
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

   



 

 
 

Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku ţen v manaţerských pozicích ve 

vybraném kovodělném podniku. Analyzuje postavení ţen v podniku, gender 

v managementu a genderovou integrovanost v podniku. Formou analýzy firemních 

materiálů a individuálního rozhovoru zkoumá pozici ţen v řídících funkcích, kritéria 

úspěšnosti a překáţky v kariéře ţen ve společnosti a soustředí se na řešení dilematu 

rodina versus profese. V závěru jsou navrţena praktická doporučení pro uplatnění ţen 

ve vedoucích pozicích se specifikací slaďování profesního a rodinného ţivota. 

 

Abstract 

This thesis is focused on the problems of women in managerial positions in a selected 

metalworking company. It analyzes the status of women in the company, gender in the 

management and gender integration in the company. The position of women in 

managerial positions, criteria for success and barriers to their career are examined by 

analysis of company materials and interviews with staff. The main objective is focused 

on woman possibilities of work-life balance. There are practical suggestions at the end 

of this thesis.  
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Úvod  

„Na problém vybalancování pracovních a rodinných povinností je v naší společnosti 

obvykle nahlíţeno jako na osobní problém ţeny. Skloubení práce a rodiny je 

povaţováno za projev schopnosti a neschopnosti ţeny tento problém zvládnout“.  

(PhDr. Hana Maříková, 1997) 

 

Konflikt rodinných a pracovních rolí nabývá v ţivotě současných ţen stále většího 

významu. S rostoucí pracovní náročností, se kterou se setkáváme zejména u ţen ve 

vedoucích a řídících funkcích, se tyto ţeny nehodlají vzdát své rodinné zátěţe. Snahou, 

která rámuje ţivot většiny ţen, je snaha skloubit práci a rodinu dohromady. Moţnosti, 

které ţenám pomáhají harmonizovat rodinné a pracovní povinnosti, by měli hledat 

nejen jednotlivci, ale i zaměstnavatelé (HAŠKOVÁ, 2002). 

 

Právě v současné době po hospodářské krizi nabývá stále více na významu hodnota 

lidského kapitálu. Mít ve firmě schopné a loajální zaměstnance znamená mít 

dlouhodobou konkurenční výhodu. V českém prostředí si však jen velmi málo firem 

uvědomuje ţenský potenciál a jen velmi málo firem ví, jakým způsobem ho vyuţít. 

Zejména pohled na ţeny-manaţerky je v našich zeměpisných šířkách stále spojován s 

představou, ţe není něco v pořádku. Tradiční názor tkví totiţ v tom, ţe ţena má své 

místo po boku muţe, je mu oporou v jeho kariéře a stará se o další pokolení tak, aby byl 

zachován stejný společenský model. Ţeny však svými ambicemi profilují do profesí 

s manaţerským obsahem a tím se koncept genderu pomalu dostává do podvědomí.  

 

Naznačená problematika z oblasti genderu, rovných příleţitostí a hledání řešení při 

slaďování práce a rodiny mě vedli ke zpracování této diplomové práce, kterou jsem 

vystavěla na teoretické bázi i praktických podkladech konkrétní firmy zabývající se 

nábytkovým kováním a renovacemi rustikálního nábytku. 
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1  Cíl práce, metody a postupy zpracování 

Cílem diplomové práce je analyzovat situaci ţen-manaţerek na vedoucích pozicích ve 

vybraném podniku a na základě zjištění navrhnout a doporučit postupy k lepším 

moţnostem slaďování profese a rodiny.  

 

Pro účely splnění cíle práce vycházím v teoretické části ze současného stavu na trhu 

práce a genderových fenoménů společnosti. Pojednávám o ţivotních strategiích ţen a 

jejich postojích k práci. Zaměřuji se na situaci a uplatnění ţen ve firemním 

managementu v kontextu na firemní kulturu a představuji překáţky, které ţenám brání 

v profesním růstu. Rovněţ zmiňuji rozvoj a přístup ţen k vrcholovým funkcím a sleduji 

kariérní dráhu manaţerky. V neposlední řadě popisuji obecné moţnosti slaďování 

profesního a rodinného ţivota manaţerek a metody harmonizace těchto dvou ţivotních 

veličin. Jako zdroj informací mi slouţí statistiky a výsledky výzkumů různých 

společností i odborná literatura. 

K získání informací pro druhou, praktickou část diplomové práce, jsem pouţila metodu 

semistrukturovaného rozhovoru. Na podkladě dostupných firemních materiálů a 

vlastního pozorování jsem provedla genderovou analýzu zvoleného podniku. 

Výzkumem se pokouším rozkrýt procesy, které jsou ve firmě realizovány ve vztahu ke 

kariéře a rodině a rovněţ rozvoji lidského potenciálu. V návaznosti na horizontální a 

vertikální segregaci v podniku předpokládám, ţe ţeny-manaţerky na základě svých 

představ a moţností formují své kariérní a rodinné strategie jinak neţ muţi-manaţeři. 

Šetření proto zaměřuji specificky na harmonizační strategie manaţerek a na opatření 

v rámci rodinných politik.  

V závěru uvádím konkrétní doporučení, která by podle mého názoru vedla ke zlepšení 

situace ţen ve sledované firmě z pohledu jejich profesního rozvoje a z hlediska 

slaďování kariéry a péče o rodinu. 

Text diplomové práce jsem pro lepší orientaci obohatila o a přehledné tabulky a barevné 

grafy. 
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2  Teoretická východiska práce 

 

2.1  Identifikace rozdílů mezi muži a ženami 

To, ţe muţi a ţeny vnímají a proţívají svět odlišně, ţe mají odlišné způsoby chování, je 

dnes jiţ celkem banální konstatování. Muţi a ţeny jsou odlišní a také odlišně ţijí. 

Odlišnosti mezi rody jsou dány biologicky. Není však moţné říci, ţe gender, tedy 

muţství a ţenství, je danost, se kterou se člověk narodí, naopak, i kdyţ se znak pohlavní 

identity stává základem identity genderové, spíše se jedná o sociální a kulturní 

konstrukci. Obecně se soudí, ţe dělení podle pohlaví a sociální důsledky tohoto dělení 

se zdají být věčné, přirozené, normální a nevyhnutelné. Tento úsudek podporuje rodově 

zaloţená dělba práce. Ţeny jsou spojovány se soukromou sférou a muţi se sférou 

veřejnou. Muţ je spojován s profesním ţivotem, ţena s rodinou a domácností. Současná 

moderní dynamická společnost se snaţí tyto stereotypní předsudky rozvolnit, nicméně 

nemůţe tyto rozdíly mezi muţi a ţenami zcela odstranit (LIPOVETSKY, 2007). 

 

2.1.1  Ženy a muži na trhu práce 

Trh práce je výchozí oblastí pro analýzu genderové struktury v českých organizacích. 

Ţeny tvoří od 60. let 20. století zhruba polovinu ekonomicky aktivní populace. 

Ekonomickou aktivitu českých ţen ovlivňuje historický vývoj, kdy za účelem splnění 

poţadavku plné zaměstnanosti byl vytvořen „dvoupříjmový model“ domácnosti. I 

přesto pracovní dráhy muţů a ţen vykazovaly jisté genderové diferenciace spočívající 

zejména v kontinuální pracovní dráze muţe a přerušované pracovní dráze ţeny, které 

rozděluje období ekonomické aktivity odchody na rodičovskou dovolenou. Tehdejší 

emancipační program měl sice zajistit rovnoprávnost muţů a ţen, nikoliv však 

z podnětu ţen samotných, ale politických.  

V 70. a 80. letech byla v ČR zaváděna propopulační opatření, která ovšem implicitně 

definovala rodiče jakoţto ţenu a teprve v druhé řadě jakoţto muţe (HAŠKOVÁ, 2005). 
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Teprve na konci 90. let a na začátku nového tisíciletí začala sociálně-politická opatření 

vztahující se k rodičovství a harmonizaci práce a rodiny ve větší míře ovlivňovat 

procesy integrace ČR do EU. Legislativa EU byla transponována do české legislativy a 

dále byly vytvořeny instituce pro implementaci politik genderové rovnosti, jejichţ 

úkolem je tvorba aktivní politiky zaměstnanosti s cílem poukazovat a řešit genderově 

diverzifikované dopady sociálních politik a genderové nerovnosti v různých sférách 

ţivota českých muţů a ţen. 

Současný genderově liberálnější sociálně-politický vývoj v ČR se přibliţuje změnám 

v postojích českých ţen a muţů ke genderovým rolím a pracujícím matkám, ovšem 

zejména kvůli názorové změně českých ţen, nikoliv však muţů (HAŠKOVÁ, 2005). 

 

2.1.2  Ekonomická aktivita mužů a žen 

Ekonomická aktivita muţů a ţen se v průběhu ţivota mění. Podle šetření ČSÚ
1
 

dosahuje u muţů ve věku 30 – 39 let nejvyššího stupně. U ţen ve věku do 35 let je 

ekonomická aktivita obvykle niţší z důvodu péče o potomka. Od tohoto roku věku výše 

pracovní aktivita ţen narůstá a vrcholu dosahuje mezi 45. a 49. rokem ţivota.   

Pro ekonomickou neaktivitu mají ţeny a muţi odlišné důvody. U ţen jsou to nejčastěji 

osobní či rodinné důvody včetně péče o děti, následuje studium vysoké školy. U muţů 

je nejčastějším důvodem pracovní absence právě studium na vysoké škole a dalším 

důvodem je invalidita. Rodinné nebo rodičovské důvody se u muţů vyskytují velmi 

vzácně. 

Právě v závislosti se vzděláním se u ţen mění míra zaměstnanosti. Největší 

zaměstnanost je typická pro ţeny s vysokoškolským vzděláním. S klesající úrovní 

dosaţeného vzdělání se sniţuje i míra zaměstnanosti ţen a v porovnání s muţi má 

vzdělání na zaměstnanost ţen větší vliv. Stejně jako míra vzdělání determinuje 

zaměstnanost ţen i počet a věk dětí a v neposlední řadě rovněţ věk samotných ţen. U 

muţů je patrný přesně opačný trend. Se zvyšujícím se počtem dětí, roste jejich 

zaměstnanost. Patrně je to způsobeno tím, ţe pociťují vyšší zodpovědnost za materiální 

                                                           
1
 Český statistický úřad, 2006 
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zajištění rodiny, tedy i ţeny na mateřské a rodičovské dovolené. Velmi vysokou míru 

zaměstnanosti vykazují rovněţ muţi ve věku 55 – 59 let. V porovnání se ţenami je 

jejich zaměstnanost v tomto věku bezmála dvakrát vyšší. Domnívám se, ţe je to dáno 

tím, ţe muţi více neţ ţeny spoléhají na své zkušenosti, touţí je předat a vést mladší 

kolegy.  

 

2.1.3  Segmentace pracovního trhu 

Většina autorů se shoduje na tom, ţe svět je vystavěn podle muţských principů. Toto 

přesvědčení má kořeny hluboko v historii, kdy muţi jsou připisovány vlastnosti 

odvozované od jejich „přirozené“ povahy lovce, bojovníka, vůdce a ochránce a ţenám 

rysy spojované s pokorou, mateřstvím a laskavou péčí. Pracím a způsobům chování, 

které jsou povaţovány za muţské, je přisuzována mnohem větší prestiţ, neţ těm, které 

jsou přisuzovány ţenám. Tato konstrukce se prostřednictvím socializace stává 

přirozenou (KUBÁTOVÁ, 2010).  

Zaţité předsudky, které se mnohým nejeví jako nesprávné nebo problematické, se 

promítají do všech ţivotních situací muţů a ţen, postihují tedy i oblast práce. Stávající 

genderové ideologie a představy o vhodnosti různých zaměstnání pro ţeny a pro muţe 

vyústily na pracovním trhu jednak do horizontální a jednak i do vertikální segregace. 

2.1.3.1 Horizontální segregace 

Horizontální segregace podle pohlaví odkazuje na skutečnost, ţe na trhu práce ţeny 

převaţují v některých odvětvích národního hospodářství a také obvykle vykonávají jiná 

zaměstnání neţ muţi. Nejvýraznější zastoupení si udrţují jiţ po dlouhou řadu let ve 

vzdělávání a obzvláště ve zdravotnictví. Vysoký nárůst zaměstnanosti ţen byl indikován 

v odvětví veřejné správy. Naprostá většina ţen tedy pracuje v sektoru sluţeb a jejich 

podíl kontinuálně narůstá. Poměrně značná část zaměstnaných ţen, představující 9,0 %, 

se nachází mezi pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky. Naopak muţi nacházejí 

nejčastěji pracovní uplatnění jiţ tradičně mezi řemeslnickými profesemi (27,7 % všech 

zaměstnaných muţů), přičemţ jejich podíl významně vzrostl v oblasti technických, 

zdravotnických a pedagogických povolání, a to na 19,6 %. Zastoupení muţů 
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v odvětvích dříve typických pro ţeny (finanční zprostředkování, obchod, ubytování a 

stravování) se v průběhu času zvyšuje (KRAUSE, 2005). K horizontální segregaci 

nezanedbatelnou měrou přispělo i pracovní právo minulého reţimu, které chránilo ţenu 

s ohledem na její fyziologické potřeby a mateřské a rodinné povinnosti. Zaměstnanost 

ţen se tak soustředila v činnostech s menší fyzickou námahou, tj. zejména ve sluţbách a 

lehkém průmyslu. Obdobný proces probíhá v naší zemi dodnes. 

2.1.3.2 Vertikální segregace 

Vertikální segregace podle pohlaví je patrná v tom, ţe v rámci pracovního trhu, stejně 

tak jako prakticky ve všech oblastech společenského ţivota, zastoupení muţů stoupá s 

rostoucí úrovní řízení (PAVLÍK, 2005) a muţi zaujímají podle výsledků šetření ČSÚ 

naprostou většinu vrcholných pozic v rámci národního hospodářství představující 

70,8 %. Naopak ţeny dominují niţší administrativě se 73,4 % všech zaměstnaných na 

této úrovni. 

Domácí práce je i v dnešní moderní společnosti pokládána za ţenskou povinnost. Z této 

reality nerovnost mezi pohlavími na pracovním trhu pramení. Zaměstnavatelé vyuţívají 

ţenské schopnosti získané v domácí oblasti, aniţ by je dostatečně ohodnotili. Sféra 

produkce a sféra reprodukce jsou dvě pracovní oblasti, ve kterých vládnou nerovné 

vztahy mezi muţi a ţenami a nerovnost na pracovním trhu pramení z nerovného 

rozdělení práce v rodině (RADIMSKÁ, 2002). 

Z uvedené stati je snadné vyvodit, ţe postavení muţů a ţen na trhu práce se výrazně 

odlišuje. Navzdory právně zakotvené zásadě rovných příleţitostí a rovného zacházení se 

totiţ šance muţů a ţen na úspěch na trhu práce významně rozcházejí. 

 

2.1.4  Rozdíly v odměňování 

„Systematická diskriminace ţen má kořeny především ve výše zmíněných genderových 

ideologiích, v horizontální a vertikální segregaci pracovního trhu podle pohlaví a v 

nerovném zacházení se ţenami obecně“. Projevuje se mimo jiné v obtíţnějším 

dosahování řídících a rozhodovacích pozic a v niţších mzdách. „Je veřejným 

tajemstvím, ţe je jim v této souvislosti měřeno jiným metrem neţ muţům, a to především 
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ţenám ve věku, jenţ je kritický z hlediska budoucího vývoje pracovní kariéry“ 

(PAVLÍK, 2005). To se týká hlavně mladých ţen ve věku kolem 30 let, kdy se obecně 

předpokládá, ţe budou mít nebo mají malé děti. Tyto ţeny bývají povaţovány za 

nestabilní a rizikové zaměstnankyně. Bez ohledu na jejich schopnosti nebo ambice se u 

nich automaticky předpokládá konflikt ţenských rodinných a pracovních rolí 

(ČERMÁKOVÁ, 2002b).  

Toto očekávání ústí ve znevýhodňování ţen jiţ při přijímání do zaměstnání. 

Zaměstnavatelé rutinně upřednostňují muţe a diskriminují tak ţeny na základě 

předsudku, ţe ţeny, na nichţ leţí břemeno péče o děti, vykazují niţší produktivitu.  

„S rostoucí maskulinizací dochází k růstu průměrných výdělků a zároveň k 

dramatickému prohlubování rozdílu mezi postavením a příjmy ţen a muţů“ (PAVLÍK, 

2005). Tento jev podporuje přetrvávání genderově stereotypního chápání muţe jako 

ţivitele rodiny s platem výrazně vyšším neţ je plat ţeny, který je chápán pouze jako 

doplňkový. 

Graf 1: Rozdělení mezd ţen a muţů (Zdroj ČSÚ, Zaostřeno na muţe a ţeny, 2008) 

 

„Nízké mzdy činí ţeny závislými na muţích, protoţe je pobízí k uzavření manţelství. 

Vdané ţeny musí pro své muţe vykonávat domácí práce. Muţi tudíţ profitují jak z 

vysokých platů, tak i z dělby práce v domácnosti. Domácí dělba práce naopak zhoršuje 

pozici ţen na pracovním trhu, a tak je hierarchická domácí dělba práce podporována 

pracovním trhem a naopak.“ (KIMMEL, 2000) 

0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

70 000 

K
č/

m
ě

sí
c 

Ženy

Muži



 

17 
 

Odlišné zacházení s muţi a ţenami v ČR lze tedy doloţit zejména rozdíly ve mzdách a 

také diskriminačním postupem některých zaměstnavatelů při výběru nových pracovníků 

a pracovnic (ČERMÁKOVÁ, 2002b). Nerovnosti na pracovním trhu zvýhodňují muţe, 

neboť muţská pracovní síla bývá mnohdy ve srovnání s ţenskou povaţována za 

kompetentnější, stabilnější, perspektivnější a výkonnější bez ohledu na skutečné 

individuální schopnosti kaţdého jedince (ČERMÁKOVÁ, 2000). 

V důsledku těchto tlaků jsou ţeny soustředěny v hůře placených profesích s menší 

sociální prestiţí a např. v rámci profesní skupiny zákonodárců, vedoucích a řídících 

pracovníků představují jen zhruba jednu čtvrtinu všech pracovníků (ČSÚ, 2005). 

 

2.1.4  Práce versus rodina 

Počet ţen zapojených do placené práce kontinuálně vzrůstá (EUROSTAT, 2006). I přes 

tento pozitivní vývoj je míra zapojení ţen do pracovního procesu stále významně 

ovlivňována rodinnými a hlavně mateřskými povinnostmi. Přitom platí, ţe ţeny, které 

přerušují nebo omezují svoje zaměstnání z těchto důvodů, mohou čelit problémům 

spojeným se sniţováním lidského kapitálu, ztrátou pracovních příleţitostí a rizikům 

souvisejícím s kariérním postupem (SAINSBURY, 1996). 

Data ESS
2
 ukázala, ţe velké procento českých matek přerušuje svoji pracovní kariéru za 

účelem péče o děti. Délku přerušení a jeho dopady mohou ovlivňovat jednak 

individuální faktory, mezi které patří věk, rodinný stav, počet dětí, dosaţené vzdělání, 

postavení a zkušenosti v zaměstnání, a dále postoje a preference jedince, v kontextu s 

ekonomickou, sociální a kulturní situací v zemi, ve které ţijí. České ţeny přerušují svoji 

kariéru v podstatě pouze kvůli mateřské či rodičovské dovolené (KŘÍŢKOVÁ, 1999) a 

to na dobu dvou aţ tří let (ČERMÁKOVÁ, 1997). 

 

                                                           
2
 The European Social Survey – mapuje postoje, přesvědčení a chování rozličných skupin evropského 

obyvatelstva. V současné době průzkum pokrývá více neţ 30 zemí Evropy. Je financován prostřednictvím 

rámcových programů Evropské komise, Evropské nadace pro vědu a vnitrostátními orgány pro 

financování v kaţdé zemi. 
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Zajímavou studii na toto téma nabídla Dr. Catherine Hakim (2000), která je 

přesvědčená o tom, ţe ţena při rozhodnutích týkajících se rodiny a práce jedná dle 

svých preferencí, ze kterých vychází její ţivotní strategie. V podstatě identifikovala tři 

základní typy ţivotních strategií ţen, jak ukazuje tabulka č. 1. 

Tab. 1: Základní typy ţivotních strategií ţen (Převzato z HAKIM, 2000) 

Orientace na domácnost 

(home-centred) 

Adaptace 

(adaptive) 

Orientace na zaměstnání 

(work-centred) 

20 % ţen 60 % ţen 20 % ţen 

Rodinný ţivot a děti jsou pro tyto 

ţeny hlavními celoţivotními 

prioritami. 

Tato skupina je nejrozmanitější a 

zahrnuje ţeny, které:  

 svou práci a rodinu chtějí 

sladit, 

 svoji orientaci na práci a 

rodinu mění podle situace, 

 nemají kariéru 

naplánovanou. 

V této skupině se koncentrují 

bezdětné ţeny. Jejich hlavní 

prioritou je zaměstnání nebo 

rovnocenné aktivity ve veřejném 

prostoru – politice, sportu, umění 

atd. 

Dávají přednost tomu nejít do 

zaměstnání. 

Chtějí pracovat, ale nechtějí vše 

podřídit budování kariéry. 

Jsou oddány své práci nebo 

obdobným aktivitám. 

Klasifikace získávají jako druh 

kulturního kapitálu. 

Získávají kvalifikaci s cílem 

uplatnit ji v zaměstnání. 

Kvůli zaměstnání nebo 

obdobným aktivitám výraznou 

měrou investují do získání 

kvalifikace a školení. 

Počet dětí je ovlivněn vládní 

sociální politikou, ekonomickým 

zázemím rodiny atd. 

Výrazně reagují na vládní 

sociální politiku, politiku 

zaměstnanosti, propagandu 

rovných příleţitostí, na 

ekonomické cykly. 

Reagují na změny v politických, 

ekonomických, uměleckých a 

dalších příleţitostech, které se 

v dané společnosti ţenám 

otevírají. 

Nereagují na aktivní politiku 

zaměstnanosti.  

Reagují na ekonomickou, 

sociální, rodinnou a vzdělávací 

politiku, např. na daň z příjmů, 

sociální zabezpečení, školní 

rozvrh, péči o děti, postoj 

veřejnosti k pracujícím ţenám, 

flexibilní formy zaměstnání, 

ekonomickou prosperitu apod. 

Nereagují na sociální a rodinnou 

politiku. 
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Ženy orientované na rodinu a práci v domácnosti vidí děti jako prioritu, která nemůţe 

být narušena kariérními ambicemi. Nevstupují na trh práce, pokud to není nezbytně 

nutné. Vyuţívají té části sociálního systému, která je zaměřena na matky v domácnosti. 

Adaptabilní typ žen se snaţí kombinovat rodinu a děti. Jeho představitelky jsou často 

zaměstnány na částečný úvazek, vyuţívají opatření regulující trh práce ve prospěch ţen, 

prostředky plynoucí ze zaměstnanecké politiky státu a opatření zajišťující rovnost 

příleţitostí muţů a ţen. Ženy orientované na práci logicky preferují kariéru před 

rodinným ţivotem. Jsou velmi často bezdětné a investují do svého lidského kapitálu. 

Jsou zaměstnané na plný úvazek častěji neţ ţeny ze zbývajících dvou kategorií.  

Přesto, ţe je tato studie povaţována za zjednodušující, neboť abstrahuje od vlivu 

pracovního trhu, kulturních tradic a sociálních opatření země (např. Crompton, Harris), 

potvrzuje, ţe hodnoty a postoje ţen jsou jednou z významných determinant postavení 

ţen na trhu práce. Můţeme tedy předpokládat, ţe ţeny více orientované na rodinu 

uvítají moţnost čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou nebo úplné vystoupení z 

trhu práce, přičemţ důsledky tohoto přerušení v další pracovní kariéře nebudou díky 

svému přesvědčení o přednosti rodiny před zaměstnáním vnímat negativně.  

Formy harmonizace práce a rodiny vyuţívají především ţeny. Naopak u muţů při 

narození dítěte sílí pocit ţivitele rodiny a rodinný ţivot téměř opouštějí. Tatínkové na 

rodičovské dovolené jsou pořád ještě raritou nejen v české společnosti. Většinou se 

jedná o muţe úspěšných ţen, které se chtějí plně věnovat kariéře a pobírají o poznání 

vyšší plat neţ jejich partner. Dále jsou to muţi, kteří mají výrazně horší pozici na trhu 

práce oproti své ţeně. Určitou malou část pak tvoří ti muţi, kteří si chtějí vyzkoušet, 

jaké to je být s dítětem doma. Je moţné, ţe otců na rodičovské dovolené by mohlo být 

víc, pokud by nebyly podmínky nastaveny tak, ţe se ve většině případů rodině vyplatí, 

aby doma zůstávala ţena. Podmínky nastavené společností ukazují, ţe model je 

z hlediska legislativy přijímán jako standardní – ţena s dětmi, muţ v práci, coţ je i 

názor poloviny muţů a ţen v ČR (Manaţerky jsou na trhu práce odstrkovány, 2008). 

Podle mého názoru je snahou většiny ţen skloubit práci a rodinu dohromady. Konflikt 

rodinných a pracovních rolí tedy nabývá v ţivotě současných ţen stále většího 

významu. Vstřícnost zaměstnavatelů pomoci harmonizovat tyto dvě základní lidské 

veličiny by mohla přispět k větší angaţovanosti muţů v rodině. 
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2.1.5  Obecné postoje k práci 

Prací si člověk obstarává prostředky, aby si zajistil určitou ţivotní úroveň a (anebo) 

svým způsobem realizoval svoji individualitu. Z těchto dvou krajních kritérií vycházelo 

i šetření Sociologického ústavu Akademie věd ČR v roce 2005
3
. Výsledek šetření, tedy 

reálnou situaci postojů českých muţů a ţen k práci a míru priority jakou obecným a 

k nim odvozeným kritériím přikládají, shrnuje následující tabulka. 

Tab. 2: Typologie postoje k práci (Zdroj SOÚ AV ČR, 2005) 

Postoj k práci  Pohlaví 

Celkem % Muţ % Ţena % 

Krajně instrumentální 37,5 37,2 37,8 

Krajně seberealizační 15 15,9 14 

Nekonzistentní 30,5 31,5 29,4 

Neinstrumentální 5,3 4,4 6,1 

Neseberealizační 4,9 4,9 4,9 

Nerozhodnutí 6,9 6 7,7 

 

 

 Krajně instrumentální postoj 

Z tabulky je zřejmé, ţe nejpočetnější skupinou v rámci ČR jsou muţi a ţeny, kteří 

zastávají názor, ţe práce je pouze způsob, jak vydělat peníze. Zaměstnání je pouze zdroj 

pravidelných příjmů. V této skupině je zvýšený podíl lidí s niţším vzděláním, lidí 

zastávajících méně kvalifikované nemanuální a manuální profese a lidí s niţšími příjmy. 

Dále sem náleţí zvýšený podíl mladých lidí ve věku 25 – 34 let. Náleţitost k této 

skupině není genderově vyhraněna. 

 

                                                           
3
 Výzkum: Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského ţivota 

v české společnosti – počet vybraných respondentů 5510 ve věku 25 – 54 let 
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 Krajně seberealizační postoj 

Druhá skupina lidí naopak souhlasí s tvrzením, ţe práce je nejdůleţitější způsob, jak se 

v ţivotě realizovat. Tento typ je zrcadlovým opakem typu předchozího. Pro tyto jedince 

má práce a profesní ţivot zvláštní důleţitost a chápou ji jako hlavní způsob 

seberealizace v ţivotě. Na rozdíl od předchozího typu je zde zvýšený podíl lidí s vyšším 

vzděláním a vyššími příjmy a také lidí zastávajících vysoce kvalifikované nemanuální 

profese. Z hlediska věku je v této skupině zvýšený podíl populace ve věku 45 – 54 let. 

Ani v tomto případě přitom není příslušnost k tomuto typu závislá na pohlaví. 

 Nekonzistentní postoj 

Nekonzistentní typ tvoří jedinci, jejichţ vnitřní přesvědčení není jednoznačné. Buď 

zároveň souhlasí, nebo naopak nesouhlasí s tím, ţe práce je pouze způsob, jak vydělat 

peníze, nebo ţe práce je nejdůleţitější způsob, jak se v ţivotě realizovat. Skutečnost, ţe 

poměrně vysoký počet ţen a muţů zastává tento názor, vypovídá o značné 

rozkolísanosti postojů k práci. Vzhledem k tomu, ţe v rámci této skupiny jasně 

dominují ti, kteří s oběma tvrzeními souhlasili (24 % populace, tj. 81 % v rámci této 

skupiny) oproti těm, kteří s oběma tvrzeními nesouhlasili (přes 5 % populace, tj. 19 % 

v rámci skupiny), lze usuzovat, ţe seberealizační a materiální aspekty práce mají pro 

velkou část pracujících muţů a ţen naprosto shodnou prioritu.  

Tuto skupinu tvoří jedinci zastávající nejprestiţnější profese, tj. zákonodárci a vedoucí a 

řídící  pracovníci. Jejich práce jim poskytuje dostatečnou seberealizaci a zároveň je 

dobře finančně ohodnocená, takţe uspokojuje i jejich materiální nároky. Tito jedinci ve 

skutečnosti tedy nejsou „nekonzistentní“, jen od práce očekávají uspokojení v obou 

oblastech. Důleţité ale je, ţe příslušnost k tomuto typu opět nezávisí na pohlaví. 

 Nerozhodnutí 

Na ani jedno tvrzení nemají vyhraněný názor příslušníci skupiny nerozhodnutých. 

Jinými slovy volí v obou případech středovou variantu. Tento typ je však, stejně tak 

jako další dva zbylé typy, v české populaci zastoupen jen relativně malým podílem. 

V této skupině je, jako v jedné z mála, patrný rozdíl v zastoupení podle genderu, a to 

zvýšený podíl ţen a sníţený podíl muţů. Kromě toho je v této skupině také zvýšený 

podíl niţších administrativních pracovníků a naopak sníţený podíl řemeslníků, 

kvalifikovaných výrobců a opravářů. 
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 Neinstrumentální postoj 

Pátý typ pracujících nesouhlasí s názorem, ţe práce je pouze způsob, jak vydělat peníze, 

ale zároveň pro ně práce neznamená ani nejdůleţitější způsob jejich realizace. Význam 

práce neredukují ani pouze na zdroj příjmů, ani pro ně práce není hlavním smyslem 

ţivota. Tento postoj je rozšířenější u ţen neţ u muţů. Pravděpodobně proto, ţe finanční 

zajištění rodiny přenechávají hlavně na muţi a zároveň mají, kromě práce, i jinou 

alternativu seberealizace, většinou v podobě rodiny. Náleţí sem zvýšený podíl jedinců 

s vyšším vzděláním a lidí, kteří vykonávají vysoce kvalifikované intelektuální práce. 

 Neseberealizační postoj 

Posledním typem jsou jedinci s neseberealizačním postojem k práci. Jedná se o nejméně 

početnou kategorii, jejíţ zastánci nesouhlasí s názorem na práci jako seberealizační 

prvek ani nemají vyhraněný postoj k tvrzení, ţe práce je pouze způsob jak si vydělat 

peníze. 

 

Výzkum ukázal, ţe hlavní rozdíly v obecném přístupu muţů a ţen k práci jsou dány 

především vzděláním a profesí. Nepotvrdilo se, ţe by muţi více neţ ţeny tíhli k výrazně 

instrumentálnímu nebo výrazně seberealizačnímu postoji. Významnější rozdíly 

v zastoupení muţů a ţen se ukázaly pouze v rámci málo početných typů, kde je v obou 

případech patrný zvýšený podíl ţen oproti muţům.  

 

2.1.6  Čeho si lidé v práci nejvíce cení a čemu přikládají největší důležitost 

Stejným výzkumem bylo šetřeno, čeho si lidé v práci nejvíce cení a jakým aspektům 

práce přikládají největší důleţitost. Bylo zjištěno, ţe ve vztahu k práci přikládají lidé 

v současné době obecně nejvyšší důleţitost vysokému příjmu a jistotě zaměstnání. 

Následuje moţnost pracovat samostatně, pocit uţitečnosti pro společnost a moţnost 

zvolit si čas a dny práce. Naopak jednoznačně nejmenší důleţitost má pro lidi moţnost 

vést tým spolupracovníků a moţnost kariérního postupu. Naproti tomu na západě si lidé 

cení především autonomie a zajímavosti práce (VEČERNÍK, 2003). 
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Tab. 3: Průměrné hodnocení aspektů práce na škále 1 = velmi důleţité, 5 = zcela 

nedůleţité (Zdroj SOÚ AV ČR, 2005) 

Možnosti v zaměstnání Průměrné hodnocení 

Muţi Ţeny Celkem 

Jistota zaměstnání 1,44 1,39 1,47 

Vysoký příjem 1,60 1,77 1,62 

Možnost pracovat samostatně 2,25 2,40 2,31 

Pocit užitečnosti pro společnost 2,49 2,35 2,44 

Možnost zvolit čas a dny práce 2,56 2,53 2,44 

Možnost vzdělávání a školení 2,64 2,59 2,47 

Možnost kariérního postupu 2,76 2,82 2,56 

Možnost vést tým spolupracovníků 3,26 3,51 3,35 

 

 

Z tabulky jsou patrné rozdíly mezi muţi a ţenami. Ţeny více neţ muţi přikládají 

důleţitost jistotě zaměstnání a pocitu uţitečnosti pro společnost, pro muţe je naopak 

důleţitější vysoký příjem, moţnost pracovat samostatně a moţnost vést tým 

spolupracovníků.  

Oproti tomu stejnou důleţitost má jak pro muţe, tak i pro ţeny moţnost kariérního 

postupu, moţnost zvolit si čas a dny práce a moţnost vzdělávání a školení. Toto zjištění 

zpochybňuje některé ze stereotypů vztahujících se k ţenské pracovní síle. Vyplývá zde, 

ţe ţeny nejsou ve srovnání s muţi méně ambiciózní v budování kariéry, ani nejsou 

méně ochotny neţ muţi dále se vzdělávat.  

Dále bylo podrobněji zjištěno, ţe čím vyšší má zaměstnanec vzdělání a čím je starší, 

čím kvalifikovanější profesi zastává a čím vyšší má příjem, tím vyšší důleţitost přikládá 

seberealizačním aspektům práce. 
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Co se týká materiálního aspektu práce, má tento faktor pro muţe výrazně vyšší 

důleţitost neţ pro ţeny. Tento rozdíl patrně vychází z přetrvávajícího rodinného modelu 

v ČR, kdy se společensky očekává, ţe finanční zajištění rodiny bude spočívat především 

na muţi.  

 

Analýza prokázala, ţe neplatí obecně přijímaná představa o tom, ţe ţeny jsou ve 

srovnání s muţi méně ambicióznější v budování své pracovní kariéry a ţe nejsou 

ochotné se v práci dále vzdělávat. Ţeny totiţ moţnosti kariérního postupu v práci a 

moţnosti dalšího vzdělávání a školení přikládají stejnou důleţitost jako muţi. 

Ukázalo se, ţe postoje k práci jsou utvářeny především vzděláním a profesí, jakou 

člověk vykonává, popřípadě jeho věkem, nikoliv však primárně pohlavím. Tím by se 

dalo vysvětlit výsledné postavení ţen a muţů na trhu práce, které by tak bylo důsledkem 

souhry strukturálních omezení, stále přeţívajících a většinou neopodstatněných 

genderových stereotypů a aktivních voleb jedinců v rámci těchto omezení 

(CROMPTON, 1998). 

 

2.1.7  Rovné příležitosti žen a mužů v ČR 

Průzkumy dokazují, ţe ekonomická rovnost muţů a ţen v ČR stagnuje. Svět práce a 

rodiny zůstávají víceméně odděleny. Rovněţ podpora státu je nedostatečná. Většina 

organizací volí k problematice pasivní přístup a pozornost věnovanou tomuto tématu 

označují za příleţitostnou. Minimálně jsou vyuţívány metody zaloţené na analýzách 

rozdílů v platech ţen a muţů, genderové audity, genderový mainstreaming či odhady 

genderových dopadů přijímaných rozhodnutí. Tento výsledek zjištění je paradoxní 

oproti výzkumům, které potvrzují, ţe prosazování rovných příleţitostí má 

nezanedbatelný ekonomický rozměr - vede totiţ k lepšímu vyuţití lidských zdrojů a 

souvisejícím pozitivním ekonomickým efektům včetně dlouhodobého úspěchu a 

přispívá k trvale udrţitelnému rozvoji (CHLUM, 2010). 
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Z těchto závěrů tedy logicky vyplývá, ţe organizace by měly mít zájem prosazovat a 

rozvíjet rovné příleţitosti muţů a ţen, neboť nedostatek rovnocenných profesních 

příleţitostí generuje zaměstnance, kteří mají nízké aspirace, pociťují nízkou loajalitu 

v práci, jsou stresovaní, málo riskují a celkově se chovají neefektivně (KANTER, 

1993). 

 

 

 

 

2.2  Ženy ve firemním managementu 

Nárůst počtu ţen na vysokých školách způsobil, ţe dnes je postavení ţen v rozdělení 

práce výrazně jiné - sílí jejich zastoupení v intelektuálních povoláních, v novinářství, 

televizi, reklamě apod. Ze statistického šetření ČSÚ vyplynulo, ţe dosaţené vzdělání 

poskytuje ţenám v nepodnikatelské sféře prakticky stejnou a v podnikatelské sféře 

dokonce i vyšší pravděpodobnost výkonu řídící pozice ve srovnání s muţi. Přesto se 

však i ţeny s diplomem uplatňují hlavně v profesích na střední úrovni řízení, kdeţto 

k vysokým a odpovědným místům nemají přístup prakticky dodnes. 

 

2.2.1  Odměňování žen na vedoucích pozicích 

Utváření mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře vychází ze dvou postupů, a to 

kolektivního nebo individuálního vyjednávání, přičemţ druhý z nich se pokládá za 

vhodný u zaměstnanců na vrcholových stupních podnikového řízení a odborníků, kteří 

na trhu práce uplatňují výjimečnost svých schopností a zkušeností. Otevírá dveře 

vyjednávání a má být jeho přiměřeným odrazem (KOZELSKÝ, 2007). Na druhé straně 

individuální sjednávání výdělků pracovníků na nejvyšších řídících postech 

znevýhodňuje ţeny s přerušovaným kariérním ţivotem (VLACH, 2008). 
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Obecně rozdělujeme tři úrovně řízení.
4
 Výdělkový rozdíl v podnikatelské sféře je 

nejvyšší na první úrovni řízení. Výdělky ţen zde nedosahují ani poloviny výdělku muţů 

(STUPNYTSKYY, 2007). V tabulce č. 4 čteme, ţe nejniţší výdělkový rozdíl vykazuje 

třetí úroveň řízení a s uplatněním manaţerských smluv v top managementu tento rozdíl 

prudce vzrůstá. „Ţena v top managementu v podnikatelské sféře při srovnatelných 

podmínkách nedosáhne na nejvyšší výdělek muţe“ (VLACH, 2008). 

Tab. 4: Podíl ţen na manaţerských pozicích a podíl jejich výdělku ku výdělku muţů 

v podnikatelské sféře (Zdroj ISPV, 2005) 

 Podíl žen na manažerských místech 

v % 

Výdělek žen / výdělek mužů 

v % 

Celkem 37 54 

Podle velikosti firmy 

malá 33 59 

střední 39 49 

velká 38 55 

Podle úrovně řízení 

první 53 45 

druhá 27 55 

třetí 38 60 

ostatní*  18 59 

Podle podílu žen ve firmě 

nízký 14 75 

střední 30 66 

vysoký 67 48 

* nezařazení do ţádné skupiny. Jedná se převáţně o poradce, kteří jsou jako vedoucí zaměstnáni 

pouze velice krátkodobě např. v rámci konkrétního projektu. 

Z tabulky lze dále zjistit, ţe podíl ţen ve firmě má významný vliv na výdělky manaţerů. 

Ve firmách, v nichţ většinu zaměstnanců tvoří ţeny, mají manaţerky o více jak 

polovinu niţší plat neţ muţi.  

                                                           
4
 I. řídící úroveň – vedoucí organizace, II. řídící úroveň – přímí podřízení vedoucích organizací (např. 

náměstci, ředitelé závodů, odborní ředitelé), III. řídící úroveň – přímí podřízení manaţerů na II. řídící 

úrovni (např. vedoucí vnitropodnikových útvarů). 
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Následující tabulka ukazuje výdělkové rozdíly manaţerů a jejich rozloţení podle 

odvětví. V podnikatelské sféře je největší výdělkový rozdíl u manaţerských pozic 

v odvětví obchodu a dopravy a u činností spojených s nemovitostmi a financemi, kde 

výdělky ţen dosahují jen 48 aţ 56 % výdělku muţů. 

Tab. 5: Podíl ţen na manaţerských pozicích a podíl jejich výdělku ku výdělku 

muţů podle odvětví (Zdroj ISPV, 2005) 

Odvětví Podíl žen 

na manažerských 

místech 

v % 

Výdělek žen 

ku 

výdělku mužů 

v % 

Zemědělství, lesnictví a rybářství 13 71 

Těţba nerostných surovin 11 79 

Zpracovatelský průmysl 19 69 

Výroba a rozvod energií 16 74 

Stavebnictví 11 70 

Obchod; opravy motorových vozidel 62 48 

Doprava a skladování, spoje 52 56 

Ubytování, stravování a pohostinství 54 63 

Finanční zprostředkování 42 55 

Nemovitosti, podnikatelská činnost 32 56 

Veřejná správa  54 78 

Vzdělávání 40 82 

Zdravotní a sociální péče 48 59 

Ostatní sluţby 26 82 

 

Analýza dat ukazuje, ţe v managementu v podnikatelské sféře mají ţeny v průměru o 

46 % niţší výdělky neţ muţi. Tento rozdíl můţeme částečně vysvětlit rozdílem 

v kvalifikaci a věku muţů a ţen a dále velikostí firmy, účastí v odvětví a velikostí 

podílu ţen ve firmě (STUPNYTSKYY, 2007). Nejdůleţitějším faktorem ve vysokém 

rozdílu výdělku muţů a ţen je podle mého názoru skutečnost, ţe vyšší podíl manaţerů 

pracuje v odvětvích průmyslu, výroby energií a stavebnictví, kde jsou výdělky relativně 
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vysoké. V roce 2009 činila průměrná mzda řídících pracovníků v podnikatelské sféře 

částku 59.505,- Kč
5
. 

Uvedená data potvrzují nerovné postavení manaţerek při vyjednávání mzdových a 

pracovních podmínek. Zaměstnavatelé však úmyslné niţší hodnocení popírají a naopak 

v mnoha případech zdůrazňují výhody ţen v manaţerském týmu pro jejich organizační 

a komunikační schopnosti a smysl pro detail ve srovnání s muţi (GAZDAGOVÁ, 

2006). Jiţ z poválečných dob je totiţ známo, ţe zejména zaměstnavatelé ve sféře 

průmyslové výroby vyuţívali zručnost, přesnost a schopnost ţen vykonávat více úkolů 

zároveň. Podle francouzské socioloţky Madeleine Guilbert (1966) nabyly ţeny tyto 

schopnosti v rodině prostřednictvím domácích prací. Jsou tudíţ povaţovány za ţenskou 

přirozenost a nejsou proto uznávány a ohodnoceny jako profesionální kvalifikace. 

V této souvislosti je rovněţ nutné zmínit fakt, ţe ţeny se také více podceňují, udělají 

stejnou práci jako muţi a přitom ji ohodnotí slaběji. Ţeny nepovaţují plat za prioritu, 

spíše se orientují na sociální vztahy uvnitř kolektivu. Muţi jsou zase více ochotni trávit 

v zaměstnání v průměru více času neţ ţeny a jsou ochotnější pracovat déle, ovšem 

pokud jim je provedená práce dobře zaplacena (KŘÍŢKOVÁ, 2002). 

 

2.2.2  Uplatnění žen v managementu 

Jak u muţů, tak i u ţen došlo v uplynulém desetiletí v rámci vedoucích a řídících 

pracovníků k největšímu navýšení počtu pracovních míst. Dynamika tohoto růstu je 

větší u ţen, pro které byly v minulosti tyto pracovní pozice spíše raritou. Počet ţen 

vykonávající manaţerské funkce vzrostl o polovinu, kdeţto u muţů byl tento nárůst 

sotva třetinový. Přestoţe je zvyšování zastoupení ţen v managementu významné, tvoří 

ženy přibližně 30 % všech řídících a vedoucích pracovníků (KRAUSE, 2005). 

Dále je důleţité zdůraznit, ţe ženy nacházejí manažerské uplatnění v rámci větších 

podniků spíše v menších provozních, výrobních nebo organizačních celcích, tj. na 

niţším stupni řízení, a právě na této úrovni ţeny - manaţerky svým podílem citelněji 

„konkurují“ muţům působícím na stejném stupni řízení (KRAUSE, 2005). Tento stav je 

                                                           
5
 ISPV, Podnikatelská sféra, 2009 
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podle mého názoru silně ovlivněn promítnutím vysokého počtu ţen do výkonu 

vedoucích funkcí v institucích státní správy (např. vzdělávání, zdravotnictví) a územní 

samosprávy (krajské a obecní úřady), tedy v nepodnikatelské sféře. Naznačený trend je 

dán historicky vzniklou feminizací těchto oborů, v nichţ je více manaţerek neţ 

manaţerů. V podnikatelské sféře je tomu naopak. S feminizací dále souvisí podílové 

rozvrţení ţen podle velikosti firmy či organizace, jak ukazuje následující graf. 

Graf 2: Podíl ţen v managementu podle velikosti organizace (Upraveno dle VLACH, 

2005) 

 

Vysvětlivka: PS – podnikatelská sféra, NS – nepodnikatelská sféra; I., II., III. – řídící úroveň 

Jak jiţ bylo uvedeno, výzkumy dokládají, ţe ţeny s manaţerskými ambicemi si musí 

osvojit nejen řadu maskulinních projevů a postupů, ale jsou víceméně společensky 

přinuceny o svá místa také usilovat mnohem intenzivněji neţ muţi. Navíc se musí do 

jisté míry přizpůsobit muţskému myšlenkovému světu. Jednou s forem jejich snah je 

zvyšování vzdělanostní úrovně (KŘÍŢKOVÁ, 2004b). I kdyţ vystudování vysoké školy 

a získání titulů není nezbytnou podmínkou úspěšné manaţerské kariéry, spíše bychom 

mohli říct, ţe představuje výhodu, je v současnosti u lidí v managementu čím dál častěji 

předpokládáno, případně bráno jako samozřejmé. 

Holandský vědec Geert Hofstede identifikoval v Evropě firemní kultury, které svým 

charakterem odpovídají spíše hodnotám zaloţeným na principu partnerské spolupráce a 

spoluodpovědnosti muţů a ţen. Inklinují tedy více k femininním znakům. Příklady 

femininních kultur lze najít především v severských skandinávských zemích Švédsku, 
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Norsku, Finsku a Dánsku. Naopak typicky maskulinní kultury mají v Evropě zejména 

jiţní sáty, např. Španělsko a Itálie. 

V obou uvedených typech kulturního prostředí se lze setkat s odlišnými přístupy a 

východisky k vytváření a řízení podniků jak uvádí tabulka č. 6. 

Tab. 6: Maskulinní a femininní kultury a jejich organizace (Převzato z KŘÍŢKOVÁ, 

2004b) 

Maskulinní kultury a jejich organizace Femininní kultury a jejich organizace 

Ideálem manaţera je silný, rozhodný a 

nezávislý jedinec zaměřený na vlastní 

seberealizaci. 

Ideálem manaţera je člověk chápající svoji 

funkci jako sluţbu kolektivu. Důraz je kladen na 

diskusi a konsensus. 

Víra v jedince a jeho výkon. Víra v kolektiv a skupinovou spolupráci. 

Silná výkonová a mocenská motivace. 

Společenský a pracovní úspěch je 

poměřován kritérii materiálního bohatství a 

vydobyté prestiţe. 

Výkonová motivace je v rovnováze s orientací na 

mezilidské vztahy. Úspěch je definován 

v souvislosti se schopností být nápomocný a 

prospěšný druhým lidem. 

Organizační zájmy jsou nadřazovány 

osobním, podnik si přivlastňuje právo 

v případě potřeby zasahovat do 

soukromého a rodinného ţivota 

zaměstnanců. 

Organizační zájmy a potřeby nesmějí omezovat 

osobní a soukromý ţivot pracovníků. Od podniku 

je očekáváno pochopení a vstřícnost při řešení 

soukromých a rodinných problémů. 

Konflikty jsou neţádoucí a jsou řešeny 

silou. Vysoká hladina pracovního stresu. 

Konflikty jsou chápány jako přirozená součást 

ţivota a jsou řešeny kooperativně. Niţší hladina 

pracovního stresu. 

Ţeny jsou obecně povaţovány za méně 

výkonné a spolehlivé pracovníky. 

Ţeny jsou povaţovány za stejně schopné a 

hodnotné pracovníky jako muţi. 

Na manaţerských místech dominují muţi. 

Ţeny manaţerky bývají výrazně asertivní. 

Na manaţerských místech jsou zastoupeny ţeny i 

muţi. Od manaţerů a manaţerek se neočekává 

výrazná asertivita.  
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Srovnání uvedené v tabulce naznačuje, ţe obecné charakteristiky organizací působících 

v tzv. femininních kulturách v celé řadě ohledů odpovídají myšlenkám genderové 

rovnosti a integrace. Uvedená východiska představují však spíše model nežli popis 

skutečného stavu a jako taková mají poukazovat na nejdůležitější principy, ze 

kterých je potřebné vycházet při navrhování a formulaci organizačních standardů 

(KŘÍŢKOVÁ, 2004b).   

 

2.2.3  Bariéry bránící ženám v profesním růstu 

Do poloviny 70. let 20. století se ţeny na manaţerských místech vyskytují jen 

minimálně nebo vůbec. Tento stav byl brán jako normální, nad kterým není nutné 

zbytečně spekulovat. Analýzy ukázaly, ţe řada genderových nerovností v organizacích 

souvisí s moţnostmi a předpoklady kariéry a postupu. 

O problematice zabývající se postavením ţen v managementu se začalo diskutovat aţ 

s nástupem tzv. druhé vlny feminismu. Studie 90. let 20. století začaly nahlíţet na 

nerovnováhu mezi pohlavími v managementu jako na důsledek strukturálních překáţek, 

s nimiţ se ţeny setkávají pouze kvůli svému pohlaví. Tyto překáţky byly vysledovány a 

označeny za neviditelné bariéry, které brání ţenám v profesním růstu. Za základní se 

povaţují skleněný strop, skleněný výtah a bariéra odlišnosti (VLACH, 2008). 

 

2.2.3.1  Skleněný strop  

Genderovou diskriminaci v postupu na kariérním ţebříčku, představuje tzv. skleněný 

strop. Jde o bariéru bránící ţeně v postupu na vyšší pozici z důvodu tradičních postojů, 

předpokladů a hodnot, navzdory jejímu odpovídajícímu vzdělání a schopnostem. I kdyţ 

výchozí podmínky pro postup na vyšší pracovní pozice jsou pro pracovníky stejné, v 

konečném důsledku jsou pro ţeny a muţe rozdílné (KOPECKÁ, 2004). Pokud však 

ţena obsadí místo ve vrcholové manaţerské funkci, bude vytvářet příklad, ţe jsou ţeny 

schopné zvládnout náročné situace. Pokud však neuspěje, evokuje mýtus, ţe neuspějí 

ani jiné ţeny. 
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2.2.3.2  Skleněný výtah 

„Muţi, kteří vstupují do zaměstnání a sektorů, kde převaţují ţeny, mají zcela opačnou 

zkušenost, kdy se vezou ve skleněném výtahu a jsou povyšováni mnohem rychleji a na 

vyšší pozice, neţ by odpovídalo jejich vzdělání, věku a praxi. Privilegovaný status 

maskulinity tedy pracuje ve prospěch muţů a nabízí jedno z moţných vysvětlení, proč se 

muţi brání rovnému zacházení“ (PAVLÍK, 2005). 

 

2.2.3.3  Bariéra odlišnosti 

Další z důvodů, proč je kariérní růst ţen obecně retardován v porovnání s muţi, spočívá 

v neformálních snahách muţů udrţet v podnikových hierarchiích výlučně muţskou 

atmosféru. Ta je totiţ pro kariérní růst klíčová. Opatření zajišťující rovné zacházení se 

ţenami a muţi by mohla narušit přátelskost a nevázanost světa muţů, kteří sdílí 

podobné základní hodnoty a východiska (PAVLÍK, 2005). Pro ţeny bývá těţké do 

těchto seskupení, ve kterých často probíhá povyšování a rozhodování, vstupovat. 

 

2.2.3.4  Homosociální reprodukce 

Jde o chování, kdy si zaměstnavatel nebo nadřízený při přijímání nebo povyšování 

pracovníků vybírá podobné typy zaměstnanců, jako je on sám. V situaci, kdy je většina 

pozic vyššího stupně řízení obsazena muţi, jsou pak přijímáni, resp. povyšováni opět 

muţi. Manaţerská pozice, vyznačující se vysokou mírou nejistoty, vede k tendenci 

vytvářet a zvyšovat sociální podobnost v tomto prostředí. Jestliţe si je však manaţer 

jistý svou pozicí, vítá různorodé prostředí svých podřízených a podle toho si je vybírá a 

naopak (KŘÍŢKOVÁ, 2004a). 

 

Genderové stereotypy a společenské bariéry způsobují mnoho dalších situací, které 

problematizují ţeně postupu v kariéře. Mohou to být rozšířené předpoklady, ţe je ţena 

neschopná vykonávat vyšší pozice, nebo o ně nemá zájem, nebo ţe její hlavní oblast 

realizace je rodina. Vyloučení ţen z potencionálních uchazeček o vyšší pozice 

umoţňuje muţům ještě rychlejší postup v kariérním ţebříčku. 
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Studie ţivotních podmínek manaţerů a manaţerek prokázaly existenci tlaků, které 

postupně formují pracovníky a pracovnice do představy ideální manaţerky nebo 

manaţera. „Na pozici manažera jsou definitivně vybráni pouze ti, kdo splňují nepsané 

požadavky, které v souhrnu vlastně znamenají celkové přizpůsobení života práci pro 

firmu“ (KŘÍŢKOVÁ, 2004a).  

 

2.2.4  Rozvoj manažerského potenciálu žen 

Spokojenost s vlastním osobním ţivotem a pracovní úspěch ţen se pojí se schopností 

systematicky řešit několik různých okruhů rozvojových problémů. Tyto oblasti rozvoje 

manaţerského potenciálu jsou vzájemně provázané, přičemţ v průběhu individuálního 

vývoje můţe docházet ke změnám jejich významu. Kříţková a Pavlica (2004) uvádějí:  

 Autenticita a její rozvoj 

Autenticita představuje důleţitou oblast rozvoje. Umoţňuje člověku projevovat se a 

jednat v souladu se svými vnitřními hodnotami a názory. Ztráta nebo ohroţení 

autenticity v podobě vnitřní nejistoty a nesouhlasu s tím, co člověk dělá, se zejména 

u manaţerky, výrazně odrazí v kvalitě práce a ve vztazích s podřízenými. Pro 

udrţení pocitu autenticity lze doporučit následující postup: 

 Analýza osobních hodnot a priorit, vizualizace osobních cílů – vede k 

sebepoznání a sebeuvědomění 

 Ohodnocení vlastního chování 

 Promyšlení rozhodnutí vedoucího ke změně 

 Uvědomit si, co je důleţité a podpořit tak sebedůvěru 

 Přijmout podporu ze strany nejbliţších i odborníků (psycholog, kouč) 

 Pěstování vztahů 

Pěstování sociálních kontaktů a vztahů patří k obecným lidským potřebám, přičemţ 

v pracovním prostředí leţí zodpovědnost za vytváření pozitivní atmosféry na 

manaţerovi. Problém spočívá v zaţitých mýtech, ţe manaţerská práce je zaloţena 

čistě na racionalitě a odborně technických znalostech, a ţe projevy emocí jako je 

porozumění či momentální nejistota jsou projevem slabosti a neprofesionality. 
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Těmto tendencím mohou stereotypně silněji podléhat ţeny, které se v tradičním 

prostředí ovládaném muţi mohou cítit osamocené a nejisté. V této souvislosti 

mohou navíc vznikat partnerské problémy, neboť pracovní nasazení manaţerky 

omezuje nároky na soukromý a rodinný ţivot, s čímţ se řada muţů těţko ztotoţňuje. 

V tomto případě se doporučují následující praktické kroky: 

 Zmapování současných sociálních vztahů včetně ohodnocení jejich 

osobního významu 

 Zpomalení tempa a nalezení času pro lidi 

 Vyhledání a vstup do lidsky a/nebo pracovně blízkých skupin 

 Navázání mentorského vztahu 

 Obnovení bývalých vztahů pro osobní i profesionální pomoc 

 Rozvoj schopností řídit a ovládat svůj osud 

Jde především o schopnost být sám/sama sebou. Významově jde o protipól k oblasti 

pěstování vztahů, prakticky se však obě sféry vzájemně doplňují – manaţer/ka se 

musí na straně jedné se svým okolím ztotoţnit, na straně druhé má zodpovědnost za 

sebe sama. Umění ovládat a řídit svůj osud je spojeno s řadou osobních vlastností, 

kterými jsou odborné znalosti a vědomosti, praktické zkušenosti a umění učit se 

z vlastních chyb a neúspěchů, rozhodnost, sebejistota, schopnost řešit konflikty a 

zvládat zátěţ. Tyto vlastnosti, nutné pro úspěšnou kariéru, v podstatě odpovídají 

tradičnímu modelu maskulinního chování. Aby ţeny v takovémto prostředí obstály, 

musí mít jasnou představu o tom, čeho chtějí dosáhnout. Měly by: 

 Stanovit si realistické a specifické cíle 

 Vypracovat si plán k dosaţení stanovených cílů 

 Systematicky vyhodnocovat plnění rozvojových plánů 

 Být otevřené změnám a nových moţnostem 

 Mít odhodlání a vytrvalost 

 Integrace životních rolí 

Optimálním stavem je, aby vrozené a připsané role tvořily v ţivotě člověka 

integrovaný a smysluplný celek. Ţeny, zejména s manaţerskými ambicemi, se však 

vlivem generové identity dostávají do konfliktu mezi rodinnými a profesními 
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rolemi. Pro lepší integraci různých ţivotních rolí, zájmů a aktivit můţe manaţerkám 

pomoci: 

 Vymezení jasných hranic mezi pracovním a soukromým ţivotem 

 Vyhrazení času pro reflexi a rozjímání 

 Zjednodušení pohledu na svět 

 Odbourání pocitů viny spojených s překračováním zavedených 

konvencí a genderových stereotypů 

 Vyjasnění identity 

Tato oblast souvisí s reflexí a vyjasněním otázek týkajících se identity. Proces 

vyjasňování identity je významným prostředkem orientace a uplatnění v ţivotě. 

Nesprávné pochopení genderové dynamiky v organizacích a v širší společnosti 

můţe ţeny svádět ke zjednodušující tendenci interpretovat kaţdou kritiku či osobně 

nepříjemný projev ze strany muţů jako diskriminaci. V této souvislosti je tedy 

nezbytné naučit se odlišovat mezi bezprostředními a stereotypně podmíněnými 

reakcemi okolí. Důleţitá je přitom snaha o pochopení příčin různých reakcí a 

hodnocení. V prostředí podniku je pak uţitečné zaměřit se na: 

 Organizační klima  

 Způsob zacházení s jinými ţenami (mladými, matkami, těhotnými, 

bezdětnými, zdravotně postiţenými atp.) 

 Otevřenou diskusi a konfrontaci hodnotících reakcí spolupracovníků 

 

Uvedené základní oblasti umoţňující rozvíjet a vyuţívat manaţerský potenciál a ambice 

jsou zde prezentovány především z pohledu ţeny. Mohou však být námětem i muţům, 

zejména při vykročení ze stereotypu tradičně definovaných genderových rolí a 

následném objektivním pohledu na situaci a moţnosti ţen v organizaci. Tento nový 

přístup muţů k ţenám usnadní i jejich spravedlivý profesní růst a celkově přispěje 

k příjemné podnikové atmosféře a vyššímu pracovnímu výkonu. 
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2.2.5  Přístup žen k vrcholovým funkcím 

Pro práci manaţera je kromě schopnosti vést a umění motivovat lidi důleţitá jeho 

osobnost. Jeho osobnostní charakteristiky by měly být nadprůměrné aţ výjimečné. Pro 

ţenu platí toto pravidlo dvojnásob.  

 

2.2.5.1  Kariéra manažerky 

Současná situace v drtivé většině podniků nese tradiční principy spojené s maskulinními 

projevy. Aby ţena plně uspěla v určitém postavení, musela by mít nejen všechno, co 

vyţaduje popis určitého pracovního místa, ale i všechny vlastnosti s jakými do takového 

místa většinou vstupuje muţ (BOURDIEU, 2000). Výzkumy ISPV6 však ukazují, ţe 

dlouhodobá tradice zaměstnanosti ţen v ČR a snahy a opatření EU v oblasti rovných 

příleţitostí pomáhají vytvářet podmínky pro jejich přístup do řídících pozic. 

Tab. 7: Kariérní schéma manaţerky (Zdroj VLACH, 2005) 

Věk Charakteristika 

20 – 29 let Relativně vysoký podíl ţen v managementu. Ţeny nejsou v přístupu k řídícím 

funkcím znevýhodněny doma ani v zaměstnání. 

30 – 39 let Podíl ţen v managementu výrazně klesá. Časové nároky péče o dítě omezují 

připravenost k výkonu práce a ţena odchází do pracovní neaktivity. Muţi 

pokračují v kariérním růstu. 

40 – 49 let Samostatnost dětí zvyšuje u ţen připravenost k výkonu práce. Podíl ţen na 

řídících pozicích se zvyšuje, v rozpočtové sféře dosahuje vrcholu. 

50 – 59 let Relativně vysokou účast ţen v managementu tlumí v posledních letech věkové 

skupiny hranice odchodu do důchodu a sklon této moţnosti vyuţívat. 

60 a více let Většina ţen je v důchodu. Počet manaţerek výrazně klesá. 

 

                                                           
6
 Informační systém o průměrném výdělku - systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a 

pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření. Gestorem šetření je 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
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Z tabulky je patrné, ţe většina ţen začíná svou kariéru budovat po dokončení vzdělání a 

následně po návratu z rodičovské dovolené. Zde však naráţí na problém, kdy muţská 

část populace obsadila strategické pozice a ţeny obtíţně překonávají jejich početní 

převahu. To platí i pro feminizované obory jako je školství nebo zdravotnictví. Příčinou 

můţe být „skleněný výtah“, který muţe vynese do ředitelských pozic rychleji neţ ţenu. 

Kariéra manaţerky kulminuje mezi 40. a 49. rokem ţivota. Ve srovnání s muţi je to o 

deset let později (VLACH, 2008). 

 

2.2.5.2  Skleněný útes 

Přístup ţeny k nejvyšším postům můţe urychlit tzv. skleněný útes. Představuje situaci, 

kdy ţeny jsou záměrně vybírány do čela společností, které nejsou úspěšné. Špatné 

výsledky přimějí majitele, aby jmenoval do vedení firmy ţenu jako jakousi poslední 

šanci na záchranu, kdyţ jsou všechny ostatní moţnosti vyčerpány. Ţena je v tomto 

případě výhodnou alternativou efektivního vyvedení firmy z krize (KÁBRHELOVÁ, 

2004). Pokud však nedokáţe rychle zareagovat a uplatnit své manaţerské dovednosti, je 

z vrcholu „odstraněna“ rychlostí ztroskotání firmy. Nejednou se však stalo, ţe se ţenám 

podařilo firmu z krize vyvést a vtisknout jí nového podnikatelského ducha. 

 

2.2.5.3  Tokenismus 

S kariérou manaţerky je spojen fenomén tokenismu. Jde o negativní jev, který vyplynul 

z malého počtu ţen ve vrcholovém managementu. Token svým vzácným výskytem 

přitahuje více pozornosti, je vnímán nikoli jako jedinečná osobnost, ale je hodnocen na 

základě stereotypů, které se váţí k jeho či její skupině. Ţena – token často pociťuje 

vyšší tlak na výkon a kontrolu a neustále musí dokazovat svoje schopnosti. 

Zdůrazňování atributů stereotypně spojovaných s ţenskou pozicí v práci je současně 

vyuţíváno jako argument proti postupu a kariérnímu úspěchu ţen. Jednou ze strategií 

tokenů můţe být přijetí charakteristik, které jim většina přisuzuje a pokusit se je vyuţít 

ve svůj prospěch. Takovým řešením můţe být například omezení vztahů a spolupráce 

s ostatními ţenami (potenciálními konkurentkami) a posilování vztahů s muţi. Muţ do 

tohoto vztahu přenáší obecný postoj své nadřazenosti a necítí se ţenou ohroţen. Ţena 

tak můţe získat větší prostor a klid pro seberealizaci (KŘÍŢKOVÁ, 2004b). 
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2.2.6  Slaďování profesního a rodinného života žen v pozicích top managementu 

„V rámci současného nastavení podmínek pro manaţerskou kariéru ţen jsou ţeny 

nuceny většinou volit jednu z cest - buď budovat kariéru, nebo zakládat rodinu a tato 

volba je se od nich také očekává. Ţena, která se rozhodne skloubit oba tyto ţivotní cíle 

dohromady, je nucena překonávat mnohé překáţky způsobené právě tím, ţe sféra práce 

a sféra rodiny nejsou dostatečně dynamické na to, aby bylo moţné plynule přecházet z 

jedné sady rolí - rodinných - do druhé, tedy pracovních“ (KŘÍŢKOVÁ, 2005).  

„Tradičně manaţerský typ kariéry předpokládá přítomnost závislé manţelky, která 

zajistí veškerý servis domácnosti jako předpoklad reprodukce sil muţe - manaţera, 

který se doma jiţ kromě toho, ţe domácnost finančně zabezpečí, nemusí o nic starat. 

Role muţe jako hlavního ţivitele rodiny je v naší současné společnosti hluboce 

zakořeněným stereotypem. Ten jen potvrzuje a upevňuje představu o ideálním muţi na 

řídící pozici. Vedle toho stereotypy o ţenských primárních rolích matky, manţelky a 

hospodyně, znesnadňují ţenám vstup na řídící pozice a vytvářejí image neobvyklosti 

ţenské kariéry“ (KŘÍŢKOVÁ, 2004a). 

 

2.2.6.1  Možnosti skloubení profesního a rodinného života z pohledu manažerky  

 

 Podpora ze strany partnera 

Jednou z moţností, a domnívám se, ţe zásadní, jak překáţky spojené s kariérou a 

rodinou řešit je vyjednávání v rámci partnerského páru, kde mohou být role muţe a 

ţeny buď obráceny - muţ se stará o děti a domácnost a ţena buduje kariéru, anebo 

mohou být role rovnoprávně rozděleny tak, aby se oba - muţ i ţena - mohli věnovat 

své vlastní kariéře a zároveň zvládali rodinu (KŘÍŢKOVÁ, 2005). Je tedy 

pravděpodobné, ţe ţeny sdílející domácnost s partnerem jsou v menší míře 

vystaveny dilematu, jak sladit zaměstnání a péči o své potomky.  

„Jakmile ţena nemá ve svém partnerovi oporu, je opravdu vrţena kamsi do 

středověku….“ (PhDr. Milan Šmíd, poradce pro mezilidské vztahy). 
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 Delegování  

Principem delegování je „přesunout“ některé své povinnosti na přímé podřízené. 

Můţe to být varianta, jak přispět k motivaci a rozvoji svých podřízených, kteří 

mohou do projektu vnést příjemnou změnu nebo navrhnout lepší způsob řešení. 

Svým uznáním získá manaţer/ka od svých lidí větší respekt, vysokou výkonnost a 

kvalitu odvedené práce. Výhodou pro manaţera/ku je, ţe má více času nejen na 

strategické plánování, ale i pro děti a rodinu. Otázkou je volba vhodných 

pracovníků, kterým manaţer/ka vybrané pravomoci přenechá. Z efektivního 

delegování profituje manaţer/ka, zaměstnanec i firma (PETERKOVÁ, 2009). 

 Dětské jesle 

Jesle jsou první institucí, na kterou se mohou ţeny obrátit o pomoc při péči o malé 

dítě. Síť jeslí je však v současné době řídká a silně poddimenzovaná (VLACH, 

2008). Okamţitý návrat ţeny po mateřské dovolené do zaměstnání je tím pádem 

značně ztíţen. Ţena tak nejvíce hledá rezervy u rodinných příslušníků, zejména u 

babiček. 

 Mateřské školy 

Mateřská škola je předškolní zařízení pro děti od 3 do 6 let a manaţerkami je hojně 

vyuţívaná. Děti, které předtím strávily většinu času doma, si zde formou her 

osvojují kolektivní aktivity většinou poprvé bez přítomnosti svých rodičů. 

Předmětem další diskuze by mohlo být téma podnikových předškolních zařízení. 

Jejich zřízení a provoz je však značně finančně, technicky, hygienicky i prostorově 

velice náročný a mohou si ho dovolit pouze velké a bohaté podniky (VLACH, 

2008). 

 Ostatní komerční služby pro domácnost 

Moţnost vyuţití komerčních sluţeb pro domácnost je pro manaţerku významná. 

Agentury provozující tyto sluţby standardně poskytují úklid domácností, ţehlení, 

vaření, hlídání dětí, péči o seniory a mnohé další. Jejich výhodou je individuální 

přístup a u mnohých i 24 hodinový servis. Oproti tomu nevýhodou je finanční 

náročnost, coţ v případě mzdové diskriminace manaţerek můţe hrát rozhodující 

roli. Otázkou zůstávají předsudky a nedůvěra ke kvalitě práce (VLACH, 2008). 
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Dalšími ţivotními strategiemi jsou bezdětnost nebo ţivot jako singles, které představují 

volbu vzdát se zaloţení rodiny. Sociologické výzkumy ţen v managementu ukazují, ţe 

ţeny na vrcholových pozicích jsou mnohdy buď svobodné, rozvedené a především 

bezdětné; oproti muţům, kteří jsou nejčastěji ţenatí a mají děti (KŘÍŢKOVÁ, 2005). 

  

2.2.6.2  Metody podpory harmonizace profesního a rodinného života žen ze strany 

zaměstnavatele 

 

 Flexibilní uspořádání práce a kariéry 

je forma zaměstnání vhodná pro harmonizaci rodinného a pracovního ţivota 

zaměstnance. Čeští zaměstnavatelé ho však příliš nepreferují. Ve Francii nebo 

Nizozemsku je tento model, v podobě částečného pracovního úvazku nebo pruţné 

pracovní doby, s dobrými zkušenostmi manaţerkami hojně vyuţíván. Ţena má 

dostatek času na rodinu a současně je v kaţdodenním kontaktu s firmou. Zajímavým 

alternativou v této oblasti je moţnost v průběhu kariéry pruţně měnit typ úvazku – z 

plného na částečný a obráceně, či moţnost vybrat si v současnosti delší placenou 

dovolenou, kterou v budoucnosti pracovník pro firmu nadpracuje. V neposlední řadě 

zde zmíním i neplacené volno, které můţe být zaměstnanci poskytováno na delší 

dobu podmíněné jistým návratem zaměstnance zpět na svoji pozici v podniku. 

 Práce na dálku – homeworking, teleworking 

Zaměstnanec pracuje částečně či zcela doma a pomocí internetu či jiných moderních 

technologií (videokonference) je v neustálém spojení se zaměstnavatelem. Výhodou 

je vysoká pruţnost, ekologičnost, efektivnost, úspora nákladů a cenná je moţnost 

pracovat ve virtuálních týmech sloţených z lidí a organizací z celého světa.  

 Dítě na pracovišti, firemní školka 

Na některých pracovištích je běţné, ţe zde děti a rodiče tráví určitý čas. Prostupnost 

rodinného a pracovního prostředí lze u velkých business center zvýšit vyčleněním 

prostoru pro zavedení dětských koutků nebo provozem firemní školky. Nejméně 

náročnou moţností je uspořádání jednorázových akcí pro rodiče a děti. Řešením 

můţe být i příspěvek zaměstnavatele na „školkovné“. 
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 Supervize 

Jedná se o techniku, která můţe být velmi účinná zejména v situaci, kdy se rodič 

vrací po rodičovské dovolené a je potřeba, aby se rychle zapracoval. Můţe být 

zaměřena na lepší porozumění aktuálního stavu, uvolnění tvořivého myšlení a 

rozvoj profesního chování. Je vyuţitelná k podpoře manaţerek, které jsou pro 

organizaci perspektivní a plánují další kariérní postup. Cílem supervize tak můţe 

být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality, efektivity a prevence profesního 

vyhoření (supervize.eu, 2006). 

 Mentoring 

Podobně jako supervize můţe mentoringový proces podpořit manaţerky na 

mateřské dovolené při jejich návratu do práce. Prostřednictvím mentora udrţuje 

ţena nepřetrţitý kontakt s firmou. V rámci vhodně nastaveného programu dostává 

telefonem, e-mailem i osobním kontaktem pravidelné zprávy o aktuálním dění ve 

firmě. Další série setkání můţe probíhat i několik měsíců po návratu do zaměstnání. 

Cílem této metody je udrţení talentovaných manaţerek a vyšší přidané hodnoty, 

kterou jim přinesou matky po návratu z mateřské či rodičovské dovolené. Rovněţ je 

to způsob, jak posílit zaměstnavatelskou značku. 

 

Tuzemské firmy se orientují převáţně na klouzavou pracovní dobu (86 %) a na práci na 

částečný úvazek (50 %) či práci z domova.  

Malé spektrum alternativních úvazků vysvětluje mnoho podniků v ČR tím, ţe tato 

forma výkonu práce vyţaduje odlišný styl řízení lidských zdrojů a ţe jejich vyuţívání 

vede k nedostatečné kontrole pracovní doby a produktivity práce, přičemţ připouští, ţe 

vyuţití této moţnosti můţe prodlouţit pracovní dobu, aniţ by podnikům vznikaly 

dodatečné náklady za přesčasy. Negativním kritériem jsou dle názorů firem vysoké 

administrativní náklady. Na druhé straně aţ třetina podniků v ČR souhlasí s tím, ţe 

flexibilní formy práce by mohly sníţit náklady vzniklé kvůli fluktuaci, absenci a náboru 

nových zaměstnanců. 
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Pozitivním signálem beze sporu je, ţe více neţ polovina zaměstnavatelů se shoduje na 

tom, ţe alternativní úvazky vedou ke zvýšení motivace zaměstnanců a jejich větší 

loajalitě k firmě. Stejné mnoţství zaměstnavatelů je toho názoru, ţe vyuţívání 

flexibilních forem práce by mohlo přispět k udrţení cenných lidí, kteří by jinak mohli 

firmu opustit (iDnes.cz, 2009). 

 

Principy slaďování rodinného a pracovního ţivota představují alternativy podpory ţen 

v zaměstnání. Jejich přínos ocení zejména pracovnice na manaţerských pozicích. 

Optimální řešení harmonizace práce a domácnosti je pro kaţdou rodinu jiné a velmi 

těţko se dá situace paušalizovat. Opatření podporující rodinu mají být výhodná pro 

organizaci i její zaměstnance - mají uspokojovat vzájemné potřeby. Aby ţena zvládla 

vše: péči o děti, domácnost i kariéru, je nevyhnutelná komunikace a spoluúčast okolí. 

Vytváření „family friendly“ či „work-life balance“ politik je třeba dobře naplánovat a 

následně zodpovědně dodrţovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

3  Genderová analýza vybraného podniku 

Teoretická část práce poskytla shrnutí teorií a výzkumů z oblasti genderu, které se 

vztahují k trhu práce, podnikům a ţenám v jejich managementu. V této kapitole 

praktické části se zaměřím na analýzu konkrétního podniku z pohledu genderu. Po 

krátkém představení firmy a předmětu jejích podnikatelských aktivit následuje rozbor 

jejího vnitřního uspořádání a kompetencí se zaměřením na obsazení vedoucích pozic a 

celkovou genderovou strukturu a celistvost podniku. 

 

3.1  Metody analýzy 

V genderové analýze firmy se nejprve věnuji rozloţení zaměstnanců a zaměstnankyň 

vzhledem k hierarchii podniku a jednotlivým úsekům. Předpokládám, ţe genderová 

segregace trhu práce odpovídá tendencím v rozloţení pracovníků a pracovnic 

analyzovaného podniku. Dále zkoumám míru genderovanosti organizace a opatření 

firmy v oblasti rovných příleţitostí. Vycházím z hypotézy, ţe vzhledem k předmětu 

činnosti podniku se nejedná o genderově integrovanou organizaci a politika rovných 

příleţitostí zde není upravena a uplatňována. V této souvislosti zmíním míru fluktuace a 

absentérství, která pro firmu znamená zvýšení nákladů. Pro získání potřebných 

informací byly pouţity interní firemní podklady a postřehy z vlastního pozorování. 

 

3.2  Představení společnosti 

Společnost s názvem PEGGY International Group, s.r.o., se sídlem Rapotice, Kocperky 

95, IČ 27751406, byla zaloţena v roce 2007. Její základní kapitál ve výši 200 000,- Kč 

byl v roce 2010 navýšen na částku 1 000 000,- Kč, coţ se doposud nepromítlo do zápisu 

v obchodním rejstříku. Statutárním orgánem je jednatel, který na této pozici působí od 

doby zaloţení společnosti. Areál firmy se rozprostírá v okrajové části města. Zde má 

v průmyslové zóně své vlastní moderně vybavené zázemí, pouze skladovací prostory 

sdílí s více firmami. Výhodou je strategická poloha v blízkosti dálnice. 
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Firma se specializuje na výrobu a montáţ nábytkového kování a kovových i dřevěných 

prvků pro staroţitný a rustikální nábytek, výrobu replik nábytku a opravy nábytku. 

Výrobky a sluţby jsou dodávány zákazníkům téměř do celé Evropy. Jiţ v roce 2008 

tvořily trţby za prodej výrobků do zahraničí 67 %. 

 

3.2.1  Ekonomická situace firmy 

Počínaje zaloţením zaznamenala firma dynamický růst, kterého docílila optimalizací 

kapitálové struktury a zvyšováním hospodářského výsledku. Výjimkou je rok 2009, 

který je vlivem hospodářské krize poznamenán sníţením zisku a rentability aktiv a 

vlastního kapitálu. Uvedené ekonomické ukazatele byly získány z výroční zprávy firmy. 

 

Graf 3: Vývoj čistého zisku 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab. 8: Čistý zisk  

Čistý zisk 

tis. Kč 2007 2008 2009 

Trţby 2 444 28 915 24 241 

Výnosy 2 640 28 966 31 311 

EBITDA 170 1 735 1 900 

EBIT 139 834 1 141 

EBT 142 952 727 

Čistý zisk 89 584 456 
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 Graf 4: Vývoj rentability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 9: Rentabilita 

Rentabilita celkových aktiv  

a vlastního kapitálu 

% 2007 2008 2009 

ROA 13,28 8,02 8,02 

ROE 24,18 28,61 22,13 

Equity ratio 36,03 18,82 19,89 

 

Ziskovost trţeb je ve společnosti velmi dobrá, firma účinně vyuţívá své prostředky k 

vytvoření výrobků, které posílá na trh. Trend ukazatelů rentability je stabilní a při 

rozšiřující se výrobě bude zisk jistě meziročně růst. 

K naplňování cílů firemní strategie – neustálé inovativnosti a zvyšování kvality výrobků 

– disponuje firma vnitropodnikovým systémem řízení jakosti. Důkazem jsou dosaţené a 

získané certifikáty. V oblasti systému řízení jakosti se jedná o certifikát shody s 

mezinárodní technickou normou ISO 9001:2009, v oblasti lakování a leštění pak 

certifikát mezinárodní technické normy QUALICOAT! 

V roce 2008 byla dokončena moderní výrobní a montáţní hala, aby technologie výroby 

plně vyhovovala parametrům daným normami a nařízeními Evropské unie. Současně 

proběhla poslední část výstavby administrativní budovy a byla zahájena zakázková 

výroba pamětních a reklamních mincí a medailí. 
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3.2.2  Organizační struktura 

Organizační struktura sestává z liniových jednotek s přímou rozhodovací pravomocí a 

zodpovědností za podřízené útvary. Výhodou této struktury je transparentní uspořádání 

vztahů a kompetencí, čímţ je zajištěna průhlednost celého systému, který je vzhledem 

k velikosti organizace schopen rychle reagovat na změny okolí. 

Graf 5: Organizační struktura společnosti (Zdroj Výroční zpráva firmy) 

 
Dynamikou trhu se organizační struktura firmy vyvíjí. Rozšiřováním podnikatelských 

aktivit dochází ke změnám ve strukturální skladbě, systém řízení zůstává zachován. 

 

3.2.3  Struktura zaměstnanců 

Informace o osobách zaměstnaných ve firmě jsou dobře chráněny. V roce 2009 došlo ve 

společnosti ke sníţení počtu zaměstnanců o 10,3 % ve všech kategoriích v souladu s 

potřebami výroby. Sníţení počtu zaměstnanců příznivě ovlivnilo efektivitu činností ve 

firmě. Z veřejnosti dostupných zdrojů doplněných o interní data lze zjistit, ţe v podniku 

nyní pracuje 132 stálých zaměstnanců. Rozloţení profesí vychází z organizační 

struktury a vypadá následovně: 
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Tab. 10: Skladba zaměstnaných ţena a muţů (Zdroj Interní materiály firmy) 

Pracovní 

zařazení 

Muži  

profese  

(počet osob/věk/vzdělání)  

 

Ženy 

profese  

(počet osob/ věk/vzdělání) 

Řídící 

činnost 

I. Generální ředitel (1/45/VŠ) 

Výkonný ředitel (1/38/ VŠ) 

Ředitel obchodu (1/34/VŠ) 

Ředitelka výroby (1/47/VŠ) 

 

II. Vedoucí předprodejního servisu (1/25/VŠ) 

Vedoucí sekretariátu generálního ředitele a 

informačních technologií (1/33/VŠ) 

Vedoucí logistiky (1/44/VŠ) 

Vedoucí projektového řízení, montáţe a 

skladů (1/58/SŠ) 

Vedoucí prodeje a marketingu 

(1/31/VŠ) 

Vedoucí financí a personalistiky 

(1/51/SŠ) 

III. Vedoucí montáţní skupiny (4/22-43/SŠ) 

Dílenský mistr (2/50,55/SŠ) 

Vedoucí poradenské a 

konstrukční kanceláře (1/45/VŠ) 

Administrativa Finanční analytik/rozpočtář (2/43,47/SŠ) 

Logistik/plánovač (2/39,44/SŠ) 

Interní kontaktní osoba (1/46/SŠ) 

Sekretářka, asistentka (7/27-

35/SŠ) 

Účetní, personalistka (4/34-

41/SŠ) 

Logistička (2/37,39/SŠ)  

Interní kontaktní osoba (1/46/SŠ) 

Výrobně 

technická 

činnost 

Konstruktér (4/35-48/3SŠ,1VŠ) 

Technický specialista ve výrobě (3/38-

51/SŠ) 

Technická poradkyně 

(2/44,46/VŠ) 

Specialistka ve výrobě (1/54/SŠ) 

Obchodní 

činnost 

Obchodní zástupce (5/36-55/SŠ) Obchodní zástupkyně (3/38-

41/2SŠ,1VŠ) 

Výrobní činnost Montáţní a dokončovací pracovník (21/43-

66/SOU) 

Montáţní a dokončovací 

pracovnice (57/48-59/SOŠ, 

SOU) 

 



 

48 
 

13
4

38
77

Řídící činnost - MUŽI

Řídící činnost - ŽENY

Výrobně obchodní činnost -
MUŽI

Výrobně obchodní činnost -
ŽENY

3.2.3.1  Vertikální segregace 

Z tabulky lze zjistit, ţe ze současných 132 zaměstnanců je 51 muţů, tj. 38,6 %, a 81 

ţen, tj. 61,4 %. Ţeny pracují především na pozicích manuálních, a to 70,4 %, oproti 

muţům, kteří v této kategorii tvoří 41,2 %. Fyzická náročnost vykonávané práce je 

nízká, pro ţeny nenáročná, muţi se orientují na manipulaci s materiálem.  

Na manaţerských pozicích je situace odlišná. Díky čtyřem ţenám můţeme konstatovat, 

ţe ţeny mají ve vedení společnosti bez mála pětiprocentní zastoupení, u muţů je to více 

neţ pětkrát tolik.  

V kontrastu obsazení řídících a výrobních pozic ve firmě se potvrzuje, ţe skutečnost 

odpovídá konvenčním výkladům vertikální segregace trhu práce podle genderu. Ţeny 

v řídících pozicích disponují, aţ na jednu výjimku, vysokoškolským vzděláním, u muţů 

toto schéma neplatí.  

Graf 6: Vertikální segregace (Zdroj Autorka) 

 

 

3.2.3.2  Horizontální segregace 

Pro zjištění horizontální segregace podniku je určující genderové rozloţení pracovníků 

a pracovnic dle pracovního zařazení v organizační struktuře. Z tabulky vyčteme, ţe 

kromě manuální výrobní činnosti ţeny hojně zastupují oblast administrativy. Tou se 

zabývá 14 ţen, kdeţto u muţů je to pouze 5 osob. Genderové rozloţení v obou 

oblastech zcela odpovídá tendencím na trhu práce uváděným v druhé kapitole této 

práce.  
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Obdobně koresponduje s pracovním trhem zastoupení tří muţů a jedné ţeny 

v nejvyšším vedení společnosti.  

Pro výrobně technické činnosti bylo vybráno 7 muţů a 3 ţeny. Domnívám se, ţe důvod 

nerovnosti spočívá v podmínce dispozic technického vzdělání, které je častější u muţů.  

Nejpočetnější zastoupení ţen je ve výrobní činnosti, a to 70,9 % všech zaměstnaných 

ţen. Obsahem činnosti je manuální práce nevyţadující vysoké vzdělání odměněná 

minimální mzdou. Za těchto podmínek jsou ochotny danou práci vykonávat spíše ţeny, 

a proto jsou do této pozice obsazovány častěji neţ muţi.  

Provedenou analýzou bylo shledáno, ţe ţeny ve firmě zaujímají niţší postavení oproti 

muţům. Patří jim pozice ekonomického směru, pomocná evidence a místa sekretářek či 

asistentek, dominují v oblasti personalistiky a výroby, jejich pozice spadají do sociálně 

slabších pracovních míst neţ posty muţů. Rozloţení ţen a muţů ve firmě potvrzuje 

existenci horizontální segregace. 

Graf 7: Horizontální segregace (Zdroj Autorka) 

 

 

3.2.4  Věková struktura zaměstnanců 

Podíváme-li se na věkovou strukturu zaměstnanců, zjistíme, ţe ve firmě působí lidé 

všech věkových kategorií.  
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Graf 8: Věková struktura zaměstnanců (Zdroj Autorka) 

 

 

3.3  Politika genderové rovnosti organizace 

V genderově integrované organizaci jde o to, aby nikdo nebyl znevýhodňován nebo 

zvýhodňován podle toho, zda je muţ či ţena. Politika genderové rovnosti podniku 

vychází z koncepce jeho kultury a postojů, resp. procesů, které se odvíjí od uznání a 

aktivního prosazování principů generových šancí (KŘÍŢKOVÁ, 2004b). 

Pro potřeby své diplomové práce jsem pro zjištění stavu genderové politiky podniku 

vybrala následující identifikátory: 

 poţadavek genderové rovnosti,  

 systém sdílených hodnot,  

 nastavení pracovních podmínek, 

 moţnosti profesního rozvoje, 

 moţnosti slaďování práce a rodiny, 

 odměňování pracovníků. 
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3.3.1  Požadavek genderové rovnosti 

Poţadavek genderové rovnosti je firmou dodrţován v rozsahu vyplývajícím z platných 

norem právního řádu ČR. Nedochází proto k přímé diskriminaci, tj. znevýhodňování či 

utlačování osob na základě pohlaví. Organizace se však více touto oblastí nezabývá. 

 

3.3.2  Systém sdílených hodnot 

Vzhledem k věkové rozmanitosti zaměstnanců by se dalo usuzovat, ţe ve firmě budou 

uplatňovány nástroje mentoringu. Z vlastního pozorování mi však vyplynulo, ţe sdílení 

znalostí a zkušeností se děje spontánně mezi pracovníky na úrovni vzájemné 

spolupráce. Z poskytnutých firemních materiálů jsem nezjistila, ţe by tato metoda byla 

ve firmě podporovaná.  

Při velkých a sloţitých zakázkách vyuţívá firma sluţeb externího týmového kouče. 

Ten má podle vedení firmy pozitivní vliv na výkon zaměstnanců, neboť při větším 

stresovém vypětí napomáhá koordinaci, povzbudí a motivuje. Nově získané poznatky 

nejsou firmou dále rozvíjeny. 

Podnik se svými aktivitami zaměřuje hlavně na produktivitu a tvorbu zisku. Na tyto 

hodnoty klade důraz a poţaduje, aby se s nimi zaměstnanec ztotoţnil a uplatňoval je ve 

své práci. Ze vztahů mezi pracovníky, a to i napříč hierarchií podniku, je patrný 

význam spolupráce a vzájemné komunikace. Při vzájemné komunikaci jsou 

pouţívány častěji slova muţského rodu, ţenské ekvivalenty téměř chybí. Termíny či 

vtipy znevaţující ţeny se však v komunikaci nevyskytují. Nedochází ani k projevům 

nadřazenosti či moci muţů a ţeny nejsou vylučovány ani z ritualizovaných formálních i 

neformálních podnikových aktivit.  

 

3.3.3  Nastavení pracovních podmínek 

V oblasti pracovních podmínek lze o firmě konstatovat, ţe se liší vzhledem 

k vykonávané profesi a pracovní pozici. Dělníci a administrativní pracovníci jsou 
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zaměstnáváni na plný úvazek s pevnou pracovní dobou. Práce na částečný úvazek je 

těmto pracujícím umoţněna výjimečně na základě individuálních ţádostí ze závaţných 

důvodů. Se zvyšující se pozicí, se pracovní doba stává pruţnější, u obchodních zástupců 

se pak vyskytuje zvláštní reţim z důvodu častých sluţebních cest. Individuálně je 

nastavena pracovní doba u nejvyšších řídících míst. Na této úrovni jsou pracovní 

podmínky genderově neutrální, neboť jsou spojeny dřív s pozicí neţ pohlavím.  

Tento faktor je patrný při výběru nových zaměstnanců na tato místa. Uchazeči, muţi a 

ţeny, jsou vybíráni podle dovedností, znalostí a zkušeností odpovídajícím poţadavkům 

pro výkon konkrétních pracovních povinností. Z analýzy firemních podkladů se mi 

nepotvrdilo, ţe by s místem bylo spojeno cílené upřednostňování některého z pohlaví. 

Zejména u manaţerských pozic je kladen důraz na znalosti v oboru a schopnosti tyto 

znalosti efektivně vyuţívat. Charakteristika osobnosti a vnitřní motivace jsou další 

z kritérií, která jsou při výběrovém řízení do vedoucích funkcí podrobena zkoumání. 

Opatření pro vyrovnání počtu ţen a muţů v jednotlivých odděleních, nejsou ve firmě 

zaváděna, neboť nejsou pro ni důleţitá. 

  

3.3.4  Odměňování pracovníků 

Pracovní výkon a výsledky souvisí přímo úměrně s odměnou. Právě v současné době 

po finanční krizi se stále častěji mluví o tom, jak důleţité je motivovat zaměstnance k 

ještě větším výkonům a k dosahování ještě vyšších obratů. Analyzovaná společnost má 

ze stejných důvodů vytvořen systém fixní plat + bonus, který mimo pevné sloţky 

odměny zahrnuje sloţky pobídkové v podobě prémií a osobních ohodnocení za splnění 

mimořádných úkolů, dodrţení termínů, či za nadstandardní projevy vlastní iniciativy.  

Ze strany managementu je razantně odmítáno jakékoliv znevýhodňování ţen vůči 

muţům v podobě niţšího ohodnocení či nepřiznání bonusové odměny. Další informace 

z této oblasti nebylo moţné získat a rozvést, neboť byly ze strany managementu 

stanoveny za intimní a jejich odkrytí pro zaměstnance i firmu označeno za nebezpečné. 

Lze pouze konstatovat, ţe u manuálních a administrativních pozic jsou pracovníci 

odměňováni hodinovou mzdou, u manaţerských pozic je uzavírána individuální 
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smlouva zohledňující profesní specifika funkce i přínosy a přístupy zaměstnance. Proto 

není moţné provést srovnání. 

 

3.3.5  Možnosti profesního rozvoje 

Profesní a odborný rozvoj zaměstnanců, jak muţů, tak ţen, je řešen prostřednictvím 

různých externích kurzů a školících seminářů se zaměřením na určité skupiny 

pracovníků a aktuální problematické oblasti. Firma věnuje pozornost jak odbornému 

vzdělávání, tak rozvoji manaţerů a jejich manaţerských dovedností. V neposlední řadě 

z důvodu celoevropské působnosti podporuje jazykovou výuku.  

Je-li objeven perspektivní zaměstnanec, je označen za klíčového. Za jeho angaţovanost 

je mu věnována pozornost a vytvářeny příleţitosti pro kariérový rozvoj. Podrobné 

informace o tom, jak tento model funguje ve firemní praxi, mi nebyly poskytnuty. 

Soudím, ţe nebyl ještě plně vyvinut a doposud kodifikován. Na základě dostupných 

informací mohu uvést, ţe se firemní systém kariérového rozvoje přibliţuje modelu 

Hirshe a Jacksona, kteří v roce 1996 popsali, ţe na rozvoji kariéry se kombinací 

vhodných podpůrných aktivit podílejí obě strany – jak zaměstnavatel, tak i 

zaměstnanec. 

 

Graf 9: Nastavení těţiště aktivit spojených s kariérovým rozvojem (Zdroj Kariérový 

rozvoj na pracovišti, průzkum CEDEFOP, 2008) 
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Tento způsob hledá kompromis mezi tradičními postupy profesního rozvoje, které byly 

zaměřeny na získávání co největšího mnoţství informací o zaměstnanci, a samostatným 

řízením kariéry, které naopak bránilo průniku informací k zaměstnavateli, pokud si to 

zaměstnanec přímo nepřál. Změnou klíčových prvků obou těchto procesů dochází 

k určité konvergenci a moţnosti propojení mezi potřebami podniku a rozvojem 

jednotlivce, coţ by měl být podle mého názoru jeden z dílčích strategických cílů firmy 

(CEDEFOP, 2008). Ani tato oblast, zdá se, nevykazuje v analyzované firmě formy 

genderové nerovnosti, neboť ţeny stejně jako muţi zde mají stejnou šanci na profesní 

rozvoj a podporu kariéry, pokud vyvinou vlastní iniciativu a zájem na spoluvytváření 

hodnot podniku. Domnívám se, ţe tento způsob seberealizace je ve firmě vnímán 

pozitivně a je ambiciózními zaměstnanci vyuţíván. 

 

3.3.6  Možnosti slaďování práce a rodiny 

Budování kariéry však naráţí, zejména u ţen, na problém kombinace pracovních a 

rodinných povinností. Zejména na řídících pozicích a na místech s vysokou prestiţí a 

odpovědností, je práce definována tak jako by rodina neexistovala. Přitom řešení vztahu 

práce a rodiny je kaţdodenní realitou (KŘÍŢKOVÁ, 2004b). Opatření, která ve 

sledované firmě mají vést ke změnám organizace práce směrem k vyšší flexibilitě tak, 

aby bylo moţné rodinu a práci lépe skloubit, spočívají v moţnosti vyuţívat pruţnou 

pracovní dobu v kombinaci s prací doma a komunikací s firmou pomocí výpočetní 

techniky. Tento způsob práce je dle informací managementu relativně nový a jeho 

efektivitu nebylo moţné doposud empiricky ověřit, neboť ve vrcholových funkcích jsou 

zaměstnaní převáţně muţi, kteří tuto formu pro daný účel nevyuţívají. Především 

s distanční prací nemá podnik praktickou zkušenost a vyjadřuje obavy z toho, ţe nelze 

dobře sledovat výkonnost pracovníka a jeho schopnost organizovat svůj čas tak, aby 

ostatní členové domácnosti tento čas respektovali.  

Jiné alternativy způsobů práce firma nenabízí, a to z důvodů oboustranně 

neekonomických a vcelku striktně jedná v mezích zásad pracovního práva. V průběhu 

mateřské a rodičovské dovolené je zaměstnancům umoţněn vzdálený přístup k 

firemnímu intranetu, kde jsou vystavovány stručné informace o aktuálním dění ve 
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společnosti, změnách a plánech na nejbliţší období. Komunikaci s rodiči udrţuje rovněţ 

prostřednictvím společenských akcí, kde bývá připraven i program pro děti a kde jsou 

s pracovníky probírány způsoby jejich zapojení do pracovního procesu po návratu 

z rodičovské dovolené. 

 

3.3.7  Fluktuace a absentérství 

U dělnické profese byla zaznamenána zvýšená fluktuace a absentérství zaměstnanců. 

Toto pracovní zařazení postrádá motivační prvky a neposkytuje ţádné zaměstnanecké 

výhody. Ze zkušeností managementu vyplynulo, ţe tito zaměstnanci chodí do práce 

z ryze ekonomických důvodů, nestojí o zvýšení kvalifikace a nepociťují k firmě ţádný 

emotivní vztah. Jedná se především o ţeny a muţe středního a pokročilejšího věku 

s nízkým vzdělanostním statusem. Firma tuto situaci vyhodnotila tak, ţe snaha o rozvoj 

těchto pracovníků nepřinese poţadovaný efekt z vloţených prostředků.  

 

3.3.8  Shrnutí poznatků o generové integraci organizace 

Z výše uvedených poznatků by se dalo shrnout, ţe genderová integrovanost sledované 

firmy je neutrální – nedochází k diskriminaci ţen ani muţů na základě pohlaví. Politika 

genderové rovnosti není ve firmě fyzicky vytvořena, uplatňována ani podporována 

a rovněž absentuje její kontrola. Nedochází ke školení zaměstnanců a nejsou 

vyvíjeny žádné snahy o genderovou integraci. Důkazem je existence horizontální i 

vertikální segregace. Podnik dodrţuje pouze povinnosti a zásady, které mu vyplývají 

z pracovně právních předpisů.  

V oblasti hodnocení jsou si ţeny i muţi rovni. Manaţerské a vedoucí funkce jsou 

ohodnocovány na základě praktických zkušeností, vlastních schopností, osobního 

nasazení a samozřejmě podle dosahovaných výsledků.  

Ţeny-manaţerky jsou zapojovány do všech podnikových aktivit. Kromě formálních 

vztahů vyvíjí firma jisté úsilí směrem k neformálním. Jednou za dva měsíce pořádá 

v některé z blízkých restaurací krátké večerní posezení s lehkým občerstvením, kde se 

v uvolněné atmosféře setkávají muţi a ţeny ze všech manaţerských pozic. 
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4  Cíl výzkumu a metody jeho dosažení 

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat moţnosti zaměstnaných ţen při 

slaďování práce a rodiny ve vybrané firmě.  

Pro dosaţení tohoto cíle jsem na základě poskytnutých interních firemních materiálů, 

informací veřejně přístupných a vlastního pozorování provedla analýzu zkoumaného 

souboru.  

Pomocí semistrukturovaného rozhovoru s vybranými zaměstnanci jsem vytvořila 

model postavení ţen ve firmě, zejména v managementu, a zmapovala systém jejich 

komunikace se zaměstnavatelem v otázkách harmonizace profese a rodiny.  

Individuální rozhovor, nebo-li interview, je stěţejním bodem praktické části mé 

diplomové práce. Tato metoda byla zvolena z důvodu lepší vypovídací schopnosti 

malého reprezentativního souboru, který tvoří ţeny i muţi. Výzkum tedy zahrnuje 

kvalitativní metodu sběru dat. 

 

4.1  Charakteristika zkoumaného souboru 

Šetření ve firmě bylo provedeno mezi jejími zaměstnanci. Protoţe se diplomová práce 

zaměřuje na pozice managementu, nejsou do zkoumané populace zahrnuti manuální 

pracovníci a pracovnice. Pro výzkum bylo vybráno 8 zaměstnanců z různých úrovní 

vedoucích funkcí označených jako řídící úroveň I. – III. Skupina se skládala z pěti muţů 

a tří ţen. Struktura respondentů včetně základních údajů je shrnuta v tabulce č. 11 

uvedené na následujících stranách. Všichni respondenti se zúčastnili osobního 

individuálního rozhovoru. 

 

4.1.1  Genderová struktura manažerských pozic 

V první řídící úrovni jsou zahrnuti ředitelé ucelených organizačních jednotek a tvoří je 

dva muţi a jedna ţena. Druhou úroveň řízení zosobňují vedoucí vnitropodnikových 
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útvarů a sestávají ze dvou ţen a dvou muţů. Poslední třetí úroveň řízení reprezentuje 

jeden muţ, jehoţ práce vykazuje vyšší míru samostatnosti a zodpovědnosti za jiné 

pracovníky nebo projekt. Díky tomuto sloţení je moţné lépe vysledovat tendence 

zaměstnanců a zaměstnankyň v plánování a realizaci jejich ţivotní strategií ve vztahu 

kombinace práce a rodiny. 

 

4.1.2  Vzdělání respondentů 

Mezi oslovenými zaměstnanci se nacházelo šest vysokoškolsky a dva středoškolsky 

vzdělaní pracovníci. Vysokoškolsky vzdělaní jsou všichni top manaţeři. Druhou úroveň 

řízení sdílí dva vysokoškoláci, jedna vysokoškolačka a jedna středoškolačka. 

Středoškolsky vzdělanému muţi patří místo ve třetí úrovni řízení. Řízení na třetím 

stupni vysokoškolské vzdělání nevyţaduje, jedná se o takové funkce jako například 

dílenský mistr či vedoucí montáţní slupiny. 

 

4.1.3  Věková struktura dotazovaných 

Porovnání respondentů je zajímavé rovněţ z hlediska věku. Jejich věk se pohybuje 

v rozmezí 25 aţ 51 let. Jak čteme z tabulky č. 11, jsou v čelech organizačních celků 

zastoupena obě pohlaví – dva muţi do 40 let a jedna ţena nad 40 let. Dále je patrno, ţe 

vedoucími vnitropodnikových útvarů jsou lidé všech věkových kategorií – dva muţi ve 

věku 25 a 44 let a dvě ţeny ve věku 31 a 51 let. Vedoucím pracovníkem na třetí úrovni 

je muţ ve věku 29 let. Za povšimnutí stojí, ţe věková kategorie vedoucích ţen se 

pohybuje v intervalech do 31 let a nad 47 let. Období mezi těmito dvěma intervaly 

odpovídá věku, kdy ţeny v dnešní době nastupují na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. Pracovní dráha je přerušena na dobu, po kterou nejsou děti samostatné. Tuto 

skutečnost do jisté míry dokazuje údaj, ţe dotazované ţeny ve věku nad 40 let mají děti, 

31letá ţena nemá ţádné.  
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Tab. 11: Struktura a údaje respondentů 

 Věk Stav Děti Vzdělání 
Úroveň 

řízení* 

Profese 

Muži 

44 Partner 3 VŠ II. 

Vedoucí 

logistiky 

38 Partner 3 VŠ I. 

Výkonný 

ředitel 

34 Partner 2 VŠ II. 

Ředitel 

obchodu 

29 Partner 2 SŠ II. 

Vedoucí 

montáţní 

skupiny 

25 Partner 1 VŠ III. 

Vedoucí 

předprodejního 

servisu 

Ženy 

51 Partner 1 SŠ II. 

Vedoucí 

financí a HR 

47 
Bez 

partnera 
2 VŠ I. 

Ředitelka 

výroby 

31 Partner 0 VŠ II. 

Vedoucí 

prodeje a 

marketingu 

*I. – ředitel organizační jednotky, II. – vnitropodnikový vedoucí, III. – vedoucí pracovní 

skupiny, kanceláře, oddělení, projektu. Zdroj: Autorka 
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4.2  Semistrukturované rozhovory s manažery a manažerkami 

Smíšený soubor výzkumu byl zvolen jednak z důvodu malého zastoupení ţen na 

manaţerských pozicích a za druhé z důvodu získání dvourozměrného pohledu na tutéţ 

věc. Kaţdý z rozhovorů, který trval asi půl hodiny, jsem provedla osobně na základě 

předem připravených tematických okruhů. Inspiraci k sestavení sad otázek jsem čerpala 

z publikace Aleny Kříţkové Ţivotní strategie ţen a muţů v řízení a podnikání. Do 

zkoumaného souboru o osmi členech, strukturovaného v tabulce č. 11, patří tři 

manaţerky dvou řídících úrovní. Nejvyšší stupeň patří ţeně ve věku 47 let, má dvě děti 

a ţije sama bez partnera. O stupínek níţ stojí ve vedoucí funkci 31letá bezdětná ţena 

plánující rodinu i kariéru a mající partnera, se kterým společnou domácnost nesdílí. Na 

stejném stupni řídící úrovně je ţena ve věku 51 let, má jedno dítě a ţije ve společné 

domácnosti se svým partnerem. U pěti muţů převládá napříč všemi řídícími úrovněmi 

výraznější homogenita bez ohledu na věk. Dotazovaní ţijí s partnerkou ve společné 

domácnosti, se kterou vychovávají jedno aţ tři děti. 

Seznam konkrétních otázek jednotlivých tematických oblastí individuálního rozhovoru 

je uveden v příloze č. 1 diplomové práce. 
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5  Výsledky výzkumu 

Výsledky výzkumu jsou kumulovány dle nejčastějšího výskytu stejných a podobných 

odpovědí na otázky v pěti tematických okruzích semistrukturovaného rozhovoru. 

Rovněţ jsou v uvozovkách citovány zajímavé názory a postřehy respondentů.  

Vlastní doporučení vycházející z analýzy firemních podkladů, vlastního pozorování 

a osobních rozhovorů jsou prezentována v samostatné kapitole. 

 

5.1  Semistrukturované rozhovory 

Tematické okruhy a s nimi spojené sady otázek byly koncipovány do pracovního a 

soukromého ţivota respondentů tak, aby dostatečně vyhověly účelu závěrečné práce. 

 

5.1.1  Vzdělávací dráha a vývoj profesního růstu 

Otázky prvního tematického okruhu byly zaměřeny na vzdělávací dráhu a vývoj 

profesního vzestupu. Dotazovaní se měli vyjádřit k tomu, zda a jaký vliv má vzdělání 

na jejich kariéru a popsat současný stav. 

5.1.1.1  Názory a odpovědi žen 

Ţeny se shodly v názoru, ţe vzdělání je pro budování kariéry důleţité. Studovaly proto, 

aby dostaly dobré pracovní místo, aby si jich ostatní kolegové a kolegyně v práci váţili. 

Svoje vzdělání si doplňují dále při zaměstnání. Často vyuţívají odborné a jazykové 

kurzy nabízené zaměstnavatelem a cení si jich. Svoje pracovní začátky nejčastěji 

popisují tak, ţe při nástupu do firmy kariéru neplánovaly, neboť se obávaly, ţe 

náročnou práci nejsou schopny zvládnout. Postupně, po určité době práce ve firmě, si 

ţeny začaly uvědomovat své schopnosti, to, ţe náročnou práci zvládají a postupují na 

vyšší pozice. Teprve tehdy začaly více přemýšlet o svých ambicích a kariérních cílech. 

Manaţerky si dokonce samy sobě přiznaly, ţe je úspěch při dosahování vyšších pozic 

uspokojuje. V neúspěchu vidí především vlastní selhání. Smysl práce hledají 

v seberealizace a vyuţití nabytých znalostí. 
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5.1.1.2  Názory a odpovědi mužů 

Oproti tomu muţi mají v sobě více odhodlání. Věří, ţe vzdělání nastartuje jejich 

kariérní růst a neúspěch si nepřipouští. Ihned usilují o manaţerské pozice, a to proto, 

aby ukázali svoje schopnosti velet kolektivu podřízených lidí, vydělali hodně peněz a 

dokázali okolí, „ţe na to mají a ţe si to můţou dovolit“. Smysluplný profesní rozvoj 

spočívá v systematické účasti na několikadenních praktických kurzech, bez problému 

v zahraničí. Práce je musí především bavit, pak obětují téměř cokoliv. 

 

5.1.2  Současné pracoviště 

Další část otázek směřovala do současného pracoviště. Respondenti měli vystihnout 

pracovní skupinu, kterou řídí a to, jak ji řídí. Popsat pravidla své práce a jakou vidí pro 

sebe perspektivu. Dále měli prozradit, zda jsou v rámci firmy běţné neformální vztahy. 

5.1.2.1  Názory a odpovědi žen 

Ţeny uvedly, ţe pracují se smíšeným kolektivem, přičemţ v nich převaţuje ţenská část. 

Dále přiznaly, ţe práce v takovém kolektivu je zajímavější a přínosnější, neboť „muţi 

mají tendenci předvádět před ţenami svůj geniální mozek a ţeny je provokují 

kritickými poznámkami a trefnými dotazy“. Jako „velitelky“ skupiny podporují 

manaţerky spíše demokratický přístup a podřízeným nechávají přiměřenou volnost v 

rozhodování a kooperaci uvnitř skupiny. S týmem spolupracují zejména tak, ţe 

prezentují poţadavky, komunikují rizika a usměrňují dílčí kroky. Od členů vyţadují 

otevřenost, kreativitu, pečlivost a v průběhu pracovní doby maximální nasazení a 

respekt. Svoji perspektivu vidí v dokonale sehraném týmu s efektivním stylem práce. 

5.1.2.2 Názory a odpovědi mužů 

Muţi uvedli, ţe jejich týmy jsou převáţně „chlapská záleţitost“, přičemţ v kaţdém 

z nich je alespoň jedna ţena minimálně jako asistentka. Za svůj tým pociťují značnou 

zodpovědnost, coţ se odráţí ve stylu řízení. Ten je na rozdíl od ţenských protějšků 

poněkud rigidnější. Vyţadují dodrţování určitých pravidel a kaţdý v týmu má striktně 

vymezenou svoji funkci. Práce týmu musí být přehledná, jasná, včasná, inovativní – 

taková se oceňuje, ostatní se „trestá“. Vedoucí skupiny má podstatné znalosti v oboru, 



 

62 
 

firemním slangem řečeno „zná mapu a ví jak na to“. Je především vůdcem s jasnou vizí, 

musí umět nadchnout pro věc. Podřízení v něm musí vidět autoritu, k muţům a ţenám 

přistupuje stejně „tvrdě“. Postup na vyšší pozici je evidentní.  

5.1.2.3 Odpovědi žen a mužů na neformální vztahy 

Řídící pracovníci, muţi i ţeny, na všech úrovních uvedli, ţe provozují neformální 

vztahy. Ţeny mají svůj ryze „dámský klub“, muţi „sportovní“. Jednou za dva měsíce se 

scházejí u „firemní večeře“, kde jsou vítáni všichni bez rozdílu pohlaví a manaţerské 

úrovně. Všichni respondenti odpověděli shodně, ţe společná neformální setkání sbliţují 

a tmelí firmu jako celek, neboť při nich mají vynikající moţnost se vzájemně lépe 

poznat a diskutovat pracovní problémy, novinky a zkušenosti. 

 

5.1.3  Ženy a muži v manažerské profesi 

Třetí okruh otázek se zabýval manažerskou profesí. Zajímalo mě, zda respondenti 

vědí, jaký je podíl muţů a ţen na těchto pozicích ve firmě a dále zda a proč je tato 

funkce vhodná pro muţe i ţeny. Ţen jsem se dále ptala, jak jejich profese intervenuje do 

jejich ţivotů a zda měly a mají problémy k přístupu a vykovávání této funkce. 

5.1.3.1 Názory a odpovědi respondentů na vhodnost profese pro muže a ženy 

Ţeny i muţi znali, kolik je ve firmě v manaţerských funkcích muţů a kolik ţen. Obě 

strany věděly, ţe jejich podíl není vyrovnaný, nicméně to nepovaţují za problém. 

Všichni dotazovaní dále souhlasí s tím, ţe profesi manaţera mohou stejně dobře 

vykonávat muţi i ţeny, neboť nezáleţí na pohlaví, ale na znalostech a schopnostech 

kaţdého jedince. Dodávají však, ţe jsou oblasti vhodnější pro ţeny a jiné pro muţe.  

5.1.3.2 Odpovědi žen na intervenci profese do jejich života a na jejich přístup do 

manažerských pozic 

Ţeny reagovaly tím, ţe dosaţení určitého postavení pro ně znamená uspokojení a 

zároveň i výzvu postupovat dál. Volného času ubývá a za účelem jeho maximálně 

efektivního vyuţití přichází na řadu vylučovací a „fúzovací“ metody. Podstatou těchto 

metod je odbourávat nadbytečné aktivity a slučovat věci příbuzné, např. „návštěvu u 

rodičů zkrátím o půl hodiny“, „ve městě oběhnu úřady a navštívím zubaře“. Překáţek 
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k dosaţení vyšší pozice si ţeny nebyly přímo vědomy, avšak vzpomínají, ţe někteří 

muţští kolegové svých manaţerských postů dosáhli rychleji. Nedávají však této 

skutečnosti příliš velkou váhu, vysvětlují si ji tak, ţe muţi byli schopnější. S 

diskriminací na základě pohlaví či na úrovni sexuálního obtěţování se na pracovišti 

nesetkaly, a naopak, jejich pohlaví jim v tomto směru nečiní ţádné výhody.  

Dále ţeny uvedly, ţe s výkonem své funkce nemají ţádné zvláštní problémy. Jsou 

přesvědčeny, ţe své úkoly zvládají stejně dobře jako muţi akorát svým způsobem. 

„Jinak by přece nemohly zastávat vysoké postavení!“  

 

5.1.4  Plat a životní úroveň 

Čtvrtou sadou otázek jsem se pokusila zjistit informace o platu, životní úrovni a 

životním stylu respondentů a ta, jak jsou tyto atributy odlišné v porovnání s ostatními 

kolegy a kolegyněmi. Rovněţ mě zajímalo, jak vyuţívají dovolenou a jaké mají 

koníčky. 

5.1.4.1 Názory a odpovědi žen a mužů na jejich odměnu za práci a životní úroveň 

Na tyto otázky vedoucí ţeny sdělily, ţe jejich odměna je vyšší neţ ostatních členů 

v týmu. Ve srovnání s muţi na stejné úrovni se domnívají, ţe jejich plat je stejný 

s ohledem na náročnost, schopnosti, znalosti a pracovní náplň konkrétní manaţerské 

funkce. Muţi – manaţeři mají shodný názor.  

V porovnání se stejně starými a vzdělanými spoluţáky je dle sdělení respondentů jejich 

ţivotní úroveň za podobných podmínek přibliţně rovnocenná.  

5.1.4.2 Odpovědi žen týkající se životního stylu a dovolené 

K poslední části tohoto okruhu otázek týkajících se ţivotního stylu ţeny odpověděly, ţe 

dovolenou si vybírají po částech v průběhu roku. Za rok ji vyčerpají celou. Starší ţeny 

tráví větší část volna v domácím prostředí, část věnují rodinné dovolené či dovolené 

s partnerem v zahraničí, řádově pár dní si schovávají pro sebe a plně si uţívají své 

koníčky, zájmy a přátele. Mladá manaţerka tráví dovolenou aktivně s partnerem či 

s přáteli a rovněţ ji vyuţívá k doplnění vzdělání, a ke zvýšené péči o tělo a zdraví. 
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5.1.4.3 Odpovědi mužů týkající se životního stylu a dovolené 

Muţi si dovolenou většinou celou nevybírají, pouze její větší část, zbytek si „šetří na 

horší časy“. Volno si vybírají spíše kumulativně a ve větší míře se věnují rodině, opravě 

obydlí a svým koníčkům. 

 

5.1.5  Rodina a práce 

Na závěr mě zajímala oblast týkající se rodiny a práce. Rozhovor byl veden 

k problému skloubení těchto dvou ţivotních témat. 

5.1.5.1 Odpovědi a názory žen  

Starší manaţerky s odrostlými dětmi uvedly, ţe situaci řešily „klasicky“, tzn. ţe s dětmi 

trávily jak mateřskou tak rodičovskou dovolenou, a to tím způsobem, ţe zůstávaly po 

celou tu dobu doma, neboť neměly jinou moţnost. Sdělily, ţe s firmou byly v kontaktu 

pouze prostřednictvím spolupracovníků, se kterými v průběhu zaměstnání navázaly 

přátelský vztah. Těsně před nástupem do práce firmu párkrát navštívily osobně, aby se 

seznámily se změnami, které po dobu jejich nepřítomnosti ve firmě nastaly. Dále 

uvedly, ţe si jsou vědomy toho, ţe v souvislosti se starostí o rodinu mají nyní moţnost 

vyuţít flexibilní formu práce, nicméně by ji v pravém smyslu slova raději nevyuţily. 

Důvodem je obava o ztrátu pozice a problém v rozdělování času mezi práci a rodinu. 

Vysvětlily mi, ţe čas strávený na pracovišti pevně vymezenou dobou je pro všechny 

zřejmý a tak je respektován. Zavedení flexibility do daného pořádku by ve fázi práce 

z domu mohlo přinést chaos ve smyslu stanovení „spravedlivé“ hranice mezi prací a 

rodinou. 

Mladá manaţerka, která v současné době zvaţuje zaloţení rodiny, potvrdila, ţe 

flexibilní pracovní systém je ve firmě relativně nová záleţitost a povaţuje tento krok ze 

strany zaměstnavatele za průkopnický. Situaci ohledně „pořízení si dítěte“ hodlá 

s nadřízeným řešit tehdy, kdy si bude zcela jistá, ţe dítě chce mít právě nyní, nejdéle ve 

chvíli kdy otěhotní. Její rozhodování značně ovlivňuje názor partnera, se kterým 

diskutuje o dohodě, aby se i on v co nejvyšší moţné míře zapojil do rodičovských 

povinností, a to bezprostředně po porodu. Věří, ţe s pomocí druha a rodičů se bude 
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moci brzy vrátit do plnohodnotného pracovního procesu a současně elegantně zvládnout 

péči o potomka. O vyuţití flexibilní formy práce uvaţuje v krajním případě, kdyţ bude 

podpora ze strany nejbliţších nedostačující či nevyhovující. Říká, ţe „do práce by se 

chtěla vrátit co nejdřív a na plno a doma se bude věnovat dítěti a rodině a ne sedět u 

počítače a dělat na pracovních úkolech“. Téma uzavřela poznámkou, ţe „takhle to 

praktikuje její známá, která je taky manaţerka, a funguje jí to“. 

5.1.5.2 Odpovědi a názory mužů 

U muţů – manaţerů je pohled na harmonizaci pracovního a rodinného ţivota o poznání 

prostší. Rozhodnutí zaloţit rodinu leţí vlastně na ţeně a péče o narozeného potomka je 

tedy záleţitost matky. Otec by měl „pečovat“ především finančně. U předškolních a 

školou povinných ratolestí jsou otcové více svolní podílet se na výchově, neboť děti 

v tomto věku jiţ chápou některé souvislosti, lze se s nimi verbálně dorozumět a rozvíjet 

u nich řadu kulturních a sportovních aktivit. Pro chod domácnosti jsou ochotni přispět 

údrţbou a drobnými opravami; kaţdodenní povinnosti, jako je mytí nádobí, vysávání 

prachu, vytírání podlahy, ţehlení, praní, jsou však „čistě ţenská parketa“.   

U mladší generace manaţerů lze vysledovat jisté odchylky od předloţeného schématu. 

Mladí muţi dnes chápou narození dítěte jako ţivotní událost. Jsou za určitých podmínek 

ochotni strávit „nějakou“ část rodičovské dovolené pouze doma péčí o potomka. Tento 

kompromis však neplatí při ohroţení jejich kariéry. V případě, ţe na jejich vedoucí 

pozici zaútočí konkurent či konkurentka přenechají veškerou péči o dítě partnerce a 

odcházejí hájit svoji profesní pozici. Kombinaci flexibilní formy práce s péčí o dítě 

nezvaţují. 
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6  Vlastní doporučení 

Doporučení vycházejí z provedené genderové analýzy současného stavu firmy a 

výsledků semistrukturovaného rozhovoru s manaţerkami a manaţery. 

Analyzovaná firma je svým vznikem v roce 2007 velmi mladá. Od svého zaloţení 

vykazuje růst a působí v rámci téměř celé Evropy. „Přeţila“ hospodářskou krizi a 

pokračuje dál vstříc svým strategickým cílům. Své postavení na trhu získala pod 

vedením managementu sestávajícího z muţů i ţen. Přesto, ţe firma vykazuje existenci 

horizontální i vertikální segregaci a nemá formálně vytvořenou genderovou politiku 

v pravém slova smyslu, je vzhledem k svému podnikatelskému zaměření genderově 

neutrální. Smyslem genderové rovnosti a integrace totiţ není umělé obsazování 

pracovních míst proto, aby ve všech úrovních a profesích bylo rovnoměrné zastoupení 

obou pohlaví, nýbrţ to, aby si obě strany, zaměstnanci a zaměstnavatelé, měly co 

nabídnout a projevily ochotu vzájemně spolupracovat. Ţeny v managementu firmy 

obstály, firma jim poskytla dobré pracovní zázemí.  

 

6.1  Význam motivace a podpory rozvoje 

Standard zjištěný analýzou v úvodu kapitoly by si měla firma udrţet a dále postupně 

rozvíjet vhodnými motivačními nástroji, kterými podpoří chuť do práce a radost z ní. 

Bylo jiţ dokázáno, ţe zajímavá a tvůrčí činnost, zodpovědná práce s vlastními 

rozhodovacími pravomocemi, další vzdělávání a osobní rozvoj, jsou v mnohém 

důleţitější neţ vysoký plat. Vedení firmy by mělo svým zaměstnancům dávat dostatek 

volnosti a smysluplné činnosti, jinak dobří zaměstnanci opustí firmu jako první a 

dojde k tomu, že méně kvalitní zaměstnanci v podniku zůstanou, neboť plat přece 

není tak špatný a benefity jsou vyhovující. 

V analýze sdílených hodnot a komunikace ve firmě byly zjištěny prvky mentoringu. 

Rozvoj tohoto procesu sdílení zkušeností si zaslouţí být podporován rovněţ ve 

formálních podnikových vztazích a činnostech, například při firemních poradách. 

Mladšímu a méně zkušenému personálu můţe pomoci nastartovat kariéru a rozšířit 



 

67 
 

příkladně technické či etické znalosti. Uplatnění této metody je v podstatě bezbřehé, lze 

ji dobře aplikovat rovněţ jako nástroj prorodinné politiky. 

Rozvoji kariérního růstu jistě přispějí jasné podmínky a pravidla povyšování do 

manažerských pozic. Měly by mít konkrétní popis a být známy všem zaměstnancům 

bez rozdílu. Stejné by to mělo být s pravidly na odměňování. Ta by měla být 

transparentní, manaţerské posty nevyjímaje. Tím nebude docházet k nerovnoměrnému 

ohodnocení, pokud se jedná o několik stejných pozic. Zaměstnanci pak nemají potřebu 

srovnávat se s jinými a cítí, ţe systém je fér. 

 

6.2  Problematika prorodinných politik 

Vedle pracovních povinností však ţeny řeší i povinnosti rodinné, které jsou jim stále 

přisuzovány. Ke kombinaci kariéry manaţerky a rodiny jim ve sledované firmě chybí 

vstřícnější podmínky a prostředí. Ani v této oblasti nemá firma vypracovaný 

ţivotaschopný systém, ovšem zde by tato nedbalost mohla mít pro firmu neblahé 

následky vedoucí k poklesu výkonu aţ ztrátě klíčového zaměstnance. 

V oblasti prorodinných politik nabízí firma zaměstnancům na manaţerských pozicích 

flexibilní reţim práce spočívající v kombinaci výkonu profese v místě pracoviště s prací 

z domova. Z výsledku šetření vyplynulo, ţe tuto formu pruţného přizpůsobení práce a 

rodiny by ţeny nevyuţily. Důvodem je stereotypní představa ţen o výchově dětí a dále 

to, ţe o podstatě, fungování a výhodách tohoto pracovního stylu nejsou zaměstnankyně 

dostatečně informovány. Zaměstnavatel by měl s manaţerkami tuto problematiku 

podstatně více a otevřeně komunikovat, zapojovat do ní i muže-manažery a vytvářet 

tak podmínky pro vyšší zapojení otců do rodiny a výchovy dětí. Měl by intenzivně, 

např. formou firemních brožur a přednášek, prezentovat, ţe i rodič (ţena i muţ) na 

mateřské či rodičovské dovolené má pro firmu velký význam, firma má o něj nadále 

zájem a váţí si kaţdé jeho aktivity směrem k firmě. K tomuto účelu by měla firma 

rozšířit své portfolio moţností harmonizace práce a rodiny. Vhodná se jeví být forma 

zajištění hlídání dětí ať uţ přímo ve firmě nebo vyuţitím jiného subjektu zabývajícího 

se péčí o děti včetně poradenství pro rodiče nebo příspěvek na školku. 
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Rovněţ kontakt firmy s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené by měl mít svůj 

systém a pravidelnost. Současné formy kontaktu by mohly být doplněny o nabídky 

školících kurzů, částečného zapojení se do dění firmy či jednoduché techniky 

supervize. 

 

Uvedené prostředky vedoucí k aktivnímu propojení problematiky slaďování kariéry a 

rodiny pomohou firmě udrţet si schopné a loajální manaţery a manaţerky a zvyšovat 

tak dlouhodobou konkurenční výhodu vyuţitím všestranného lidského potenciálu, který 

jí přináší rozmanitý management. Na straně podniku šetří tyto instrumenty nemalé 

finanční náklady na nábor, zapracování a rozvoj stále nových pracovníků v případě, ţe 

firma bude ochotná naslouchat potřebám svých stávajících odborníků a vytvářet jim 

vhodné pracovní podmínky. Ani tato výhoda není zanedbatelná. 
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Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zanalyzovat situaci ţeny na vedoucí pozici a její 

moţnosti slaďování práce a rodiny. Tomuto účelu poslouţil kovodělný obchodní 

podnik. 

V teoretické části této závěrečné práce jsme se dozvěděli, ţe pracovní trh v České 

republice není genderově neutrální. Vlivem zaţitých a doposud stále, podvědomě i 

vědomě, předávaných genderových stereotypů se na trhu práce vytváří a udrţuje 

horizontální i vertikální segregace podle pohlaví, která zejména vůči ţenám působí 

diskriminačně. Kromě niţšího ohodnocené stejné práce se ţeny ve svém kariérním růstu 

potýkají s celou řadou překáţek. V průběhu své profesní dráhy jsou navíc nuceny řešit 

problém slaďování kariéry a rodiny. Politiky genderové rovnosti nejsou firmami 

doposud dostatečně uplatňovány, ţenský potenciál zůstává nevyuţit.  

K ověření teoretických východisek slouţí v praktické části genderová analýza konkrétní 

firmy podnikající v českém prostředí a osobní rozhovor s jejími zaměstnanci. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe ţeny a muţi přistupují ke své kariéře rozdílným 

způsobem, mají rozdílnou ţivotní strategii. Muţi usilují o rychlý postup, kdeţto ţeny 

zkouší vyuţít příleţitosti. Tento přístup zavádí k závěru, ţe ţeny o vyšší pozice de facto 

zájem nemají, coţ by mohlo částečně vysvětlit nízký počet ţen ve vedoucích pozicích. 

Výzkumem byla potvrzena nerovnováha profesního růstu, kdy u muţů byl zaznamenán 

rychlejší kariérní postup. Tento stav si vysvětluji vlivným působením „pánského 

sportovního klubu“, i kdyţ zaměstnanci sami, včetně ţen, tuto formu diskriminace 

odmítají nebo si jí nejsou vědomi. 

Výzkum neprokázal diskriminaci v odměňování. Manaţeři i manaţerky shodně uvedli, 

ţe odměna za práci je u obou pohlaví stejná, neboť se odvíjí od konkrétní manaţerské 

funkce. Z tohoto výsledku mi logicky vyplývá, ţe je-li tato funkce narušena mateřstvím 

a vlastně i rodičovstvím, nastává u manaţerky v důsledku péče o dítě sníţení 

pracovního výkonu, tím pádem i sníţení platu a snad i horší moţnost postupu. S tím 

musí manaţerky při budování kariéry počítat. 



 

70 
 

Dalším důvodem toho, ţe je v Čechách manaţerek výrazně méně neţ manaţerů, souvisí 

právě s problematickým slaďováním rodinného a profesního ţivota. Chtějí-li ţeny 

působit v manaţerských pozicích, musejí obě role vhodně skloubit. V této oblasti je 

stále z větší části volen genderově tradiční model – ţena pečuje o dítě, muţ zajišťuje 

příjem. Důvodem je velmi nízká informovanost zaměstnanců s velmi opatrným 

zaváděním flexibilních reţimů práce. V neposlední řadě této situaci přispívá i štědrý 

sociální systém orientovaný na ţeny na mateřské a rodičovské dovolené. Osobně jsem 

přesvědčená, ţe právě flexibilní úvazky mají potenciál umoţnit rodičům, nejen ţenám, 

ale i muţům, lepší kombinaci pracovních a rodinných závazků a kromě toho je 

schopnost integrovat práci a osobní ţivot pozitivním ukazatelem dobrého 

timemanagementu.  

České firmy si však ještě dostatečně neuvědomují, ţe vytvářením kvalitních pracovních 

podmínek jim přinese loajální zaměstnance, kteří podají lepší pracovní výkon, budou 

méně absentovat a sníţí se jejich fluktuace. A navíc je tu přínos diverzity! Je velmi znát, 

kdyţ je ve firmě management namixovaný a kdyţ je jen maskulinní. Vyplácí se proto, 

věnovat se oblasti harmonizace pracovního a rodinného ţivota. 

Opatření vedoucí ke slaďování kariéry a rodiny se zřejmě budou dále vyvíjet směrem 

k větší rozmanitosti, institucionalizaci a vzájemné propojitelnosti. Zároveň je třeba 

zdůraznit, ţe mnohá z těchto opatření by měla být nastavena tak, aby je mohli vyuţívat 

nejen ţeny-matky, ale i muţi-otcové. Tato otevřenost by mohla napomoci větší 

angaţovanosti muţů v rodině (HAŠKOVÁ, 2002). Zavedení jiţ několika málo 

takovýchto dílčích opatření pomůţe firmě ušetřit nemalé finanční prostředky, zvýšit její 

konkurenční schopnost a celkově zlepšit podnikovou image. 
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Příloha 1  

Seznam otázek semistrukturovaného rozhovoru 

Sociálnědemografické údaje 

Nejdřív bych se Vás ráda zeptala, kolik je Vám let, zda ţijete s partnerem, máte děti 

a na jaké pozici pracujete.  

I. Vzdělávací dráha a vývoj profesního růstu 

1. Jakou školu jste vystudoval/a a proč? 

2. Co konkrétně děláte, jste se svou prací spokojen/a? 

3. Jakou formou si zvyšujete kvalifikaci? 

4. Co pro Vás Vaše práce znamená? 

II. Současné pracoviště 

1. Jak je velká a jakou strukturu má Vaše pracovní skupina, v níţ pracujete a 

kterou řídíte? 

2. Jaký je Váš styl řízení? 

3. Jakou vidíte pro sebe perspektivu ve vykonávané profesi? 

4. Pěstujete ve firmě neformální vztahy, a jaké? 

III. Manažerská profese 

1. Jaký je podíl muţů a ţen v manaţerských profesích ve firmě? 

2. Je podle Vás tato profese stejně vhodná pro muţe i pro ţeny? 

3. Jak Vaše profese intervenuje do Vašeho ţivota? – otázka pouze ţeny 

4. Měla jste ztíţený přístup k profesi a máte vzhledem k tomu, ţe jste ţena, nějaké 

problémy s výkonem této funkce? – otázka pouze ţeny 



 

 

 

IV. Plat a životní úroveň 

1. Jaký je Váš plat v porovnání s ostatními členy skupiny? 

2. Jaká je Vaše ţivotní úroveň v porovnání s ostatními kolegy a se stejně starými a 

vzdělanými spoluţáky? 

3. Jak vyuţíváte dovolenou a jaké máte koníčky? 

V. Rodina a práce 

1. Jak řešíte problém skloubení rodiny a práce v ţivotě? Očekáváte v budoucnu, aţ 

budete mít rodinu, ţe budete v této práci pokračovat? 

2. Jak se firma staví k ţenám s dětmi? Dává ţenám, které se starají o rodinu, nějaké 

výhody (pruţná pracovní doba, práce doma, zkrácený úvazek)? Vyuţíváte je? 

3. Byl/a jste v průběhu mateřské a rodičovské dovolené v kontaktu s firmou? 

Jakým způsobem? 

 

To je vše. Děkuji Vám za rozhovor. 

 


