Přepisy rozhovorů

Respondentka Sandra

o Co se Vám vybaví, když se řeknou nerovnosti mezi muži a ženami:
Různé platy. To je prostě první, co se mi tak vybaví. Mám přehled, protože dělám v HR,
jaké platy mají ženy a jaké muži. U nás ve firmě to nerozhodovalo, kdo je chlap a kdo je
ženská, spíše ženská startovala na nižším platu než chlap. Chlapi si prostě častěji říkají o
zvýšení platu, jinak pohrozí že půjdou jinam. Tak se jim to dá no a ženské nic, protože si
neřekne.
Já jsem si za 11 let nikdy neřekla o zvýšení platu. Dělo se to automaticky, šéf se snažil
dorovnávat platy, ale chlapi si říkali prostě častěji, takže ženská zůstala na stejné úrovni, dokud
někdo nepřišel a ten plat jí nezvedl.
o Co Vás napadne jako první, jako pomyslná bariéra, kterou má skleněný strop vůči
ženám na trhu práce
Když budu mluvit za sebe, tak je to to, že já nemám absolutně žádné ambice já nechci stoupa
výš, já nechci mít větší zodpovědnost. Já bych naopak si chtěla dělat svojí práci a aby si mě
ostatní nevšímali.
Pokud se ptáte obecně, tak rozhodně děti. Pořízení si rodiny prostě. Pořád strkají na první
místo ty vztahy a tu rodinu a ty svoje osobní věci a pak jde práce absolutně stranou. Vidím
to u svých kamarádek, které se ani nevrátily na vedoucí pozice po tom co si pořídily děti.
o Popis životní trajektorie jejímž koncem byla manažerská pozice
Všechno to byly spíš asistentské pozice, první jsem byla v bance, tam jsem zjistila, že
nesnáším lidi. Pak jsem byla různě asistentka, všude možně. Pak jsem šla dělat nějakou větší
administrativu, pak projektová asistentka. Pak jsem si získala hodně důvěru šéfa a když odjel
třeba na dovolenou, tak jsem ho zastupovala. Musela jsem sem tam rozhodovat a nést
zodpovědnost a tam poprvé jsem si čuchla k managementu. A pak jsem začala uvažovat, že
bych někdy něco většího. Neměla jsem ale skoro žádné ambice, nějak jsem se nehnala.

No pak mi kamarádka dohodila další banku a tam byl šéf, který mě moc mile překvapil,
protože jsem si řekla nějakou výši platu a on mi dal asi o 20 % víc. Říkal, že mají prostě platy
stanovené a že dorovnává. A to tam táhneme dodnes, jen můj skvělý šéf odešel a teď máme
nového a jak vidím v HR, tak už to neplatí tak jako dřív.
No a pak to přišlo prostře přirozeně, byla jsem v HR a pak jsem měla víc a víc úkonů, pak jsem
byla jmenovaná zástupkyní vedoucí HR a pak se nadřízená mého nynějšího oddělení
vrátila do Německa a připadlo to na mě. Já to nechtěla, řekla jsem, že to bude jen dočasně,
než někoho najdeme. Noa dopadlo to tak, že po půl roce jsem dostala smlouvu a jsem tam
doteď. Už je to 11 let.
o Vy jste teda nikdy nechtěla být na manažerské pozici?
Ne bylo mi to prostě nabídnuto. Nastrkali mě do toho, řekli že to bude jen dočasně, než
někoho najdeme a po půl roce řekli, že už nikoho nehledají, že mi to jde dobře a že to prostě
budu dělat dál. Noa já jsem kývla teda. Mám naráz oficiální zodpovědnost a je to něco jiného,
než když děláš někomu zástupce. Můj bývalý šéf, v něm jsem měla osobní koučing a vždy mi
poradil a pomohl. To byl jeden z důvodů, proč jsem teda do toho šla, protože jsem měla oporu.
To mi třeba teď chybí, protože nemám nikoho, s kým bych se šla poradit. Takže já jsem do toho
prostě byla víceméně nastrkaná a že bych se nějak drala dopředu to ne. Ostatní manažeři,
muži, si třeba po pár letech si říct o zvýšení platu… mě to ani jednou nenapadlo. Mám pocit,
že za to, co dělám, tak dostávám adekvátní peníze. Sama bych si o to říct nešla prostě. Jestli
má někdo pozic, že práci dělám líp a zasloužím si to, tak ať mi ty peníze dá sám. No jsme ale
asi my ženský, že jsem moc skromný v těchto věcech, ne všechny samozřejmě, ale většinou
no. Proto si myslím, že máme ty menší platy, protože se o ně nepereme prostě.
o Co je pro Vás klíčové v novém zaměstnání
Náplň práce a to, aby mě to aspoň trošku bavilo. Abych nešla někam do práce, kde bych si
říkala: ježiš já vlastně ani trošku nevím do čeho jdu. To jsem udělala kdysi a dneska už bych to
asi neudělala. To bylo, když jsem dělala projektovou manažerku, to jsem vůbec nevěděla, co
budu dělat a nebavilo mě to pak prostě. Nejdůležitější je potom taky nadřízený se kterým
spolupracuješ, na druhou stranu sama vidím, že může být vyhozen ze dne na den, jako můj
bývalý šéf. Třeba jsem zjistila, že peníze už pro mě nejsou to nejdůležitější kritérium.

o Během kariérního postupu, objevily se nějaké konkrétní negativní zkušenosti
s personalisty, nebo s lidmi co Vám nabízeli práci?
Ne nic, fakt musím říct, že jsem vždy narážela na férovost. Já jsem nikdo moc po pohovorech
nechodila a když mi někdo sám od sebe nabízel práci, tak se ke mně choval slušně. Nemůžu
říct, že bych teda měla nějaké negativní zkušenosti, ale co vím teďka tak, teď se trh práce změnil
tak, že vlastně třeba my jsme jedni z mála, kdo si zve lidi na osobní pohovory. Teď je takový
trend, že chodí hromadné emaily, že když se do 14 dní neozvou, tak ať to berou jako zamítnutí
anebo se neozvou vůbec jako. Ztrácí se hodně ten osobní kontakt.
o Myslíte si, že by role muže a ženy měly být rozděleny stejně tak, jak tomu bylo
dříve v tradiční společnosti?
Ano. Protože teď je to totálně zdegradované všechno. My ženské se snažíme vyrovnat
chlapům, chlapi už nám nedostačují, furt mají pocit nějaké degradace a že my si uděláme
ty poličky a tak dál. Neříkám, že je špatně, když ženská něco málo udělá a chlap zase něco
uvaří, ale kam se to šroubuje dneska, tak to je už nemocný. Mělo to něco do sebe, když ta
společnost byla rozdělena, že chlap se staral o rodinu, živil je, nosil peníze, opravoval
barák a tak dále a ženská dělala to zázemí.
o Takže si myslíte, že i manažerské pozice by měli spíše zaujímat muži?
Ne tak to ne. Naopak si myslím, že kdyby tam byli jenom chlapi, tak ti se v životě
nedomluví. Naopak ta ženská se snaží dobrat se nějakého výsledku, takže ta, když jim to
naruší a minimálně jim tam trochu rozbije to jejich mačistické chování, tak to rozhodně
k něčemu je. Třeba ještě u nás v bance ještě nedávno měli chlapi manažeři jeden z ročních cílů,
které měli splnit, tak to, aby měli v týmu nějaké ženy. Měli prostře dosadit do vedoucích
pozic určité procento ženských, takto se třeba v Německu, kde máme další pobočku dostala
spoustu žen na vedoucí pozice. Bylo to prostě málo těch žen tam a sami viděli, že je to
k něčemu. Chlapská společnost se totiž mezi sebou jen málokdy domluví. Ženská to tam
vždy zaprvé rozbije a za druhé se vždy snažíme dobrat se nějakého výsledku a ne, že se
tam jen ega chlapů bijou do prsou, prostě já mám pravdu, né já mám pravdu a tak. I u nás na
poradách to jde vidět, že když tam jsou ženské, tak chlapi prostě trochu jinak jednají. Když
jsem tam jednu dobu bývala jako žena sama, tak to bylo hodně těžké. Teď je nás tam víc

a máme jedna v druhé oporu. I když ta druhá třeba nemá pravdu a je to otázka toho
ženská x chlap, tak se za sebe většinou postavíme. Kopeme jedna za druhou, protože
chlapi jsou občas takoví, že už nás berou jako chlapi a už musíš být ty tvrdší, aby ses
prosadila.
o Myslíte si teda, že je těžší něco prosadit v kolektivu mužů?
Jo rozhodně. Jako kdybych používala, jak se říká ženské zbraně, tak je to asi jednodušší,
nicméně to já neumím, já je spíš po těch letech okřiknu a utnu je a oni už ví, že nemá cenu se o
tom už bavit.
o Setkala jste se osobně s nějakými nerovnosti na trhu práce?
V této firmě bych řekla, že ne. Pokud pominu nynější firmu, tak defakto v každý předešlé byla
nějaká žena ve vedoucí pozici. U nás ve firmě si nemyslím, že by byli ženy obecně ženy
diskriminovány, ale je pravdou, že jsou u nás jednotliví manažeři, kteří ty ženy
diskriminují. Šlo o případy kdy, ženy byli stejně dobré jako chlapi, ne-li lepší, ale ten člověk
je ohodnocuje menším platem a my ho musíme na to upozorňovat a v momentě kdy
povyšoval, to bylo, když měl nominovat nějaký počet lidí na lepší pozici, tak tam neměl
jedinou ženu. Nevím jeho důvod, nikdy jsem se ho na to neptala. Víme prostě, že u něj to takto
probíhá, zapomíná na ty ženy, co v týmu má a celkově i bere míň žen do stavů.
o Vnímáte v zaměstnání nějakou soutěživost ze stran mužů?
No jasně. To je jejich nátura. Když bych to měla uvést na příkladu, tak jsem měla s mým
bývalým šéfem hezký vztah, byli jsme si navzájem nápomocní a mohli jsme se na sebe
spolehnout. Dost jsme se navzájem podporovali a ostatní manažeři dost žárlili.
Chlapi se tě vždy prostě snaží o něčem přesvědčit, o té jejich pravdě, kterou prostě mají a
přes to nejede vlak. Ženy tohle nedělají, ty pokládají otázky a snaží se dobrat nějakého výsledku
a snaží se ti navrhnout různé řešení, pokud nesouhlasíš s jedním, tak ti dají druhé, třetí, čtvrté a
tak dál.
Jinak si ale nemyslím, že by se mnou nějak soutěžili, pokud teda nešlo o ty osobní vazby se
šéfem, protože si mysleli, že z toho mi plynou nějaké výhody, ale nebylo to tak. Byli jsme
proste jen kamarádi.

o Jaké faktory podle Vás ovlivňují pozitivně kariéru žen na trhu práce?
Obecně to podle mě mají jednodušší hezké holky. Taky když je žena dravá a má ostré
lokty, tak je to pro ni rozhodně lepší.
o Jaké faktory podle Vás ovlivňují negativně kariéru žen na trhu práce?
No, jelikož se už zaměstnavatelé nemůžou ptát na rodinný stav a děti, tak bych uvedla jako
první věc věk. Setkala jsem se třeba s tím, že když jsme měli na pohovoru jednu ženskou, tak
naše personalistka řekla: No ta nedávno změnila jméno, ta se vzdala a bude chtít mít brzo
děti. Lidé automaticky spojují takové věci, prostě, když my ženy jsme v nějaké určité věkové
skupině, tak lidé automaticky předpokládají, že buď se snažíš o dítě, nebo se budeš snažit.
Pak když přijdeš a oni uvidí, že máš prstýnek, tak automaticky zas předpokládají, že budeš
upřednostňovat rodinu a na práci nebudeš mít čas. Třeba moje sestra mi řekla, že na
pohovoru dostalo spoustu holek přednost před ní, protože ona ty děti už má, přiznala je
na pohovoru a už jí rovnou řekli, že potřebují někoho, kdo bude více časově flexibilní,
aniž by tušili, jak to má.
o Myslíte si, že je obecně nějaký faktor na trhu práce přeceňován?
Z mého pohledu je to teda ta vysoká škola, protože si myslím, že to není tak podstatné. Já si
třeba nevybírám zaměstnance podle toho, jestli mají titul. Pro mě to není ukazatel. Naopak se
mi líbí, když se dokáží prosadit a nabýt si ty zkušenosti prací.
o Myslíte si, že je obecně nějaký faktor na trhu práce podceňován?
Rozhodně zkušenosti, protože dneska chce každá firma levné lidi. I u nás se třeba už vezme
spíš komunikativní člověk, ale který ale nemá do oboru žádné zkušenosti. Rozhoduje, že je
levný, ale pak nic moc neumí. Třeba zase moje ségra, ta chodila po pohovorech, které se týkaly
marketingové pozice, měla s tím zkušenosti, ale na pohovoru jí řekli, že raději vezmou
levnějšího člověka, kterého si samy vychovají a nebude mít v uvozovkách ty zlozvyky a
nebude chtít ani tolik peněz, protože je nováček.

o Jaká je Vaše role při rozhodovacích procesech ve firmě?
Adekvátní. Teď je to prostě firma dvou mužů. Když tam byl předešlý šéf, tak dřív moje
rozhodovací role byli mnohem větší. Vždy jsem si svoje stanovisko dokázala obhájit, ale na
druhou stranu jsme se ve většině případů vždy shodli, tak on neměl důvod na můj názor nedat.
Teď razím takové to, že dělám, co se mi řekne, protože nynější šéf nevěří skoro nikomu,
vše si stokrát uvěřuje u jiných lidí. Teď teda svoje postavení vnímám, že jsem na nižší úrovni
než jiní, ale tohle už prostě není o firmě, ale o člověku, který na mě nedá a nevěří mi.
o A pokud odhlédneme od šéfa, tak Vaše postavení mezi ostatními manažery?
Myslím si, že jsem na zhruba průměrné úrovni s těma ostatníma. Prostě je to srovnatelné.
o Výhody manažerské pozice?
Plat, ty rozhoduješ a ostatní dělají to co ty rozhodneš a jinak žádné nevidím.
o Nevýhody
Zodpovědnost, kterou máš za všechny tvoje podřízené, neustálý stres, neodpočíváš ani o
víkendu, protože ti pořád jede ta hlava a ty na to pořád myslíš, jestli se něco zapomnělo udělat
a tak. Spíš spatřuju nevýhody než výhody teda. Úplně upřímně pokud někdy budu měnit
práci, tak už to asi nebude manažerská pozice. Chci být sama zodpovědná za svou práci, a ne
za jinou, cizí.
o Shrnutí všech genderových nerovností, které na trhu práce spatřujete?
Diskriminace kvůli dětem, horší platové ohodnocení, chlapi si vybírají chlapi už jen
z principu, věk – preferují se spíše mladší.
Co se mě týče, tak si myslím, že já budu jednou diskriminovaná kvůli tomu, že mám
zkušenosti. Nemám ambice, chci si jen v klidu dělat nějakou administrativu v budoucnu, ale
oni mě tam nebudou chtít, protože si budou myslet, že je v budoucnu ohrozím, protože jsem
v minulosti byla vedoucí a určitě chci i dál a že mám ambice… já je ale nemám.

o Nejpalčivější nerovnost z Vašeho pohledu?
Nevím žádnou, která by mě nějak extra pálila. U mě je to asi trochu jiné, že já to nejspíš
nevidím. Plno žen mi vypráví, co se jim vše přihodilo a já, jak nemám ambice a nejsem
soutěživá, tak mi na tom moc nezáleží. Možná jsem někdy něco zažila, ale já to prostě
nevnímám.

Respondentka Lucie
o Co se Vám vybaví, když se řeknou nerovnosti mezi muži a ženami:
Peníze a prostě finanční nerovnost. Pracovala jsem dřív ve firmě, která srovnávala
platové možnosti žen a mužů a viděla jsem to na reálných datech. Taky ze svojí zkušenosti
a zkušeností kamarádek a žen kolem mě to mám potvrzeno několikrát.
o S čím máte spojen pojem skleněný strop?
Pracovní příležitosti pro ženy versus pracovní příležitosti pro muže.

o Popis životní trajektorie jejímž koncem byla manažerská pozice
Studovala jsem na Masarykově Univerzitě na ekonomické fakultě. Škola mi přišla jednoduchá,
tak jsem už od začátku měla práce do oboru. Od 20 let jsem teda už měla relevantní praxi.
Jela jsem pak na čas studovat do Kanady, kde jsem zjistila, že existuje i jiný přístup k učení, a
hlavně k lidem a že se to dá dělat jinak a líp. Když jsem se vrátila, tak jsem zkusila navíc
studium na právech, ale to jsem nedokončila, protože jsem zjistila, že to není nic moc pro mě.
Založili jsme si s kamarády vlastní start-up, kde jsem se věnovala marketingu. Když jsem
dokončila školu, tak jsem šla do práce na plný úvazek, kde jsem se už zaměřila primárně jen na
marketing. Postupně jsem se vypracovala na specialistu a pak jsem se přestěhovala do Prahy.
Až v Praze jsem rovnou nastoupila na manažerskou pozici. Bylo tady víc příležitostí a
větší otevřenost novým věcem. Tam jsem byla až do doby, než jsem otěhotněla a po
šestinedělí už jsem začala znova pracovat, ale na dálku. Oficiálně jsem momentálně na
rodičovské, ale na IČO dělám manažerskou pozici v jiné firmě. Manžel je momentálně doma
na poloviční úvazek na rodičovské dovolené s naší 18 měsíční dcerou.
o Proč jste se rozhodla pro hledání nové práce, kterou momentálně vykonáváte?
Chtěla jsem si to vyzkoušet, poprvé mám pod sebou velký tým lidí, zhodnotila jsem taky, že už
mám na to dostatečné zkušenosti a chtěla jsem jít výš.

o Co je pro Vás klíčové v novém zaměstnání
Částečná možnost práce z domu, abych mohla trávit nějaký čas doma s dcerou a zároveň
umožnit manželovi na částečný úvazek pracovat. Potom jsem měla hodinovou sazbu, pod
kterou jsem nebyla ochotná jít, takže peníze a dostatečná flexibilita. Taky byl pro mě stěžejný
zajímavý projekt, kterému jsem se měla věnovat, takže aby mě to zaujalo a bavilo mě to.
o Během kariérního postupu, objevily se nějaké konkrétní negativní zkušenosti
s personalisty, nebo s lidmi co Vám nabízeli práci?
Ano objevily se. Vyloženě negativní jsem měla jednu, která mi byla dost nepříjemná. Byla to
paní personalistka, která se mě zeptala, jak to mám časově a já jsem jí upřímně řekla, že
mám doma malé dítě, ale že práci hledám na celý úvazek, protože je doma manžel, jen
chci sem tam pracovat z domu. Noa paní mi na to řekla, že nemám šanci tu práci
zvládnout, protože mám malé dítě. Já jsem se jí to snažila vysvětlit, že manžel je doma a
já chci pracovat na plný úvazek pouze s podmínkou home officů. Znovu mi odvětila, že
bych tu práci prostě nezvládla.
To bylo hodně nepříjemné, protože pochybuju, že kdyby tohle řekl muž, že jeho žena se doma
stará o dceru a on chce pracovat na plný úvazek, tak že by mu řekla to, co mně, že by to nezvládl.
Ani by ji to nenapadlo říct.
o Jak jste zareagovala na tuto situaci?
Moc jsem nevěděla, co na to říct, a to jsem jí taky řekla. Byla jsem dost zaskočená. Pak jsem
řekla, že se teda asi nedomluvíme a ukončila jsem to. Nicméně jsem pak psala článek o tom,
jak jsem hledala práci a tuto zkušenost jsem tam uvedla, a to se všemi informace a teda i
o konkrétní firmě, kde jsem označila jejího šéfa, který je shodou okolností můj známý. O
pohovoru však neměl ponětí, protože tohle není můj styl. Doufala jsem hlavně v to, že se to
nějak změní a nebude se to opakovat, to byl můj primární zájem, proč jsem to napsala tak
konkrétně. Ozvali se mi zpět a moc se mi omlouvali. Dokonce mi volala i sama dotyčná
paní s tím, že to tak nemyslela a že si je vědoma své chyby a omluvila se mi. Myslím si, že
v budoucnu se tomu už vyvarují.

Další, s čím jsem se ještě setkala bylo ještě když jsem odcházela na mateřskou z předešlé
firmy, kde jsem pracovala. Při odchodu jsem seděla se šéfem a jeho personalistkou a řekla
jsem, že chci pracovat na dálku, a to jak do porodu, tak po něm. Chtěla jsem aspoň na
pár hodin týdně zůstat v tom pracovním procesu, a tak jsem jim to taky řekla. Paní
personalistka se mi regulérně vysmála a řekla, že už viděla tolik žen, která jí říkaly, jak
moc chtějí pracovat po porodu a že žádná to ještě nikdy neudělala, a proto nevěří tomu,
že já jsem nějaká výjimka. Já jsem ale byla.
o Myslíš si, že by role muže a ženy měly být rozděleny stejně tak, jak tomu bylo dříve
v tradiční společnosti?
Myslím, že pokud to tomu páru vyhovuje, tak proč ne. Nevidím na tom nic špatného, ale
jen pokud jsou s tím oba dva v pohodě. Znám ženy, které se na to, že budou doma těší celý
život, užívají si to a jsou za to rády. Prostě jim to tam vyhovuje a každému vyhovuje něco
jiného.
U nás to třeba ale bylo tak, že manželovi chyběl čas s dcerou, a protože jsme vydělávali stejně,
tak jsme se rozhodli, že se vyměníme a bude zase doma on.
Obecně tady samozřejmě hrají roli peníze v domácnosti, protože je logické, že ten, kdo
vydělává více tak svou práci nebude opouštět.

o Setkala jste se osobně s nějakými nerovnosti na trhu práce?
Co se týká těch peněz, tak já nemůžu říct, že vím, že mi někde dají míň peněz, protože jsem
žena, nebo mi nedala pozici proto, protože jsem žena. Faktem ale je, že kdekoliv jsem
pracovala a podívala jsem kdo sedí v nejvyšším managementu, tak to vždycky na 80 %
byli muži a ženy zastávají v managementu téměř vždy vyšší pozice v HR, marketingu,
financích. Neviděla jsem nikdy technickou ředitelku, nebo ženu jako hlavního šéfa celé
firmy. Takže jako nerovnost na trhu práce vidím hlavně v zastoupení žen ve firmách.
o Co z Vašeho okolí?
Když jsem vydala ten článek, tak mi začalo psát hrozně moc žen s tím, s čím se setkaly ony.
Většinou to mělo mnohem horší charakter než to, co se stalo mně. Jedna žena mi napsala, že

je personalistka a že měli kolegyni, která v podstatě zásadně nepřijímala ženy. Například
z důvodu, že těm ženám bylo před třicítkou, nebo těsně po ní a objevili se poznámky, že ji
nechtějí, protože je velká pravděpodobnost, že bude mít děti. Ale když tam zase byla žena,
která byla starší a děti neměla, tak tam byl argument, že je já přes 40 a nemá děti, tak je
pravděpodobně mít nemůže a tím pádem má nějaký zdravotní problém a bude pořád u
doktora a bude se snažit otěhotnět. Vůbec je nenapadlo, že to mají doma třeba jinak zařízené,
že třeba jako v mém případě bude doma muž.
o Vnímáte v zaměstnání nějakou soutěživost ze stran mužů?
Vnímám to, třeba u nás v managementu, že někteří muži berou docela těžce, že žena dosáhla
na stejnou pozici jako oni. Snaží se pak být o to tvrdší na ženy, aby si prosadili, že tam
mají svoje místo. Narazila jsem na to, že se ke mně chovají tvrději než ke svým mužským
kolegům. Podle mě se toho trošku bojí, cítí se trochu ohroženi, protože je to pro ně nezvyklé,
že jejich ego může být zastíněno nějakou ženou. Mě to potom taky nutí jednat tvrději, než
bych normálně jednala, musí být víc konfrontační, než bych sama chtěla.
o Zmínila jste, že shledáváte rozdíl v platech. Proč si myslíte, že ten rozdíl tady je?
Jedna věc je, že muži jsou sebevědomější a nebojí se si říct o vyšší plat. Žena si často řekne
o míň, že je rozpočet té firmy a proč by jí pak firma nabízela víc. Kývnou jí na nižší
poptávku, než je u nich standart. Muži to prostě zkusí si říct o vyšší a plat a ženy jsou v tomto
spíš opatrnější. Myslím, že je to nátura žen. Pokud by se ale každá firma chovala férově a
dorovnala požadavky žen, které jsou mnohdy nižší, než firma nabízí, tak by třeba takový
citelný rozdíl v platech nebyl.
o Jaké faktory podle Vás ovlivňují pozitivně kariéru žen na trhu práce?
Kvalitní vysokoškolské vzdělání. Když muž řekne, že nedokončil školu, protože šel podnikat,
tak je to bráno jako hrozně super a v pohodě. Naopak když to řekne, žena tak se už podle mě
za tím hledají jiné věci.
Dále pak samozřejmě rozhled, a to nejen v daném oboru. To se týká podle mě hlavně
v technologickém odvětví. Taky míra asertivity a sebevědomí.

o Jaké faktory to byly konkrétně u Vás?
Já jsem chtěla hrozně postupovat, měla jsem velké ambice a byla jsem hodně cílevědomá.
Nastoupila jsem do firmy a už po roce a půl jsem se rozhlížela, kam dál se můžu posunout.
Někdo by to mohl vnímat jako nestálost, ale já jdu podle sebe a pokud vidím, že jsem se už
naučila vše, co můžu a už spíš učím další lidi, tak chci někam, kde se zase neučím něco nového.
Teď už jsem v dané firmě na nejvyšší pozici v jaké být můžu v mém oboru, takže už chci jen
dělat svojí práci dobře a rozšiřovat svůj tým, který budu mentorovat.
o Uvažujete v budoucnu o nějakém dalším kariérním postupu?
Teďka si spíš myslím, že bych potřebovala zase o něco níž. Uvažuju, jestli management není
moc náročný, když mám tak malé dítě, takže z rodinných důvodů. Hodně mě ta práce
vyčerpává a nemůžu s dcerou trávit tolik času, kolik bych chtěla. Možná se vrátím do předešlé
práce, kde jsem nedělala manažerskou práci, dělala jsem ji jen částečně a měla jsem o dost
menší tým kolem sebe. Chci si teď trochu odpočinout na nějaké nižší pozici, než zase
vyrazím někam výš.
o Jaké faktory podle Vás ovlivňují negativně kariéru žen na trhu práce?
Děti. Lidé ženy s dětmi zvýhodňují, protože mají nějaké předpoklady, jak se to bude
vyvíjet, ale ne vždy je tomu tak. Můj případ to ukazuje jasně. Jsem schopná pracovat na plný
úvazek a zvládat manažerskou pozici, i když mi to lidé nevěřili. Nejsem jediná.
o Myslíte si, že je obecně nějaký faktor na trhu práce přeceňován?
Podle mě nejsou ženy nikdy přeceňované. Většinou jsou vždy podceňované.
o Myslíte si, že je obecně nějaký faktor na trhu práce podceňován?
Budu teď mluvit jen o ženách-matkách, protože ty jsou podle mě podceňované z důvodu
právě mateřství, a to právě v tom, kolik toho můžou zvládnout. Žena, která má doma dítě,
si většinou dokáže perfektně zorganizovat čas a je schopná pracovat na minuty a přesně ví ve
kterou denní dobu bude na jakém místě a co se bude dít. Má s dítětem nějaký časový plán a

jede podle něj. Je extrémně výkonná a umí si dobře zorganizovat práci, protože ví, že když dítě
spí, tak nemůže jít na kafé, ale musí makat, aby vše stihla.
o Jak vnímáte své postavení v dané firmě?
Dobré, myslím že na to, že jsem tam 4 měsíce, tak jsem si získala dostatečný respekt od svého
okolí tam. Sice ještě ne úplně všech, protože někteří tam jsou takoví mačo muži, kteří
potřebují, abych je přesvědčila a ukázal jim, jak jsem strašně skvělá. Jinak u zbytku firmy
si myslím, že mám pověst respektovaného člověka, který dělá dobře svojí práci.

o Výhody manažerské pozice?
Vyšší plat a to, že málokdy tě někdo kontroluje
o Nevýhody
Nevýhoda je, že té práce je hrozně moc, a ještě k tomu musím dohlížet na ostatní.
o Shrnutí všech genderových nerovností, které na trhu práce spatřujete?
Nižší platy žen na stejných pozicích, než mají muži. Těžký návrat do práce, protože pro ně
nejsou přichystány lepší podmínky, aby se mohli lépe po mateřské zapojit zpět do práce. Bylo
by lepší třeba víc sdílených a částečných úvazků, protože je těžké jít hned na plný, a navíc
k tomu stát tě ani pořádně nepodporuje a nějak nezvýhodňuje. Taky tím, jak je tady ta platová
nerovnost, tak není nijak podporováno to, aby zůstali doma třeba více muži, protože
obecně mají vyšší platy, tak z ekonomického hlediska jde teda spíše žena na mateřskou a
rodičovskou. Všude se spíš naznačuje, že by spíš měla být doma žena, vidím to na lidech a taky
třeba na blbých záchodem je obrázek přebalovacích pultů jen u dámských záchodů.
o Nejpalčivější nerovnost z Vašeho pohledu?
Podle mě ty rozdíly v platech.

Respondentka Katka
o Co se Vám vybaví, když se řeknou nerovnosti mezi muži a ženami:
Tak určitě to, že na manažerských pozicích je vždy víc mužů než žen. To je všude. Jsou tam
spíš obsazováni muži, protože nemají mateřské povinnosti. Nespěchají proto domů a můžou
mít víc času na práci.
Taky rozdílné platy, i když si myslím, že momentální situace na trhu práce je tak napjatá, a tak
moc chybí lidi, že už si nikdo nedovolí dávat míň. Myslím si, že to tak spíš bylo dřív, kdy bylo
víc lidí, kteří shánějí práci. Taky je plno auditů a přijde mi, že teď už ty platy tak moc rozdílné
nejsou. Třeba u nás ve firmě, to už tak není. To se ale teď, ale bavíme o řadových rolích. U
manažerů ty rozdíly podle mě jsou pořád. Když se zamyslím, tak vlastně i v předešlé firmě
jsme všichni věděli, že jediná žena, která byla mezi manažery, tak měla nižší plat než oni.
o Co Vás napadne jako první, jako pomyslná bariéra, kterou má skleněný strop vůči
ženám na trhu práce
Když nemá zkušenosti, tak logicky nemůže jít na vysoké pozice. Na druhou stranu, tak pokud
je má, tak ji podle mě může zabrzdit věk. Když je v nějakém věku, tak se tak nějak čeká, že
bude mít dítě, takže ji nikdo nezaměstná, nebo nepovýší, když bude vědět, že do roka odejde
na tři roky na mateřskou.
o Popis životní trajektorie jejímž koncem byla manažerská pozice
Studovala jsem na střední a pak jsem zkusila výšku, kterou jsem ale nedokončila. Člověk
musí mít disciplínu, nebýt líný, a to já bohužel jsem. Pak jsem měla hodně začátečnické pozice
asistentek a administrativa. Našla jsem si taky asistentku v jednom ženském časopise, ale
tak se mi moc nelíbil kolektiv, tak jsem odešla. Začala jsem se orientovat na recruitment a a
našla jsem si práci v jedné americko-indické firmě. Teda tvářila se jako americká, ale byla
indická. Tam se mi dost nelíbil přístup, bylo to tam rozděleno jakoby na kasty a taky ženy byly
na dost špatné pozici. Měla jsem tam z toho psychické problémy, bylo to hrozné, tak jsem
odešla. Pak jsem se přihlásila do nynější IT firmy a vzali mě. Pohovor byl o dost jiný, osobitý.
Sedla jsem si se šéfem a celkově to bylo super. Jsem teď moc spokojená.

o Během kariérního postupu, objevily se nějaké konkrétní negativní zkušenosti
s personalisty, nebo s lidmi co Vám nabízeli práci?
Ne nic, fakt musím říct, že jsem vždy narážela na férovost. Já jsem nikdo moc po pohovorech
nechodila a když mi někdo sám od sebe nabízel práci, tak se ke mně choval slušně. Nemůžu
říct, že bych teda měla nějaké negativní zkušenosti, ale co vím teďka tak, teď se trh práce změnil
tak, že vlastně třeba my jsme jedni z mála, kdo si zve lidi na osobní pohovory. Teď je takový
trend, že chodí hromadné emaily, že když se do 14 dní neozvou, tak ať to berou jako zamítnutí
anebo se neozvou vůbec jako. Ztrácí se hodně ten osobní kontakt.
o Myslíte si, že by role muže a ženy měly být rozděleny stejně tak, jak tomu bylo
dříve v tradiční společnosti?
Myslím si, že ne. Podle mě je důležitá ta role, představa toho, že by třeba můj partner zůstal
doma na mateřské dovolené, tak to bych si ho potom nemohla vážit jako chlapa. Co se týče
práce, tak jsem se několikrát setkala s tím, že ženy mají touhy být si rovny s muži, ale když
jí potom ten muž něco řekne, nebo jí nepodrží dveře, tak řekne, jak si to může ke mně chlap
dovolit, když já jsem ženská. Do práce si myslím, že by tohle nemělo patřit. Stejně tak nějaké
sexistické poznámky, práce by prostě měla být pohlavně neutrální. Pokud chce žena mít
vedoucí pozici, tak by neměl být brát ohled na to, že je žena a muž by se k nim měl chovat jako
k sobě rovnému.

o Setkala jste se osobně s nějakými nerovnosti na trhu práce?
Ano, jak jsem řekla, tak jsem předtím pracovala v jedné indické společnosti v Praze, kde ti
Indové na sebe měli nějaké vazby, často byli provázáni taky rodinnými vazbami, a i když já
jsem začátku pracovala třeba hodně přesčasy, protože jsem měla na starost celkovou
rekonstrukci procesů, tak se mi stalo, že šéf se jednou zvedl a proste praštil židlí o zem. Pak
se ke mně začal chovat jako k někomu méně cennému, protože jsem nebyla Indka a byla
ještě navíc žena a jsem o kastu níž. V té firmě sice nebylo moc žen, ale bylo vidět, že si tohle
dovoluje prostě k míň postaveným lidem, ale přišlo mi, že jako žena jsem to měla
podstatně horší. Vůči manažerům mužům si takové chování nikdy nedovolil. Stalo se třeba,

že mě seřval před všema. To se fakt nedělá, to se pak člověk cítí úplně blbě, nechce už ani di
práce. Já jsem z toho měla fyzický blok, nechtěla jsem tam už jít. Nedlouho na to jsem tam
skončila.
Taky jsem dřív pracovala v tom ženské časopise a tam se mi stalo, že náš šéf byl vyloženě
šovinista a opravdu se choval tak, že my jsme jeho harém. Když s ním někdo nešel do postele,
tak neměl už moc dlouhé trvání ve firmě. Zaváděl všeobecná pravidla o výši podpatků
nebo jsme třeba musely mít nalakované nehty, a tak. Musela jsem s ním jít třeba na oběd,
protože na tom trval, chtěl se tak ukazovat a pořád mě ve společnosti nazýval jmény jako
andílku a zlatíčko. Bylo to hodně neprofesionální chování. Já jsem z toho byla hodně špatná.
Taky tam bylo čistě ženské prostředí, když pominu šéfa a ty ženské si tam dělaly naschvály,
aby se blýskly přes šéfem, jak ony jsou ty lepší.
o Vnímáte v zaměstnání nějakou soutěživost ze stran mužů?
Ano vnímala jsem a vnímám i nyní. V ženské časopise to byly samé ženy a fakt si dost házely
klacky pod nohy, aby byly ony ty nejlepší a vybočily z toho kolektivu. V nynější práci je
to zase spíše od žen. Nejde o soutěžení přímo se mnou, ale třeba mezi jinými ženami, a to
vytváří dost blbou atmosféru v kanceláři.
o A co nějaká soutěživost ze stran mužů?
Jde to spíš vždy od žen, protože ty si přijdou nedoceněné. Muži se mnou nesoutěží vůbec,
spíš naopak. Vždy mi vyjdou vstříc a myslím si, že mi i spoustu věcí odpustí. Je to určitě i tím,
že máme hodně dobré vztahy mezi sebou.
o Jaké faktory podle Vás ovlivňují pozitivně kariéru žen na trhu práce?
Vzdělání, ale třeba u nás ve firmě, na to není brán tak velký důraz, ale vím, že jinde ano.
Zkušenosti, loajalita a samozřejmě i věk, protože když je holce okolo pětadvaceti, tak jí
tu práci nikdo nemá, protože nemůže mít zkušenosti takové, aby vedla třeba nějaký vysoký
post, ale to jen u manažerských postů samozřejmě.

o Jaké faktory podle Vás ovlivňují negativně kariéru žen na trhu práce?
Mateřství. Protože třeba když já jsem se vdala, tak jsem začala přemýšlet, jestli mi vůbec
projde moje povýšení, protože zas se mě už lidi začali ptát na miminko a měli jasno, že do toho
brzo půjdu. Takže když je ženská v nějakém věku, tak se čeká že bude mít rodinu, a to
hodně ovlivní.
o Myslíte si, že je obecně nějaký faktor na trhu práce přeceňován?
Vzdělání, protože jsou i pozice, kde to je jedno. Třeba u nás, v IT se člověk může uchytit i
bez vysoké školy, je potřeba aby to uměl a rozuměl tomu, a to v tomto oboru v dnešní době jde
i bez školy. Vysoká škola je podle mě ukazatelem toho, že ten člověk má vůli, píli a disciplínu
něco dotáhnout do konce.
o Myslíte si, že je obecně nějaký faktor na trhu práce podceňován?
Reference od bývalých zaměstnavatelů, protože s nimi nikdo moc nepracuje a na tom se
hodně ukáže, tak prostě minulé zaměstnání.
o Jak celkově vnímáte své postavení ve firmě?
Vnímám ho dobře, myslím si, že mám respekt a že mě lidé berou takovou jaká sem i s mými
chybami.
o Výhody manažerské pozice?
Víc můžeš delegovat svou práci a práci s lidmi, můžeš vést lidi což, ale může být také
nevýhoda. Taky je tam větší volnost
o Nevýhody
To, že ty jsi zodpovědná za finální podobu té práce, takže máš o dost větší zodpovědnost.
Důsledky pak mají fatálnější dopad na tvou osobu. Musí se tady pracovat podstatně víc,
třeba i o víkendech reagovat na emaily.

o Hodnotíte svůj plat vzhledem k vykonávané pozici jako adekvátní?
Ale jo. Chtěla bych víc, ale to z důvodu, že už v té firmě jsem nějakou dobu, jinak si ale
myslím, že je to hezký plat.
o Shrnutí všech genderových nerovností, které na trhu práce spatřujete?
Platová nerovnost, skleněný strop, který doopravdy pro ženy platí právě proto, že jsou ženy
křehké. Taky určitě ten šovinismus se kterým jsem se setkala i já.
o Nejpalčivější nerovnost z Vašeho pohledu?
No mě hodně leží v žaludku ta předchozí práce a šovinistické chování mého bývalého šéfa.
Takže tohle je podle mě dost palčivé. Pokud tě někdo vnímá jako sexuální oběť, a ještě je to
někdo z vedoucího postu, tak to je podle mě nejhorší.
o Shrnutí všech faktorů, které můžou kariéru ženy pozitivně ovlivnit?
Vzdělání, loajalita, komunikativnost, jazyky

o Shrnutí všech faktorů, které můžou kariéru ženy negativně ovlivnit?
Přecitlivělost, když moc hraje na to, že je žena a pak když má dítě, bohužel.

Respondentka Helena
o Co se Vám vybaví, když se řeknou nerovnosti mezi muži a ženami:
Nerovné šance a jsou omezeny tím, jestli jsem žena nebo muž. Nejčastěji jsou tím
ovlivněny ženy. Třeba se hodně uvádí, že ženy nejsou tak často povyšovány, protože je to
žena a ta by se mi mezi muži špatně prosazovala. Takovéto předsudky.
o S čím máte spojen pojem skleněný strop?
Vybaví se mi to převážně u kariérního postupu. Z vlastní zkušenosti třeba můžu říct, že když
jsem pracovala ve firmě, kde nejvyšší vedení bylo složeno ze samých mužů a jakákoliv žena,
tak měla potíže se dostat, protože to bylo vždycky že žena by se tam neprosadila, nebo
hledáme chlapa, protože líp zapadne, a protože potřebujeme někoho, kdo bude průbojný.
V té firmě byla možnost nějakého kariérního postupu, ale ženy se v tomto případě prostě
zastavily na určité úrovni.

o Popis životní trajektorie jejímž koncem byla manažerská pozice
Studovala jsem žurnalistiku a mediální studia. Už během bakaláře jsem si hledala práci a
našla jsem si práci v takové malé firmě, kde nás bylo opravdu pár. Jak jsem byla mladá, tak
jsem chtěla vyzkoušet víc různých firem, takže jsem pak pokračovala do korporace knižního
nakladatelství, kde jsem byla redaktorku. Pak jsem přešla do střední firmy, kde jsem
začala spravovat weby a postupně jsem stoupala po kariérním řebříčku až na pozici šéfové
marketingu, a kde jsem narazila na první zkušenosti s nějakými nerovnostmi. Myslela jsem si,
že to neexistuje, nemyslela jsem si, že rozdílné přístupy na základě pohlaví jsou i v tak
vysokých postech, ale tam jsem se přesvědčila o opaku. Narazila jsem na to, ale až teprve ve
chvíli, kdy jsem se dostala na tu manažerskou pozici. Z této firmy jsem odešla a teď jsem ve
velké mezinárodní korporaci.

o Co je pro Vás klíčové v novém zaměstnání
Hledala jsem práci, která má smysl. Marketing je totiž takový obor, který je mnohdy neetický,
takže jsem hledala etickou firmu. Chtěla jsem produkt, který má smysl a pak příjemné
pracovní prostředí a samozřejmě za to racionální plat.
o Během kariérního postupu, objevily se nějaké konkrétní negativní zkušenosti
s personalisty, nebo s lidmi co Vám nabízeli práci?
Asi spíš ne.
o Myslíte si, že by role muže a ženy měly být rozděleny stejně tak, jak tomu bylo
dříve v tradiční společnosti?
Já si myslím, že by ty role měly být nastaveny tak, aby každý si měl možnost vybrat jakou tu
roli chce vykonávat. Mělo by být tolerováno to proplouvání mezi rolemi na základě
osobního života, rozhodnutí a preferencí.
o Setkala jste se osobně s nějakými nerovnosti na trhu práce?
Ano, bylo to v té předešlé práci. Byly to série takových drobných situací, kterým člověk
prvotně nepřikládá žádnou roli a většinou až zpětně si uvědomí, že něco nebylo v pořádku.
Nastoupila mi do týmu nová holka a ta na to právě začala upozorňovat a já si toho všimla až
zpětně. Když uvedu příklad takové drobné situace, tak když se scházelo vedení firmy, tak 1015 lidí a vždy tam byla jedna slečna, která dělala zápis. Ona nepatřila do žádného týmu.
A když byla nemocná a nebyla na té schůzce, tak ředitel se rozhlédl po místnosti a řekl
„No, Lenka tady není, tak kdo bude dělat zápis. Heleno může udělat zápis?“ A vždycky
vybral ženu, nikdy nevybral muže. Ta osoba, která dělá zápis má logicky i nejmenší
možnost se zapojit do diskuze a přemýšlet nad těmi tématy, která se probírají. Má trochu
roli asistentky. Tak to jsem si řekla, že je to nefér, protože ten člověk měl v hlavě představu,
že je pod úroveň muže dělat zápis z porady 15 lidí. Je to jenom příklad těch drobností, které
si člověk neuvědomuje, ale ve výsledku se skládají do toho, že v té firmě bylo obtížnější pro
ženy se prosadit. Když se hledal nový člověk do pozice manažera, tak se hledal muž. Žena
měla možnost se tam prosadit jedině v marketingu. Pak tam teda byla jedna žena jako CEO,

ale i ta podle mě měla potíže. Vždy to bylo bráno tak, že chlapi mezi sebou dělají ty velké
diskuze a velká rozhodnutí a ty ženy jsou tam v podpůrné roli, což znamená zejména ten
marketing a organizační ředitelka, což jsou prostě podpůrné role.
o Vnímáte v zaměstnání nějakou soutěživost ze strany mužů?
Spíš jsem měla tendence z té role podřízené vykročit ven a přestat být ta, která dělá to, co se jí
řekne, protože jsem byla zodpovědná že tým lidí a za celý marketing. Brala jsem to tak, že když
mám zodpovědnost, tak bych měla mít taky možnost rozhodovat o té práci a řídit to sama. Pak
například přišel kolega a chtěl po mně nějakou drobnost, jako vytisknout nějaké
materiály, prostě něco, co může udělat i sám. Ve chvíli, kdy já jsem to odmítla a řekla
jsem proč si to neudělá sám a že to není součástí mé práce, tak reakce byla hodně
negativní. Dokonce si šel stěžovat u šéfa, že se nechovám dostatečně přátelsky a vstřícně.
o Myslíte si, že existuje rozdíl v platech u mužů a žen, kteří vykonávají stejnou
pozici?
Myslím si, že v některých firmách ano. Třeba v té firmě, o které jsem teď mluvila, tak tam
tomu tak bylo. Ženy měly nižší plat, ale je to teda pouze jen moje domněnka. Protože já
jsem měla tým, a všechno to byly ženy a když jsem jednala o zvýšení platu pro jednu svoji
členku týmu, tak jsem narazila na to, že jí ten plat zvýšit nechtějí. Získala jsem z toho
dojem, že platový strop je pro ni, jako ženu, trochu jiný než třeba pro kolegu muže.
o Proč si myslíte, že ženy mají nižší platové ohodnocení než muži?
Já si myslím, že v tomto případě to byla osobnost toho ředitele, který měl dojem, že ženy
jsou tam jen jako podpůrná role. Chlapi podle něj dělali tu důležitou práci a ženy mají za
úkol jim v tom pomoci, aby chlapi mohli dělat svou práci. Takže jsem to cítila tak, že
důležitější v té firmě je muž.
o Jaké faktory podle Vás ovlivňují pozitivně kariéru žen na trhu práce?
Nedávno jsem zrovna četla jeden článek, že u žen, které jsou kariérně úspěšné se oceňují právě
ty vlastnosti, které odpovídají, jak si představuje muže. Oceňujeme ženy za to, že se

nechovají z našeho pohledu žensky, ale snaží se konkurovat mužským kolegům. Takže tím
byla myšlena průbojnost, dravost, bezohlednost, ambice, schopnost ustát konflikty.
To jsou ale podle mě také ty zažité stereotypy, já myslím, že jsou důležité jiné věci jako
sebevědomí, vědomí sebe hodnoty to je podle mě úplně nejdůležitější a taky schopnost tu
sebe hodnotu hájit i za cenu vyvolání konfliktů.
o Jaké faktory to byly konkrétně u Vás?
Jsem hodně racionální a přímá. Ale já jsem dosáhla manažerské pozice v marketingu, což je
hodně ta podpůrná část firmy. Ono to bylo i dílem náhody, protože přede mnou tam byla taky
žena a ta odešla na mateřskou a hledali jsme za ni náhradu, ale nakonec jsme se domluvili, že
to za ni vezmu já.
o Uvažujete v budoucnu o nějakém dalším kariérním postupu?
Zvažuju to, ano.
o Jaké faktory podle Vás ovlivňují negativně kariéru žen na trhu práce?
Sebepodceňování. Třeba ve chvíli, kdy jsem dostala na tu manažerskou pozici, tak jsem si
nebyla tak úplně vědoma té sebe hodnoty. Myslím si, že když se žena podceňuje, tak její
povýšení může být dílem spíš té náhody.
o Myslíte si, že je obecně nějaký faktor na trhu práce přeceňován?
Dravost, bezohlednost a ambicióznost, které jsem už zmínila vzhledem k tomu článku.
o Jaká byla Vaše role při rozhodovacích procesech ve firmě?
Co se týká nějakých záležitostí firmy, tak to byla nulová a pokud se to týkalo mého oddělení,
tak tam to bylo hodně omezené, ale to souvisí s tím, že jsem si to nedokázala až tak obhájit
v tu chvíli. Taky jsem, ale nedostala tak velkou důvěru od té firmy, protože ten marketing
byl vždy hodně podceňované odvětví už od začátku.

o Jak vnímáte své postavení v dané firmě?
Jak jsem zmínila, tak moje oddělení bylo bráno jak nějaké podpůrné, ale podle mě to
všechno vycházelo z osobnosti toho šéfa.
o Výhody manažerské pozice?
Mě na tom bavilo, že člověk měl pořád možnost uplatnit svoje nápady a přijít s vlastním
řešením. Taky mě bavila ta zodpovědnost a pravomoc dělat rozhodnutí a samostatnost.
o Nevýhody
Ta zodpovědnost určitě taky, to záleží vždy na každém člověku. V manažerské roli má taky
člověk menší možnost dělat práci, která ho skutečně baví.
o Hodnotíte svůj plat jako adekvátní vzhledem k vykonávané pozici?
To je těžké, protože ona to nebyla úplně komerční firma, takže jsme měli nižší platy než
v těch komerčních. Ale jinak si myslím, že tehdy byl adekvátní vzhledem k tomu o kolik
jsem si byla schopna říct. Takže ano, tehdy byl adekvátní k tomu, že tehdy jsem ani nebyla
tolik sebevědomá, teď už bych si řekla o víc.
o Shrnutí všech genderových nerovností, které na trhu práce spatřujete?
Omezení v platové rovnosti, omezení pro ženu, když má děti. Jsem si vědoma toho, že
ženy, které mají děti, tak je k nim přistupováno nespravedlivě. Přijde mi, že tyto ženy
hodně ztrácí svoji hodnotu na pracovním trhu. Taky možnost postupu, kde je v mnoha
firmách přítomen právě ten skleněný strop a žena pak nemá možnost stoupat v kariéře,
tak jako muž.
o Nejpalčivější nerovnost z Vašeho pohledu?
Právě ta nerovnosti u žen matek. Vždy se všichni ve firmě tváří, jak je to super, ale pak když
se chce vrátit do práce, tak ta společnost se na ni tváří hrozně odmítavě a neusnadňuje jí to, spíš

naopak. Čím je žena na nižší pozici, tak tím je to horší. Slyšela jsem věci, jako že ženy po
mateřské se nemůžou nikde uchytit, protože mají doma dvě děti.
o Shrnutí faktorů, které jsou podle Vás pro ženy přínosné na dnešním trhu práce.
Osobní přistup žen je podle mě hodně důležitý. Ženy neomezuje jen společnost, ale mnohdy
i ty ženy mají samy o sobě představu nižšího sebe hodnocení a dovolují okolí, aby se k ní
chovalo tím způsobem, jakým se mnohdy chová.

Respondentka Anna
o Co se Vám vybaví, když se řeknou nerovnosti mezi muži a ženami:
Doba se podle mě hodně změnila a ženy udělaly ohromný krok dopředu. Více žen je teď
vysokoškolsky vzděláno a zajímá se o další kariérní postupy a rozvoj sebe sama. Myslím si, že
to ne vždy úplně sedí mužům a pak mají ženy problémy v soukromých vztazích, protože
málokterý chlap podle mě ustojí tak velmi angažovanou a vytíženou ženu.
Takže co se mi vybaví, je to že ženy to mají prostě těžší než muži. Konkrétně u ženy se pořád
očekává ta role matky a pečovatelky o domácnost, péče o děti a ženy často zvládají oboje,
ale na úkor své psychické pohody a taky na úkor buďto rodiny anebo práce.
o S čím máte spojen pojem skleněný strop?
Pro spoustu firem je dost velký problém plánované rodičovství, takže určitě to je dokáže
zabrzdit. Sama jsem to zažila, kdy jsem z předešlé manažerské pozice odcházela na
mateřskou a očekávalo se ode mě, že skoro vlastně ani nepřeruším, že už po 6 měsících se
vrátím na plný úvazek. To mi přišlo fakt brzo a já jsem nechtěla, takže jsem se vrátila až
v 10 měsících věku mého syna, ale zanedlouho jsem otěhotněla znovu. To jsem už zůstala
doma tři roky. Byl to fakt velký problém pro tu firmu, sice se zdálo, že podporuje ženy,
ale tohle k tomu taky patří. Byly jsme tam dvě ženy a obě dvě jsme odešly po mateřské
dovolené, protože už pro nás nebylo místo. Firma naše místa obsadila a jelikož je dáno
zákonem, že bychom měly zastávat podobnou pozici, tak tam žádná podobná manažerská
nebyla, takže došlo na vyplacení z firmy a šly jsme pryč.

o Popis životní trajektorie jejímž koncem byla manažerská pozice
Studovala jsem VŠE finance a už za školy jsem měla různé brigády, které byly většinou se
zahraničními firmami díky tomu, že jsem vlastně studovala jazyky. Už v posledním ročníku
vysoké školy jsem pracovala pro jednu americkou firmu, kde si mě připravovali na post
finanční manažerky. Pak jsem dostala nabídku do mezinárodní poradenské firmy, kterou
jsem nebyla schopná zamítnout, a tak jsem odešla a pracovala jsem mimo Prahu. Tam jsem se
poprvé setkala s manažery za různé oddělení a mimo jiné taky za personalistiku. V té době u

nás toto odvětví nebylo bráno příliš dobře, ale mě to nadchlo, protože to byla práce s lidmi,
další vzdělávání, motivace a komunikace. Takže jsem se rozhodla, že půjdu směrem
personalistiky. Takže jsem si našla práci v čokoládovně, kde jsem vedla oddělení rozvoje a
organizace, které se zabývalo hlavně restruktulizací a reorganizací firmy. Byla tam velká šance
růst, protože to byla obrovská firma a já sama jsem měla pod sebou 40 lidí. Pak se uvolnilo
místo v mé nynější firmě. Ty firmy spolu úzce spolupracovali, takže přestup byl
bezproblémový, dokonce jsem na tu pozici byla doporučena. Začala jsem teda vykonávat
pozici personální ředitelky.
o Co je pro Vás klíčové v novém zaměstnání
Bylo pro mě důležité, jakým způsobem ta firma podporuje právě to moje odvětví, do kterého
jsem chtěla jít a to personalistiky. Nešla bych do firmy, která si myslí, že tato oblast je jen o
vytištění smlouvy atd. Taky pro mě byl důležitý kolektiv v práci, podpora vzdělání
zaměstnancům, možnost růstu a taky určitě dobré podmínky.
o Během kariérního postupu, objevily se nějaké konkrétní negativní zkušenosti
s personalisty, nebo s lidmi co Vám nabízeli práci?
S personalisty úplně ne, ale měla jsem jednu špatnou zkušenost z pohovoru, kdy tam byl
přítomen majitel firmy. Byl to Čech, který ale emigroval za komunistů na Kanady a na
pohovoru mi dával dost najevo, že si myslí, že je Češi jsou líní. To mě opravdu hodně urazilo.

o Myslíte si, že by role muže a ženy měly být rozděleny stejně tak, jak tomu bylo
dříve v tradiční společnosti?
To si nemyslím, aspoň teda podle mě. Na druhou stranu, pokud to tak někomu vyhovuje a chce
to tak, ta v tom nevidím žádný problém.

o Setkala jste se osobně s nějakými nerovnosti na trhu práce?
Určitě setkala. Taková typická věc, která se děje a já to vidím v práci je nabídka určitých
pozici a platů, kdy ženy jsou v tomto ohledu hodně znevýhodňovány. Ženy často dostávají
nabídku nižších platů než muži. Často je taky proto, že ženy si o ten menší plat řeknou.
Těžko říct proč, možná se bojí, chtějí to místo a mají strach, že když řeknou víc, tak
neuspějí.
Taky pokud je na stejnou pozici pohovorovaný muž a žena, tak se často stává, že pokud je
ženě okolo 30 let, tak se ta pozice nabídne raději muži, protože u toho se nepředpokládá,
že by šel na mateřskou.
Pak co se týká té předešlé manažerské pozice, tak jsme tam byly manažerky vlastně jen
dvě a zbytek byli všechno muži. Často to byli cizinci a od firmy měli možnost hlídání dětí
chůvou, jesle a další různé pomoci pro jejich ženy, aby jim nevadil přesun do Česka. My
jakožto dvě ženy Češky jsme nic takového neměly, to bylo dost nefér.

o Vnímáte v zaměstnání nějakou soutěživost?
To určitě. Bylo teda zrovna od ženy ale… to bylo fakt nepříjemné. Když došlo ve firmě
k tomu, že se mělo povyšovat, tak ona čekala, že ta pozice bude nabídnutá jí, ale nabídli
ji mně. Ona pak měla ke mně zášť a například ignorovala moje pokyny. Ze strany mužů
musím říct, že ne. Bylo to asi tím, že já jsem vždy taky trochu pracovala jako chlap, byla jsem
tvrdší na ostatní, protože jsem vždy byla tvrdá sama k sobě, takže jsem trochu mužský přístup
k práci. Přišlo mi teda, že jsem od těch chlapů byla respektována.
o Myslíte si, že existuje rozdíl v platech u mužů a žen, kteří vykonávají stejnou
pozici?
Ano. Setkala jsem se s tím osobně a to, když se hledali kandidáti na stejnou pozici, tak to
byla stejná pozice plus mínus stejné zkušenosti a požadavky a ženě byl nabídnut nižší plat
než muži.

o Proč si myslíte, že ženy mají nižší platové ohodnocení než muži?
Podle mě je to dáno právě už z té tradiční společnosti, kdy si lidé myslí, že ženy nemají tolik
zkušeností, nebo tolik schopností jako muži. Druhá věc je, že muž je schopnější, tvrdší, líp
vyjednává, věnuje víc času práci, tak proto je lépe ohodnocen. Další věc je to, že ženy si
neumějí vždy říct o nějaký standart platu. Říkají si méně, ale nevím proč, to nedokážu říct…
asi se bojí, nebo si nezjišťují aktuální situaci na trhu. Spíš si myslím, že ženy mají povětšinou
rodinu, takže když hledají práci, tak si nechtějí říct o vyšší plat a raději si řeknou o
nějakou nižší částku, aby měly větší šanci, že uspějí.
o Jaké faktory podle Vás ovlivňují pozitivně kariéru žen na trhu práce?
Myslím si, že velkou roli hraje to, jak žena vypadá. Pokud se ale teda odprostím od tohoto,
tak určitě vzdělání, zájem o rozšiřování vlastností, komunikativnost, kreativita a empatie.
Empatií oplývají spíše ženy než muži, a to si myslím, že je nám hodně ku prospěchu. Je to
prostě neustálá práce na svém rozvoji.
o Jaké faktory to byly konkrétně u Vás?
To, že jsem vždy byla silná osobnost, spíš extrovertní typ a hodně komunikativní. Nebála
jsem se nových věcí a tvrdě jsem pracovala. Vzdělání jsem měla a doteď se zajímám o věci
z oboru. Určitě taky ale hraje velkou roli štěstí, ta náhoda, že ti někdo řekne že tam ve firmě
je volné místo, že tě doporučí… takže taky kontakty.
o Uvažujete v budoucnu o nějakém dalším kariérním postupu?
Zvažuju to, ano.
o Jaké faktory podle Vás ovlivňují negativně kariéru žen na trhu práce?
Pokud žena sama zmíní, že plánuje rodinu, tak si myslím, že jí to může uškodit. Na druhou
stranu já bych třeba nikdy nenastoupila do práce, kde by se mě na tohle zeptali. Sice je to
zakázané, ale i to se děje, že se na pohovorech ptají na rodinu. To už podle mě jasně ukazuje,
jaký vztah má ta firma k takovým záležitostem. Taky péče o členy rodiny, například

handicapované rodiče, manžela, tak to si prostě myslím, že ve soustě firem to může vyřadit
z náboru.
o Myslíte si, že je obecně nějaký faktor na trhu práce přeceňován?
Přijde mi, že když vidím nějaké inzeráty, tak všude je to to stejné – týmová práce, flexibilita,
kreativita, komunikativnost. Tak to si myslím, že by se nemělo týkat úplně všeho. Teď už
to ty lidi berou jako nějaký základní balík, ale každá pozice je jiná přece.

o Jak vnímáte své postavení v dané firmě?
Dobře, ale na začátku jsem je musela trochu přesvědčit, byla jsem totiž jediná žena mezi
mužskými manažery. Taky jsme tam byli jen tři Češi a jinak všechno cizinci, takže jsem
věděla, že jako žena a Češka v zahraniční firmě musím je přesvědčit, že něco umím.
Nestačilo mi, že mě na tu pozici někdo nominoval.
o Výhody manažerské pozice?
Vedení ostatních lidí, rozhodování o všem, co jak se bude dělat a tak
o Nevýhody
Za vše nese ten manažer zodpovědnost, řešení i negativních věcí, taky velká časová
náročnost
o Hodnotíte svůj plat jako adekvátní vzhledem k vykonávané pozici?
Ano
o Shrnutí všech genderových nerovností, které na trhu práce spatřujete?
Otázka nabídky práce, i když dneska je povinnost nerozlišovat, tak často ty firmy ví, že třeba
chtějí jen muže, ale nemůžou to říct naplno. Taky jsou ale některé pozice, které zase nejsou
nabízeny mužům. Platy žen jsou nižší a jsou v nevýhodě, pokud mají rodinu.

o Nejpalčivější nerovnost z Vašeho pohledu?
Pro každého něco jiného. Pro mě osobně diskriminace z důvodu rodiny.
o Shrnutí faktorů, které jsou podle Vás pro ženy přínosné na dnešním trhu práce.
Vzdělání, kreativita, pracovní zkušenosti, dobré vystupování
o Shrnutí faktorů, které jsou podle Vás pro ženy zase naopak nepřínosné na dnešním
trhu práce a mohou jí uškodit.
Touha mít rodinu. Taky když si myslím, že jediná její přednost je ženskost, tak to taky není
vždy vhodné a dobré.

