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Jsme nevládní nezisková organizace, fungujeme od roku 1991.
Provozujeme informační, konzultační a vzdělávací centrum v
otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

Shromažďujeme, dále zpracováváme a šíříme informace,
vzděláváme, školíme v oblasti rovnosti žen a mužů, zejména v
kontextu trhu práce, zaměstnávání, rodinné a sociální politiky,
slaďování osobního a pracovního života, flexibilních forem práce,
vzdělávání aj.

Vydáváme a distribuujeme zpravodaj Rovné příležitosti v
souvislostech a provozujeme největší odbornou knihovnu
zaměřenou na gender ve střední a východní Evropě, realizujeme
genderové audity a Girls day, ocenění Firma roku: rovné
příležitosti, provozujeme bezplatnou právní poradnu
(http://rovneprilezitosti.cz).

O Gender Studies, o. p. s.

http://rovneprilezitosti.cz/


Rodičovství a genderové stereotypy, role žen a mužů ve
společnosti a pracovní sféře

Muži a slaďování osobního a pracovního života – nejen
otcovství…

Čeští zaměstnavatelé – reflexe firemních politik v oblasti
slaďování

❑ Firma roku: rovné příležitosti

❑ genderové audity

Cca 30 min. + 15 min. na otázky a odpovědi

Obsah příspěvku



I. 

Rodičovství a 
genderové stereotypy, 
role žen a mužů ve 
společnosti a pracovní 
sféře



Gender, diverzita, rovné příležitostí?  

Gender - „sociální pohlaví“, vyjadřuje, že vlastnosti a chování

spojované s muži a ženami jsou formovány kulturou a společností –

gender se učíme (genderová socializace)

Gender – relační pojem, stejnou mírou se týká žen i mužů, pro

každého má často jiné důsledky. Gender je tzv. nebinární kategorie

– nejsou jen 2 gendery (muž a žena), ale je jich de facto neomezené

množství, viz LGBTIQ osoby

Genderové stereotypy - předsudky a představy o „správném“ a

„přirozeném“ chování jedinců na základě jejich biologického pohlaví

– negativním důsledkem uplatňování stereotypů může být

diskriminace (nejen na základě genderu – srv. rasismus)

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkiIDjxpzeAhXQ-qQKHZcWCNwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.humanresourcesonline.net/is-singapore-doing-enough-for-gender-parity/&psig=AOvVaw2S_lVR7ZcmFif-4w1SnKSY&ust=1540383661337169


Gender, diverzita, rovné příležitostí?  

Rovnost neznamená stejnost mužů a žen

Neexistence překážek pro účast na ekonomickém, politickém a

sociálním životě na základě pohlaví

Odlišnosti a rozdíly nesmí být základem pro znevýhodňování a

diskriminaci ve společnosti.

Programy na podporu rovných příležitostí žen a mužů:

vyrovnávání nerovných příležitostí, pozitivní (afirmativní) akce,

zajištění rovné startovní čáry

Rovnost příležitostí vs. rovnost výsledků

https://www.itcilo.org/en/areas-of-expertise/gender-equality-and-diversity/empowering-un-system-gender-focal-points


Ženy a muži ve společnosti

MUŽ ŽENA

„živitel“ „pečovatelka“

veřejná 
sféra

soukromá 
sféra

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij2buwx5zeAhVOzKQKHVlnAY4QjRx6BAgBEAU&url=http://emarketingblog.nl/2015/12/pakistani-stereotypes/&psig=AOvVaw1DvE_vOeRwjcQ0od5yqWi_&ust=1540383869257696


Dvojí metr… 

Důsledek genderových stereotypů – tzv. dvojí metr (dvojí
standard), kdy jedno a totéž chování/jednání je jinak hodnoceno
v případě mužů a jinak v případě žen.

Současně vlastnosti, charakteristiky a činnosti, které jsou
vnímány jako „ženské“ jsou nazírány jako méně důležité, méně
hodnotné a bývají i hůře placeny (viz oblast péče a služeb,
nižšího školství apod.).



Ženy ve společnosti

Přitom… 

i ženy mají potřebu (profesní) seberealizace

60 % absolvujících VŠ jsou ženy

ne všechny ženy děti chtějí, mají či mít budou – stigma

mateřství (zásadní dopad na pracovní život žen…)

nevyužitý ekonomický potenciál žen

nemožnost podílet se na rozhodování (nízké zastoupení žen v

rozhodovacích funkcích ve veřejné správě i firemním sektoru)

nemožnost prosazovat některá témata, která jsou vnímána jako

„ženská“ (tj. méně významná)

i ženy mají nárok na čas pro sebe, svoje potřeby, koníčky atd.



Muži ve společnosti

Genderové stereotypy dopadají i na muže… 

pokud muž nenaplňuje většinové předpoklady spojené s
mužstvím (mladý nebo střední věk, bílé rasy, heterosexuál)

důraz na vysoký pracovní výkon a nasazení

očekávání profesního růstu a zájmu o povýšení

Přitom…

i muži jsou různí, mají různé představy a preference

ne všichni muži chtějí být „jen“ v zaměstnání

i muži se chtějí stále více podílet na péči o děti (aktivní
otcovství) a další osoby

i muži chtějí svůj čas strukturovat různě a nechtějí mít pouze roli
„živitele“ (tlak na ekonomické zajištění rodiny)



Ilustrace - rozhovor



Ilustrace

ŽENA
prakticky nezaměstnatelá
předpoklady: „nebude se práci věnovat 
naplno“, „bude pořád doma, protože děti 
budou nemocné“, „bude myslet na jiný 
věci, než na práci“… 

MUŽ
téměř ideální zaměstnanec
předpoklady: „má ženu, děti a hypotéku, 
tak bude makat, aby je uživil“,  „nebude si 
pořád na něco stěžovat, protože si nemůže 
dovolit o práci přijít“… 

Mladá rodina, 2 menší děti (předškolního věku), hypotéka na bydlení… 



Situace žen a mužů na trhu práce v několika pojmech…

horizontální genderová segregace

vertikální genderová segregace

skleněný strop a skleněný výtah

gender pay gap (GPG)

gender pension gap

děravé potrubí

skleněný útes



II. 

Muži a slaďování 
osobního a pracovního 
života – nejen 
otcovství… 



Možnost zvolit si, kdy, kde a jak mohou zaměstnanci a zaměstnankyně
pracovat.

Zaměstnavatel uznává a respektuje právo jednotlivce na
plnohodnotný soukromý a rodinný život, ale také možnost realizovat
se v zaměstnání.

Programy slaďování by měly reagovat na individuální podmínky a
potřeby zaměstnanců / zaměstnankyň v různých fázích života.

Slaďovat potřebuje každý, nejen matky malých dětí, ale i muži! A
nejen otcové, ale i ostatní muži.

Každý člověk má ale jiné potřeby a představy o ideálním skloubení
práce a rodiny.

Odráží se v zákonných opatřeních a interních firemních nástrojích.

Slaďování práce a rodiny



Co slaďujeme 



Slaďování je jen pro ženy
Slaďování je jen pro rodinné záležitosti
Slaďování je jen pro výjimečné situace
Zaměstnanci mají nechat soukromé záležitosti doma a
netahat je do práce
Sedět v práci znamená být produktivní = výsledky a výkony
Slaďování přispívá ke spokojenosti zaměstnanců, ale ne k
produktivitě práce
Management ztratí možnost kontroly nad pracovní sílou
Slaďování se má týkat jen některých pozic
Jeden program je vhodný pro všechny
Využití programů slaďování zpomalí kariéru
Zaměstnanci to budou zneužívat („neomezená dovolená“)
Zbytečný moderní trend

Mýty o slaďování



Výsledky výzkumu amerických a britských vědců a vědkyň potvrzují, že
zaměstnanost matek má pozitivní dopady na jejich děti v pozdějším
věku - pokud je dívka vychovávána zaměstnanou matkou, zvyšuje se
pravděpodobnost, že i ona v dospělosti dosáhne úspěšné kariéry.
Chlapci se pak v dospělém věku věnují ve větším rozsahu péči o členy
rodiny. Studie uvádí také to, že neexistuje významná vazba mezi
zaměstnaneckým statusem žen-matek a pocitem štěstí na straně dětí
v dospělosti. Jinými slovy, děti matek v domácnosti i těch
zaměstnaných, jsou v dospělosti stejně šťastné.

https://edition.cnn.com/2018/07/18/health/working-moms-kids-
study/index.html?fbclid=IwAR0hBmuM3xRPvDbfTEUSf_v22ssY13vQs8D7V2gGmFTU6ahe0b2AxY64M
Po

Rodinné modely

https://edition.cnn.com/2018/07/18/health/working-moms-kids-study/index.html?fbclid=IwAR0hBmuM3xRPvDbfTEUSf_v22ssY13vQs8D7V2gGmFTU6ahe0b2AxY64MPo


Předpoklad č. 1 (pohled zaměstnavatele)?

Muži slaďují méně, protože se méně podílejí na péči o děti,

jiné osoby a domácnost, takže to tolik nepotřebují a možná

o to vlastně ani nestojí…

Předpoklad č. 2 (pohled muže-zaměstnance)?

Muži by slaďovali více, pokud by jim zaměstnavatelé k tomu

vytvářeli podmínky (potom by se podíleli i více na zajištění

potřebné péče…).

Mít aktivní zájem, jaké podmínky zaměstnavatel

pro muže (zejména pečující a rodiče) nabízí,

tj. „prolomit mlčení na obou stranách“.

Muži a slaďování? 



Náklady a zisky rovných příležitostí

PROFITABILITA (pozor: DLOUHODOBÉ HLEDISKO) 
zvýšená spokojenost zaměstnanců/-kyň (85%)
(získání a) udržení si kvalitních a talentovaných zaměstnanců/-
kyň (74%)
zvýšená produktivita (58%)
zvýšená reputace a konkurenceschopnost firmy (56%)
snížená fluktuace (55%)
snížená absence a nemocnost (50%)

The Costs and Benefits of Diversity, European Commission
http://www.stopdiscrimination.info/fileadmin/pdfs/CostsBenefExSumEN.pdf

Spokojený zaměstnanec = spokojený zaměstnavatel

http://www.stopdiscrimination.info/fileadmin/pdfs/CostsBenefExSumEN.pdf


Tokenismus – pečující muž… 

Jev označující přítomnost osoby určitého pohlaví v
kolektivu osob (převážně) pohlaví opačného nebo
osoby nějak „jiné“ v jinak relativně homogenním
kolektivu.

Spojeno s řadou předsudků (muži-tokeni) v oblasti
péče:

„je divnej“,
„není to chlap“, „pod pantoflem“ …
homosexualita
pedofilie – péče o malé děti

může vést až k mobbingu, bossingu
dopad i na trh práce – muži v pečujících
profesích (zejm. malé děti – školky)

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvhKzUqpzeAhUJaFAKHUpoCDQQjRx6BAgBEAU&url=http://tyze.com/blog/&psig=AOvVaw2fpnhNhxURM-_oAV3QbNit&ust=1540376088829461
https://www.dailytelegraph.com.au/rendezview/why-is-still-so-unusual-for-a-dad-to-take-care-of-his-kids/news-story/b1a35ba428dd5afb75f08d57ea85ec27


Ilustrace – rozhovor  



Shrnutí - máme možnost volby…

muži mohou jít na rodičovskou, ale rodičovskou dovolenou
čerpá pouze 1,7 % mužů

muži mohou volit flexibilní pracovní režimy stejně jako ženy, aby
mohli naplňovat pečovatelské povinnosti, ale na částečné
úvazky pracuje více žen než mužů (8 % versus 5 %)

muži mají stejné legislativní předpoklady jako ženy, aby pečovali,
ale podíl aktivního obyvatelstva poskytujícího péči osobám
vyššího věku nebo zdravotně postiženým příbuzným alespoň
několik dní týdně = muži: 10 %, ženy: 17 % (2011, Eurofound)

muži mohou čas trávit neplacenou prací – poskytováním péče,
chod domácnosti. Ale 8,9 % mužů vykonává neplacenou práci
versus 26,4 % žen (2010, Eurofound)

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi73Ib1x5zeAhWHDuwKHUU0BKIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.icysedgwick.com/crossroads-legends/&psig=AOvVaw20HeGqI7NVcy0LVvy0uy0G&ust=1540384034645638


Děláme si to sami, ženy pečují a muži pracují…

Kdyby se muži více podíleli rovným dílem na péči o blízké a
domácnost a čerpali rovným dílem rodičovskou, pak by:

ženy nečelily při návratu z rodičovské: nezaměstnanosti,
nutnosti volit prekérní formy práce či podnikat, ženy i muži by se
vraceli na trh práce plynuleji (dnes pouze 50 % návratů žen z RD)

platové rozdíly (v ČR jeden z největších 22 % v EU), by se
radikálně snížily

pracovní režimy ve firmách by byly pružněji nastaveny vůči
pečujícím osobám

genderová rovnost posiluje partnerské vztahy (komunikace,
respekt, možnost volby, partnerství)



III. 

Čeští zaměstnavatelé: 
reflexe firemních 
politik v oblasti 
slaďování 



Reflexe politik českých zaměstnavatelů  



Firma roku – rovné příležitosti 

Jedna z otázek v dotazníku:
Podporuje vaše společnost zaměstnance - otce, kteří chtějí nastoupit na
rodičovskou dovolenou?

Typické odpovědi:
„K zaměstnancům - mužům přistupujeme stejně jako k ženám.“
„Jsou podporování stejným způsobem jako maminky.“

„Nezáleží, jestli je rodič muž nebo žena, na rodičovskou dovolenou může
nastoupit každý.“
„Možnost rodičovské dovolené pro otce je přímo daná zákonem, naše
firma se k tomu staví vstřícně a umožňuje zaměstnancům čerpat tuto
dovolenou dle jejich potřeb…“

„Otcům vracejícím se z rodičovské dovolené jsme připraveni nabídnout
benefity ke sladění soukromého a pracovního života, jako například
možnost práce na kratší úvazek, flexibilní pracovní doba, možnost práce
z domova.“



Firma roku – rovné příležitosti 

„Ano, naši otcové mohou čerpat rodičovskou dovolenou. Otcům dále
nabízíme 5 dnů placeného volna po narození potomka. V rámci podpory
rovných příležitostí nabízíme 5 dnů placeného volna i partnerkám
maminek, abychom zajistili rovné podmínky mezi LGBT a ostatními
zaměstnanci.“

„Podporovali bychom, ale potvorám se nechce. ☺ Jeden kolega pracuje
pár dnů v týdnu z domu a u toho hlídá dítě, aby mohla žena alespoň na
chvíli do práce. Je to ale světlá otcovská výjimka, zbytek je raději v klidu
v práci.“☺



Genderové audity 

Co ukazují genderové audity, pokud jde o slaďování a podpory mužů v
tomto ohledu:

omezená nabídka flexibilních forem práce

❑ místo výkonu práce (home office)

❑ pracovní doba (pružná pracovní doba, stlačený týden…)

❑ zkrácené úvazky

často absence systému podpory osob na MD/RD (management
MD/RD)

omezená informovanost o tom, co zaměstnavatel nabízí

proklamace „jen na papíře“

„neviditelnost mužů-otců“ (či jiných pečujících) – v programech a
opatřeních se počítá často se ženami, avšak o mužích se explicitně
neuvažuje (stereotypní uvažování o roli muže)

někdy jsou konkrétní opatření určena jen pro ženy (matky, pečující) –
např. možnost placeného volna s náhradou mzdy navíc pro matky dětí
předškolního věku apod. (lze považovat za diskriminační)

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOzs_LqJzeAhWCLVAKHZt3DP8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.robeycpa.ca/the-difference-between-audit-review-and-compilation&psig=AOvVaw0kcaDjtIliqAS7KzoeUvHy&ust=1540375627264746


Co s tím? Co mohou zaměstnavatelé dělat?  

informovanost o nabízených programech a opatřeních

podpora flexibilních forem práce – místo výkonu práce, doba výkonu práce,
úvazek

existující a funkční management mateřských/rodičovských zohledňující také
muže

nevázání těchto možností pouze na ženy, ale obecně, popř. na péči o dítě/děti,
jiné závislé osoby apod.

zpracování informačního podkladu (letáček, na webu apod.) ohledně informací
pro muže, na co mají v tomto směru nárok

aktivní propagace a vizuální zobrazování mužů v genderové netradičních rolích
(pozitivní příklady)

vzdělávání v oblasti rovných příležitostí a diverzity – podpora obrazu svobodné
volby obsahu mužství (i ženství)

vzdělávání vedení v oblasti slaďování, jeho podmínek a možností – velký význam
tzv. liniových vedoucích! Dále také vyšší management, HR atd.

prevence a řešení negativních jevů na pracovišti, které mohou mít genderový
podklad – mobbing, bossing, (sexuální) obtěžování. Viz např. muži-tokeni.



Děkuji vám za pozornost! 

Josef Vošmik

Gender Studies, o. p. s. 

josef.vosmik@genderstudies.cz

Více informací o nás: 

http://genderstudies.cz

https://www.facebook.com/GenderStudiesPraha/

http://zpravodaj.genderstudies.cz
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http://genderstudies.cz/
https://www.facebook.com/GenderStudiesPraha/
http://zpravodaj.genderstudies.cz/

