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Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou žen v managementu. Teoretická část uvádí
základní východiska a vysvětluje stěžejní pojmy, jako je genderová segregace trhu práce,
diskriminace žen v managementu, nebo bariéry vstupu žen do manažerských pozic, které
jsou zásadními genderovými nerovnostmi na trhu práce. Popsána je také rodinná politika,
která má pomáhat v harmonizaci práce a rodiny. Výzkumná část si pak klade za cíl zjistit,
jak vnímají tuto problematiku aspirující manažerky, studentky managementu, pomocí
polostrukturovaných rozhovorů zpracovaných tematickou analýzou. Interpretace
výsledků pak poskytuje pět zásadních repertoárů rolí, které tyto ženy v životě očekávají
a zjištění, jak mezi nimi volí, kombinují je nebo jak k nim přistupují. Hlavním zjištěním
práce je vnímání diskriminace z důvodu mateřství a problémová kombinace mateřství
s kariérou související s nedostatečným zajištěním státních zařízení péče o děti.
S pozitivním přístupem se však setkáváme ve vnímání jiných bariér profesního postupu,
účastnice rozhovorů věří, že se nesetkají s jiným znevýhodněním oproti mužům, nežli je
mateřství.

Klíčová slova: rodinní politika, aspirace, studentky, management, gendeer, genderové
stereotypy, rodičovská dovolená, trh práce, manažerky, skleněný strop, mateřství,
diskriminace

Abstract:
The thesis deals with the issue of women in management. The theoretical part
provides basic points and explains key concepts such as gender segregation of the labor
market, discrimination of women in management, or barriers to women entering
managerial positions, which are a fundamental problem of gender inequality in the labor
market. Next is also described family policy, as an offshoot of social policy, to help
women in harmonizing work and family. Research aims to find out how aspiring
managers, management students, perceive this issue through semi-structured interviews
that are processed by thematic analysis. Interpretation of the results then provides
repertoires of roles that these women expect in life and description how they choose or
combine among them and their attitude to these repertoires. The main findings of the
work are the perception of discrimination on the grounds of maternity and the
problematic combination of care and careers related to the insufficient provision of
state childcare facilities. However, perceptions of other career barriers meets with
a positive attitude, interviewees believe they do not face other disadvantages
compared to men than motherhood.

Key words: family politics, aspirations, students, management, gender, gender
stereotypes, parental leave, women managers, labour market, glass ceiling, motherhood,
discrimination
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Vymezení problému
Ženy dnes tvoří téměř polovinu zaměstnaných na trhu práce. V roce 2015 bylo
z celkového počtu zaměstnaných 43,6 % žen a tento trend se drží již od konce 90. let.
[Eurostat 2015] Přesto mají ženy vstup do zaměstnání a působení v některých, především
řídících pozicích, ztížený různými bariérami. Na trhu práce existují nerovnosti v přijímání
do zaměstnání, v zacházení se zaměstnanci, či v propouštění zaměstnanců, způsobené
mimo jiné genderovými stereotypy. (Bourdieu. 2000; Čermáková. 1997; Dudová a kol.
2006; Křížková a kol. 2011, Křížková, Pavlica. 2004) Na manažerských pozicích jsou
ženy často diskriminovány hned několika způsoby. Nejviditelnějším z nich je asi mzdová
diskriminace. Rozdíl ve mzdách však nelze vysvětlovat rozdílným počtem
odpracovaných hodin. (Křížková. 2010) Další bariéry již nejsou tak zřetelné a týkají se
především zkresleného vnímání ženské autority či schopností. (Maříková a kol. 2010)
Problémem je také takzvaný skleněný strop, je to pojem, kterým se označuje neviditelná
bariéra vstupu žen na vyšší pozice. (Bass, Avolio. 1994; Davidson, Cooper. 1992;
Křížková a kol. 2011; Křížková. 2003)
Kvůli neflexibilitě těchto pozic, která není příznivá pro kombinaci práce a péče
(Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice.
2004) a tradičnímu pojetí ženské role v rodinném životě (Chaloupková, Šalamounová.
2004), je pro ženy velice těžké skloubit kariéru v managementu s rolí matky. (Crompton.
2002; Čermáková a kol. 2002) Ženám v takovýchto situacích v České republice není moc
nápomocen ani stát, který kombinaci rodinného života a práce dostatečné neusnadňuje.
(Křížková, Vohlídalová. 2009) Sociální politika v této oblasti zatím není nastavena tak,
aby umožňovala jednodušší skloubení péče o dítě a práce na manažerské pozici.
(Maříková, Radimská. 2003; Sirovátka, Mareš. 2003; Sokáčová. 2010) Zaměřím se na
aspirace studentek managementu na tyto pozice, názor na skloubení manažerské pozice
s rolí matky, především s mateřskou a rodičovskou dovolenou, a na jejich povědomí o
sociální politice v této oblasti.
Cílem práce je zjistit, zda a jak se ženy na tyto pozice připravují, jaké mají
motivace ke vstupu do oblasti, která není k ženám nejvstřícnější. Půjde mi hlavně o to, co
o těchto pozicích vědí, jak o nich smýšlejí především právě v kombinaci s rodinným
životem a zda se orientují v opatřeních sociální politiky, která vytvářejí podmínky pro
ženy (matky) manažerky. Cílem bude také zjistit, jaké bariéry tyto ženy pro vstup do
managementu vnímají.

Výzkumné otázky
Jaké jsou aspirace studentek managementu na manažerské pozice a co je motivuje?
Jak si představují skloubení manažerské pozice s rodinným životem, jaké problémy v tom
vidí?
Mají studentky (ne)usilující o manažerské pozice povědomí o státních opatřeních
v oblasti skloubení pracovního a rodinného života?
Jaká je podpora státu a zaměstnavatelů pro kombinace práce/kariéry a péče?
Metodologie
V praktické části plánuji provedení kvalitativního výzkumu. Data získám z
rozhovorů se studentkami managementu. Kvalitativní metodu jsem zvolila z toho
důvodu, že se budu zajímat o hlubší názory na tématiku, jak tento problém ženy chápou
a jejich motivace k práci na manažerské pozici. Tato metoda mi mimo jiné poskytne i
prostor pro volnější diskuzi, což je v případě mého tématu žádoucí. Dále plánuji provést
analýzu politik, abych zmapovala a zhodnotila státní opatření související s vytvářením
podmínek pro ženy manažerky a jejich dopady.
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ÚVOD
Genderové aspekty se vyskytují ve všech sférách našeho života, trh práce
nevyjímaje. Nerovnosti mezi muži a ženami existují jak v přijímání do zaměstnání, tak v
zacházení v zaměstnání či v propouštění a jsou způsobené mimo jiné genderovými
stereotypy. Přestože ženy tvoří téměř polovinu zaměstnaných v České republice (v roce
2015 bylo z celkového počtu zaměstnaných 43,6 % žen a tento trend se drží již od konce
90. let) [Eurostat 2015] mají vstup do některých zaměstnání stále ztížený různými
bariérami. Ženy a muži na českém trhu práce pracují velmi často v odlišných
zaměstnáních i pozicích. V manažerských pozicích převládají muži a muži jsou
považováni za typické představitele vyšších manažerů.
Tento problém je dnes velmi diskutovaný a zkoumaný, především v sociologii,
ale proniká i do oblasti ekonomie a politologie. Ačkoliv je tématu žen v managementu
věnována výzkumná a mediální pozornost, dosud je málo prozkoumáno téma aspirací žen
na manažerské pozice a pohled žen, které teprve vstupují na trh práce na situaci žen
v managementu. Proto jsem se ve svém výzkumu zaměřila na studentky managementu,
které jsou novou generací nastupující na trh práce a dá se tedy předpokládat, že se budou
ucházet o tyto pozice.
Struktura práce
Práce je rozdělená do dvou hlavních částí, části teoretické, která se zabývá
vymezením pojmů a popisem výzkumného problému a sociální politiky a části
výzkumné, která popisuje metodologii vlastního výzkumu a jeho výsledky. Prakticky je
pak členěna do pěti hlavních kapitol. V první kapitole zmiňuji cíle práce a výzkumné
otázky, které jsem si položila. Druhá kapitola se zabývá pojmy, které je důležité znát
v souvislosti s problematikou žen v manažerských pozicích. Zaměřuje se tedy na termín
gender, genderovou segregaci trhu práce a konkrétně na ženy v manažerských pozicích.
Následují aspirace žen na vedoucí pozice a kariérní vzorce, které také tvoří důležitou
teoretickou část, jelikož popisují možnosti volby žen na trhu práce a úzce souvisí také se
skloubením rodiny a kariéry. Třetí kapitola se dotýká sociální politiky, která pomáhá
skloubit kariéru a péči o děti. Rodinná politika v České republice zahrnuje různá opatření
a státní zařízení, která umožňují předškolní péči o dítě, či finanční podporu rodičů, nebo
také různé možnosti uvolnění ze zaměstnání po narození dítěte. V této části jsou uvedena
nejdůležitější z těchto opatření, a to, jak fungují. Poslední dvě kapitoly se věnují již
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samotnému výzkumu, který jsem provedla. Je zde kapitola metodologická, ve které je
detailně popsána jak metoda sběru dat, tak metoda analýzy. Následuje kapitola
s empirickým obsahem, ve které jsou uvedeny výsledky výzkumu a všechna důležitá
zjištění.

1 CÍLE PRÁCE
Hlavním cílem práce je zjistit, zda a jak se studentky managementu připravují na
budoucí kariéru v řídících pozicích, jaké mají představy o vstupu do této oblasti, kde jsou
ženy v menšině. Půjde mi hlavně o to, co o těchto pozicích vědí, jak o nich smýšlejí
především právě v souvislosti s kombinací s rodinným životem a zda se orientují
v opatřeních sociální politiky, která vytvářejí podmínky pro matky. Cílem bude také
zjistit, jaké bariéry tyto ženy pro vstup do managementu vnímají.
Cílem je také zmapovat a zhodnotit státní opatření, které nabízí česká sociální
politika, především v oblasti péče o dítě, abych zmapovala a která vytvářejí podmínky
pro ženy manažerky. Se skloubením rodinného a pracovního života se totiž ženy
manažerky potýkají velmi často a myslím si, že to je zásadní problém v postupu žen na
vedoucí pozice.
Jelikož téma vstupu žen do managementu zatím není zcela dobře prozkoumané z
pohledu mladých žen teprve vstupujících na trh práce, je zásadním cílem otevřít téma z
pohledu aspirujících manažerek (studentek managementu), zmapovat jejich pohled na
situaci na trhu práce a sociální politiku vytvářející podmínky v této oblasti. Následující
výzkumné otázky se pokusím zodpovědět vlastním výzkumem, který je založen na
polostrukturovaných rozhovorech se studentkami managementu.
Výzkumné otázky:
Jaké jsou aspirace studentek managementu na manažerské pozice?
Jak vnímají genderovou diskriminaci v managementu?
Jak si představují skloubení manažerské pozice s rodinným životem?
Jaké problémy v tomto směru očekávají?
Mají studentky (ne)usilující o manažerské pozice povědomí o státních opatřeních
v oblasti skloubení pracovního a rodinného života?

2

Symbolickým cílem je upozornit na samotnou problematiku diskriminace žen na
trhu práce, a to především ve vztahu k manažerským pozicím. Přiblížit tak téma
v kontextu bariér vstupu na manažerské pozice a skloubení kariéry s rodinou.

2 TEORETICKÁ PERSPEKTIVA
Nejprve je důležité vysvětlit některé pojmy, které jsou v problematice žen na trhu
práce zásadní a které využívám i v praktické části práce.
Gender
Původ slova gender je z latinského genus, genesis, což při překladu může
znamenat pohlaví, rod či druh. Samotné slovo gender je pak převzato z angličtiny, a
jelikož neexistuje žádný vhodný český ekvivalent, je tedy termín ponechán v původním
znění. Odlišnosti mezi muži a ženami se týkají dvou pojmů: rod-gender a pohlaví-sex,
které se často chybně zaměňují. „Rod – gender – má kulturní a sociální aspekty, zatímco
pohlaví – sex – pouze aspekty biologické“ [Čermáková 1995: 8]. Podle Oakley. „Pohlaví
je biologický termín, gender je pojem psychologicko-kulturní.“ [Oakley 2000: 121]
Sociologie nabízí mnohá vysvětlení pojmu gender, avšak ve většině z nich
můžeme narazit na stejný základ, a to že se toto označení používá pro pojmenování
sociálně konstruovaných diferenciací mezi muži a ženami. Giddens například ve své
knize Sociologie definuje gender jako „psychologické, kulturní a sociální rozdíly mezi
muži a ženami“. [Giddens 2013: 554] Jelikož biologické rozdíly hrají minimální roli
v ovlivňování společenských rolí obou pohlaví, je společnost tím hlavním determinantem
a gender je z podstaty sociálním konstruktem, který tvoří nerovnosti mezi muži a ženami.
[Clarke, Lawson 1985]
Genderové stereotypy
Genderové stereotypy jsou zjednodušující pohledy a pravidla, která nám pomáhají
vyhodnocovat situace i při nedostatku informací. Zpravidla nejsou vytvořené na základě
nějaké osobní zkušenosti, ale jsou to společensky zažité charakteristiky, v našem případě
žen a mužů, které vytváří univerzální tvrzení a usnadňují orientaci. „V našich myslích
jsou pevně zakořeněny normativní představy o rozdílné povaze žen a mužů (a o
podobnosti žen mezi sebou a mužů mezi sebou) a také o jejich zcela odlišných
společenských rolích. Přestože jsou tyto tzv. genderové stereotypy - paušálně uplatňovaná
zobecňující tvrzení o mužích a ženách - stále přítomné, odporují běžné zkušenosti
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naznačující mnohem vyšší rozmanitost chování a vlastností žen a mužů.“ [Dudová,
Křížková a Fischlová 2006: 22] Žena, která se vlastnostmi vymyká charakteristice
typicky feminní ženy, je tak považována za tokena. A naopak to samé v případě mužů a
charakteristik maskulinity.

2.1 Genderová segregace trhu práce
Trh práce je rozdělen na pozice typické či považované stereotypně za „vhodné“
pro muže a naopak pozice, které jsou určeny spíše ženám. Tato segregace je dána
historicky a souvisí s tradičním pojetím role muže a ženy ve společnosti a v rodině. Český
trh práce je charakterizován silnou horizontální i vertikální segregací. Profese je možné
rozdělovat podle charakteristik, jako je například nízká průměrná mzda či malý zájem
mužů. [Čermáková 1997: 392]. Horizontální i vertikální segregace zaměstnání negativně
dopadá jak na samotné ženy, tak negativně ovlivňuje i efektivitu fungování trhu práce.
[Křížková, Sloboda 2009].
Horizontální segregace trhu práce může být definována jako vysoká koncentrace
mužů nebo žen v některém konkrétním odvětví či obecně v sektoru trhu práce.
[Valentová, Šmídová a Katrňák, 2007: 43] Tento trend byl v České republice udržován
také komunistickým režimem, který plánovaně zaměstnával ženy především do služeb.
Do těchto typicky ženských profesí můžeme řadit například taková povolání, jako jsou
účetní, prodavačka, letuška, recepční, zdravotní sestra, švadlena nebo kadeřnice.
[Křížková, Pavlica 2004]. Tyto pozice se vyznačují nízkou společenskou prestiží a malou
finanční odměnou [Křížková 2007]. Naopak typickými obory, kde dominují muži, pro
muže jsou především obory technické nebo vědecká sféra.
Vertikální segregace trhu práce charakterizuje problém nedostatku žen na
manažerských pozicích. Jedná se o nerovnoměrné zastoupení žena a mužů v hierarchické
struktuře pozic a souvisí s pojmem skleněný strop (viz 2.4). Vertikální segregaci můžeme
definovat jako disproporční zastoupení žen, ale také mužů na různých příčkách
v zaměstnanecké hierarchii. Jako příklad je často uváděn proporčně nižší zastoupení žen
na vedoucích pozicích, ve středním i vyšším managementu a v pozicích vyžadujících
určitou míru odpovědnosti za složité úkony či organizaci práce podřízených [Valentová,
Šmídová a Katrňák 2007: 43].
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2.2 Ženy v managementu
Různé pracovní pozice v sobě zahrnují určité maskulinní či femininní
charakteristiky a podle nich jsou i definovány. Řízení podniků bylo v historii spjato
s mužskými charakteristikami, a proto muži tento obor naprosto ovládli a pozice byly dále
utvářeny jako čistě maskulinní. Vyžadují nepřerušovanou kariéru, přesčasy, obětavost a
vysoký pracovní výkon [Křížková, 2010:276]. Tyto požadavky se v naší společnosti
neslučují s představami o ženě a jejím výkonu v placené práci, a především s mateřstvím.
Ženy tedy často preferují typicky ženská zaměstnání a rozhodují se také podle toho, zda
půjdou v budoucnu skloubit s mateřstvím, a tudíž opuštěním trhu práce na několik let
[Formánková a kol. 2011; 47].
Ačkoliv podíl žen na trhu práce v České republice je téměř stejný jako podíl mužů
a každým rokem se čísla stále více vyrovnávají (v roce 2015 až 43,6 % žen z celkového
počtu zaměstnaných) [Eurostat 2015], v manažerských pozicích je žen málo. Ženy jsou
zastoupeny již celkem hojně v nižším managementu, ve středním již žen ubývá, a co se
týče nejvyššího managementu, ženy téměř nenalezneme. Dle studie poradenské
společnosti Deloitte byly v roce 2014 ženy zastoupeny ve statutárních orgánech stovky
největších firem v České republice, pouze poměre 9,1 % [Deloitte 2015]. Výzkum firmy
Bisonode pak uvádí, že poměr žen v managementu stoupá, ale velice pomalu. V roce
2014 bylo na nejvyšších vedoucích pozicích 30 % žen [Bisnode 2014].
Z důvodu nízké flexibility těchto pozic, která není příznivá pro kombinaci práce
a péče, a tradičního pojetí ženské role v rodinném životě, je pro ženy velice těžké skloubit
kariéru v managementu s rolí matky.

2.3 Rovné zacházení s muži a ženami
Rovné zacházení s muži a ženami je v moderní společnosti základním právem a
klíčem k dalšímu rozvoji společnosti. V České republice, jako v mnoha jiných vyspělých
zemích, je toto právo legislativně ustanoveno a je na něj různými orgány dohlíženo. Ženy
však musejí často pracněji dokazovat výkonnost v zaměstnání než muži. Co se týká
manažerských pozic, v povědomí veřejnosti je typickým kandidátem často muž, a proto
je zaměstnavateli i širokou veřejností vítanějším [Valdrová 2006].
Legislativa

5

Zákony upravují rovnost obecně, či specificky rovnost pohlaví i rovnost
pohlaví na trhu práce. Existují různá právní ustanovení, ať již v rámci legislativy České
republiky, či mezinárodních úmluv, a to na úrovni celosvětové, směrnice Evropské unie
či opatření jiných organizací.
Primárně je rovnost pohlaví ustanovena Listinou základních práv a svobod, kde
mimo běžné ustanovení rovnosti pohlaví v zaměstnání a v nároku na spravedlivou
odměnu je také opatření týkající se žen v těhotenství. Dle Listiny základních práv a
svobod, článku 32 „Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních
vztazích a odpovídající pracovní podmínky“. Aby bylo zabráněno diskriminaci
v rodičovství, je dle zákona rodič v čase čerpání mateřské, rodičovské dovolené nebo jeli žena těhotná, v ochranné době, kdy nesmí dát zaměstnavatel zaměstnankyni výpověď.
Pokud se však matka či otec rozhodnou nastoupit zpět do zaměstnání před uplynutím
doby rodičovské dovolené, ztrácí tak automaticky ochranu. Zákonem je chráněn pouze
ten rodič, který pečuje o dítě a čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou [MPSV 2013].
Existují také další zákony, které upravují rovnost pohlaví na trhu práce a
v zaměstnání jako Zákon o platu, Zákon o zaměstnanosti a v roce 2009 byl uveden
v platnost Antidiskriminační zákon. Pracovněprávní vztahy v České republice upravuje
především právě Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.). Tento zákon zapracovává
také Evropské směrnice a navazuje na Listinu práv a svobod a mezinárodní smlouvy.
Vymezuje tak právo na rovné zacházení například v přístupu do zaměstnání,
v odměňování nebo přístupu k členství v různých rozhodovacích orgánech.

2.4 Diskriminace žen v řídících pozicích, bariéry rovnosti
Diskriminaci žen na manažerských pozicích způsobují nejrůznější bariéry
rovnosti. Definované máme dva hlavní typy diskriminace související s postavením žen
na manažerských pozicích: diskriminace ve vstupu do zaměstnání a v zacházení
v zaměstnání.
Diskriminace žen při vstupu do zaměstnání, představuje právě bariéry, které brání
profesnímu postupu žen. Již zmíněné genderové stereotypy a jimi způsobené bariéry zde
vytváří problém samotného vstupu žen na vedoucí pozice. Přesto, že zákonem je
ustanovená rovnost obou pohlaví a tím pádem i rovné příležitosti na trhu práce, je často
v přijímání na manažerské pozice dávána přednost mužům.
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Diskriminace žen v zacházení v zaměstnání se vyznačuje např. nerovnými
podmínkami, týkajícími se mezd [Křížková 2010: 274]. Tato situace je z velké části
umožněna důvěrností pracovních smluv a tím, že systémy odměňování nejsou dostatečně
transparentní. Zároveň jsou ženy při vyjednávání odměny za práci skromnější, jelikož se
již předem obávají, že s vyššími požadavky by neobstály. Nejedená se však pouze o
mzdovou diskriminaci, ale také o jednání s ženami na vedoucích pozicích a vnímání jejich
výkonů a požadavků na své podřízené.
Ženy na trhu práce se často potýkají s bariérami, které jim brání vstupu na vyšší
pozice. Tyto bariéry jsou úzce spojeny s genderovými stereotypy (viz kapitola 2), tudíž s
vnímáním jednání a role muže a ženy ve společnosti. Bariéry tvoří ony předsudky,
genderové stereotypy, ať se jedná o tradiční roli ženy, případně pak ženy matky v rodině
a ve společnosti, či o některé povahové rysy připisované typicky ženám.
Skleněný strop
Skleněný strop (v angličtině „glass ceiling“) je pojmem označujícím bariéry
postupu žen na manažerské pozice, které na rozdíl od mužů musí překračovat v cestě za
dosažením profesního postupu. Přesněji je to „(…) soubor bariér, uplatňovaných na ženy
jako celek, které ženám brání postupu na vyšší pozice v zaměstnání. Je natolik
rozhodujícím, že se stává na první pohled neviditelným a je rozpoznán a zažíván až při
přímé snaze určitou hranici překročit“ [Křížková a kol. 2005: 7]. Tento efekt skleněného
stropu je způsoben společenskými konstrukty – genderovými stereotypy, které
představují soubor tradičních hodnot, postojů a předpokladů, které brání ženám
v profesním růstu. Bariéra skleněného stropu může být v různých firmách a organizacích
položena v různé výši, avšak nejvíce se s ní setkávají ženy postupující do pozic
nejvyššího managementu [Křížková 2007].
Tato bariéra je příčinou nízkého zastoupení žen na vedoucích pozicích,
nejvýrazněji například v politice, akademických pozicích či v oboru ekonomie. Strop
označuje omezení či hranici, přes kterou se ženy v kariéře neposunou na vyšší pozici.
Přívlastek „skleněný“ symbolizuje neviditelnost této bariéry a zároveň možnost žen sice
dohlédnout na vedoucí pozice, avšak při nebezpečí že narazí, pokud by o ně začaly
aktivně usilovat.
K pojmu skleněný strop se váže také pojem skleněný útes. Na skleněném útesu se
mohou ocitnout ženy, které jsou záměrně preferovány před muži v dosazování na
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manažerské pozice. Jedná se často o situace, kdy je firma v nějaké krizi a doufá, že
změnou povahy manažera se z krize může dostat. Firmy si často takto počínají v
případech, kdy se dosazení ženy do funkce považuje za poslední možnost, a dělají tak
z důvodu předpokladu lepších komunikačních vlastností u žen [Králíková 2006].
Další pojem – skleněný výtah, je v podstatě opakem skleněného stropu a označuje
pozitivní přístup k mužům aspirujícím na typicky ženské pozice. [Křížková, Pavlica
2004]
Tokenismus
Tokenismus je fenomén, který plyne ze situace, kdy je jedinec jako zástupce dané
skupiny v prostředí, jako je například organizace či právě pracovní skupina, jediný či
v malém zastoupení. Může se jednat o zástupce jiné rasové skupiny, pohlaví, národnosti
apod. Jako k zástupci oné skupiny je k němu obrácena větší pozornost a je vnímán
prostřednictvím stereotypů spojených s jeho skupinou [Křížková, Pavlica 2004].
Tokenismus úzce souvisí se skleněným stropem, je to jen další forma diskriminace, která
se projevuje stereotypizováním „vyčnívajícícho“ jedince v jinak homogenní skupině.
Pokud pracuje žena ve firmě, kde jsou na manažerských pozicích převážně muži,
je vnímána negativně jako „vetřelec“ a muži jí často profesně přehlížejí. Dochází tak
k situacím, kdy ženy záměrně potlačují své ženské vlastnosti a snaží se zapadnout do
tradičně mužské manažerské role - povahově, výkonem, ale někdy také i vzhledem. To je
však jen částečné řešení a přesto, že „…se manažerky snaží zakrýt svou ženskost, která je
jednoznačně v tomto prostředí handicapem, atributy spojované s ženskou pozicí v práci
a kariéře jsou jejich okolím vyzdvihovány“. [Křížková 2003: 461] Tokeni nejsou pouze
ženy v mužských kolektivech, ale může tomu být i naopak. Muži jsou však v ženských
zaměstnáních dnes často vítáni (např. školství), a tudíž je jejich zážitek jako tokenů od
žen odlišný.
Syndrom podvodnice
Syndrom podvodnice, nebo spíše užívaný anglický termín impostor syndrom,
označuje další z výsledků genderových stereotypů. Tento termín byl poprvé použit a
problém popsán psycholožkami Pauline R. Clance a Suzanne A. Imes v roce 1978
[Sherman 2013]. Jedná se o situaci jedince, který nedokáže internalizovat svůj vlastní
úspěch. Takoví jedinci trpí představami, že se na pozici v práci, či na studiu apod. ocitli
jen náhodou. Vnímají svou situaci jako vliv nějakých okolních faktorů, a ne jako výsledek
8

vlastních schopností, dovedností a jiných kvalit a často bývají přesvědčeni, že si úspěch
nezaslouží. Žijí v permanentním strachu, že budou odhaleni jako podvodníci. Tento
syndrom nepostihuje pouze ženy, ale může se týkat i úspěšných mužů.
V případě žen v managementu se to týká zpravidla tedy těch, které již na
manažerských pozicích jsou. Takovéto ženy mohou pociťovat, že do pozice spojované
s mužskými charakteristikami nezapadají, a to právě díky stereotypům, které tvrdí, že
ženy jsou předurčeny k plnění jiných rolí. V mnoha studiích zabývajících se ženami na
manažerských pozicích se opakuje téma nedostatečné důvěry žen v sebe samu a tendence
hodnotit své výkony menší vahou, než výkony mužských kolegů [Vinniecombe, Singh
2002]. Tlak této převážně maskulinní skupiny pak způsobuje, že i přes evidentní pracovní
úspěchy u žen přetrvává pocit podezření, že si takovou pozici nezaslouží, a mají strach,
že budou odhaleny jako „podvodnice“.
Tradiční role ženy – matky
Role ženy a muže na trhu práce se čím dál více vyrovnávají. Ženy tvoří téměř
polovinu zaměstnaných v České republice a pronikají téměř do všech odvětví a pozic.
V rodině se tyto role však vyrovnávají velice pomalu a péče o rodinu je stále vnímána
jako velmi důležitá role ženy a břemeno kombinace práce a péče tak leží především na
ženách. Ženy tak pracují na plný úvazek, v domácnosti vykonávají většinu práce a starají
se o děti. Jejich snaha je však o to více společností odsuzována a považována za nežádaný
střet rolí, kdy jedna role je překážkou v plnění druhé [Křížková 2002: 22].
Na manažerských pozicích je tento problém ještě mnohem zřetelnější z důvodu
historické podstaty těchto pozic, která u nás přetrvává, a po jedinci vykonávajícím tuto
práci je vyžadována nepřerušovaná kariéra, přesčasy a nadstandardní pracovní výkon.
Ženy jsou tedy z usilování o takovéto pozice v České republice společenskými stereotypy
předem vyřazeny. Na druhou stranu v zahraničí se tyto pozice se změnou společnosti
stávají flexibilnějšími [Křížková, 2010:276].
Co se týče role matky v nejbližších letech po narození dítěte, to znamená v období
mateřské a rodičovské dovolené, naráží zde matka v České republice na další problém.
Vzhledem k tomu, že zde je oproti západním evropským zemím výjimečně dlouhá doba
mateřské i rodičovské, která trvá tři roky a rodič si může prodloužit pobírání rodičovského
příspěvku, už bez zaručeného nároku na rodičovskou dovolenou, až na čtyři roky,
znamená to vypadnutí z trhu práce na velice dlouho dobu. Pro zaměstnavatele to znamená
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ztrátu kvalifikace zaměstnance a ztracené náklady na jeho předchozí zaškolení. Zároveň
může tyto nedostatky pociťovat i rodič, v našem případě především žena matka, která si
v práci bude připadat nejistá díky ztraceným létům praxe. Tento problém je především
viditelný v odvětvích, kde se například rychle vyvíjí technologie, ale také právě
v managementu, kde manažer často musí mít přehled nejen o svých podřízených, ale i o
celkovém dění ve firmě. V dnešní dynamické době tak ztratí po dobu mateřské s danou
společností kontakt. Zároveň je pro ženy velice složité zkrátit si rodičovskou dovolenou
záměrně, protože v české společnosti jsou pak často považovány za špatné matky. Jelikož
stát a společnost tak výrazně podporují tradiční uspořádání rodiny, až 80 % žen zůstává
doma celé tři roky a často jsou tak finančně závislé na partnerovi. „Necelá třetina žen
doma setrvává i po uplynutí maximální délky rodičovské dovolené“ [Kuchařová,
Ettlerová, Nešporová, Svobodová 2006]. V případě vysokých manažerských pozic je
tento finanční problém často vyřešen sám, jelikož tyto pozice jsou spojeny samozřejmě
také s vysokou finanční odměnou a tyto ženy se tak nemusí spoléhat na finance partnera
či jen na státní zařízení. To však neřeší všechny ostatní aspekty, které střet tradiční role a
kariéry zahrnuje.

2.5 Aspirace na manažerské pozice
Pojem aspirace vyjadřuje touhu, úsilí nebo nároky na dosažení určitých cílů.
Běžně je spojován s předpoklady a snahou o postup na určité pozice, či snahou o samotné
uplatnění na trhu práce. Profesní aspirace jsou především jakýmsi systematickým,
cílevědomým a dlouhodobým směřováním za dosažením určité pozice v rámci trhu práce.
Aspirující manažeři/manažerky jsou tedy ti jedinci, kteří o takové pozice usilují a zároveň
splňují nějaké předpoklady, které jsou k dosažení takovýchto pozic žádoucí a potřebné.
Stereotypně se předpokládá, že ženy představují oproti mužům specifickou skupinu, která
disponuje jinými nároky, předpoklady a podmínkami a především jiným, často větším
úsilím při aspirování na manažerské pozice.
2.5.1 Karierní vzorce žen
Teorie kariérních vzorců se zabývá strategiemi, které ženy volí na trhu práce
v závislosti na jiných životních podmínkách a situacích, především rodinného života,
který je v životě ženy velice důležitým. „Tyto „vzorce“ implikují důraz na pracovní
oblast v životě a spolu se strategiemi sladění práce a rodiny zahrnují role i institucionální
a osobní podmínky tvorby a uplatnění těchto strategií.“ [Křížková 2003: 449] Ženy často
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volí zaměstnání právě v závislosti na skutečnosti, zda budou zakládat rodinu a
přizpůsobují tomu nejen průběh své kariéry, ale také samotnou volbu povolání. Kariérní
volby žen jsou tak mnohem častěji než u mužů ovlivňovány plánovaným rodičovstvím a
mnoho zaměstnavatelů považuje ženu „z hlediska kontinuity pracovního nasazení za
rizikovějšího zaměstnance, než je muž“ [Sirovátka et al. 2006: 203].
Jelikož však ženy v dnešní době čím dál více posilují svou roli na trhu práce, je
samozřejmé, že se dostávají i do oblastí a odvětví, kde ženská práce nebyla běžná, a tyto
pozice nejsou dostatečně flexibilní. Znamená to tedy, že ženy praktikují různé strategie,
aby byly schopny na takových pozicích uspět, upravují své jednání. Samotné strategie
žen pak závisí na různých sociodemografických a demografických charakteristikách
rodiny. Do determinantů patří také délka rodičovské dovolené, společenský tlak péče o
dítě a mizivá podpora zaměstnavatelů v poskytování zkrácených úvazků a jiných
možností [Křížková et al. 2005: 40].
Strategiemi, které ženy volí, se zabývá mimo jiné výzkum Aleny Křížkové z roku
2001, podle nějž ženy volí tři základní typy strategií pro uspění na manažerských
pozicích. První skupinou jsou mladé bezdětné ženy, které si uvědomují bariéru karierního
postupu v podobě založení rodiny, a proto ho odkládají. Druhou skupinou jsou
manažerky, kterým se podařilo skloubit zaměstnání a péči o děti a jsou tak vzorem pro
mladé manažerky. Křížková uvádí, že to je především z důvodu překonání genderových
stereotypů a uvědomění si potřeby seberealizace v práci. Poslední skupinou jsou bezdětné
manažerky, které sice neuvádí absenci mateřství jako záměrnou, avšak vnímají ji jako
příležitost realizovat se v rámci své kariéry [Křížková 2003].

3 RODINNÁ POLITIKA
Výrazným aktérem, který má vliv na podmínky harmonizace práce a péče, je
samozřejmě stát. Rodinnou politiku můžeme definovat jako působení veřejných institucí
na stav (právní, ekonomický a sociální) a prostředí rodiny vědomě či nevědomě. Staví tak
rodinu pod zvláštní státní ochranu, která garantuje práva na svobodu a sebeurčení členů
rodin, bez přímých státních zásahů, které by toto právo mohly potlačovat [Krebs 2005:
344].
„V České republice, podobně jako v některých jiných postkomunistických zemích,
položila rodinná politika po roce 1989 velký důraz na přenesení péče o děti do rodin,
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aniž by ale podpořila genderovou rovnost“ [Sirovátka, Baráková 2008: 1]. Sociální
politika má tendenci k podpoře tradičních rolí, posiluje tak názor společnosti o
stereotypních rolích v rodině a mnoho tak neulehčuje situaci žen při nástupu zpět do
zaměstnání. V případě podpory zaměstnanosti žen matek je třeba, aby stát podporoval
účast žen na péči o děti, např. formou podpory jejich využívání rodičovské dovolené.
Jelikož v České republice se stále jedná o ojedinělé případy otců na rodičovské a
společnost s nimi není zcela vyrovnaná, je úkolem státu podpořit takové otce a usilovat o
větší zapojení mužů v péči o rodinu, aby se ženy díky tomu mohly rovnocenně zapojit na
trhu práce.

3.1 Kombinace práce a péče
Téma slaďování práce a péče o děti a rodinu je velice diskutovaným, jelikož se to
týká většiny populace a je to téměř každodenní problém. „Pro jedince se disharmonie
mezi rodinou a zaměstnáním stává překážkou žádoucí kvality života, které lidé přikládají
stále větší význam jak v pracovní, tak i mimopracovní sféře“ [Sirovátka et kl. 2006: 20].
Oba rodiče jsou často zaměstnáni na plný úvazek, aby si splnily své kariérní cíle, či uživili
rodinu, a ve zbylém čase plní roli v rodině. Dle Eurostatu je pracovní zátěž české rodiny
vysoká, lidé v roce 2016 odpracovali průměrně 41,7 hodiny týdně. [Eurostat 2016]
Existují některá vládní opatření, která mají teoreticky zajistit lepší možnost
kombinace pracovního a rodinného života. Od roku 2001 mají muži možnost vzít si
rodičovskou dovolenou. Nově od roku 2017 vláda schválila zákon o otcovské dovolené,
který poskytuje otcům sedm dnů volna po porodu [Aktualne.cz 2017]. Stát také dotuje
některá zařízení péče o děti a jejich vnik, buď z vlastních zdrojů nebo pomocí fondů
Evropské unie. Nejsou však vytvořeny takové podmínky, aby tato opatření mohla být
systematicky využívána.

3.2 Zařízení umožňující skloubení práce a páče
Stát teoreticky pomáhá skloubit práci a péči nejen zákonnými opatřeními, ale také
pomocí zařízení péče o děti, která poskytují následnou péči po mateřské a rodičovské
dovolené a zároveň jsou předškolním vzdělávacím zařízením. Mezi tato zařízení patří
mateřské školy, které jsou předstupněm povinného školního vzdělávání, a také například
jesle a jiné jejich podoby, které mají za úkol poskytnout péči dětem předškolkovým.
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3.2.1 Služby péče o dítě do 3 let
Zařízení, která poskytují péči o děti mladší tří let, jsou určena především pro ty
rodiče, kteří se rozhodnou pracovat i v době čerpání rodičovské dovolené. V těchto
případech často není snadné zajistit nějakou náhradní péči o dítě vzhledem k praktické
neexistenci státních zařízení péče o děti do tří let a vysoké ceně za tyto služby
poskytované na komerční bázi. V poslední době stát vytváří nové systémy podpory péče
o děti prostřednictvím zařízení jako jsou mikrojesle, či dětské skupiny.
Alternativou rodinné péče o děti do tří let jsou mikrojesle, které jsou teprve ve fázi
zavádění a nabízejí péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v malých skupinách maximálně
čtyř dětí. Česká republika se v poslední době více zaměřila na rozvoj těchto zařízení a od
roku 2017 využije více jak 140 mil. korun z Evropského sociálního fondu [MPSV 2016].
Mikrojesle se tak díky podpoře mohou začít alespoň trochu více rozvíjet.
Další možností, kterou stát podporuje až od roku 2014, jsou takzvané dětské
skupiny. Ty zajišťují péči pro menší počet dětí, mívají tak možnost individuálního
přístupu a postihnutí potřeb dítěte. Zpravidla bývají přístupné od jednoho roku věku
dítěte. Mohou lépe vyhovět časovým požadavkům pracujícího rodiče, jelikož bývají
časově flexibilní a otevírací doba se tak může přizpůsobit. Jsou tedy výhodnější, pokud
jde o skloubení práce a rodinného života.
3.2.2 Služby péče o dítě od 3 let
V předškolním věku je poskytována možnost umístit dítě do mateřských škol,
které zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a které jsou z velké části
taky z jeho rozpočtu financovány. Tato zařízení jsou také tak hojně podporována
z důvodu jejich vzdělávací podstaty. „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti
dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném
rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a
mezilidských vztahů.“ [Zákon č. 561/2004 Sb.] Poslední rok předškolní vzdělávací péče
je povinný a pro všechny děti bezplatný v rámci vzdělávací přípravy na školní docházku.
Mateřské školy existují celodenní, půldenní i s individuální otevírací dobou či internátní.
Tato zařízení jsou z více jak 95 % zřizována státem, kraji či dokonce samotnými obcemi.
Jak uvádí Kuchařová, jsou v 66 % obcí mateřské školy přítomné a v ostatních případech
je zajištěná lokální dostupnost péče jinak [Kuchařová et al. 2007]. Co se však týče
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dostupnosti kapacitní, ta je často podceňována a někdy dokonce klesá počet míst
v mateřských školách oproti trendu vzrůstu počtu dětí ve věku 3 až 6 let.

4 METODOLOGIE
Zásadním cílem výzkumu je zjistit, jak studentky managementu, tudíž aspirující
manažerky, vnímají vstup na trh práce, svůj budoucí karierní postup, zda vnímají nějaké
bariéry či genderové stereotypy spojené se ženami na vedoucích pozicích. Důležitou částí
je také povědomí studentek o sociální politice v této oblasti a případné plány na skloubení
péče o rodinu s kariérou.
Za účelem dosažení těchto cílů výzkumu jsem ke sběru dat zvolila kvalitativní
metodu získávání dat. V rámci této problematiky považuji kvalitativní metody za
nejvhodnější, jelikož, jak uvádí Strauss s Corbinovou, se „užívají k odhalení a
porozumění toho, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také
použity k získaní nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední
řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o jevu detailní informace, které se
kvantitativními metodami obtížně podchycují“ [Strauss, Corbinová 1999: 11]. V případě
tohoto výzkumu je prioritou proniknout hlouběji do tématu a detailněji porozumět situaci
aspirujících manažerek.

4.1 Metody sběru dat
K samotnému sběru dat byla použita metoda polostrukturovaného rozhovoru,
který, jak tvrdí Reichel, „se vyznačuje tím, že má připraven soubor témat/otázek, který
bude jeho předmětem, aniž by bylo předem striktně stanoveno jejich pořadí. Mnohdy
může tazatel formulace pokládaných otázek částečně modifikovat, nezbytné ale je, aby
byly probrány všechny“ [Reichel 2009: 111]. Výhodou polostrukturovaného rozhovoru
je především možnost rozhovor do jisté míry řídit. Dané otázky usměrní téma a navedou
respondentky na informace, které potřebuji zjistit. Zároveň je pro tento výzkum velice
důležitá i možnost doplnění otázek o vlastní postřehy, názory a postoje studentek, které
téma mohou rozvinout, či narazit na nový problém.
Uplatněna byla tedy případová studie, která je specifická především tím, že při
jejím užití se sbírá poměrné velké množství detailních dat od jednoho či několika jedinců
a jejím cílem bývá pochopení a zachycení případů v jejich celistvosti. Jeden detailní
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rozhovor obvykle dává možnost porozumět i dalším, podobným případům [Hendl 2016:
104].
Jelikož zkoumaná populace není tak velká, nebylo tedy vhodné použít náhodný
výběr vzorku. Respondentky byly oslovovány pomocí sociálních sítí, konkrétně přes
skupinu Fakulty podnikohospodářské na Facebooku a InSISU, cože je integrovaný
studentský informační systém Vysoké školy ekonomické v Praze. Tento přístup mi
umožnil použít také techniku zvanou „snowball sampling“, aneb techniku sněhové koule,
nebo jak uvádí Disman „Snowball technique“, která „spočívá na výběru jedinců, při
kterém nás nějaký původní informátor vede k jiným členům naší cílové skupiny“ [Disman
2011: 114]. Tato metoda je nejčastěji používána pro výzkumy populací, které jsou něčím
specifické a časově omezené. To je do jisté míry charakteristika zkoumaného vzorku,
skupiny studentek managementu.
Rozhovory probíhaly v prostředí, na kterém jsme se předem domluvily, ať už se
jednalo o místo, které si samy vybraly a vyžádaly, či o prostředí pouze předem
odsouhlasené. Vždy jsem se snažila, aby prostředí napomáhalo příjemnému pocitu
pohodlí respondentek a ony tak mohly být bez jakýchkoliv obav sdílné. V průběhu
polostrukturovaných rozhovorů jsem se snažila nezasahovat do vyprávění, ale pouze ho
směřovat k zjišťovanému problému.

4.2 Popis vzorku
Jako cílovou skupinu jsem si vybrala studentky managementu, aspirující
manažerky, jelikož z pohledu žen teprve nastupujících na trh práce není toto téma ještě
dostatečně prozkoumáno a pochopeno a zároveň se tyto ženy s problémem genderové
diskriminace na vysokých vedoucích pozicích teprve ve své začínající pracovní dráze
začínají setkávat. Vybrala jsem si tuto skupinu také z toho důvodu, že jsou to mladé
emancipované ženy reprezentující moderní společenské postoje.
Rozhovory jsem prováděla se studentkami managementu, konkrétně studentkami
oboru Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
(tento obor vznikl až od školního roku 2016/2017, dříve se jednalo o obor Podniková
ekonomika a management). Jedná se o dívky/ženy účastnící se magisterského programu,
jelikož předpokládám, že v nejbližší době budou ukončovat své studium a je tedy větší
pravděpodobnost, že mají nějaké plány a představy o nástupu na trh práce na plný úvazek.
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Zároveň vzhledem k jejich věku již mohou přemýšlet o založení rodiny, což je pro můj
výzkum také velice důležité.
Interview byla prováděna se sedmi respondentkami ve věku od 23 do 24 let.
Všechny respondentky již měly nějakou zkušenost s trhem práce, ať se již jednalo o
brigádu, či částečný úvazek. Měly tedy přehled o fungování trhu práce, firem a o pozicích
a příležitostech, jaké trh práce nabízí. Byly to nejen ženy kariéristky, ale také ženy, které
se nebránily omezení práce pro rodinu, koníčky, či jiné osobní zájmy. Primárně se
výzkum zaměří na jejich aspirace na trhu práce a povědomí o sociální politice v oblasti
skloubení rodiny a práce.
Charakteristika respondentek:
Anna – 23 let, bez partnera, pracuje na ½ úvazek v auditu
Eliška – 23 let, má partnera, pracuje na částečný úvazek v marketingu
Ema – 23 let, má partnera, pracuje v administrativě
Karolína – 24 let, bez partnera, pracuje na ¾ úvazek ve finančním kontrolingu
Monika – 23 let, bez partnera, pracuje na ½ úvazek v HR
Pavlína – 23 let, bez partnera, pracovala v marketingu, nyní se zajímá o auditing
Štěpánka – 23 let, má partnera, pracuje na ½ úvazek v reklamě

4.3 Struktura a průběh rozhovoru
Jak bylo již zmíněno, polostrukturované rozhovory mají předem určený okruh
otázek, které směrují respondentky k odpovědím, které se týkají tématu. Získávají se tak
potřebné informace, respondentky se drží daného tématu a zároveň je jim ponechána
dostatečná volnost k odpovědím, které mohou téma rozvinout a je možné získat tak nové
poznatky.
Tematické okruhy byly dány tak, aby obsahovaly otázky, které bylo nutné položit
každé respondentce, zároveň během rozhovorů vyplynuly nové otázky v návaznosti na
původní odpovědi. Hlavní otázky, na které byla pomocí dílčích otázek zjišťována
odpověď, tyto:
1. Jak plánují studentky svou kariéru a zda vnímají nějaké bariéry v postupu na

manažerské pozice, případně jaké?
2. Jak plánují kariéru skloubit s rodinou (jak to s partnerem plánují)?
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3. Mají povědomí o sociální politice v této oblasti, jaký na ni mají názor a jak by ji
využily?
Respondentky byly poměrně sdílné, o tématu již dříve přemýšlely. Vzhledem
k tomu, že všechny byly v situaci, kdy pro ně téma nástupu na trh práce, kariérního
vzrůstu a plánování rodiny bude brzy aktuální, nenastal problém s příliš stručnými
odpověďmi. Rozhovory trvaly většinou okolo třiceti minut, žádný však nepřesáhl hranici
45 minut.
Etika výzkumu
Rozhovory byly nahrávány a účastnice byly vždy o výzkumu informovány a
dotázány, zda s nahráváním souhlasí. Následně také podepsaly informovaný souhlas a
byly ujištěny, že veškeré informace budou zpracovány v anonymitě. Pro zachování
anonymity respondentek jsem změnila jména a skutečná jména a nahrané rozhovory jsem
uložila na místo, ke kterému nemá nikdo jiný přístup.

4.4 Metody analýzy dat
Analýza byla prováděna pomocí zakotvené teorie, takzvané grounded theory
[Strauss, Corbinová 1999], která spočívá v tvoření otázek na základě získaných dat.
Nevycházela jsem tedy z žádných explicitně stanovených hypotéz, které bych výzkumem
testovala.
Získaná data byla zpracována pomocí tematické analýzy. Vyhodnotila jsem ji jako
nejvhodnější metodu z důvodu rozmanitosti a komplexnosti kvalitativních dat. Tematická
analýza je používána často a poskytuje různé možnosti jak konkrétně analýzu, a
především výsledné kódy uchopit a interpretovat. Tematická analýza je založena
především na opakovaném a důkladném pročítání rozhovorů, čímž se snažíme nalézt
společné základy, na nichž stavíme hlubší porozumění tématu. Pomocí této metody
zjišťuji některá hlavní témata a podtémata, která studentky managementu spojují a která
se v rozhovorech často vyskytují. Tento přístup mi zároveň umožní více nahlédnout do
problematiky a v ideálním případě definovat některé problémy, které aspirující
manažerky vnímají.
Nejprve bylo nutností všechny provedené rozhovory převést do písemné formy,
aby vznikl materiál, který následně sloužil k dalšímu zpracování a zkoumání dat. To bylo
klíčové právě z důvodu podstaty tematické analýzy, která je založena na opakovaném a
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důkladném pročítání rozhovorů. Podstatou tvoření kategorií je redukce dat, jejich
procházení, srovnávání a uspořádávání. Tematickou analýzu jsem uchopila interpretace
repertoárů, které tvoří kategorie kódů. Tyto kódy jsem tvořila pomocí otevřeného
kódování a třídila do kategorií dle významu. Následně jsem si v textu barevně označila
věty, či pasáže které se vztahovaly ke stejnému či podobnému tématu. Tato témata tvoří
repertoáry rolí.
Při analýze se budu zaměřovat především na aspirace studentek managementu, na
jejich plány na trhu práce i co se týče rodinného života. Bude mě zajímat jejich osobní
situace a pohled na možnosti, které jim nabízí trh, ale také stát v rámci sociální politiky,
dotýkající se tématu žen na manažerských pozicích.

5 REPEROTOÁRY ROLÍ STUDENTEK
Teoretický předpoklad této metody je, že jedinec ve společnosti zastává hned
několik společenských rolí, které se prolínají, doplňují či jsou v rozporu. Na základě
výběru sociálních repertoárů a jejich skládání tak tvoří vlastní verzi role ve společnosti
[Dudová 2008]. Tyto repertoáry jsou společensky a kulturně podmíněné názory, podle
kterých chápeme svět. Je tedy zřejmé, že lze identifikovat více různých repertoárů
v souvislosti se strategií ženy aspirující manažerky a potenciální budoucí matky. Pokud
chceme odhalit, jaké strategie tyto ženy volí a jak vnímají svou situaci a roli, musíme se
zabývat tím, jaké repertoáry lze ve výpovědích pozorovat a jaké vztahy mezi těmito
konkrétními repertoáry existují.
Vzhledem k povaze výzkumu, který se zabývá aspiracemi a plány studentek,
nikoliv zkoumáním současné situace, stavu apod., jsou repertoáry v podobě očekávání a
plánovaných strategií. V následujících kapitolách budou prezentovány tyto repertoáry
role ženy, tak jak jsem je identifikovala v analýze polostrukturovaných rozhovorů. Tyto
repertoáry však nejsou čisté kategorie, do kterých lze ženy zařadit, ale kategorie, které se
v životě žen prolínají, mezi kterými volí či je kombinují. Neslouží tak v žádném případě
k rozdělení respondentek do kategorií.

5.1 Očekávání budovat kariéru
Vzhledem k tomu, že respondentky jsou studentkami vysoké školy, lze očekávat
aspirace na vyšší pozice v zaměstnání. Všechny již mají nějakou zkušenost z trhu práce,
ať již brigádně, či na částečný úvazek a také to je již několikátá pracovní zkušenost. Tyto
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ženy vnímají práci při studu jako zásadní krok v budování kariéry a nezbytnost, která jim
může poskytnout výhodu oproti ostatním. „Ty začátky si takhle odbudu při škole.
Pracovat se dá začít i až po škole, ale my si vytvoříme takový náskok, nebo dnes už ne
náskok, pracuje takhle už skoro každej. Odbydeme si ty začátky, kdy mi ještě nic
neumíme.“ (Anna) Je běžné, že respondentky berou tuto zkušenost velice vážně a na práci
se soustředí velice intenzivně, ať již v souvislosti s časem stráveným v práci nebo pozic,
které v zaměstnání zastávají.
Aspirace na dosažení vedoucích pozic se projevovaly především budováním
kariéry při škole, jak jsem již zmínila. Aby tyto ženy splňovaly předpoklady k úspěšnému
kariérnímu růstu v budoucnu, nebojí se pracovat při škole a často odpracují i hodiny
standardně připisované částečnému „při škole si najít práci na poloviční úvazek v oboru,
kterému bych se chtěla věnovat“ (Ema), nebo dokonce plnému úvazku „Co mě moje
pracovní vytížení během studia opravdu naučila je skvělý time management, odpracovat
220 hodin měsíčně s denním studiem a tréninkama téměř každý den se dá“ (Štěpánka).
Projevují tak významné schopnosti organizace času.
„Po škole bych tedy ráda nastoupila do nějaké auditorské firmy a časem bych si
ráda udělala auditorské zkoušky u auditorské komory, kde bych se chtěla zaměřit spíše
na privátní sektor než na veřejný“ (Pavlína).
Ambice nastoupit do manažerských pozic se neprojevují v konkrétních
výpovědích u všech respondentek. Toto rozhodnutí většinou záleží na budoucí situaci,
možnostech v dané firmě a jiných životních okolnostech. Avšak všechny respondentky
nakonec uvedly, že je pro ně velice důležité vidět výsledky své práce, mít možnost něco
ovlivnit, dělat zásadní rozhodnutí či konkrétně řídit tým lidí. Je pro ně velice důležitý
profesní růst a v důsledku lze tvrdit, že respondentky tak uvažují o postupu na
manažerskou pozici: „(…) ambice…třeba na finanční ředitelku bych mohla mít.“
(Karolína)
Tyto ženy tak přistupují ke kariéře jako k důležité části života, která jim zajišťuje
uspokojení základní potřeby seberealizace, což nejvíce potvrzují výpovědi Anny a
Štěpánky:
„(…) myslím si, že pro mě je to základ. Práce tvoří většinu našeho života, tak chci
být v práci spokojená. Já si potřebuju dávat výzvy a posunovat se a myslím si, že v tomhle
je budování kariéry asi celkem stěžejní.“ (Anna)
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„(…) pro mě je, protože jak už jsem říkala, od mala chci něco dokázat, nesmířila
bych se s tím být celý život pouze řadový zaměstnanec.“(Štěpánka)
Avšak hned vzápětí větší polovina žen uvádí, že je však zásadní v životě skloubit
kariéru s osobním životem, ať se již jedná o zájmy a koníčky, nebo právě zakládání rodiny
a péče o děti a domácnost. Některé zpovídané ženy pak přímo uvedly, že pro ně kariéra
není prioritou a že je pro ně rodina v životě důležitější než profesní úspěch. Je tedy
zřejmé, že tyto ženy mají jisté ambice budovat kariéru, ale nerady by pro ni obětovaly
veškerý osobní život.

5.2 Očekávání založit rodinu
I přes všechny změny, které ve společnosti proběhly či stále probíhají, je zřejmé,
že role ženy jako matky je stále velice silně vnímána, jak společností, tak i účastnicemi
prováděných rozhovorů. Ze všech provedených rozhovorů vyplývá, že dimenze ženymatky je pro ženy v životě stále klíčová. Tato norma, kterou ženy přijímají, se odráží ve
výpovědích a objevuje se napříč všemi rozhovory, ale respondentky se liší v jejím
akceptování a celkovém pojetí.
5.3

Očekávání založit rodinu a konceptu intenzivního mateřství
Přestože většina respondentek neměla stálého či žádného partnera, všechny

plánují založit rodinu, a to většinou do 30. roku věku. Častým bylo také tvrzení, že by
chtěly mít maximálně dvě děti.
„Děti v budoucnu určitě plánuji ideálně kolem 30 (…) Chtěla bych maximálně 2
děti“ (Pavlína).
„Jak jsem řekla kolem 25, takže bych se nebránila představě otěhotnět už při
studiu“(Ema).
Pavlína a Monika se nebrání plnění mateřské role na plný úvazek na nějakou dobu,
či minimálně v případě prvního dítěte: „(…) s tím prvním dítětem bych ráda zůstala tři
roky na rodičovském dovolené, abych si ho užila“ (Pavlína), „Určitě chci jít na
mateřskou a rodičovou, ale aby ten chlap vydělával víc jak já a mohl mě zajistit v tý době.
Chtěla bych mít dvě děti, ale nevím, jestli po sobě a jestli chci být z práce ty tři roky. (…)
Ale moje představa je, že budu doma a budu se starat v tu chvíli o domácnost“ (Monika).

20

Tento repertoár se vyskytoval především u žen, které plánují strávit s dítětem
v ranném věku hodně času a intenzivně o něj pečovat. Spojovaly to s vysvětlením, že dítě
se narodí párkrát za život a že si miminko chtějí užít naplno.
5.3.1 Očekávání založit rodinu bez konceptu intenzivního mateřství
Jak již bylo zmíněno, všechny respondentky počítají s tím, že v budoucnu založí
rodinu, ale zásadně se liší přístupy ke konceptu intenzivního mateřství. Tento repertoár
se vyskytoval u žen, které mají v plánu navrátit se na trh práce co nejdříve, alespoň na
částečný úvazek.
Karolína a Anna jsou tak ve svém přístupu k rodičovství a rodičovské dovolené
skeptičtější: „Ale stejně...plínky v hlavě (…) já bych stejně chtěla jít brzo po mateřský
aspoň na zkrácenej, Klidně po roce, ať mi nezměkne mozek a něco dělám a taky ty peníze“
(Karolína), „Nechtěla bych být doma 3 roky, když pracuju, tak to mám fakt ráda“ (Anna).
Z jejich vyjádření lze pozorovat touhu navrátit se do práce z důvodu naplnění potřeby a
postrádání svého zaměstnání. Tyto ženy jsou rády v zaměstnání a pracovní roli si užívají,
tudíž by nerady obětovaly možnost pracovat, kvůli rodičovské dovolené.
I přesto, že se tyto respondentky se k mateřské roli nevyjádřily tak konkrétně,
často šlo pozorovat, že vnímají opuštění dítěte v nízkém věku jako problém. Karolína,
přestože se s konceptem intenzivního mateřství ztotožňovala nejméně, zmínila také tuto
obavu, avšak spíše z pohledu společnosti než z vlastní potřeby zůstat doma s dítětem.
„Ale jako chápu no, to je i takový divný, neetický vlastně dát miminko pryč, ale prostě
musíš a chceš pracovat“(Karolína).

5.4 Očekávání diskriminace z důvodu mateřství
Dotazované studentky se ještě plně nezapojily do trhu práce a ani se neucházely o
nějaké vedoucí pozice, tudíž vnímání bariér postupu žen na manažerské pozice může být
ovlivněno společenskými stereotypy, informacemi poskytovanými okolím apod.
Vzhledem ke stereotypům o ženách a nastavení manažerských pozic v České
republice vnímají respondentky určitou nevýhodu žen aspirujících na manažerské pozice.
Tyto pozice vnímají jako pozice vyžadující nadstandardní věnovaný čas, úsilí a
přizpůsobení své vlastní práce především potřebám ostatních a firmy.
Zásadní, a dle většiny jedinou bariérou, kterou vnímá pět ze sedmi dotazovaných
žen, je problém skloubení kariéry s mateřstvím. Vnímají to především jako zásadní
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nevýhodu oproti mužům. „Chlap si může udělat první dítě i ve 35, 40 v pohodě. Ale furt
kdo je ten, kdo se o to dítě stará, kdo ho porodí a nosí ho v břiše. A dá se pracovat i když
jsi těhotná a tak, ale je to těžší, ale asi se to dá sladit“ (Anna), nebo „vem si, že jdeš na
mateřskou (rodičovskou), jsi tam třeba se dvěma dětma a těm holkám je po 30 a nic neví,
nic neumí a studovaly školu. A je to takový nefér. My to máme fakt nevýhodný
hrozně“(Karolína). Respondentka Karolína dokonce uvedla, že toto vnímání žen
z pohledu firem chápe, jelikož ženy jsou opravdu ty, které se o děti v důsledku starají a
zůstávají s nimi doma v případě nemoci apod. Naráží tak na rozdílné vnímání muže ženy
v roli rodiče a v návaznosti na to také jako zaměstnance. To značí existenci genderových
stereotypů i v myslích mladých žen a ty pak samy mohou zapadnout do stereotypu, který
ovlivní jejich karierní volbu.
Mateřství vnímají jako překážku také co se týče kontinuity zaměstnání a
vypadnutí z trhu práce. Například Eliška vnímá také situaci v kontextu vlastní zkušenosti
ze setkání s ženami na vyšších manažerských postech a jejich životní, a především
rodinnou situaci. „Ta žena nemá tolik čas. My studujeme, a během tý kariery se
nestihneme vyšvihnout na nějakou top pozici. My máme to břemeno tý rodiny. Jsou pak
ale ženy, který to obětujou kariéře. Setkala jsem se s manažerkami na vyšších pozicích,
ale jsou bezdětný, nemaj přítele, jiné zájmy a aktivity. Pro tyhle ženy je ta práce život –
musí být“(Eliška). Rodinu zde v souvislosti s kariérou označuje přímo jako „břemeno“ a
pokud se žena chce věnovat kariéře vnímá absenci rodiny jako „oběť. Její tvrzení tak
potvrzuje existenci stereotypu neslučitelnosti kariéry a péče o rodinu.

5.5 Očekávání plánovat strategii kombinace kariéry a péče
Problém kombinace práce a rodinného života se prolíná všemi rozhovory, a jak
lze vyčíst z předešlých výpovědí, ženy toto téma velice silně vnímají. Na problematiku
nahlíží z různých úhlů a podle toho plánují strategie, jak v budoucnu budou postupovat,
aby mohly skloubit práci s rodinou. Kombinace práce a péče je tedy zásadním tématem,
které se objevuje ve výpovědích.
„Neumím si to moc představit sladit kariéru s dítětem. Třeba v dnešní době, jak
se to vnímá. V jakým věku je tak vhodný udělat si dítě. Do 30 bych chtěla mít první dítě,
ve 26 dostuduju. Čas pro to založit rodinu, najít si chlapa a prostor na kariéru“ (Anna).
V této oblasti se v rozhovorech vyskytovala různá očekávání možnosti
zabezpečení dětí jak před nástupem do školy, tak i mladších tří let. Respondentky vnímají
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své budoucí strategie složené ze tří kategorií možností zajištění péče o dítě: (rodina –
partner, státní péče, soukromá péče). Čtvrtou kategorií by mohla být možnost zkrácených
úvazků, avšak k té se respondentky ve výpovědích moc nevyjadřují.
Jako první možnost při kombinace práce a péče považují účastnice rozhovorů
zapojení partnera do rodinného života. Zásadním pro ně tak je aktivita partnera, jak přímo
v oblasti péče, tak ve finanční podpoře rodiny v případě ženy na rodičovské dovolené.
Výpovědi Karolíny a Anny to dokazují, avšak tyto respondentky nemají žádného partnera
se kterým by tuto možnost diskutovaly.
„Účast partnera si představuju dost aktivně teda anebo ať je doma. Nebo ať
vydělává tolik peněz ať můžu bejt doma já.“(Karolína)
„Myslím, že takhle ty rodiny normálně fungujou, chlap muže dovíst děti do školky
a tak.“ (Anna)
Karolína uvedla také možnost pomoci od prarodičů dítěte, avšak vzápětí narazila
na problém ještě pracujících prarodičů z důvodu pozdního odchodu do důchodu.
Další kategorií plánovaného zajištění péče o dítě je využití státní péče. O této
možnosti nejsou mladé ženy z tohoto výzkumu moc informovány a téměř všechny si pod
sociální politikou a státními zařízeními péče o děti nepředstavily ani školky, přestože se
o nich zmiňovaly. Až po dodatečném upozornění na tato zařízení si uvědomily jejich
existenci a běžné využívaní, avšak se státem si je nespojily. Mateřské školy plánují využít
všechny respondentky, avšak pochybovaly o jejich dostupnosti. Co se týče jeslí, téměř
polovina žen ani nevěděla o možnosti využití tohoto zařízení a vnímají je jako kapacitně
i lokálně nedostupné. „Z doslechu vím, že je těžké se do nich dostat, je o ně veliký zájem,
a to i o soukromé školky/jesle. Je nedostatek školek a jeslí.“ (Štěpánka)
Poslední možnost, kterou ženy zmiňují často a jsou o ní celkem dobře
informované, je soukromá péče. Ať již v podobě chůvy, soukromého zařízení či v podobě
firemních školek nebo „baby office“. O firemních školkách mají respondentky větší
přehled než o státních zařízení, vědí, zda jejich firma či jiná organizace takovou možnost
poskytuje „(…) některé společnosti či organizace konkrétně třeba naše škola založila
firemní školky, což je taky jedna z výhod pro skloubení“ (Pavlína) a Karolína se o
takovouto možnost dokonce aktivně zajímá ve své firmě „Jsou i firemní školky, to má
málo firem, ale je to strašně super věc, to jsme v práci navrhovali“(Karolína). Vědí však
i o jiných možnostech, které firmy nabízí, jako například Monika „slyšela jsem, že firmy
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mají třeba chůvy a podobně a můžeš je tam nechat pohlídat, nebo extra placený dny volna,
když máš nemocné dítě“(Monika). V souvislosti s očekáváním vysoké profesní pozice a
nadstandardního mzdového ohodnocení se některé respondentky nebrání také možnosti
najmutí soukromé chůvy. Avšak stále tuto možnost neberou jako úplnou samozřejmost,
jak potvrzuje Karolínina výpověď „Nebo když budeme mít hodně peněz, tak někoho si
najmout na hlídání. Jenže to máš pro někoho další plat z vlastního. To v Česku ještě není
moc běžný“(Karolína).

5.6 Očekávání diskriminace z jiných důvodů nežli mateřství
Přesto, že se účastnice rozhovorů k tématu diskriminace mnoho nevyjadřovaly,
objevovalo se v každém z rozhovorů už z důvodu otázky položené na tuto problematiku.
Tyto mladé ženy vědomě necítí, že by se při postupu na manažerské pozice mohly setkat
s jinou diskriminací nežli z důvodu mateřství. To dokazuje výpověď Anny, která považuje
mužské a ženské příležitosti za rovné „Nemyslím si, že to je dáno pohlavím. Vidím i ve
svém okolí, že když je ženská šikovná, tak to je jedno, že je ženská“ (Anna).
Po následném zamyšlení však některé respondentky, uvedly jisté pochyby, přesto
si myslí, že když ženy o pozice budou usilovat, mohou jich bez větších problémů
dosáhnout. „Asi jo, nějaká diskriminace tady je a jsou tu předsudky. Ale myslím si, že
když si někdo může jít za tím, tak to dosáhne a když ženy vyvinou stejné úsilí, tak toho
dosáhnout“ (Monika). Jak již bylo zmíněno, Anna nepociťovala, že by se vyskytovala
nějaká diskriminace, avšak zároveň zmínila téma nerovnoměrného zastoupení žen a mužů
ve firmě, v které pracuje, a zároveň diskriminaci nevyloučila a podmínila typem
zaměstnavatele. „Nesetkala jsem se s tím, ale je to asi typem firmy, ale třeba u nás je tam
hodně žen v auditu. I když na manažerských pozicích jsou paradoxně ti chlapi“ (Anna).
Eliška byla o tomto tématu více informována a ze svého pohledu vnímala
diskriminaci jako problém, který se vyskytoval dříve (nespecifikovala kdy). V dnešní
době vnímá bariéry lehčeji prolomitelné. „Myslím si, že to povyšování žen, přes ten glass
ceiling, že dneska to už jde. Dřív to ale určitě bylo“(Eliška). Podobný názor projevovala
také Karolína: „Rozhodně je těch manažerek mnohem míň. Ještě nedávno jsme měli
v managementu jenom chlapy“(Karolína).
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ZÁVĚR
Cílem práce bylo zjistit, jak situaci žen v manažerských pozicích vnímají
studentky managementu jako aspirující manažerky. Prozkoumat, jak vnímají své šance
dosáhnout řídících pozic, jak plánují kombinovat kariéru a rodinu a zda vědí o opatřeních,
která tomu napomáhají. Informace, ze kterých jsem čerpala, vyšly ze sedmi provedených
rozhovorů se studentkami managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Nevycházela jsem z žádných explicitně stanovených hypotéz, které bych pomocí
výzkumu verifikovala. Zásadní zjištění však z rozhovorů vyplynula a pomocí repertoárů
očekávání žen aspirujících na manažerské pozice se mi podařilo určit hlavní témata, která
se v rozhovorech vyskytovala a značila tak postoje a názory účastnic rozhovorů.
Cíle práce byly naplněny s následujícími výsledky, které prezentují hlavní
zjištění. Role ženy je složena ze dvou důležitých rolí, jak role mateřské, tak i kariérní.
Studentky obě tyto role vnímaly jako podstatnou součást života. Interpretace hlavních
témat pomocí repertoárů mi odhalila zásadní očekávání těchto mladých žen, které se na
obě role, jak mateřskou, tak kariérní, teprve připravují.
Repertoár budování kariéry odhalil profesní cíle a touhu po kariérním postupu
vysokoškolsky vzdělaných žen. Aspirace na kariérní postup lze vysledovat z důrazu
studentek na získávání pracovních zkušeností v oboru při studiu a jejich intenzivního
zapojení na trhu práce. Tyto kroky volí racionálně a sledují tak budoucí výhodu oproti
ostatním v postupu v zaměstnanecké hierarchii. Repertoár očekávání založit rodinu a
pečovat o děti zahrnuje touhu účastnic rozhovorů po mateřství. Přestože se jejich
představy o konceptu mateřství významně liší, některé vnímají potřebu být s dítětem
doma v jeho ranném věku. Tyto plány mohou být ovlivněné společenskou normou a
přístupem české společnosti péči o dítě jako zásadní a často výhradní povinností ženy.
Jiné ženy zas očekávají brzký návrat do pracovního procesu z důvodu postrádání
zaměstnaní. Repertoáry očekávání diskriminace pak odhalily obavy žen z nerovného
přístupu do manažerských pozic v porovnání s muži. Bariéry vstupu na manažerské
pozice z jiných důvodů, nežli je mateřství sice vnímají jako stereotypy, avšak myslí
pozitivně a věří, že v dnešní době jsou již často překonané a že pokud žena vyvine stejné
úsilí jako muž má stejnou šanci na kariérní postup. Obavy týkající se možnosti budování
kariéry však spojovaly především s mateřstvím. Vnímají tendenci zaměstnavatele
preferovat muže z důvodu předpokládané menší pravděpodobnosti odchodu na
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rodičovskou dovolenou, či diskriminaci žen z důvodu pečování o dítě. Repertoár
harmonizace rodinného života s kariérou odhaluje očekávané komplikace spojenými se
zajištěním péče o dítě v případě návratu do zaměstnání, či pochybováním o tom, kdy je
vhodná doba založit rodinu. Ženy vnímaly různé možnosti, avšak všechny považovaly za
těžko dostupné (školky, jesle, soukromé služby) či složitě organizovatelné (partner,
prarodiče). Nevyhneme se tedy zamyšlení, zda stát doopravdy svými opatřeními
systematicky podporuje mladé ženy, a to jak v kariéře, tak i v mateřství. Konflikt těchto
dvou rolí v životě ženy tak může způsobovat situaci, kdy žena musí volit mezi založením
rodiny (případně dalším dítětem) a kariérou. Repertoáry se ve výpovědích prolínají a
představují tak kombinaci přístupů žen k různým životním tématům, která se ve výzkumu
objevují.
Výzkum byl omezen především podobnou sociodemografickou situací žen, která
však dle mého názoru plyne ze specifik této skupiny. Vzhledem k tomu, že se výzkum
týkal především jejich plánů a hypotetických situací, nebyly účastnice rozhovorů tak
sdílné, jak by bylo v případě tohoto tématu potřebné. Jednalo se však o aktuální postoje
a názory na problematiku, se kterou se pomalu setkávají nebo teprve budou setkávat, a
tudíž šlo tento nedostatek očekávat.
Respondentky často v průběhu rozhovorů projevovaly neinformovanost o státních
opatřeních a možnostech, které stát nabízí. Bylo by tedy zajímavé zabývat se otázkou,
zda stát dostatečně informuje a propaguje opatření rodinné politiky. Dalším tématem,
které by si jistě zasloužilo více rozvinout je pozitivní vnímaní přístupu do manažerských
pozic aspirujícími manažerkami a například proměna názorů těchto žen v čase.
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Přílohy
Otázky pro rozhovor.
Zahřívací otázky:
Řekněte mi prosím nejdříve něco o sobě, Váš věk, obor studia, případné pracovní
zkušenosti, rodinná situace (stav, partner, děti apod.)
Jak vypadá rodina, ve které jste vyrůstala? Jak vnímáte vliv Vaší rodiny na Vaše
budoucí profesní uplatnění?
Povězte mi něco o svých plánech po škole?
Studium:
Proč jste se rozhodla pro studium managementu?
-

Rozhodla jste se sama?

-

Proč jste se rozhodla pro tento obor a co od něj očekáváte?

Kariéra:
Je pro Vás kariéra důležitá?
-

Proč ano/ne?

Jak si představujete vstup na trh práce?
Jaké jsou Vaše profesní cíle?
Co si myslíte, že je charakteristické pro manažerskou pozici?
Vnímáte nějaké překážky v postupu na vedoucí pozice?
-

Jaké?

-

Proč je tak vnímáte?

-

Myslíte, že je to běžné?

Setkala jste se již v práci s nějakými bariérami?
-

Jakými?

-

Jak jste to vnímala a řešila, jak to celé probíhalo (aktéři, jak k tomu došlo, jak
si to vysvětluje, jak se to vyřešilo, co bylo výsledkem a jak to hodnotí teď?

Mateřství:
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Plánujete děti?
-

Kdy a kolik?

-

Jak si představujete založení rodiny?

Máte představu, jak skloubíte rodinný život s kariérou?
-

Přemýšlela jste o tom někdy?

Sociální politika:
Víte o nějaké politice nebo opatření (třeba i v konkrétní firmě), která podporuje
ženy na vedoucích pozicích?
Víte o nějakých opatřeních, která usnadňují skloubení rodiny a kariéry?
-

Jaká to jsou?

-

Jak je vnímáte?

Využila bystě některá a jak?
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