním z klíčových 
pilířů naší zaměstnanecké politiky. 

Může být spolupráce s neziskovou organizací dob-
rým PR pro soukromou firmu? 

Renata Elhenická, Nezávislá konzultantka 
v oblasti strategické komunikace, PR a vztahů 
s médii. Byla tiskovou mluvčí ČT. V letech 1997-
1998 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky 
jako osobní tajemnice manželky prezidenta. 

Firemní dárcovství by mělo být součástí komu-
nikace každé firmy, která si uvědomuje svou odpovědnost 
k prostředí, ve kterém působí a podniká. Neziskové organizace 
jsou v tomto případě pro firmu přirozeným a hlavně profesio-
nálním partnerem. 

Věra Kudynová, PR manažerka společnosti 
Zentiva a.s., jednoho z hlavních dodavatelů far-
maceutik ve střední a východní Evropě. Před tím 
byla deset let tiskovou mluvčí Cestovní kanceláře 
Fischer, a.s. 

Spolupráce s neziskovou organizací je pro sou-
kromou firmu velmi přínosná. Ať už se neziskové organizace 
věnují okrajovým nebo celospolečensky prospěšným aktivi-
tám, mají širokou škálu možností, jak do své činnosti zapojit 
soukromou firmu jakékoliv velikosti. Každý člověk rád dělá 
prospěšné věci a stejné je to se soukromými firmami. Veřejnost 
vnímá společnost, která se stará o prospěšné záležitosti, pří-
znivě. Spolupráce s neziskovou organizací je pro soukromou 
firmu výborné PR! 

Diana Moosová, po zkušenosti z firmy IBM se 
začala pohybovat v oblasti médií, marketingu 
a PR, kde působí dodnes. Pracovala v rozhlasové 
společnosti Regie Radio Music a v několika PR 
a marketingových agenturách (Kairos, Mmd, 
JWA). 

Určitě ano. Pro firmu je to dobrý způsob zviditelnění. Firma 

(potažmo její výrobky či služby) jsou v souvislosti 
s prospěšnou věcí vnímány pozitivně. Dokazuje to stále se 
zvyšující zájem firem o spolupráci či sponzoring různých 
charitativních akcí a projektů. Jediným „minusem“ je neu-
stále rostoucí množství těchto příležitostí. Firmy proto stále 
pečlivěji vybírají, kam své peníze investovat. Sázejí spíše 
na osvědčené „koně“, což znevýhodňuje menší či začínající 
projekty.

Jak se liší pohled zahraničních a českých za-
městnavatelů na rovné příležitosti? 

Milan Štěch, předseda Českomoravské konfe-
derace odborových svazů 

V počátečním období vstupu zahraničních 
investorů, a tím i zaměstnavatelů, se přístup 
lišil. Respektovali náš právní řád, zejména 
zákoník práce, a v oblasti rovných příležitostí 

bylo znatelné, že tato problematika je u nich vnímána jako 
důležitá součást podnikové kultury a prostředek k vytváření 
dobrých vztahů ve firmě. Postupem času, a zejména v po-
sledním období zahraniční zaměstnavatelé stále více přebí-
rají praktiky některých českých zaměstnavatelů 
a stále větší část z nich jedná arogantně a dochází k šikaně. 
Tento stav je znám zejména v obchodních řetězcích. Rovněž 
stále více kladou skrytě, a i otevřeně překážky odborovému 
sdružování, které je významným předpokladem pro dodr-
žování a obhajování zaměstnaneckých práv včetně rovných 
příležitostí. 

Lenka Simerská, vedoucí průzkumu mezi 
zahraničními investory, Gender Studies, o.p.s. 

Zkušenost ukazuje, že se příliš neliší. 
I v zahraničních firmách mají většinou lidské 
zdroje a management v rukou čeští manažeři, 
kteří stále ještě nevidí rovné příležitosti jako 

potenciál podniku a příliš se jimi nezabývají. Nejsou 
v těchto otázkách školeni a informováni. Zahraniční firmy 
ale často mají programy a firemní opatření zaměřená na 
rovné příležitosti žen a mužů, na podporu kariérního postu-
pu žen, slaďování rodiny a práce svých zaměstnanců apod. 
Doufám, že tyto přístupy budou zahraniční firmy čím dál 
více aplikovat i ve svých pobočkách v ČR. 

Jakub Juříček, ředitel odboru rozvoje lid-
ských zdrojů agentury Czech Invest 

Dovolím si tvrdit, že rozdíly existují, 
ale jsou dány historickým, politickým 
a zejména společenským vývojem v každé 
zemi. Navíc i mezi samotnými zahraničními 

investory existují zajímavé rozdíly ve vnímání rovnosti žen 
a mužů, pro příklad stačí porovnat německý a japonský 
podnik. U českých podniků se firemní kultura vyvíjí teprve 
15 let a v současnosti se pouze ty myšlenkově nejvyspělejší 
začínají aktivně zaobírat otázkou rovnosti žen a mužů. 
Pevně věřím, že v následujících letech se tyto myšlenky 
a zásady stanou každodenní realitou u většiny českých 
podniků.



18 speciální vydání elektronického zpravodaje Rovné příležitosti do firem

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR 2005
Ženy v řídících pozicích

Vlastníte či řídíte firmu, která podporuje rovné příležitosti žen a mužů? Pracujete v takové 
firmě? Přihlašte se do Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže, kterou 
každoročně pořádá Gender Studies, o. p. s. 

Tento ročník je zaměřen na zlepšování postavení žen v řídících pozicích. Vyhlášení nového 
ročníku se uskuteční v červnu 2005. Bližší informace získáte na gender.info@ecn.cz, http://rovneprilezitosti.ecn.cz nebo na 
telefonním čísle 224 91 56 66.

Knihovna Gender Studies, o.p.s.
Knihovna nabízí knihy a časopisy s tímto zaměřením: gender studies, men‘s studies a women‘s studies, feminismus, socio-

logii a kulturu, psychologii, umění, literární teorii, média.
Dokumenty jsou v anglickém, českém a německém jazyce k absenčnímu půjčení.On line katalog naleznete na 

http://www.feminismus.cz. Dále nabízí materiály z historie ženského hnutí v Čechách a „Archiv Elišky Krásnohorské“ . 
V knihovně je zpřístupněná databáze tématických diplomových prací v ČR. Knihovna je otevřena každé úterý, středu a čtvr-
tek od 12 do 18 hod.

On-line knihkupectví
Cílem Feministického internetového knihkupectví, které je součástí informačního serveru www.feminismus.cz, je nabí-

zet nejen feministické knihy a odbornou literaturu zaměřenou na problematiku gender studies, ale také beletrii a poezii od 
ženských autorek. Návštěvník/-nice si může vybrat z řady knižních, časopiseckých a informačních titulů. Ve feministickém 
internetovém knihkupectví si můžete přečíst  recenze českých i zahraničních titulů a navštívit webové stránky dvojjazyčného 
magazínu One Eye Open -Jedním  okem.  http://knihkupectvi.feminismus.cz

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační 
a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace 
je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. 
Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí 
v různých oblastech, jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, 

informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender 
studies, právům žen a mužů atp.

Poskytujeme:
- konzultace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života (work/life balance), postavení žen a mužů na trhu práce 
a v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže

- informační servis pro genderovou problematiku: slaďování rodinného a pracovního života, postavení žen v řídících pozicích, 
vzdělávání v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže, účast žen v rozhodovacích procesech a politice

- vydávání a distribuce zpravodaje Rovné příležitosti do firem
- knihovnické a informační služby v oblasti genderové tématiky: největší knihovna zaměřená na téma gender a rovných příleži-
tostí pro ženy a muže (6 tisíc titulů)

- přednášky, školení a semináře na téma rovné příležitosti pro ženy a muže (trh práce, politika, ICT apod.)

Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitost-
mi pro ženy a muže – 2004
Tento materiál informuje o průběhu a výsledcích 
nultého ročníku soutěže, která byla vyhlášena 
v srpnu 2004 obecně prospěšnou společností 
Gender Studies a Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR. V českém prostředí nejsou po-
dobné soutěže zatím příliš známé a stále hledají 
své místo na slunci, ale v zemích západní Evro-
py a v USA se těší velké pozornosti a prestiži. 

Řekněte NE diskriminaci na trhu 
práce!
Chcete se dozvědět o Vašich právech 
v oblasti rovných příležitostí pro 
ženy a muže na trhu práce? Pomůže 
Vám nový informační materiál obec-
ně prospěšné společnosti Gender 
Studies, který byl podpořen Nadací 
Heinricha Bölla ve Varšavě a NROS 
v rámci programu Phare 2002. 

V rámci projektu Role rovných příležitostí také vyšlo ...

Pokud máte o tento materiál zájem, kontaktujte nás na e-mailové adrese gender.info@ecn.cz



Zajímavé kontakty a odkazy: 

Gender Studie, o. p. s. 
Gorazdova 20 
120 00 Praha 2

Nesehnutí Brno
Údolní 44 
602 00 Brno

proFem, o. p. s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2
profem@ecn.cz

Český svaz žen
Panská 7 
111 53 Praha 1

Evropská kontaktní 
skupina v ČR
Žitná 45/1656
Praha 1 110 00

Most k životu, o. p. s.
Šikmá 300
541 03 Trutnov 3

o. s. Econnect
Českomalínská 23
160 00 Praha 6

NKC  Ženy a věda
Husova 7
110 00 Praha 1

gender.office@ecn.cz

zenskaprava@seznam.cz 

http://www.profem.cz 

info@csz.cz

eva.ecg@ecn.cz
ivana.ecg@ecn.cz

most.k.zivotu@ecn.cz

info@zenyaveda.cz

http://www.feminismus.cz
http://www.genderstudies.cz
http://knihkupectvi.feminismus.cz
http://rovneprilezitosti.ecn.cz

http://zenskaprava.ecn.cz 

http://www.csz.cz 
http://www.rovnesance.cz

http://www.mostkzivotu.cz 

http://www.darcovstvi.ecn.cz 
http://zpravodajstvi.ecn.cz
http://obcan.ecn.cz

http://www.zenyaveda.cz 


