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1. Úvod

V úvodu své magisterské práce bych ráda osvětlila, proč jsem si zvolila jako své 

téma právě problematiku genderových auditů, jaké cíle tato práce sleduje a jak chápu 

její smysl. Vymezím svá východiska a zvolenou metodologii a přiblížím svou vlastní 

lokaci. 

Hlavním důvodem pro volbu tématu byla skutečnost, že se dlouhodobě 

zajímám o rovné příležitosti mužů a žen, zejména ve vztahu k trhu práce. Genderové

audity mne velmi zaujaly, jako inovativní způsob prosazování dané politiky. Jelikož 

jsem věděla, že se tomuto tématu chci věnovat ve své magisterské diplomové práci, 

zaměřila jsem se na ně již v rámci své souborné ročníkové práci, zamýšlené jako 

příprava pro sepsání diplomové práce, tématu genderových auditů, konkrétně pak 

participativním genderovým auditům (dále PGA). 

Na PGA mě také zaujalo, že jsou do jisté míry založeny na stejných 

východiscích jako feministický akční výzkum, zejména participativní akční výzkum 

(Reinharz, 1992). Takový výzkum je specifický tím, že zahrnuje zkoumané do 

procesu samotného výzkumu, a také tím, že si badatel/badatelka1 více uvědomuje 

dopady výzkumu, usiluje o vyšší míru reflexivity, než je běžné v mainstreamovém 

výzkumu, a řeší tudíž více etické otázky. Jeho/jejím cílem je často transformace

zkoumané organizace, která je tvořena jednotlivci a sociálními strukturami. PGA 

jsou podobně orientované na sociální a individuální změny s cílem dosáhnout větší 

genderové rovnosti. Přitom je snaha zahrnout všechny relevantní aktéry. 

Nicméně hlubší seznámení s PGA v konfrontaci s mým rostoucím 

povědomím o obecné (ne)znalosti genderové problematiky v České republice mne 

dovedly k přesvědčení, že v našich podmínkách je zatím není možné realizovat. 

Musela jsem si proto znovu položit otázku, kam vlastně zaměřit mou diplomovou 

práci. Věděla jsem, že se chci i nadále věnovat genderovým auditům, a proto jsem se 

přihlásila do projektu Prolomit vlny v rámci evropské iniciativy EQUAL, který se 

zaměřuje právě na genderové audity. V projektu jsem v pozici stážistky ve 

společnosti Aperio, která celý pilotní projekt realizuje, a spolu s dalšími třemi 

kolegyněmi stážistkami, také studentkami genderových studií, jsme měly tu možnost 

                                                
1 Ve své magisterské práci se chci vyhnout nadužívání generického maskulina, zároveň se ale nechci 
omezovat pouze na jeden z možných způsobů jak toho docílit. V textu se tedy objeví hned několik 
verzí, které budou ilustrovat možnosti genderově korektnějšího užívání jazyka. 
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podílet se na projektu, který je v naší republice pilotní a skýtá tak možnost být u 

něčeho nového, což pro mě osobně je velikou výzvou. 

Pilotní projekt však není pouze o vzrušení z možnosti být u toho, když se 

zavádí nová metoda, je také o mnoha problémech a otázkách, které se v průběhu 

procesu objeví a musí se řešit. Právě na jejich řešení se chci ve své magisterské práci 

zaměřit, ne proto, že bych chtěla hledat na věcech to špatné, to, co zrovna nefunguje 

podle našich přestav, ale zejména proto, že chci rozkrýt příčiny hlavních problémů a 

pokusit se navrhnout jejich řešení. V tomto smyslu svou diplomovou práci chápu 

jako navýsost feministický počin, snahu dát své kritické schopnosti do služby 

projektu s pozitivními, konstruktivními cíly.

Další skutečnost, kterou považuji za důležité zmínit, je, že jsem v rámci 

zapojení se do projektu tak trochu v trojjedinné pozici. Jednak v pozici stážistky 

v Aperiu, která se na přípravě projektu podílí, ale také v pozici genderové auditorky, 

jež poté, co absolvovala auditorské školení, realizuje pilotní genderový audit spolu 

se dvěmi kolegyněmi v jedné mimopražské organizaci. Tím, že jsem se zúčastnila 

auditorského školení se má pozice velice změnila, jako kdybych přešla na druhý břeh 

a ztratila tak kontakt s činnostmi, které probíhaly v Aperiu. 

Konečně jsem také studentkou katedry genderových studií FHS UK, která 

projekt studuje v rámci své diplomové práci. Samozřejmě jsem tak velmi ovlivněná 

přístupy a názory, se kterými se setkávám v akademického prostředí. Střetávání 

teorie, kterou nás v rámci studia vyučující vybavili, s praxí, kterou nám také poskytla 

katedra v rámci stáží, se tak stalo dalším tématem, jež jsem musela stále řešit. 

Zatímco jsem se na půdě školy někdy cítila jako „málo feministická“, v rámci své 

stáže jsem se svému okolí jevila jako „moc feministická“. Zatímco ve škole jsem 

patřila ke starším studentkám, na auditorském školení jsem zastupovala ty mladší, 

kterým se automaticky přisuzovaly nedostatečné zkušenosti. Paradoxní přitom bylo, 

že co se týče genderového vzdělání, patřily právě „ty mladé, nezkušené“ 

k nejvybavenějším. 

Všechny výše zmíněné aspekty a řada dalších (pohlaví, věk, sexuální 

orientace atd.) tedy strukturovaly mou pozici badatelky, přičemž jsem se průběžně 

snažila je reflektovat, ale ne vždy se mi to asi zdařilo. Nicméně spolu s Ramazanoglu 

a Holland (2002) mám za to, že důležité je právě úsilí o reflexi, která asi nikdy 

nemůže být dokonalá.
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Pokud jde o strukturu práce, v teoretické části vymezím teoretická východiska a 

přiblížím koncepty, které jsou pro mou práci zásadní. Začnu od obecného rámce 

prosazování genderové rovnosti a posunu se k bližšímu představení tohoto pojmu. 

Poté budu pokračovat pojmy, které s genderovou rovností úzce souvisí. Jsou jimi 

rovné příležitosti pro ženy a muže a rovné zacházení s ženami a muži. Následně 

představím strategii genderového mainstreamingu, jeho nástroj genderové 

rozpočtování a koncept diverzity, který je z oblasti lidských zdrojů přenášen i do 

genderových auditů. V poslední kapitole teoretické části práce se zaměřím na 

genderové audity jako takové a nabídnu jejich možná dělení.

V úvodu empirické části své práce vymezím koncept genderového auditu tak,

jak jsme s ním pracovaly v rámci projektu genderového auditu ve firmách 

realizovaného společností Aperio a jak se také objevil v pilotní metodice (Pilotní 

metodika, 2007). Následně představím metody, které jsem při výzkumu využila.  

Případová studie mi umožňuje kombinovat různé metody tak, abych dospěla k co 

nejpřesnějšímu obrazu reality. Inspirativní pro mě v mé práci byla také feministická 

etnografie, kde jsem vycházela zejména z Reinharz (1992), Lengel (1998) a Gordon 

(1993). K získání názorů od realizátorek projektu genderového auditu v rámci Aperia 

jsem použila polostrukturované rozhovory. Dotazníky mi zase umožnily přístup 

k informacím od genderových auditorek a auditorů, které/ří prošly/i auditorským 

školením. 

Po části věnované metodologii představím svou případovou studii a budu 

diskutovat problematické aspekty realizace genderového auditu s cílem vyvodit 

z nich zobecnitelné závěry. Ačkoli se v průběhu projektu objevila celá řada problémů

a otázek, já se zaměřím především na ty, které v rozhovorech identifikovaly členky 

realizačního týmu.

Závěr své magisterské práce věnuji stručnému shrnutí získaných poznatků a  

upozorním na další problémy a otázky, na které jsme v průběhu projektu narážely, 

nicméně jsem se jim ve své práci podrobněji nevěnovala, protože je mé respondentky 

ve svých odpovědích nezmiňovaly. 
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2. Teoretická část

V teoretické části práce se nejprve zaměřím na obecný rámec genderové rovnosti a 

poté představím institucionální rámec prosazování genderové rovnosti v České 

republice. Dále se budu zabývat klíčovými koncepty, které se váží k tématu 

genderových auditů, tedy genderovým mainstreamingem a genderovým 

rozpočtováním. Uvedu také relativně nový koncept diverzity a přesunu se 

k samotným genderovým auditům, k možným způsobům jejich dělení. 

2. 1 Obecný rámec genderové rovnosti

O rovném zacházení s ženami a muži na pracovišti se hovoří již od samotného 

založení Evropského hospodářského společenství v roce 1957. Smlouva o založení 

obsahuje požadavek rovnosti v článku 2, který zahrnuje mezi svá základní poslání též 

„rovné zacházení pro muže a ženy“, a také v článku 3, podle kterého Společenství

usiluje o odstranění nerovností a zároveň podporuje rovné zacházení pro muže a 

ženy. Amsterodamská smlouva (1997) přišla s konceptem zákazu jakýchkoli forem 

diskriminace a zavazuje členské státy k zajištění rovného zacházení s ženami a muži 

v pracovním procesu. Česká republika je členskou zemí Evropské unie od 1. 5. 2004, 

a jako taková by se měla podílet na naplňování cílů EU, mezi něž dosažení 

genderové rovnosti rozhodně patří. 

Česká republika převzala do svého právního řádu také Úmluvu OSN o 

odstranění všech forem diskriminace proti ženám (CEDAW, 1980) a zásadu rovných 

práv žen a mužů má zakotvenou v Ústavě (článek 3 a 10). Článek 3 uvádí, že: 

„Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod“ a 

Článek 10 uvádí, že: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a 

základních svobodách, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 

republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco 

jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ (Equal, 2003, 7). 

Kromě mezinárodních smluv a zákonů jednotlivých členských států hraje 

důležitou roli také Evropský soudní dvůr, který rozhoduje ve sporných otázkách 

zabývajících se rovným zacházením s ženami a muži. Celou řadu doporučení a 

směrnic vytvořila Evropská komise a rozšířila tak legislativu o rovném zacházení 

(Equal, 2003, 8). 
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Česká vláda se začala systematicky zabývat rovnoprávným postavením žen a 

mužů teprve na konci roku 1997 na základě poslanecké iniciativy Parlamentu České 

republiky. Vláda uložila ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) koordinaci 

vládní politiky související s postavením žen a pověřila ministra práce a sociálních 

věcí, aby navrhl základní cíle této politiky. Výsledkem této iniciativy byl dokument 

„Priority a postupy pro prosazení rovných příležitostí pro muže a ženy ´98“ (Equal, 

2003, 10). Během uplynulých devíti let byla problematika rovných příležitostí 

postupně rozvíjena spolu s jejím institucionálním zajištěním až do dnešního stavu, 

který je blíže diskutován níže (kapitola 2.2.). 

Nicméně je nutné konstatovat, že různé vlády k otázkám rovnosti přistupují 

různě a v současnosti lze pozorovat jisté ochladnutí zájmu o danou problematiku. To 

ostatně dobře vyjadřuje i nedávné oficiální vyjádření tiskového oddělení MPSV ve 

věci Priorit a postupů vlády na rok 2007: "Dokument "Priority a postupy vlády při 

prosazování rovnosti žen a mužů" za rok 2007 se začne připravovat počátkem 

příštího roku a do 30. dubna 2008 by měl být předložen na vládu. Kdy ho vláda 

projedná však nelze v tento okamžik odhadnout."2 Rovnost žen a mužů evidentně 

není politickou prioritou současné vlády, což je pravděpodobně zapříčiněno zejména 

negativním přístupem největší koaliční strany, kterou je Občanská demokratická 

strana (ODS). Toto tvrzení podporuje také skutečnost, že Česká republika dosud 

nemá antidiskriminační zákon, ačkoli měl být přijat již v roce vstupu ČR do EU. 

Po přiblížení obecného rámce prosazování genderové rovnosti se nyní 

přesunu ke klíčovým konceptům, které úzce souvisí s mým tématem genderových 

auditů. Nejprve se zaměřím na genderovou rovnost jako takovou, poté na rovné 

příležitosti žen a mužů, rovné zacházení s ženami a muži a v neposlední řadě také na 

institucionální rámec, který významným způsobem ovlivňuje prosazování genderové 

rovnosti v České republice. Z dalších klíčových konceptů, které se váží 

k genderovým auditům, představím genderový mainstreaming a genderové 

rozpočtování, zaměřím se také na koncept diverzity a poté se již přesunu 

k samotnému genderovému auditu.

                                                
2 Tuto informaci jsem dostala dne 13. 6. 2007 e- mailem od Michaely Appeltové z tiskové agentury 
Gita., Dnes, 27.7. 2007 jsem na stránkách MPSV objevila Aktualizovaná opatření Priorit a postupů 
vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže z 1. července 2007.
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2. 1. 1 Genderová rovnost

Genderová rovnost je stále častěji používaným pojmem, ať už v kontextu tzv. veřejné 

sféry, zákonodárství, vnitřních řádů institucí apod., nebo v otázkách týkajících se 

domácí sféry, např. tematizace rodičovství, v poslední době zejména otců na 

rodičovské dovolené (např. cyklus dokumentů Táta jako máma vysílaný Českou 

televizí a podporovaný mimo jiné také MPSV). Pojem genderová rovnost přesto stále 

zůstává do značné míry nejasný, alespoň pokud jde o veřejné povědomí, a většina 

jeho definic působí vágně, např.: „Genderová rovnost je stejná viditelnost, stejné 

postavení a stejná účast obou genderů (pohlaví) ve všech sférách veřejného a 

soukromého života,“ (MPSV, 2003, 9)3, proto se v následující části pokusím vyjasnit 

jeho obsah a zároveň se zaměřím i na úzce související termíny, jakými jsou „rovné 

příležitosti pro muže a ženy“ a „rovné zacházení s ženami a muži“. 

Genderová rovnost jako pojem není používána ve smlouvách EU ani ve všech 

směrnicích, ale používá se v řadě dalších dokumentů EU (např. „A Roadmap for 

equality between women and men 2006-2010“, „Equality between women and men 

in the European Union“ a další). Lorenz-Meyer (2003, 64) se domnívá, že je to proto, 

že stejně jako gender představuje multidimenzionalitu. Mocenské nerovnosti mezi 

ženami a muži jsou totiž pevně vsazené v kultuře a sociální struktuře a navíc se 

přidává fluidnost identit, které se mohou pohybovat napříč rozdělení spojovaného 

s biologickým mužstvím či ženstvím (Lorenz-Meyer, 2003, 64). Jedná se tedy o 

složité pojmy, které jsou pro velkou část veřejnosti cizími, nic neříkajícími pojmy. 

Argument Lorenz-Meyer proto chápu tak, že v určitých případech může být snazší 

vyhnout se těmto komplikovaným pojmům a použít na jejich místo srozumitelnější 

výraz (např. místo genderová rovnost použít rovnost žen a mužů apod.), 

pravděpodobnější ale je, že genderová terminologie přišla později a proto se pojem 

genderová rovnost neobjevuje ve starších dokumentech EU4. 

Z několika definic, se kterými Evropská komise pracuje, vyplývá, že koncept 

genderové rovnosti má za cíl dosáhnout skutečné rovnosti mezi lidmi, bez toho, aniž 

by je znevýhodňovala příslušnost k určitému genderu. S tímto pojetím se můžeme 

                                                
3 V této definici stojí za zmínku upozornit na problém používání pojmů gender a pohlaví jako 
synonym. Za velice problematické považuji i používání slova „stejný“ (mnohem šťastnějším výrazem 
je „rovný“). MPSV převzalo tuto definici od Rady Evropy, která ale používá termínu „equal“, tedy 
rovný, nikoli stejný- např. „Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings“ dostupná z http://www.coe.int/T/e/human_rights/equality/.
4 Za toto upozornění děkuji vedoucímu své práce Ph. D. Petrovi Pavlíkovi. 
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setkat i v řadě českých internetových slovníčků zaměřených na genderové pojmy, 

např. podle www.feminismus.cz je genderová rovnost: „[k]oncept, který říká, že 

všichni lidé mají svobodu rozvíjet svoje osobní schopnosti a činit tak bez omezení, 

která určují přísné genderové role, a že rozdílné chování, aspirace a potřeby žen a 

mužů budou považovány za rovné a budou stejně hodnoceny a podporovány“ 

(Slovníček pojmů, 2007). Zde je namístě upozornit, že tato definice pracuje 

s binárními kategoriemi žena - muž, což vylučuje všechny lidi, kteří se do takto 

vymezených kategorií z jakéhokoli důvodu neřadí5. Ačkoli si uvědomuji, že střídání 

pojmů genderová rovnost a rovnost žen a mužů, je velice problematická praxe, a že 

genderová rovnost představuje mnohem širší koncept, který zahrnuje právě i lidi, 

kterým kategorie žena či muž nestačí, tak vzhledem ke skutečnosti, že v dostupné 

literatuře se s oběma pojmy pracuje jakoby byly synonyma, nevyhnu se střídání 

těchto pojmů ani ve své práci. Ve většině případů (pokud neuvedu jinak) se tak držím 

termínu, jež používá autor/ka, ze které/ho vycházím.

Pokud máme dosáhnout genderové rovnosti, je potřeba uskutečnit řadu změn. 

Jedná se zejména o strukturální a institucionální změny, které by přispěly 

k odstranění nerovných mocenských vztahů mezi ženami a muži (Lorenz- Meyer, 

2003). Změnit by se ale mělo i vnímání veřejnosti, která zatím většinou nevnímá 

genderovou rovnost či rovné zastoupení jakožto hodnoty samy o sobě. Když už se o 

těchto tématech veřejně hovoří, „schovávají“ se často za požadavky demokracie, 

sociální spravedlnosti, nebo se argumentuje ekonomickou výhodností, čímž se má 

dosáhnout legitimizace jejich cílů (Lorenz- Meyer, 2003). Jsem si ale vědoma toho, 

že změny v myšlení lidí probíhají jen velice pomalu a že je před námi ještě dlouhá 

cesta. 

2. 1. 2 Rovné příležitosti pro muže a ženy 

V souvislosti s konceptem genderové rovnosti se také často setkáváme s pojmem 

„rovné příležitosti pro muže a ženy“, což podle výkladového slovníku Evropského 

společenství (1998) znamená: „absenci překážek bránících občanům na základě 

jejich příslušnosti k pohlaví v účasti na ekonomice, politice a v sociální oblasti“ 

(MPSV, 2000, 7). Z této definice lze podle mého názoru dobře vyčíst, jaké je pořadí 

prioritních oblastí EU a také je dobrým příkladem toho, proč nelze ztotožňovat 

                                                
5 Např. intersex a transgender lidé. Řešením by mohlo být vyměnit v definici spojení „žen a mužů“ za 
výraz „lidí“, příp. „žen, mužů a ostatních lidí“.

http://www.feminismus.cz/
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pojmy „genderová rovnost“ a „rovné příležitosti pro muže a ženy“. Dovolte mi 

následující úvahu: homosexuální muž může být stále i v mnoha tzv. vyspělých 

zemích diskriminován, přestože patří k pohlaví, které se nám při přemýšlení o 

diskriminaci pravděpodobně nevybaví jako první. Jeho „problém“ tedy není 

v pohlaví, ale v genderu. Koncept genderové rovnosti je tedy podle mě mnohem širší 

než koncept rovnosti (příležitostí) mužů a žen. 

Pojem „rovné příležitosti žen a mužů“ je v rámci EU používán hlavně v rámci 

rezolucí a iniciativ. „Koncept odkazuje na širší politický cíl a závazek, že ženy a 

muži mají mít stejná práva a šance pro rozvoj“ (Lorenz-Meyer, 2003, 65). Kromě 

odstraňování stávajících nerovností sem patří také specifické akce, tzv. pozitivní 

opatření. 

2. 1. 3 Rovné zacházení s ženami a muži

Již v roce 1957 zavedl článek 141 (bývalý článek 119) Smlouvy o Evropském 

společenství  princip, na jehož základě musí být ženy a muži odměňováni stejně za 

práci stejné hodnoty. Od roku 1975 pak celá řada směrnic rozšířila tento princip, aby 

byl zajištěn jak rovný přístup k pracovním místům a k profesnímu růstu, tak pracovní 

podmínky, s cílem vymýtit veškeré formy diskriminace na pracovišti. Rovné 

zacházení s ženami a muži bylo později rozšířeno na oblast sociálního zabezpečení, 

rovnost v zaměstnání atd. U tohoto pojmu „rovné zacházení s ženami a muži“ bych 

chtěla zdůraznit nutnost rozlišovat mezi pojmy „stejný“ a „rovný“. Princip rovného 

zacházení je totiž právě o tom, že v určitých situacích, abychom se chovali k ženám 

a mužům spravedlivě, zacházíme s nimi odlišně. Tento postoj vyplývá z respektu 

k biologickým a fyzickým odlišnostem obou pohlaví (MPSV, 2000) a také z respektu 

k rozdílné socializaci. Vždy je ale potřeba dbát na to, aby nedošlo ke zneužití tohoto 

přístupu, a reflektovat příslušná opatření, zda odpovídají společenským změnám a 

konkrétní situaci. Pokud budu chtít například chránit těhotné ženy a ženy po porodu, 

měla by být příslušná opatření zaměřena přímo na ně a nikoli na ženy jako skupinu, 

jelikož by mohlo dojít k jejich znevýhodnění (např. pokud by nemohly vykonávat 

určité typy práce, které jsou běžně zakázané pro těhotné ženy a ženy po porodu). 

Nabízí se otázky po vzájemném vztahu diskutovaných konceptů genderové 

rovnosti, rovných příležitostí a rovného zacházení. Rovné příležitosti chápu jako 

související s přístupem, možností, šancí (např. možnosti na pracovním trhu). Rovné 
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zacházení pak překračuje toto vymezení a je tedy širším, obecnějším konceptem. Jak 

rovné příležitosti, tak rovné zacházení jsou podmínkami genderové rovnosti. 

2. 2. Institucionální rámec prosazování genderové rovnosti v ČR

V České republice se v současné době zabývá problematikou rovných příležitostí žen 

a mužů především Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které je pověřeno 

její koordinací a vytvořilo proto Oddělení pro rovné příležitosti. V rámci struktury 

MPSV však představuje oddělení organizační jednotku nejnižší úrovně a nemá tak 

nástroje k efektivnímu prosazování politiky rovného zacházení ani v rámci tohoto 

ministerstva. Navíc nedisponuje potřebnými formálními pravomocemi, ani zdroji, 

včetně zdrojů lidských (Pavlík, 2006). 

Kromě tohoto oddělní existuje také Rada vlády pro rovné příležitosti žen a 

mužů (RVRP), symbolicky nejvyšší orgán v ČR, který ale nemá žádné výkonné ani 

kontrolní pravomoci a jeho statut je tak víceméně formální. RVRP je personálně 

složena z 12 členek/ů z rezortů na funkční úrovni náměstků ministrů, místopředsedy 

Českého statistického úřadu, členky poslanecké sněmovny a zmocněnce vlády pro 

lidská práva, kteří mají podle statutu povinnost účastnit se zasedání. Ze Stínové 

zprávy v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů však jasně 

vyplývá, že k této povinnost nepřistupovali/y někteří/ré členové/ky příliš 

zodpovědně, což se odráželo také v jejich (ne)účasti na jednáních (Pavlík, 2006). 

Na úrovni rezortů: „sestává institucionální zabezpečení z polovičního úvazku 

pro zaměstnance/kyni pověřeného agendou rovných příležitostí (tzv. „gender focal 

point“)“ (Pavlík, 2006, 27). Neexistuje ale formální platforma pro spolupráci 

pracovníků z různých rezortů. Tito pověření lidé nejsou v řídících funkcích a nemají 

tudíž k dispozici kompetence, které by jim umožňovaly účinně prosazovat danou 

politiku v rámci rezortu: „Nad sebou mají obvykle vedoucí/ho, která nemá 

s genderovou problematikou žádné zkušenosti a mezi nimi a pověřeným 

náměstkem/kyní, který je členem Rady, většinou stojí více než jedna úroveň vedení“ 

(Pavlík, 2004, 24). Toto zařazení významně limituje možnosti pověřených 

pracovnic/íků tuto agendu ovlivňovat. Navíc nemají dostatečné vzdělání ani 

zkušenosti, často chybí osobní angažovanost. Školení, které proběhlo z iniciativy 

nestátní neziskové organizace, která jej také financovala, bylo zaměřené na 

seznámení s klíčovými koncepty a strategiemi prosazování rovného zacházení 
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s ženami a muži. Toto školení však nebylo většinou pověřených pracujících 

systematicky navštěvováno (Pavlík, 2004). Lze tedy shrnout, že institucionální 

zabezpečení na úrovni rezortů je nedostatečné a bohužel ani není patrna vůle ke 

změnám6.

Mezi další články institucionálního zabezpečení prosazování genderové 

rovnosti patří Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti a Výbor OSN pro 

odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), který nemá žádné výkonné či 

kontrolní pravomoci a může pouze podávat podněty Radě vlády pro lidská práva 

(Pavlík, 2004). 

Významným článkem institucionálního mechanismu prosazování genderové 

rovnosti by měly být také úřady práce zabezpečují státní politiku zaměstnanosti na 

území obvodů. Mají kontrolovat dodržování předpisů vztahujících se k zaměstnání, 

kam spadá i problematika diskriminace na trhu práce, a sankcionovat případné 

porušování těchto předpisů. Na druhé straně ale mají spolupracovat se zaměstnavateli 

při umisťování  uchazeček/ů o zaměstnání, což je staví do obtížné situace. Dalším 

problémem je otázka (ne)vzdělání zaměstnankyň/ců pracovních úřadů v genderové 

problematice. Bez patřičného vědomostního vybavení je těžké odhalit diskriminační 

mechanismy.

V České republice stále chybí státní orgán, který by byl zaměřen na 

genderovou problematiku a jehož pravomoci by byly větší než pouze poradní a 

doporučující, orgán, který by měl odpovědnost za rovnost žen a mužů (Závěrečná 

doporučení, 2003). Na krajské a místní úrovni neexistují vesměs žádné formální 

institucionální struktury (Pavlík, 2006), což je: „jedním z nejzávažnějších nedostatků 

stávajícího mechanismu“ (Pavlík, 2004, 30).

Na institucionální úrovni je třeba realizovat mnohá zlepšení, v souvislosti 

s plněním Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen můžeme 

hovořit zejména o: 

1. vytvoření samostatného orgánu pro rovnost mužů a žen vybaveného 

dostatečnými kompetencemi, finančními a personálními zdroji,

2. posílení institucionální struktury na úrovni rezortů například formou zřízení 

samostatných odborů pro rovnost mužů a žen, které budou svou činnost

koordinovat s výše zmíněným orgánem,

                                                
6 Text zatím poslední Souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a 
mužů v roce 2006 je dostupný z http://www.mpsv.cz/cs/4461. 
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3. vybudování institucionální struktury na krajské a místní úrovni s 

odpovídajícími vertikálními a horizontálními vazbami na orgány s celostátní 

působností,

4. zajištění, aby úřady práce aktivně vykonávaly svou kontrolní funkci a 

vyhodnocovat jejich činnost pomocí jasně stanovených indikátorů (Pavlík, 

2006).

V předchozí části práce jsem se soustředila na představení obecného rámce 

genderové rovnosti, nyní se přesunu k diskuzi strategie prosazování genderové 

rovnosti a představím koncepty, které se úzce vztahují k genderovým auditům. 

2. 3 Genderový mainstreaming

Smyslem prosazování politiky rovných příležitostí je odstraňování překážek na 

základě pohlaví, které brání účasti v ekonomickém, politickém a sociálním životě 

(Gender Studies, 2006). V této souvislosti se často používá další frekventovaný 

koncept  gender mainstreamingu, který je také oficiální strategií Evropské unie pro 

prosazování genderové rovnosti. 

Genderový mainstreaming znamená: „systematické prosazování priorit a 

potřeb žen a mužů ve všech druzích politik a opatření s cílem dosáhnout rovnosti žen 

a mužů“ (Slovníček pojmů, 2007). Evropská unie pracuje s následující definicí Rady 

Evropy: „Gender mainstreaming je (re)organizace, zlepšení, rozvoj a hodnocení 

procesů politik tak, aby byla genderová perspektiva zahrnuta do všech politik, na 

všech úrovních a ve všech stádiích, všemi aktéry, kteří tyto politiky tvoří“ (Council 

of Europe, 1998, 15, všechny překlady autorka). Z této definice tedy vyplývá, že 

cílem genderového mainstreamingu je genderová rovnost, procesem vytváření politik 

a prosazování konkrétních nástrojů (např. genderových auditů nebo specifických 

programů), předmětem všechny politiky na všech úrovních a aktérkami/y v tomto 

procesu jsou tvůrkyně a tvůrci politik (Hašková, 2003). 

Genderový mainstreaming je, jak již bylo řečeno výše, politickou strategií. 

Jako strategii ho pojímá i Evropská komise (2005), ILO (2002), Světová banka 

(2002) a další významné organizace. Na rozdíl od těchto institucí ho ale MPSV 

v některých svých dokumentech prezentuje jako metodu, jak je zřejmé z následující 

definice genderového mainstreamingu:
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Podstatou této metody je postup, kterým je do každé veřejně správní činnosti automaticky 

projektován požadavek dbát na vytváření a zachování rovných příležitostí mužům a ženám. 

Nedílnou součástí této metody je provádění genderové analýzy, zahrnující zejména 

vyhodnocení stavu z hlediska bilance, zda konečný výsledek provádění dané činnosti má 

nebo bude mít vliv na stav rovných příležitostí mužů a žen, resp. zda její stávající úroveň 

neovlivní negativně. (MPSV, 2000, 3-4)

V jiných dokumentech však MPSV hovoří o genderovém mainstreamingu 

jako o strategii či jej ztotožňuje s jinými metodami jako je gender controlling či 

genderové rozpočtování (viz např. Prosazování strategie gender mainstreamingu, 

2007), což je matoucí a ukazuje to míru neporozumění této problematice ze strany 

zodpovědných lidí.

Pokud se na věc podíváme z historického hlediska, pojem genderový 

mainstreaming se: „(…) začal objevovat na počátku osmdesátých let v kontextu 

rozvojových politik, které kritizovaly eurocentrické koncepce ženské role 

v rozvojové pomoci a kladly důraz na genderové vztahy“ (Hašková, 2003, 66). Více 

se však o něm začalo hovořit po Světové konferenci o ženách (1985), kde se mluvilo 

o nutnosti dostat genderovou rovnost do „mainstreamu“. V roce 1994 deklarovala 

Rada Evropy, že prosazování genderové rovnosti je klíčovou prioritou. Na 4. 

mezinárodní konferenci OSN v Pekingu (1995) byl genderový mainstreaming přijat 

jako politická strategie, což se následně promítlo i do Amsterodamské smlouvy 

(1997).

Genderový mainstreaming v praxi vyžaduje různé analytické, vzdělávací a 

konzultační techniky, je nástrojem politické a sociální transformace. Neobejde se bez 

politické podpory, veřejného uvědomování si genderových nerovností a dostatku 

zdrojů, jak finančních, tak lidských (Hašková, 2003).

Cílem genderového mainstreamingu je dostat teoretické politiky do 

praktického života a v konečném důsledku tak dosáhnout genderové rovnosti. Činí 

tak s pomocí různých metod, mezi něž patří kromě genderového auditu také např. 

genderové rozpočtování. 
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2. 4 Genderové rozpočtování

Genderové rozpočtování (někdy také genderový audit rozpočtu) je dalším nástrojem 

genderového mainstreamingu zmiňovaného v předchozí podkapitole a zároveň má 

velice blízko k genderovému auditu, tématu mé práce. Proto jsem se rozhodla jej také 

stručně představit a vysvětlit, kde vidím zmíněné souvislosti s mým tématem.

Genderové rozpočtování pojí s genderovým auditem zejména jejich vývoj, 

který začal v osmdesátých letech v Austrálii, odkdy také datujeme vznik prvních 

genderových auditů. Kromě těchto společných kořenů slouží jak genderové 

rozpočtování, tak i genderový audit k naplnění společného cíle obou nástrojů, kterým 

je dosažení genderové rovnosti.

Genderové rozpočtování se týká sestavování rozpočtů a přerozdělování 

finančních prostředků z hlediska rovných příležitostí pro ženy a muže, zavádí 

metody posuzování veřejných rozpočtů z hlediska jejich dopadů na ženy a muže. 

Podle Bellamy (2002) je také nástrojem pro ověřování, jak vláda uplatňuje 

genderový mainstreaming. Genderové rozpočtování je používáno k naplnění tří

hlavních cílů (Bellamy, 2002):

 Dostat genderová témata do vládních politik

 Prosazovat větší odpovědnost vlád za závazky přijaté 

k genderové rovnosti

 Změnit rozpočty a politiky.

Genderové rozpočtování směřuje k redukci socio-ekonomických genderových 

nerovností a k lepšímu využívání veřejných peněz. V tomto smyslu je jeho vymezení 

užší než je vymezení genderového auditu. 

První zemí, kde bylo genderové rozpočtování státního rozpočtu realizováno, 

byla Austrálie (Bartle, 2002). V roce 1983 přijal parlament rozhodnutí (iniciativou 

„femokratů/ek“ z Labour Party, která v té době byla u moci), že se zaměří na státní 

rozpočet Austrálie z pohledu, jakým způsobem ovlivňuje postavení žen v zemi. O 

rok později byla rezoluce implementována (první Women's Budget Statement). Od té 

doby proběhly analýzy dopadů státních rozpočtů na ženy (zahrnuje i dívky) ve více 

než 40 zemích (Sharp a Broomhill, 2002). V některých z nich z popudu vlády, 

v jiných (např. Kanada) z aktivity nevládních neziskových organizací (NNO) a 

v dalších z kombinace obou způsobů (spolupráce vlády a NNO, např. Jižní Afrika). 
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Uplynulo 23 let od realizace prvního genderové rozpočtování v Austrálii7 a 

australský legislativní rámec, který má sloužit k ochraně ženských lidských práv, se 

ukázal být nedostatečným k zajištění skutečné genderové rovnosti v oblastech, 

jakými jsou rovný přístup k a rovná participace na pracovním trhu (Maddison, 

Partridge, 2007). Australská legislativa není tak komplexní, koordinovaná a efektivní 

jak by měla být. Ačkoli Zákon o diskriminaci na základě pohlaví zakazuje 

diskriminaci žen z určitých důvodů a za určitých podmínek, nepodařilo se přesvědčit 

vládu, aby vyvinula další legislativu či politiky, které by odstranily překážky bránící 

skutečné rovnosti žen (Maddison, Partridge, 2007). 

Zdá se, že dřívější naděje ohledně funkčnosti mechanismů ženské politiky se 

nenaplnily. Australský model, tak vyzdvihovaný a dávaný za příklad, usiloval o 

zavedení genderové analýzy jako centrálního a legitimního postupu při vytváření 

legislativy. Vláda ale byla proti tomuto přístupu zaujatá a tak se celý mechanismus 

rozpadl. Bez stálého tlaku ze strany feministických aktivistek se vláda tématem 

genderové rovnosti opět přestává zabývat a dokonce hrozí ztráta již získaných met. 

Velikou výzvou je tedy pro současné i budoucí aktivistky/y dostat genderovou 

rovnost do středu australské demokracie, jejíž kvality (z hlediska dopadů na ženy a 

muže) zkoumá demokratický audit financovaný Australskou výzkumnou radou a 

Australskou státní univerzitou (Maddison, Partridge, 2007). Cílem takto zaměřeného

auditu bylo zjistit, do jaké míry zajišťuje australská demokracie rovnost mužů a žen, 

zkráceně genderovou rovnost8. Autorky chápou politickou rovnost mužů a žen jako 

základní element každé demokratické společnosti (Maddison, Partridge, 2007). Takto 

pojatý demokratický audit lze považovat za audit genderový,9 ačkoli já ve své práce 

pracuji s užší definicí genderového auditu (viz str. 30).

2. 5 Koncept diverzity

Koncept diverzity je relativně známý v oblasti personalistiky, já ho zde ale 

představím v souvislosti s genderovými audity. Ačkoli jsou názory na toto spojování 

různé, od nadšeného přijímání až po odmítání celého konceptu, ve studovaném 

projektu genderových auditů hrál významnou roli, jak vysvětlím níže.

                                                
7 Od 9. května je na www.budget.gov.au dostupný nový rozpočet na rok 2007/8. 
8 Zde bych polemizovala o stejnosti významu genderová rovnost a rovnost žen a mužů, viz výše. 
9 Hodnocení politik, programů a institucí z hlediska toho, zda zohledňují rozdílné dopady svých 
působení na ženy a muže- definice převzatá z http://www.feminismus.cz/slovnicek.html. 



20

Obecně lze termín diverzita či různorodost vysvětlit jako uznání, akceptování 

a ocenění rozdílů mezi lidmi (Diversity, 2007). Identita každého člověka kombinuje 

množství charakteristik, kterými patří do různých skupin a od jiných se odlišuje. 

Diverzita může znamenat rozdíly v:

 Zkušenostech

 Hodnotách

 Životním stylu 

 Pohlaví

 Náboženství

 Sexualitě

 Zdraví

 Věku atd. (Machovcová,  2007, 41).

Já bych do výčtu rozdílností určitě přidala gender, protože je důležitou kategorií 

strukturující společnost. 

Co se týče pracovního prostředí, na které se diskutované genderové audity 

zaměřují, může být koncept diverzity přínosným. Správné využití diverzity 

v pracovních týmech vede k efektivnější práci a tím i lepším výsledkům, dává 

jedincům možnost obohatit tyto týmy svojí rozdílnou povahou, jinými zkušenostmi, 

kreativitou, sociálními kontakty atd. Diverzita na pracovišti neznamená pouze 

respektování a ocenění lidské různorodosti, ale je především o využití těchto 

diferencí tím nejlepším způsobem, tak, aby přinesly prospěch firmě i zaměstnancům 

a zaměstnankyním. Diverzita zároveň napomáhá k odstranění bariér existujících z 

důvodu předsudků a následně k zařazení znevýhodněných jedinců do pracovního 

trhu (Diversity, 2007).

Jak vyplývá z výše uvedeného, koncept diverzity: „[m]á potenciál zahrnout 

všechny zaměstnané a na rozdíl od dřívějších politik rovnosti, které se zaměřovaly na 

podporu vybrané homogenní skupiny (lidé se zdravotním postižením, ženy aj.), dává 

možnost předejít nevraživostem mezi sociálními skupinami a usiluje i o aktivní 

zapojení mužů“ (Machovcová,  2007, 41). I takto šířeji pojaté politiky mohou být 

doplňovány pozitivními opatřeními (např. kvótami či aktivitami zaměřenými na 

určitou skupinu).
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Pokud jde o pracovní prostředí, je z hlediska prosazování rovných příležitostí 

vhodné uskutečnit určité změny v jeho organizaci. Např. plochá hierarchie10 a 

spolupráce založená na týmech, kdy všichni sdílí zodpovědnost, pomáhá vytvářet 

prostředí nakloněné principům rovnosti. Je sice pravdou, že rozmanité týmy: „mohou 

pracovat poněkud pomaleji než týmy homogenní, na druhou stranu ale diskuze 

vyvolané přítomností lidí s různými zkušenostmi napomáhají například předvídání 

rizik nebo oslovení širší zákaznické základny“ (Machovcová,  2007, 42). 

Existují ale i další důvody, proč se věnovat diverzitě na pracovišti. 

S globálními změnami souvisí i změny na pracovních trzích. „V souvislosti s 

globalizací pracovního trhu a vývojem mobilní práce dochází k vytváření 

multikulturních pracovišť, kde se setkávají lidé z různých zemí či kultur, jedinci s 

odlišnými zkušenostmi, názory apod. Diverzita je jedním ze způsobů, jak 

různorodost respektovat a využít“ (Diversity, 2007).

Dalším důvodem může být populační vývoj v Evropě, kdy může dojít 

k situaci, že: „počet lidí ucházejících se o zaměstnání bude mnohem nižší než nyní a 

firmy budou obtížně hledat vhodné uchazeče, nepřizpůsobí-li tomuto trendu svoji 

firemní politiku“ (Diversity, 2007). A v neposlední řadě je pádným argumentem 

zvýšení konkurenceschopnosti firmy a s tím související ekonomické výhody, na které 

většina zaměstnavatelů slyší. V situaci, kdy neexistuje zákon ani jiná vnější 

motivace, která by zaměstnavatele zavazovala k realizaci genderového auditu, je 

důležité umět je oslovit s dostatečně atraktivní a přijatelnou nabídkou. V tomto bodě 

bych viděla největší potenciál využití konceptu diverzity při prosazování nástroje 

genderového auditu, protože se jedná o koncept zaměstnavatelům známý a může tak 

otevírat cestu k genderovému auditu jako takovému.   

2. 6  Genderové audity

Po diskusi souvisejících konceptů se konečně dostávám k představení genderového 

auditu, klíčového konceptu mé práce. Přitom bych na úvod ráda podotkla, že již v 

rámci práce na rešerši genderových auditů jsem zjistila, že genderové audity 

představují velice široké téma. Provádějí se na různých úrovních (oddělení 

                                                
10

Termín plochá hierarchie může znít jako protimluv, jedná se ale v podstatě o plochou organizační 
strukturu, kdy pracující na středních a nižších úrovní mají značné pravomoci a vrcholový management 
se věnuje především tvorbě strategických cílů a koordinaci aktivit organizace.
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jednotlivých organizací, firmy, města, obce, státy atd.), často se zaměřují na státní 

rozpočty (i další formy rozpočtování, viz kapitola genderové rozpočtování), 

provádějí je různí lidé, a tak se často liší i pojetí samotného genderového auditu.

V úvodní části mého seznamování se s tématem pro mě bylo také 

překvapením, že jsem při rešerši genderových auditů realizovaných v České 

republice, narazila pouze na jeden (Králíková, 2005), navíc psaný pouze v anglickém 

jazyce. Oproti tomu v zahraniční literatuře se genderových auditů nabízelo mnoho, 

ale jak jsem již zmínila, jejich pojetí se velice různila. Dnes, o více než rok později, 

kdy si troufám říct, že jsem do problematiky pronikla hlouběji, mě tento fakt již nijak 

nepřekvapuje. Vzhledem ke své vlastní zkušenosti i zkušenostem ostatních lidí, kteří 

se na pilotním projektu genderového auditu ve firmách podílejí, vím, že v České 

republice není zrovna ideální prostředí pro prosazování nástrojů a metod směřujících 

k vytváření podmínek pro genderovou rovnost. Zejména pokud se má jednat o jejich 

skutečnou aplikaci a ne pouze o formální ustanovení, jak tomu bohužel často bývá a 

čehož je nechvalným dokladem například již výše citované oficiální vyjádření 

tiskového oddělení MPSV ve věci Priorit a postupů vlády na rok 2007.

Ve stručnosti tedy lze říci, že v otázce genderových auditů nepanuje 

v odborné literatuře shoda ani v tom, jak vlastně tuto metodu definovat. Je tudíž 

k dispozici celá řada různých definic. Podle některých se může jednat o: „Hodnocení 

politik, programů a institucí z hlediska toho, zda zohledňují rozdílné dopady svých 

působení na ženy a muže“ (Slovníček pojmů, 2007). Podle jiných je jedním z aspektů 

„mainstreamingu“ – analyzování mainstreamové veřejné politiky, zahrnující 

legislativu, směrnice, rozvržení, daně a sociální projekty, z pohledu jejich dopadu na 

status žen v určité společnosti (např. ILO, 2004; SNV, 2000; Swirski, 2006). Podle 

dalších genderové audity analyzují státní příjmy a výdaje z genderové perspektivy 

(Swirski, 2006). 

Například Swirsky (2006) chápe genderový audit jako součást 

mainstreamingu. S tím souhlasím, nicméně Swirsky omezuje genderový audit na 

analýzu příjmů a výdajů vlády z perspektivy genderu (tzv. gender budget/genderové 

rozpočtování), s čímž zásadně nesouhlasím. Myslím, že nelze používat termíny 

genderový audit a genderové rozpočtování jako synonyma, což Swirski ve svém 

textu dělá. Genderové rozpočtování se totiž zaměřuje mnohem úžeji než genderové 

audity a zabývá se výhradně rozpočty na různých úrovních. 
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Jak z výše uvedeného vyplývá, jsou genderové audity různě pojímaným 

tématem. V následující části se proto zaměřím na jejich možná dělení. Jedná se o 

dělení, která vyplynula z rešerše relevantní literatury. Nejprve se zaměřím na 

genderové audity z hlediska jejich předmětu. Další způsob dělení je možný podle 

míry participace auditovaných na participativní genderové audity (PGA) a genderové 

audity prováděné expertkami/y zvenčí auditované organizace. Třetí možné dělení se 

nabízí podle zadavatelů a realizátorů genderových auditů, jimiž mohou být zejména 

stát (vláda, státní správa), státní sektor ve spolupráci s odbornicemi/íky, tak i 

nevládní neziskové organizace (NNO). V následující části se budu věnovat 

jednotlivým pojetím genderových auditů, vymezím jejich chápání a používání 

v dostupné literatuře a představím své chápání genderového auditu.

2. 6. 1 Genderové audity z hlediska předmětu zájmu

Z hlediska předmětu můžeme hovořit o genderových auditech rozpočtů a sociálních 

auditech. V prvních je patrný důraz na ekonomické hledisko a lze zde najít spojitosti 

s finančními audity, u druhých se klade důraz na širší pojetí s přesahem do celé 

společnosti a dají se tak zařadit mezi tzv. sociální audity. 

Společné kořeny genderového rozpočtování a genderových auditů jsou 

pravděpodobně důvodem, proč se často setkáváme s nejasným používáním termínů, 

zejména s používáním termínu genderový audit pro genderové rozpočtování (např. 

Swirski, 2002). Swirski ztotožňuje „zprávu o rozpočtu z genderového hlediska“ a

„gender audit“ (který také nazývá genderovým rozpočtem- „gender budget“) a 

pokračuje: 

Genderový audit je jedním z aspektů „mainstreamingu“- analyzování mainstreamové veřejné 

politiky, zahrnující legislativu, předpisy, alokace, daňový systém a sociální projekty 

z hlediska jejich dopadu na status žen v dané společnosti. Genderové audity analyzují příjmy 

a výdaje vlád z genderové perspektivy. Základním předpokladem genderových auditů je, že 

veřejná politika má odlišný dopad na muže a ženy. Tyto odlišnosti pramení z různých rolí žen 

a mužů v rodině a z nižšího ekonomického statusu žen. Cílem genderových auditů je vést ke 

změnám veřejné politiky, které přispějí k rostoucí genderové rovnosti. (Swirski, 2002, 2)

V uvedené citaci se podle mého názoru hovoří spíše o genderovém 

rozpočtování, než o genderovém auditu, byť jej tak Swirski nazývá. Mé tvrzení 
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podporuje zejména věta, která spojuje genderové audity s genderovou analýzou 

příjmů a výdajů vlád, jež bývá dáváno dohromady s genderovým rozpočtováním. 

Nejednotnost a nejasnost pojmů se projevuje i u dalších autorek/ů. Např. 

Bartle (2002) upozorňuje na používání pojmů „gender budgets“, „gender-sensitive 

budgets“ a „women’s budgets“ jako významově shodných, sloužících podle něj k 

popisu procesů rozpočtování a nástrojů s ohledem na genderově specifický dopad 

vládních rozpočtů. Genderové rozpočtování se tedy zaměřuje na analýzu státních 

příjmů a výdajů z genderové perspektivy, zkoumá, jaké mají dopady na ženy/dívky a 

muže/chlapce a na totéž se soustředí i na místní a regionální úrovni. 

Další možnou formou genderového auditu, který uplatňuje 

především ekonomické hledisko nahlížené z genderové perspektivy, je audit, jenž se 

zaměřuje na využívání finančních zdrojů z různých fondů. U nás takový vznikl 

v Gender Studies, o.p.s. (Gender Studies, 2005) a jeho cílem bylo formulovat závěry 

a doporučení  adresované hlavně dvěma skupinám, jednak Evropské Unii (EU) a 

jejím rozhodujícím činitelům, jednak přístupovým zemím (Gender Studies, 2005). 

Tento genderový audit zkoumá, jak jsou využívány finanční toky z fondů EU se 

zaměřením na genderovou problematiku. Chce zdůraznit momenty, které přispívají 

k lepšímu prosazování genderové rovnosti  mužů a žen a ukázat doložitelný vývoj 

neziskových organizací, které se zaměřují na oblast genderové rovnosti.

Přesto, že se však jedná o jeden z mála genderových auditů provedených

v České republice (zahrnuje také Slovenskou republiku), vůbec netematizuje 

metodologické a koncepční otázky, které s ním souvisí. Pouze popisuje, jaké fondy 

EU v České republice jsou a s jakými problémy se potýkají (zejm. odliv na východ), 

představuje společnosti, které o dotace žádají a které upozorňují na skutečnost, že 

genderové organizace na peníze z fondů nedosáhly. Genderový audit je tedy pojímán 

jako analýza toho, zda a jak příslušné genderové organizace mohly získat peníze 

z fondů EU. Dále tematizuje otázky ohledně důležitosti rovných příležitostí, chápání 

genderu a rovných příležitostí, absence zkušených hodnotitelů atd. Nicméně autorky 

nikde nevymezují, jak vlastně chápou koncept genderového auditu, jako kdyby to 

bylo samozřejmé a neproblematické. Jak ukazuje tato diskuse, toto východisko je 

neudržitelné a svědčí o nedostatečné reflexi zvoleného přístupu.

Zatímco se ekonomické genderové auditování zaměřuje na rozpočty (měst, 

států, organizací atd.) nebo na jiné finanční prostředky (např. fondy EU), genderový 
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audit ve smyslu sociálního auditu má mnohem širší záběr oblastí a přesah do celé 

společnosti. 

Pavlica (2000) definuje sociální audit jako: „Poznávací proces, jehož úkolem 

je poznat a zhodnotit sociální a sociálně-psychologické aspekty fungování 

organizace“ (19). Sociální audit se tedy zaměřuje na organizaci, na její fungování a 

identifikování možností pro rozvoj (Pavlík, Hejzlarová, 2006). Jeho úkolem je 

(Pavlica, 2000): 

1. Posouzení stavu a odhalení kritických míst  

2. Navržení řešení nedostatků 

3. Navržení rozvojového programu.

Velice podobné úkoly řeší také pilotní genderový audit realizovaný Aperiem, 

jenž je ve středu mé pozornosti a tématem této práce. Odlišné je snad jen zaměření 

pilotního projektu spíše na pozitivní aspekty prosazování genderové rovnosti, které 

se nám v auditovaných firmách podaří zjistit. Cílem tohoto pozitivního přístupu je 

motivovat zaměstnavatele k dalším genderovým auditům, k otevření možností pro 

další spolupráci (např. formou genderových školení, o které již jedna z auditovaných 

firem projevila velký zájem), a tak i pro větší možnost změny směrem k genderově 

citlivější organizaci. 

Sociální genderový audit může být chápán také jako nástroj řízení a 

plánování, který hodnotí genderovou citlivost kultury organizace a integraci 

genderové perspektivy. Doporučení, která vzniknou na základě auditu, mají vést k 

tomu, aby se organizace stala genderově citlivější (UNESCO). Nejobecněji lze tedy 

genderový audit chápat jako nástroj prosazování genderové rovnosti, jehož 

základním předpokladem je, že veřejná politika má různé genderové dopady. Tato 

rozdílnost dopadů pramení především z odlišného postavení žen a mužů ve 

společnosti, rozdílných zkušeností, rozdílné socializace atd. (Kimmel, 2000). Cílem 

genderových auditů je inspirovat změny ve veřejné politice, které přispějí 

k genderové rovnosti (Adva, 2006), ale také změny na individuální úrovni všech 

zúčastněných. Genderový audit je typem sociálního auditu (EWM, 2003), 

jehož cílem je zlepšit situaci v oblasti genderové rovnosti v konkrétní 

organizaci/instituci/zemi. Tím ale genderový audit nekončí, nýbrž přesahuje hranice 

jednotlivých organizací a rozšiřuje své působení na celou společnost.
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Z hlediska předmětu můžeme učinit ještě další vymezení. Kromě 

genderových auditů, ať už sociálních či rozpočtů, se setkáváme také s pojmem 

genderová evaluace. Genderová evaluace a genderový audit bývají často 

zaměňovanými výrazy, ale obecně lze říci, že genderový audit je ve srovnání 

s genderovou evaluací mnohem širší pojem. Genderová evaluace se týká analýzy 

konkrétních projektů, programů a plánů zaměřených na prosazování genderové 

rovnosti (Pavlík, 2006). Jen okrajově také může pojednávat o organizacích, které je 

implementují.

Na genderovou analýzu programů a projektů na obnovu v jihovýchodní 

Evropě (hlavně v Kosovu) se například zaměřuje „genderový audit“11, jež se 

soustředí na pomoc ženám a ženským skupinám v jihovýchodní Evropě. Jeho cílem 

je zhodnotit příležitosti a současně bariéry pro práci s mezinárodní dárcovskou 

komunitou. „Doufáme, že audit nebude využit pouze pro účely NNO k tomu, aby se 

našly cesty a prostředky, jak pracovat konstruktivně s mezinárodní komunitou, 

vládami a NNO. Doufáme také, že bude využit mezinárodní dárcovskou komunitou 

k identifikování potřeb, navržení mechanismů nutných pro spolupráci a k vytvoření 

efektivních nástrojů pro genderový mainstreaming.“ (Gender Audit of 

Reconstruction, 2006, 1).

Také již zmiňovaný „genderový audit“ ve Skotsku (Cityshelter, 2007) je 

podle mého názoru spíše genderovou evaluací. Jeho hlavní cíle totiž jsou:

1. vytvořit informace o ženách přístupné ženám- jako zdroj a nástroj pro 

kampaně

2. vést kampaň za lepší informace

3. monitorovat změny v čase.

Klíčovým úkolem přitom je shromažďovat informace, které pak mají být 

přístupné co nejširšímu publiku. Jejich role je tedy spíše mapovací a popisná, než že 

by přímo navrhovali konkrétní řešení a vyzývali ke změně, což považuji za stěžejní 

aspekt genderových auditů. 

O genderovou evaluaci se podle mého názoru jedná i v případě „genderového 

auditu“ konkrétního dokumentu jako v případě Floro (2001), která diskutuje 

genderovou analýzu dokumentu připravovaného na mezinárodní konferenci 

                                                
11 Genderový audit zde používám v uvozovkách proto, že se podle mě nejedná o genderový audit, ale 
spíše o genderovou evaluaci.
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Spojených národů zaměřenou na financování rozvoje, jež se uskutečnila v roce 2001. 

Analýza se zajímá o dopady užití jednotlivých návrhů a také navrhuje další možnosti, 

které by měly pozitivní účinky a také pozitivní dopady vzhledem k genderové 

rovnosti. „Audit“ nejprve analyzuje, jakým způsobem a co projednává vlastní 

dokument, poté se dostává ke kritice, která se většinou soustředí na to, že je nějakým 

způsobem opomíjen dopad na ženy či jiné znevýhodněné skupiny. Následují vlastní 

návrhy jak tomuto stavu předcházet a jak situaci zlepšit. Celý dokument je vykládán 

z genderové perspektivy. 

Kromě termínu genderová evaluace se setkáváme také s pojmem „gender 

assessment“ (např. Marksová-Tominová, 2003), který se od genderové evaluace (a 

také od genderového auditu) liší snad ještě užším zaměřením na konkrétní téma, 

např. sebevraždy mezi lékaři a lékařkami (Schernhammer, 2006) nebo na oblast 

energetiky, kde se Energia (International Network on Gender and Sustainable 

Energy) snaží vytvořit specifické genderové metody pro tento sektor.

Genderový audit má oproti genderové evaluaci či „gender assessmentu“ širší 

zaměření, které: „(…) zahrnuje i analýzu otevřenosti k genderovým otázkám, 

institucionálního kontextu, organizační struktury a kultury organizací (…) je 

zaměřen na zlepšování výkonnosti organizace, pokud jde o genderovou rovnost a 

posilování práv, postavení a sebeuvědomění žen (empowerment)“ (Pavlík, 

Hejzlarová, 2006, 14; Moser, 2005). Je tedy zaměřen především na genderovou 

analýzu fungování konkrétních organizací/institucí.

2. 6. 2 Genderové audity z hlediska participace 

Participativní genderový audit (PGA) umožňuje organizacím zhodnotit, (po)učit se a 

zlepšovat praktiky směřující k genderové rovnosti a posilování práv, postavení a 

sebeuvědomění žen (empowerment; Walters, 2006). Na rozdíl od genderového 

auditu realizovaného genderovými auditorkami/y jakoby „zvenčí“ (z hlediska 

auditované organizace se jedná o externistky/y), lze mluvit o PGA jako o auditu 

„zevnitř“. Jedná se o jakési sebehodnocení organizace, jehož cílem je zjistit, do jaké 

míry a jak organizace vytváří podmínky pro zajištění genderové rovnosti. Genderový 

audit také umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním kriticky zkoumat organizaci, 

ve které pracují, a zajišťuje prostor pro sdílení jejich představy o tom, jak by 

organizace měla vypadat (Interaction, 2006).
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Jednou z organizací, které již PGA realizovaly, je Mezinárodní organizace 

práce (International Labour Organisation, ILO). PGA zde prováděly tří až čtyřčlenné 

auditorské týmy složené z lidí zaměstnaných v ILO a externích konzultantek/ů. 

Participativní a sebehodnotící přístup byl zvolen proto, aby v organizaci umožnil 

zvýšit povědomí o genderovém mainstreamingu (ILO, 2002).

Základní podmínkou PGA je otevřenost vedení organizace, kde má PGA 

probíhat, k procesu učení vztahujícímu se k genderové politice i praxi organizace 

(Walters, 2006). Organizace (muži a ženy v ní) také musí být ochotna realizovat 

doporučení, která vzejdou z PGA. Zásadní pro úspěšný audit je verbální i psaná

komunikace a dobře zvolený čas. A v neposlední řadě lze PGA realizovat pouze 

v organizacích, kde již mají určité povědomí o genderové problematice, což je 

v našich podmínkách spíše vzácností. Vzhledem k nedostatečnému genderovému 

vzdělání pracujících je tedy podle mého názoru prozatím nemožné realizovat PGA 

v českých organizacích. 

Genderový audit „zvenčí“ má oproti PGA tu výhodu, že jej provádějí, nebo 

by jej měli provádět, odborníci a odbornice na genderovou problematiku. Auditovaná 

organizace tak ušetří čas, který by musela věnovat na proškolení svých 

zaměstnankyň a zaměstnanců, které/ří by PGA v organizaci vedly/i. Nevýhodou 

externího genderového auditu může být situace, kdy se zaměstnanci/kyně auditované 

organizace účastní genderového auditu pouze proto, aby splnili/y požadavek 

nadřízených. Nízká míra jejich zapojení pak může negativně ovlivnit celý průběh 

genderového auditu. Je proto důležitým úkolem genderových auditorek/ů, aby 

motivovaly/i auditované a vysvětlovaly/i smysl a cíle celého procesu. Podobně jako 

u PGA hraje i zde zásadní roli přístup vedení auditované organizace a úroveň 

povědomí o genderové problematice.

2. 6. 3 Genderové audity z hlediska zadavetelek/ů a realizátorek/ů

Dalším možným způsobem pohledu na genderové audity je pohled z hlediska jejich 

zadavatelek/ů a realizátorek/ů. Jak jsem již uvedla výše, mezi hlavní 

zadavatele/realizátory patří stát (vláda, státní správa) nebo státní správa společně 

s odborníky na dané téma, a v neposlední řadě také nevládní neziskové organizace. 

Iniciátorem genderového auditu ale může být prakticky kdokoliv (jednotlivec, 

sdružení, zisková organizace, mezinárodní organizace atd.). 
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Z tohoto hlediska se mi zdá důležité upozornit, že považuji za velice 

podstatné reflektovat, kdo genderový audit zadává, jaké k tomu má motivace, komu 

ho zadává k realizaci, co se bude dít s jeho závěry apod. Motivací vlády tak můžou 

být například závazky plynoucí z mezinárodních smluv, ale také z vlastního úsilí o 

prosazování genderové rovnosti. Je jistě zřejmé, že takto rozdílná motivace může mít 

významné dopady na celý genderový audit, ať už se jedná o výběr jeho 

realizátorek/ů, kvality jeho provedení a zejména využití získaných poznatků pro 

uskutečnění navrhovaných doporučení. 

Genderové audity lze realizovat i ve spolupráci různých subjektů. Příkladem 

spolupráce státní správy, konkrétně politické strany s genderovými expertkami, může 

být genderový audit realizovaný v Irsku jeho největší politickou stranou 

(Independent Gender Equality Audit, 2007) a expertkami z Queens‘ University v 

Belfastu. Cílem tohoto auditu bylo především zjistit, proč tato strana není atraktivní 

pro ženy a na základě těchto zjištění vytvořit akční plán, který by měl vést ke změně 

nežádoucí situace.

Role NNO je v celém poli genderových témat velmi důležitá, ne-li zásadní. 

Ze zahraničních zkušeností lze uvést příklad ze Skotska, kdy si na sebe NNO vzala 

úkol zmapovat pozici žen ve všech sférách společnosti, získávat důležité informace a 

statistická data a v neposlední řadě komentovat klíčové body svých zjištění 

(Cityshelter, 2007; více informací viz kapitola genderová evaluace vs. GA). Nejinak 

je tomu i v případě genderových auditů, čehož je dokladem i pilotní genderový audit 

realizovaný Aperio, o.s., který je předmětem mého výzkumu.

Jak jsme si již ukázali v předchozí části, genderové audity mohou být pojímány 

různě a mohou se týkat mnoha různých témat od voleb (např. volby v Nigérii, 

WARDC 2003), přes jednotlivé oblasti lidské činnosti jako jsou zemědělství (Fiji), 

zdravotnictví, školství, práce (ILO) atd., až po genderové audity místních, krajských 

či státních institucí a orgánů. Pro mou práci jsou nejrelevantnější poslední jmenované 

genderové audity. Jedním z nejpropracovanějších je projekt Adagio (Llorca et al., 

2006), zaměřený na analýzu a diagnostiku genderových nerovností, který je 

autorkami definován jako výzkumně-akční program na podporu místní genderové 

politiky a rovných příležitostí. Projekt byl vytvořen s vědomím potřeby nových 

strategií podpory genderových otázek a rovných příležitostí na místní úrovni 

s ohledem na doporučení Evropské Unie. Ve zprávě o projektu se mimo jiné 
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zdůrazňuje důležitost účasti více různých aktérů, aby se tak mohly odkrýt problémy, 

které by jinak zůstaly skryté. Jedním z hlavních cílů tedy bylo vytvořit analýzu 

z genderové perspektivy a metodologii pro všechny oblasti obecních aktivit (Llorca 

et al., 2006). 

Ukázali jsme si, že různých pojetí genderových auditů je celá řada. Liší se 

jejich koncepce a rozsah a provádí se na různých úrovních různými lidmi. Někdy je 

těžké rozhodnout, co je genderový audit a co už ne. Je proto důležité, aby autorky a 

autoři genderových auditů vždy uváděli své pojetí a vyjasnili tak svůj přístup. Abych 

nekázala vodu a nepila víno, posunu se i já k tomu, jak pojímám genderový audit.

Genderový audit chápu jako nástroj prosazování genderové rovnosti, nástroj, 

který popisuje praktické aspekty genderových vztahů na pracovišti, zjišťuje a 

vyhodnocuje reálnou situaci v auditované organizaci a navrhuje plán změn, které by 

měly vést k vyrovnání podmínek a postavení žen a mužů12 (Pilotní metodika, 2007). 

Jsem si ale plně vědoma toho, že jsem ve svém pojetí omezena prací na přípravě 

Pilotní metodiky, a že je toto pojetí genderového auditu do značné míry omezené a 

specifikované pouze na organizace. 

                                                
12 Redukce na ženy a muže je zde z pragmatických důvodů. 
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3. Empirická část

V empirické části své práce nejprve představím metodologii, poté se zaměřím na 

projekt genderových auditů a případovou studii genderových auditů společnosti 

Aperio. V další části se soustředím na problematické aspekty celého projektu, které 

jsem identifikovala zejména prostřednictvím dotazníků a polostrukturovaných 

rozhovorů.

3. 1 Metodologie

V úvodu své práce jsem vysvětlila, že se chci zaměřit na problémy a otázky, se 

kterými jsme se setkaly13 v průběhu realizace projektu. Je to zejména z toho důvodu, 

že mě překvapilo jejich množství a také proto, že jejich pojmenováním, popsáním a 

snad i vysvětlením chci předejít jejich opakování v příštích projektech. Abych 

rozkryla co nejvíc těchto kritických momentů, přemýšlela jsem o nejvhodnější 

možné metodě a dospěla jsem k závěru, že pro mé účely je ideální případová studie, 

jež dovoluje kombinovat další metody pro co nejkomplexnější obraz studovaného 

předmětu. Pokud jde o teoretické ukotvení použitých metod, tak nejvíce jsem se 

inspirovala texty Reinharz (1992) a Ramazanoglu a Holland (2002). 

3. 1. 1 Případová studie

Obecně lze můj výzkum označit za případovou studii pilotního projektu 

realizovaného o.s. Aperio - Společností pro zdravé rodičovství14, přičemž jsem 

vycházela především ze zápisků ve svém terénním deníku, který jsem si vedla po 

celou dobu své stáže v Aperiu. Do tohoto deníku jsem zaznamenávala chronologicky 

všechny události, které souvisely s prací na pilotním projektu genderového auditu ve 

firmách v České republice (ČR) a také další postřehy a úvahy. Případovou studii zde 

chápu také jako prostředek integrace několika různorodých výzkumných metod za 

účelem: „zachycení složitosti případu a zachycení vztahů v jejich celistvosti“ (Hendl, 

2005, 104). Jedná se konkrétně o následující metody: zúčastněné pozorování 

(zachycené v terénním deníku), polostrukturované rozhovory se všemi autorkami 

pilotní metodiky, dotazníkové šetření genderových auditorek a auditorů a práci 

s textem.

                                                
13 Množné číslo zde značí všechny čtyři stážistky (včetně mě) a obě zaměstnankyně Aperia, které se 
na tvorbě pilotní metodiky metodiky a přípravě auditorského školení podílely.
14 Společnost Aperio představím podrobněji v části Případová studie GA Aperio (kap. 3. 3)
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Podle sociologické definice je případová studie metoda studující sociální 

fenomén skrze analýzu individuálního případu, čímž může být osoba, skupina, 

epizoda, ale také proces, program, společnost atd. (Reinharz, 1992). Hendl (1997) 

pracuje s pojetím Yina (1994), který: „definoval případovou studii jako strategii pro

provádění výzkumu, který se týká empirického zkoumání předem určeného 

fenoménu přítomnosti v rámci jeho reálného kontextu, a to zvláště, když hranice 

mezi fenoménem a kontextem nejsou zcela jasné“ (Hendl, 1997, 38). Tím, že se 

případová studie zaměřuje na jeden konkrétní případ, umožňuje nám poznat mnoho 

specifických detailů a pochopit jej tak v jeho komplexitě, o což se budu snažit i já ve 

své práci. 

Podle Reinharz (1992) používají feministky případové studie k vytváření a 

testování teorií, přičemž se snaží především:

 Analyzovat změny fenoménu v čase

 Analyzovat důležitost fenoménu pro budoucí události

 Analyzovat vztahy jednotlivých částí fenoménu.

Metoda případové studie tedy nabízí možnost dostatečně podrobného a 

komplexního popisu zkoumaného fenoménu při zohlednění časového rozměru věci, 

což by mělo být základem pro zhodnocení procesu přípravy pilotního genderového 

auditu ve firmách v ČR.

3. 1. 1. 1 Etnografie

Nejprve se zde zaměřím na etnografii obecně, poté představím feministickou 

etnografii a její souvislosti s mým projektem. Současná etnografie je 

multimetodickým výzkumem, zahrnuje pozorování, participaci, analýzu archivů, 

interview a umožňuje kombinaci metod (Reinharz, 1992). Etnografie doslovně 

znamená psaní o lidech, slouží k porozumění kulturám a definování esence lidské 

povahy (Barnard, 2000). Její podstatu určuje to, o jaký druh intelektuálního usilování 

se jedná. Geertz (2000) v tomto smyslu hovoří o neúnavné snaze o „zhuštěný 

popis“15. Etnograf „píše“ sociální rozmluvu, čímž z pomíjivé události činí záznam, 

ke kterému se je možné znovu vracet. „Etnografický popis má tedy tři 

charakteristické rysy: je interpretativní; to, co interpretuje, je proud sociální 
                                                
15 Geertz zde pracuje s termínem Gilberta Ryla, viz. The Concept of Mind (1949), New York.
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rozmluvy; a toto interpretování spočívá ve snaze zachránit to, co se v této rozmluvě 

„říká“ (…) a fixovat to v takové formě, abychom se k tomu mohli později vrátit“ 

(Geertz, 2000, 31).

Ačkoli Geertz jistě přispěl k vývoji reflexivní antropologie zdůrazněním 

interpretační povahy etnografických záznamů, zastavil se před dalším reflexivním 

zkoumáním a jeho implikacemi. Dále je mu vytýkáno tvrzení, že „malá fakta 

potvrzují velké otázky, mrknutí epistemologii či krádeže ovčích stád revoluci, 

protože je to v jejich přirozenosti“ (Červinková in Geertz, 2000, 516). Kritika se 

soustředí zejména na to, že Geertz neříká, jak se dostane od pozorování místních 

událostí k analýze širších politických a kulturních trendů (Geertz, 2000). Dalšími 

kritizovanými aspekty jeho výzkumů jsou odvolávání se na automatickou autoritu 

etnografa, skutečnost, že se málo zabývá otázkami moci v kulturním procesu a 

zejména nedostatečná reflexivita.

Důležitost reflexivity v etnografickém výzkumu narůstá v postmoderně, kdy 

jsou odmítané velké antropologické teorie i pojetí, že etnografický popis je 

kompletní. Reflexivita je silně spojena s feministickou antropologií, která má mnoho 

společných předmětů zájmu s genderovými studii, ale někdy se liší přístupy. 

Feministická antropologie studuje gender jako princip sociálního života lidí, zatímco 

antropologie genderu je spíše o studování genderové identity a jejích kulturních 

konstrukcích (Barnard, 2000). 

Feministická etnografie tematizuje dilemata a limity klasické etnografie a 

přináší je do interdisciplinárního feministického dialogu (Gordon, 1993). Pro 

analyzování feministické etnografie je důležité činit tak v rámci historického 

kontextu etnografie obecně a současně s důrazem na kritičnost a sebereflexivitu

(Lengel, 1998). Poskytnout jednoduchou definici feministické etnografie je podle 

Lengel (1998) obtížné. Sama se s tím vyrovnává tak, že diskutuje teoretické, 

metodologické, epistemologické a politické uvažování o feministické etnografii a 

skrze zkoumání těchto aspektů chce vysvětlit, co feministická etnografie je a co není.

Feministická etnografie tak podle ní zpochybňuje předpoklady obklopující klasickou 

etnografii a snaží se vyvinout nové formy etnografického výzkumu zejména se 

zájmem o mocenské vztahy mezi Sebou a Jinými (Self a Other; Lengel, 1998). 

Feministické výzkumnice jsou ve srovnání s mainstreamovými výzkumnicemi/íky

více sebereflektující a kritizující konstrukci Jiných, která manifestuje mocenské 

vztahy a dominanci, více také pracují s pozicionalitou (Lengel, 1998).
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Etnografie by měla mít ve feministických sociálních vědách přední místo, 

protože se zaměřuje na interpretaci, spoléhá na ponoření badatelky do zkoumaného 

sociálního uspořádání a zabývá se intersubjektivním porozuměním mezi badatelkou a 

zkoumanými osobami. Bohužel je však praxe jiná, jak podotýká Reinharz (1992).

Pro některé feministky sice reprezentuje terénní práce boj proti pozitivizmu a 

androcentrickým konceptům, jiné ale se spojováním feministické kritiky a 

etnografických metod nesouhlasí. 

Pro můj výzkum je feministická etnografie atraktivní tím, že mi umožňuje mít 

volnější strukturu výzkumného plánu, což je pro etnografický výzkum typické 

(Hendl, 1997). Feministická etnografie navíc tematizuje otázky, na které jsem při 

svém výzkumu sama narážela a poskytuje mi tak možnost se s nimi lépe vyrovnat. 

Jednalo se zejména o otázky po vztahu badatelky a zkoumaných, zda může být 

skutečně rovný a o mocenské vztahy, které jsou pro feministickou etnografii 

důležitým tématem (např. Lengel, 1998). Feministická etnografie ale řeší i další 

problematické oblasti a zabývá se tak např. otázkou, zda je při výzkumu výhodou či 

nevýhodou být žena. Reflektuje, že to s sebou nese jistá specifika, rizika a úskalí. 

Podobná dilemata vyvstala, když probíhaly diskuze ohledně genderových auditorek a 

auditorů. Roli genderové auditorky (ale i auditorů) se chci věnovat podrobněji, je to 

téma, které mě osobně velice zajímá. V rámci stáže v Aperiu často narážíme na 

otázku profilu genderových auditorek a auditorů a nejsme v tomto bodě příliš za 

jedno (více se tomuto tématu budu věnovat v příslušné kapitole Profil genderové/ho 

auditorky/a – ideál versus realita). 

Reinharz předkládá několik konkrétních příkladů z praxe a ukazuje, že otázka 

po tom, zda být ženou, je při výzkumu výhodou či nevýhodou, není vyřešená a 

podněcuje mnohé debaty. Zrovna tak otázka po zastoupení auditorek a auditorů v 

jednotlivých týmech. Je nutné, aby byly při genderovém auditu týmy smíšené? V 

čem by to bylo dobré? Co by konotoval tým složený ze samých žen? Mužů? Jaké 

může mít výhody smíšený tým? Podle mého názoru mohou být některé modely 

chování lépe ilustrovány, navíc spolupráce ženy a muže může sloužit jako dobrý 

příklad rovného vztahu bez genderových stereotypů, ale zároveň hrozí i riziko 

upevňování genderových stereotypů v případě nerovného vztahu auditorky a auditora 

(více viz kapitola Profil genderové/ho auditorky/a – ideál versus realita).

Předpokládám, že auditorka se v určitých situacích může dostat k ženám blíže 

a to zejména na neoficiální úrovni (dámské šatny, toalety, kuchyňky, společné obědy 
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apod.), je pravděpodobné, že vzhledem k ženské socializaci se dozví informace, ke 

kterým by se muž nedostal. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že genderové 

audity se většinou netýkají pouze žen (ve většině firem jsou zastoupena obě pohlaví). 

A právě v tomto bodě si dovolím polemizovat s Reinharz, která uvádí následující tři

cíle feministické etnografie (1992): 

a) dokumentovat životy a aktivity žen, 

b) porozumět ženské zkušenosti z jejich vlastního pohledu,

c) konceptualizovat ženské chování jako vyjádření sociálních kontextů 

(chápání žen v kontextu).

Ad a) Feministické etnografky participují v sociálním systému, dávají na jeho mapu 

skupiny žen, které tam dosud chyběly, které byly přehlížené, neviditelné. K lepšímu 

porozumění perspektivy jednotlivých žen používají rozhovory.

Ad b) „Chápání ženské zkušenosti z jejich úhlu pohledu pomáhá odbourávat některé 

hlavní předsudky nefeministického zúčastněného pozorování, které trivializuje 

ženské aktivity a myšlení, nebo je interpretuje z pohledu mužů ve společnosti či z 

pohledu muže-badatele“ (Reinharz, 1992, 52). Jedním ze způsobů, kterým se 

feministické etnografky snaží porozumět ženské zkušenosti, je skutečnost, že jejich 

klíčovými informátorkami jsou ženy.

Ad c) „Feministické etnografky se snaží interpretovat ženské chování spíše jako 

ovlivněné sociálním kontextem, než jako nekontextuální či zakořeněné v anatomii, 

osobnosti nebo sociální třídě“ (Reinharz, 1992, 53).

Podle Reinharz je tedy feministická etnografie zacílena pouze na ženy. S tím ale 

nesouhlasím, naopak si myslím, že ji lze úspěšně použít i ve smíšených prostředích či 

pro výzkum mužů. Právě tak, jak je tomu ve většině genderových auditů. Reinharz 

svým zdůrazňováním zaměření feministické etnografie na ženy možná reaguje na 

dřívější studie, které byly orientovány na muže hned ve třech směrech: byly 

prováděné mužskými badateli v muži ovládaném prostředí a zaměřené na mužské 

chování. Sama Reinharz ale dodává, že ačkoli feministický terénní výzkum (jehož 

formou může být právě feministická etnografie) preferuje studování žen, někdy se 

zaměřuje na obě pohlaví. Zejména proto, aby zkoumal, jakým způsobem je chování 

modelováno genderem. Nabízí se otázka, zda lze tuto metodu uplatnit i v čistě 

mužském prostředí. 
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Feministická etnografie se často zaměřuje na studování ženské domácí sféry, 

pracovišť a organizací (Reinharz, 1992). Některé projekty se ale realizují v 

genderově smíšeném prostředí, sem patří i genderový audit. Příkladem výzkumu z 

genderově smíšeného prostředí je cenami ověnčená studie Rosabeth Moss Kanter

(1993), zaměřená na roli žen a mužů v organizacích. K výběru metody ji vedla 

debata uvnitř feministických hnutí ohledně ženských relativních neúspěších v 

organizacích. „Makroskopická vysvětlení spoléhala na globální proměnné jako 

obecný poměr participace pracujících v určitém čase a sociální třídě, zatímco 

mikroskopická odkazovala na psychologii žen“ (Reinharz, 1992, 56). Výzkum 

Kanter šel ale třetí cestou, zaměřila se na „prostřední úroveň“ forem organizace práce 

a koncepcí rolí a distribuce lidí uvnitř nich. Jejím cílem bylo ukázat, jakým 

způsobem organizace ovlivňují ženy, chtěla najít cesty k zajišťování rovných 

příležitostí pro ženy. Jejími zdroji informací byly:

(…) rozhovory s lidmi z prodeje, průzkum pošty, individuální a skupinové rozhovory s 

dvaceti ženami, které chtěly vstoupit do prodeje, analýzy dřívějších výzkumů, obsahová 

analýza provádění hodnocení, rozhovory se sekretáři/kami a vedoucími, doslovně nahrávané 

skupinové diskuze, zúčastněné pozorování na mítincích, tréninkových programech, 

oficiálních událostech i neoficiálních společenských setkáních. (Reinharz, 1992, 56)

Kanter poznamenává, že ze všech výše vyjmenovaných metod považuje za 

nejužitečnější právě ona neformální setkání. 

Některé feministické etnografky eliminovaly rozlišování mezi badatelkou a 

zkoumanými a studovaly svou vlastní zkušenost. V extrémní poloze (např. britská 

socioložka Liz Stanley) lze zastávat i názor, že feministky by měly zkoumat 

výhradně svou vlastní každodenní zkušenost. Tento postoj je ale velice limitující 

(Reinharz, 1992), protože by nám tak znemožnil zkoumání mnoha dalších oblastí. 

Jelikož mou výzkumnou metodou je také zúčastněné pozorování, osobní zkušenost 

v něm hraje velkou roli.

Podle Reinharz patří mezi limity zúčastněného pozorování: „složitě získávaný 

přístup na zkoumaná místa, jejich časová náročnost, nedostatečný trénink, obtížně 

získávaná podpora, zlehčující až pohrdavý postoj některých v sociálních vědách 

mocných skupin k nekvantitativním výzkumům“ (Reinharz, 1992, 73). Při svém 

zúčastněném pozorování jsem se s těmito problémy zatím nesetkala, nicméně jsem 
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musela čelit jiným. Řešila jsem, jak současně plně spolupracovat s týmem na řešení 

konkrétního úkolu a zároveň si dělat poznámky, když jsme narazily na něco 

závažného, co jsem si hned chtěla poznamenat, abych to později nezapomněla. Navíc 

mi připadalo zvláštní, že pozoruji tým, jehož jsem sama členkou. A také jsem 

uvažovala, zda není ostatním členkám týmu nepříjemné, že si v průběhu práce dělám 

poznámky. Navíc jsem nebyla jediná, protože ještě jedna kolegyně si vedla terénní 

deník pro účely své magisterské práce, ze šestičlenného týmu si hned dvě členky 

dělaly poznámky, někdy to působilo opravdu zvláštně. Zejména ve chvílích, kdy 

jsme si obě naráz začaly zapisovat do svých poznámek, což se dělo často, protože 

nás obvykle zaujaly stejné momenty. 

Tyto problémy jsem měla stále na mysli a snažila jsem se, abych co nejméně 

narušovala práci týmu, a abych (i přes občasné krátké výpadky, kdy jsem si 

zapisovala) byla jeho plnohodnotnou členkou. Důležitou skutečností pro mou práci 

bylo, že všechny zúčastněné věděly, že a proč si dělám poznámky, i že je použiji ve 

své magisterské práci. Uvědomovala jsem si také skutečnost, na kterou upozorňuje 

Lengel (1998), že svým výzkumem zasahuji do života svých kolegyň a snažila jsem 

proto, aby tyto zásahy bylo pokud možno šetrné (ať už se jednalo o zmiňované 

zápisky či realizaci rozhovorů). Abych co nejvíce eliminovala možná zkreslení, ke 

kterým by mohlo dojít při analýze situací pouze z mé perspektivy, přidala jsem do 

své práce také polostrukturované rozhovory se všemi členkami týmu.

3. 1. 1. 2. Polostrukturované rozhovory

Výhodou této kvalitativní techniky získávání údajů je skutečnost, že nevyžaduje tak 

dlouhý časový úsek, který badatel/ka tráví s respondentem/kou, jako například 

etnografický výzkum. Polostrukturovaný rozhovor navíc umožňuje volnou interakci 

mezi badatelkou/em a respondentkou/em (Reinharz, 1992). Další výhodou rozhovorů 

je skutečnost, že nabízejí přímý přístup k myšlenkám, názorům a vzpomínkám 

konkrétních lidí tak, jak je oni sami interpretují. Jsou to tedy jejich vlastní slova a ne 

slova badatelky/e. 

Feministické badatelky si jako techniku sběru dat volí často právě rozhovory, 

možným důvodem může být ženská socializace. „Ptát se lidí co si myslí a cítí je 

aktivita, ke které jsou ženy zejména v západní společnosti socializovány“ 

(Reinharz,1992, 20). 
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Pro mě jsou rozhovory vhodným nástrojem, jak získat potřebné informace 

pro svou práci také z důvodu, že všechny své respondentky dobře znám, což 

usnadňuje komunikaci a poskytuje dostatečně otevřený prostor pro rozhovor. Na

druhou stranu ale ten samý důvod může být v určitých ohledech i omezující. Při 

samotných rozhovorech se mi často stávalo, že respondentka měla tendenci 

odpovídat na některé mé otázky: „…ale to znáš, tak to nemusím říkat…“ (Lenka, 

2007, 3). Což jsem se snažila řešit tím, že jsem ji přesto požádala, jestli by mi to 

nemohla říct vlastními slovy. 

Největším problémem se ale překvapivě ukázalo pravděpodobně špatné 

načasování rozhovorů na dobu letních prázdnin. Vzhledem k dovoleným a s tím 

souvisejícím větším pracovním vytížením těch, co dovolenou nemají, byla domluva 

ohledně termínů rozhovorů jedním z nejobtížnějších momentů mé práce. A to přesto, 

že jsem se snažila být maximálně flexibilní co se týče času i místa, kde má rozhovor 

proběhnout. Jeden rozhovor jsem tak provedla u respondentky doma, tři se 

realizovaly v zaměstnání respondentek a jeden jsem dokonce dělala na autobusovém 

nádraží.  Naštěstí ani jeden z rozhovorů se neodehrával v časové tísni, což si myslím, 

že by ho ovlivnilo více než netradiční místo. 

Vzhledem k velkému časovému vytížení jedné z kolegyň a její následné 

dvoutýdenní dovolené, po níž mělo dle jejích očekávání opět následovat vysoké 

pracovní tempo a tudíž časová tíseň, nedařilo se mi s ní zrealizovat plánovaný 

rozhovor. Vzhledem k relativně nízkému počtu členek týmu jsem ale chtěla provést 

rozhovory se všemi jeho členkami a snažila jsem se tedy najít alespoň nějakou jinou 

alternativu, jak se dostat k pro mne cenným údajům. Kolegyni jsem proto navrhla, že 

jí pošlu otázky, které jsem měla připravené k rozhovoru e-mailem a získám tak 

alespoň základní informace, byť přijdu o možnost klást doplňující otázky. Ačkoli 

jsme se tak domluvily a já se kolegyni ještě jednou před začátkem její dovolené se 

svou žádostí o odpovědi připomněla, odpovědi jsem nedostala. Podařilo se mi ale 

získat svolení k využití materiálu z rozhovoru, který poskytla dotyčná členka týmu 

další naší kolegyni Kláře Cozlové (Rozhovor s Betty, 2007). S laskavým svolením 

obou zúčastněných jsem tak mohla využít údajů ze zmiňovaného rozhovoru, který 

byl sice zaměřen poněkud jiným směrem, než je linie mé práce, ale v některých 

bodech se přeci jen s mým zaměřením setkával. Protože jsem ale prodlužovala dobu 

svého výzkumu, nakonec se mi podařilo zrealizovat i poslední chybějící rozhovor a 

měla jsem tak k dispozici údaje od všech členek realizačního týmu.
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Musím ocenit, že všechny respondentky, jež mi poskytly rozhovor, byly 

velice otevřené a všechny rozhovory tak proběhly v příjemné atmosféře důvěry, 

čemuž možná přispěla skutečnost, že jsem všem slíbila anonymizaci rozhovorů a 

současně i poslání přepisů rozhovorů s možností na něj reagovat. Přepis rozhovoru si 

nechala poslat pouze jedna z respondentek (a ani ta na něm nechtěla nic měnit), 

ostatní daly přednost tomu, že jim poskytnu až hotovou diplomovou práci. 

Anonymizaci rozhovorů jsem provedla náhodně zvolenými jmény a přepisy 

rozhovorů upravila do spisovné češtiny s důrazem na ponechání jejich významu a 

maximální autenticity výpovědí.

Otázka anonymizace rozhovorů mi sice připadala automatická, pro účely mé 

práce není ani podstatné, kdo konkrétně to či ono řekl, ale vzhledem k nízkému počtu 

členek týmu (6 lidí včetně mě) je asi nereálné zamezit tomu, aby bylo možné odhalit 

konkrétní respondentku. O to více si vážím otevřenosti všech dotazovaných.

3. 1. 1. 3 Dotazníky pro genderové auditorky/y

Jelikož jsem od počátku své práce věděla, že se budu chtít věnovat také profilu 

genderových auditorek/ů, a výstupy z rozhovorů mi důležitost tohoto zaměření jen 

potvrdily, zvolila jsem si dotazníkové šetření jako ideální způsob jak získat 

informace od co možná největšího počtu účastnic/íků auditorského školení. Školení 

proběhlo za účasti sedmnácti školených, třinácti žen a čtyř mužů. 

Zvolila jsem si dotazníky s otevřenými otázkami, protože: „dávají 

respondentům možnost vyjádřit názory vlastními slovy; nemusejí tedy pouze 

zaškrtávat předem stanovené odpovědi. Dotazníky s otevřenými otázkami jsou 

flexibilnější a poskytují bohatší informace než standardizované“ (Giddens, 1999, 

516). Informace, které jsem chtěla získat se zaměřovaly zejména na to, jací lidé se na 

školení přihlásili a co je k tomu vedlo, jaké měly znalosti o genderu před školením, 

co pro ně znamená genderový audit a jak vidí svou roli v rámci auditorského týmu, 

čím konkrétně chtějí přispět. 

Všem genderovým auditorkám/ům jsem e-mailem poslala dotazník se sedmi 

otázkami zaměřenými na okruhy nastíněné výše. Podobně jako u rozhovorů bylo 

velice obtížné získat na své otázky odpovědi, do dnešního dne, po třech mých e-

mailech (v průběhu dvou měsíců), se mi vrátilo deset vyplněných dotazníků, z toho 

ani jeden od mužských zástupců našeho auditorského kolektivu. Problematické je 
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také to, že můj vzorek je naprosto specifický, skládá se z prvních vyškolených 

genderových auditorek a auditorů v ČR, a nelze je tedy nikým nahradit. Na druhou 

stranu mě napadá, že složitost procesu získávání odpovědí a i poměrně menší počet 

navrácených dotazníků ve srovnání s mým očekáváním, do značné míry dokresluje 

přístup některých kolegyň a kolegů auditorek/ů a nastiňuje určité problémy, se 

kterými jsme se v průběhu projektu setkávaly a které jistě poznamenají i průběh 

samotné realizace genderových auditů v jednotlivých firmách. K problematickým 

oblastem celého projektu se podrobněji dostanu v další části práce.

Odpovědi na dotazníky, které mi přišly do dnešního dne, jsou v rozsahu od 

půl do tří normostran. Liší se nejen rozsahem, ale i hloubkou, do jaké se jednotlivé 

auditorky ve svých odpovědích ponořily. Všem jsem přislíbila anonymizaci 

odpovědí (dotazníky jsem průběžně číslovala) a diskrétnost, jedna z auditorek mě o 

totéž požádala ještě v rámci svých odpovědí: „Budu upřímná, tak prosím o 

slibovanou anonymizaci a diskrétnost“ (Dotazník č. 1, 1). 

Informace, které jsem tímto způsobem získala, využiji zejména v části, kde se 

zaměřím na profil genderové/ho auditorky/a. 

3. 1. 1. 4 Práce s textem

Prací s textem rozumím využití volně dostupných materiálů, které se týkají mého 

tématu a jejichž nejsem autorkou. Jedná se zejména o rozhovor umístěný na 

internetových stránkách genderové informační a tiskové agentury (gitA), který 

realizoval Martin Jára s Táňou Chudáčkovou a Lucií Suchochlebovou Ryntovou, ale 

také o oficiální dokumenty k projektu Prolomit vlny umístěné na internetových 

stránkách projektu.

3. 2 Projekt GA Aperio

V této kapitole představím projekt genderových auditů a jeho cíle, abych přiblížila 

širší kontext celého projektu. Projekt se uskutečňuje v rámci pracovního programu 

Zaměstnavatelé, který je jedním z šesti pracovních programů většího projektu 

Prolomit vlny, jež se: „zaměřuje na nerovné zacházení s ženami a muži na pracovním 

trhu“ (Projekt Prolomit vlny, 2007, 1) a jehož cílem je: „vytvoření a otestování 

systémových opatření, jež v této oblasti odbourají či zmírní genderové stereotypy a 

odstraní faktické nerovnosti žen a mužů“ (Projekt Prolomit vlny, 2007, 1). Cílovou 
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skupinou projektu Prolomit vlny jsou ženy i muži, všichni, kteří jsou součástí 

pracovního trhu. „Zastřešujícím cílem projektu je vybudovat nezávislý think-tank –

myšlenkové centrum, které bude vytvářet analýzy a poskytovat poradenství v oblasti 

rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce“ (Projekt Prolomit vlny, 2007, 1). 

Dalšími pracovními programy projektu Prolomit vlny jsou Zaměstnanci, Vzdělávání, 

Politika, Odměňování a Mainstreaming16. 

Pracovní program zaměstnavatelé si klade za cíl: „informovat zaměstnavatele 

o přínosech rovného zacházení se ženami a muži na pracovištích a nabídnout jim 

nástroje k jeho praktickému prosazování“ (Pracovní program Zaměstnavatelé, 2007, 

1). Nástrojem, pomocí kterého se má tohoto cíle dosáhnout, je právě genderový audit 

organizace a manažerský vzdělávací program zaměřený na gender ve firemní praxi.

3. 3 Případová studie 

V této kapitole chronologicky představím jednotlivé fáze celého projektu, zaměřím 

se na stěžejní diskuze, které probíhaly v rámci realizačního týmu a na konflikty, jež 

se objevily. Budu zde vycházet jak z oficiálních materiálů projektu, tak i ze svého 

terénního deníku. Oficiální materiály používám zejména proto, že jsem se projektu 

zavádění genderových auditů do český organizací neúčastnila od samotného počátku 

a podrobnější terénní poznámky mám až z období své stáže ve společnosti Aperio, 

tedy od listopadu 2006 do srpna 2007. 

Realizace celého projektu Prolomit vlny začala 5. 8. 2005 a její zakončení je 

plánováno na léto 2008 (Projekt prolomit vlny, 2007, 1). V samotném Aperiu se na 

projektu začalo pracovat vyjasňováním si, co vlastně genderový audit je, co 

představuje a jak ho pojímat. K tomuto účelu se studovaly dostupné, zejména 

zahraniční materiály.

Identifikovat konkrétní okruhy, na které se má genderový audit zaměřit, měly 

pomoci dva workshopy17. První workshop se zaměřil na zaměstnavatele a proběh 28. 

2. 2006. Jeho výstupy byly zpracovány do zprávy „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“ 

(Křížková et al., 2006), která sloužila jako podklad pro druhý workshop. Ten se 

uskutečnil 13. 3. 2006 za účasti deseti expertek na genderovou problematiku či 

                                                
16 Více o jednotlivých pracovních programech viz <http://www.proequality.cz/o-projektu.html>.
17 Workshopem zde rozumím setkání expertek/ů nad daným tématem za účelem vytvoření výstupů 
vedoucích k posunu v daném problému. 
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organizační otázky. Formou brainstormingu se zde diskutovaly klíčové oblasti 

genderového auditu a jeho metodologie. 

V září 2006 se do projektu Aperia zapojily tři studentky FHS UK, katedry 

genderových studií (KGS), a o dva měsíce později jsem se přidala i já, čímž vznikl 

realizační tým v tom smyslu, jak s tímto označením pracuji ve své práci (dvě 

zaměstnankyně Aperia a čtyři studentky KGS). 

V listopadu 2006 proběhla tři setkání s expertkami (8. 11., 13. 11., 22. 11.), 

která měla ujasnit otázky týkající se tvorby metodiky genderového auditu. 

Diskutovaly se tak například otázky po obsahu metodiky, její autorství a vlastnictví, 

profil a výběr genderových auditorek/ů, cíle auditu apod. Na interním setkání 

realizačního týmu se navrhovaly otázky pro jednotlivé okruhy, na které se genderový 

audit v organizacích zaměřuje, a které měly sloužit k zjištění, zda auditovaná 

organizace plní či neplní daný indikátor. Indikátorů, ukazatelů genderové rovnosti 

v konkrétní organizaci, bylo pro pilotní projekt navrženo třicet s tím, že tento seznam 

je otevřený a určený k vývoji na základě získaných poznatků. Otázky k těmto 

indikátorům se vytvářely ve skupině a začínalo se formou brainstormingu. U tématu 

sexuálního obtěžování se objevil problém, že některé otázky nás studentek byly 

považovány za „moc“ (myšleno zřejmě moc feministické) a byly jsme upozorněny 

na to, že auditované nesmíme vyplašit, že je to citlivé téma, a že ho nebudeme příliš 

rozmazávat. 

Při diskuzích o profilu genderové/ho auditorky/a jsme se v rámci naší 

pracovní skupiny dohadovaly o tom, jaké požadavky musí splňovat genderová/ý 

auditor/ka. Stážistky (včetně mě) hromadně prosazovaly prioritu genderového 

vzdělání, diskutovaly se ale i jiné dovednosti, jako např. zkušenosti s výzkumem, 

znalost firemních procesů apod. Při workshopu s lektory a lektorkami padl dokonce 

od jednoho z lektorů názor, že by budoucí genderové/í auditorky/ři měli mít 

zkušenosti s řízením. Naopak důraz na gender se podle mě vytrácel, což připisuji i 

tomu, že kromě lektorky, která vedla blok o genderu ve firemní praxi, neměl nikdo z 

lektorského týmu genderové vzdělání.

Po diskuzích o tom, co má vědět a umět genderová auditorka či genderový 

auditor, jsme se v rámci pracovní skupiny ustálily na požadavcích na vysokoškolské 

vzdělání, zkušenosti s výzkumem, ideálně i s firemními procesy či personalistikou a 

genderové vzdělání se redukovalo na genderovou citlivost, která se implicitně 

předpokládala u všech zájemkyň/ců. Nabídka pro potenciální genderové auditorky 
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pak byla rozšířena do různých neziskových organizací, na relevantní vysoké školy a 

na internetové stránky Aperia. 

Přihlášek na pozici genderové auditorky/a přišlo pouze o něco málo více než 

byl pravidly projektu nastavený maximální počet 12 účastnic/íků. Z přihlášených se 

nakonec vybrali ti/ty, kteří/ré splňovali/y dané požadavky. Motivace přihlášených 

pro zapojení se do projektu byly různé. Nejčastěji se účastnice/íci do projektu 

přihlásily/i proto, aby prohloubily/i své dosavadní vědomosti o genderu a propojily/i 

teorii s praxí, dověděly se něco nového, případně viděly svou profesní budoucnost 

spojenou právě genderovými audity. 

Při pokračující práci na metodice se stále zřetelněji projevoval problém 

používání genderově nekorektního jazyka, zejména pak nadužívání generického 

maskulina. To se projevilo i při workshopu, který byl zaměřený na přípravu 

auditorského školení a na který byli přizváni dva experti a jedna expertka. Nikdo 

z nich neměl genderové vzdělání, což se odráželo právě i v nekorektním užívání 

jazyka (např. při popisu struktury organizace byl v jejím čele „automaticky“ ředitel 

apod.). Po skončení workshopu jsem v přítomnosti další studentky a obou 

zaměstnankyň Aperia nadnesla otázku důslednosti užívání genderově korektivního 

jazyka. Po diskuzi jsme se shodly na tom, že je to skutečně potřeba. 

V prosinci 2006 se začala řešit otázka, kdo bude lektorovat na auditorském 

školení. Adeptky/i se vybírali z řad známých a z doporučeních od známých. 

Problémem bylo genderové vzdělání těchto lidí, neboť jej většinou neměli. V rámci 

auditorského týmu jsme toto diskutovaly, ale vzhledem k časové tísni, která vznikla 

díky skutečnosti, že Aperio na sebe převzalo úkol zrealizovat auditorské školení 

místo společnosti Europrofis, se ukázalo jako nutné spolehnout se na reference o 

jednotlivých lektorkách/ech. Na začátku ledna 2007 proběhl workshop 

s lektorkami/y, kterého se ale neúčastnili všichni lektoři/rky, kteří na školení vedli 

svůj blok, chyběli např. lektor a lektorka komunikace. 

Převažující činností v prosinci a lednu, ale i v dalších měsících, byla jednak 

příprava auditorského školení (včetně školících materiálů a oslovení potenciálních 

genderových auditorek/ů), a jednak práce na metodice. Příprava auditorského školení 

však původně neměla být na společnosti Aperio, ale celé školení měla realizovat 

partnerská organizace EuroProfis, jejíž dalším úkolem bylo zajistit genderová školení 

v auditovaných organizacích. 
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V březnu a dubnu 2007 proběhlo auditorské školení, které bylo realizováno 

ve dvou blocích (22. -23. 3. a 11.-14.4.2007). První blok školení byl teoretičtější, 

zabýval se genderem ve firemní praxi, firemními procesy, výzkumnými metodami a 

komunikací. Již od samotného počátku školení se ukazovaly obrovské rozdíly 

v přístupu jednotlivých školených a zejména v jejich vstupní výbavě ohledně znalostí 

o genderu. To se projevilo hned při úvodní části školení zaměřené na gender ve 

firemní praxi, kdy se některé/ří školené/í ptaly/i lektorky, co že je to vlastně ten 

gender. Největší rozpory však mezi účastnicemi/íky školení vyvolala diskuze o 

zodpovědnosti a etice výzkumu a v neposlední řadě také zmínka o feminismu jakožto 

východisku některých účastnic. 

Druhý blok byl vzhledem k situaci po prvním bloku, kdy se školené 

auditorky/ři rozcházely v zásadních otázkách ohledně genderového auditu, rozšířen o 

jeden večer. Na tento „usmiřovací“ večer byl přizván psycholog, který měl za úkol 

zpracovat napjatou atmosféru mezi školenými. Nastavení druhého bloku bylo 

zaměřené více prakticky a hlavní důraz byl kladen na výzkumné metody a 

komunikaci. V rámce druhého bloku byly taktéž sestaveny auditorské týmy. 

V době od ledna do března probíhalo také oslovování organizací, ve kterých 

by mohl být genderový audit realizován. Vycházelo se z kontaktů, které již Aperio 

mělo z předchozích aktivit a také z informací od expertek/ů z workshopů. Při 

oslovování firem se zdůrazňovala jedinečná možnost zúčastnit se pilotního projektu a 

nechat si provést genderový audit zcela zdarma. Organizace, které projevily o 

spolupráci zájem, byly vyzvány, aby vyplnily informační dotazník, který měl 

poskytnout stručný přehled o organizaci. Údaje, které se v dotazníku zjišťovaly, 

zahrnovaly počet zaměstnankyň a zaměstnanců v organizaci, počet zaměstnaných na 

mateřské či rodičovské dovolené a právní statut organizace. Posléze byla s pěti 

vybranými organizacemi sepsána dohoda o spolupráci. 

V současné době (prosinec 2007) probíhají závěrečné fáze genderových 

auditů ve třech organizacích, další je již plně dokončen a jedna organizace odstoupila 

od spolupráce a genderový audit tak byl ukončen. 

Po skončení všech genderových auditů a odprezentování výsledků 

v auditovaných organizacích, je v plánu setkání všech genderových auditorek a 

auditorů, jehož cílem bude sdílet zkušenosti a hlavně zhodnotit použitelnost navržené 

metodiky v praxi. Pilotní metodika pak bude podle připomínek a návrhů upravena do 

konečné podoby a měla by být přístupná široké veřejnosti. 
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3. 4 Koncept GA v rámci projektu

Po představení případové studie je ještě nutné jasně vymezit, jak byl pojem 

genderový audit uchopen v rámci projektu, což lze vyčíst z pilotní metodiky, kde je  

genderový audit pojímán jako nástroj, jehož předmětem jsou praktické aspekty 

genderových vztahů ve firmách, (kdy firmou se rozumí jakákoli organizace):

Cílem tohoto GA je identifikovat konkrétní oblasti pro realizaci změn ovlivňujících 

genderové vztahy a navrhnout praktická realizovatelná opatření, která napomohou 

k vyrovnání podmínek a postavení žen a mužů na pracovišti. Genderový audit ve firmě tedy 

chápeme jako audit rovného zacházení a rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. 

Jedná se o posouzení a hodnocení praktik, opatření, politik a programů ve firmách na základě 

toho, zda jsou v souladu s principy rovného postavení a rovných příležitostí pro ženy a muže, 

a následné zpracování návrhu konkrétních změn. (Pilotní metodika, 2007, 3)18

Takto pojatý genderový audit tedy nejen popisuje danou situaci, zjišťuje, 

v jakém stádiu prosazování genderové rovnosti se auditovaná firma nachází, ale také 

navrhuje konkrétní opatření, která mají vést k vyrovnání podmínek žen a mužů na 

pracovišti. Jeho hlavním cílem je tedy bezpochyby změna. 

Tato koncepce se tedy blíží svým pojetím sociálním auditům a nepochybně 

má mnoho společného s již zavedenými a známými personálními audity. Kdybych 

měla tento genderový audit zařadit do systému, který jsem nabídla v části věnované 

genderovým auditům, tak se jedná o genderový audit, který se úzce váže k sociálním 

auditům. 

Z hlediska realizátorek se jedná o aktivitu nevládní neziskové organizace 

Aperio a vzhledem k míře zapojení zaměstnankyň a zaměstnanců auditovaných 

organizací do procesu realizace genderového auditu se nejedná o participativní

genderový audit, ale o genderový audit prováděný genderovými auditorkami a 

auditory, které/ří nejsou součástí auditovaných organizací. 

Vzhledem k mému osobnímu zapojení do pilotního projektu genderového 

auditu jednak jako stážistky v Aperiu a jednak jako genderové auditorky, je pro mě 

velice obtížné oprostit se od chápání genderového auditu tak, jak s ním v tomto 

projektu pracujeme, ačkoli to neznamená, že bych s tímto pojetím bezvýhradně 

                                                
18 V průběhu pilotního testování není součástí GA oblast rovného odměňování, neboť je v rámci 
projektu řešena jako samostatný pracovní program. V budoucnu bude tato oblast do GA začleněna.
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souhlasila. Uvědomuji si totiž, že naše pojetí je do určité míry zjednodušené a 

heteronormativní.

3. 5. Realizační tým

Realizační tým se skládal ze šesti žen, dvou pracovnic Aperia (jedna je na plný a 

druhá na poloviční úvazek) a čtyř stážistek z katedry genderových studií fakulty 

humanitních studií UK. V samotném počátku projektu se však tento tým skládal 

pouze z jedné ženy, která se k projektu: „…dostala díky svý osobní zkušenosti v 

rodičovství a i díky zkušenostem klientů služeb Aperia, a když se naskytla možnost 

zapojit do projektu, který se genderovou rovností zabývá obecněji, tak jsem to svoje 

vnímání rozšířila a zajímá mě to i obecněji…“ (Eva, 2007, 1). Po prvním roce 

fungování projektu se na půl úvazku přidala další pracovnice Aperia, protože se 

zjistilo, že objem práce je tak velký, že není možné, aby ji vykonával pouze jeden 

člověk: „(…) [Eva] to dělala sama a právě se zjistilo, že to je strašná práce a že by 

tam bylo potřeba někoho přibrat (…)“ (Lenka, 2007, 1). Dvě pracovnice z Aperia 

pak ještě postupem času doplnily čtyři stážistky, jejichž přínos velice kladně hodnotí 

Lenka: 

Strašně moc nám pomohla ta vaše tam role stážistek, která opravdu byla hodně cenná, 

protože vy jste tam vnášely věci, který znáte z toho studia a zas pro vás to mohlo být 

zajímavý jako praxe. Díky vám se to hrozně posunulo, i třeba s obsahem té metodiky, že ty 

vaše komentáře, zpracovaný věci, byly hrozně cenný. (Lenka, 2007, 2)

Jedna ze stážistek v rozhovoru uvedla, že se s problematikou genderových 

auditů setkala již dříve, v rámci jiného projektu, zapojení se do projektu Aperia tak 

pro ni bylo logickým krokem, jak svůj zájem rozšířit a nasbírat další zkušenosti.

Nejdřív jsem se dostala k jinému projektu, v rámci školy, kde to bylo vlastně první 

seznámení s tím auditem a tohle bylo jako návazný pokračování. Taky to bylo nějak 

naznačený, že by to bylo vhodný, když už jsme něco začali, tak to dodělat. A je fakt, že to 

bylo i prostě zajímavý, takže prostě takhle. (Xena, 2007, 1)

Velice podobně jsem na tom byla i já, také jsem již měla zkušenost 

s genderovými audity v rámci jiného projektu, na kterém jsem se mohla v rámci 

svého studia podílet. Jelikož mě genderové audity velice zaujaly, chtěla jsem získat 
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další zkušenosti a rozšířit své znalosti o tématu. Projekt pilotního genderového auditu 

byl pro tyto účely jako stvořený. 

Další dvě stážistky neměly před vstupem do projektu s genderovými audity 

žádné zkušenosti, obě ale zaujala možnost stáže. Pro ani jednu z nich však nebyla 

stáž právě v Aperiu prioritní možností z nabízených stáží:

Všeobecně jsme si všichni zažádali o tu stáž a mohli jsme si vybírat, já jsem si to tedy 

vybrala až jako druhý, tamto nevyšlo, ale tohle byla hned druhá možnost, tak když mi to 

nabídli, tak jsem na to kývla. A byla pro mě prostě atraktivní ta oblast těch auditů hlavně, ani 

ne tak co dělá Aperio obecně, ale ta auditová oblast. (Monika, 2007, 1)

Podobně jako Monika popisuje své zapojení do projektu také Anna:

Já jsem to měla hodně podobný…, že mě zajímá stáž, nejlépe v oboru a Aperio jsem snad 

měla dokonce až jako úplně třetí, že to nebyla moje priorita, ten projekt, co tam dělají, ale 

hrozně jsme si asi s Táňou [koordinátorka projektu] padly do oka, protože vím, že mi tenkrát 

psaly, nebo volaly, že by mě fakt chtěla, tak mi to přišlo takový fakt sympatický. A řekla 

jsem si, proč ne. Co se týče toho projektu, tak já jsem ho tenkrát vůbec nepochopila…my 

jsme měly takový divoký rozhovor o tom, co všechno Aperio dělá, co chci dělat já a jaká 

bude moje role, ta mi byla naprosto nejasná. Jsem si říkala, že to bude zajímavý. (Anna,

2007, 1)

Zatímco pro dvě stážistky byly genderové audity známým tématem, pro další 

dvě se jednalo o první seznámení se s těmito nástroji. Pracovnice Aperia také neměly 

žádnou předchozí zkušenost s genderovými audity, což lze přičítat zejména 

skutečnosti, že genderové audity zatím nemají v České republice tradici. Obě 

pracovnice jsou v oblasti genderového vzdělání samoučky. 

Jak jsem již uvedla v případové studii, tak na počátku projektu se získávaly 

informace o genderových auditech převážně ze zahraničních materiálů, které se 

studovaly. Cílem bylo rozšířit své dosavadní vědomosti a blíže se seznámit 

s problematikou genderových auditů. Monika ve svém rozhovoru uvedla, že před 

zapojením se do projektu měla pouze obecné povědomí o genderovém auditu: „…že 

jsem nevěděla ty konkrétní mechanismy a procesy, ale vím, že jsem věděla, k čemu 

by to mělo sloužit, jakej je cíl…já jsem to měla hodně spojený s personálním 

auditem…“ (Monika, 2007, 1). Xena si genderový audit spojovala také s určitým 

typem auditů: „Mně se asi nejvíc ten genderový audit váže k těm etickým a 
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sociálním auditům, toho, že se jedná o změnu, cíl i prostředek zároveň, který má 

dospět k genderový korektnosti a rovnosti“ (Xena, 2007, 1). Anna chápe genderový 

audit jako „(…) zhodnocení procesů a vůbec fungování firmy na základě nějaký 

genderový perspektivy a doporučení, aby to fungovalo ňákým způsobem senzitivně, 

genderově senzitivně,“ (Anna, 2007, 1), čímž se nejvíce blíží pojetí prezentovanému 

v pilotní metodice (2007, 3) a zmiňovaného již výše. 

Také Eva spojuje genderové audity s firmami, ve své definici se zaměřuje na 

zaměstnavatelské subjekty, pro které audity znamenají: „…posouzení toho, jak ta 

firma funguje, jaký má principy vůbec fungování vnitřní, jaký používá postupy z 

hlediska toho, jaký to má dopad na ženy versus muže. A nejen…dá se to chápat i 

šířeji, i vně“ (Eva, 2007, 1). Širší, vnější dopad genderového auditu zde chápu jako 

určitý přesah za hranice auditované firmy, jež by mohl a měl vést ke změně celé 

společnosti. Z hlediska konceptu pojímají všechny realizátorky projektu genderový 

audit více méně podobně a jejich chápání se odráží v pilotní metodice (2007). Jak 

jsou na tom z hlediska nahlížení cílů genderového auditu si ukážeme dále. 

Pro Xenu je cílem genderového auditu již samotný audit, který, jak jsem 

uvedla výše, chápe jako „cíl i prostředek zároveň“. Koncept genderového auditu 

jakožto cíle i prostředku zároveň používají ve své práci také Krug a Staveren (2001, 

15). Monika považuje za nejdůležitější cíl genderového auditu změnu, kterou má 

nastartovat: „Podle mě je cíl jít do nějaké firmy, zjistit, jaká je tam situace a v úplně 

nejlepším případě navrhnout nějaké změny…cílem je ne to zjištění…je důležitý, ale 

ta změna. A ňákej plán akce,“ (Monika, 2007, 1). Anna zase dává důraz na 

prosazování genderové rovnosti a citlivosti, vědomou účast a zapojení se 

zaměstnaných z auditované organizace do celého procesu: 

Ten základ je prostě tady prosazovat genderovou citlivost a vůbec genderovou rovnost…a 

právě pokud možno tak, aby se ty lidi na tom ňákým způsobem samostatně podíleli, aby 

neměli pocit, že jim tam někdo přijde, něco jim nakáže a oni to bezmyšlenkovitě 

implantujou… (Anna, 2007, 1)

Zatímco tedy Anna jako základní cíl chápe prosazování genderové rovnosti a 

přinesení tématu jako takového: „(…) ten hlavní cíl je určitě tady ňákym způsobem 

přinést to téma a pokusit se ho aplikovat tak, aby bylo aplikovatelný, aby ho někdo 

využíval,“ (Anna, 2007, 1), zamýšlí se také nad dalšími možnostmi, které genderový 
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audit nabízí. Jako nejzásadnější uvádí možnost rozšířit a případně poupravit již 

existující povědomí o genderových otázkách, které vnímá jako zkreslené a omezené:

Já si myslím, že dneska už hodně lidí ví, nebo má nějakou představu o tom, co jsou rovné 

příležitosti, ale právě to strašně moc drží na té bázi, že tam musí být vyrovnaný počet mužů a 

žen, bez ohledu na to, na jakých jsou pozicích, případně kolik za to mají peněz a tak…prostě 

už se nejde to těch detailnějších částí a oblastí…, tak si myslím, že ten genderový audit je 

jednou z možností, jak to rozšířit. (Anna, 2007, 1)

Ačkoli si nejsem jistá, do jaké míry platí, že lidé již mají určité povědomí o 

genderových otázkách, souhlasím s tím, že pokud ano, redukuje se právě na chápání 

vyrovnaného (v tomto kontextu lze možná využít i slova „stejného“) počtu žen a 

mužů. Ke stejné redukci dochází podle Anny i v případě širokého konceptu 

genderové rovnosti, která s genderovými audity nerozlučně souvisí: „(…) mám pocit, 

že se ta genderová rovnost omezuje na to, že fifty fifty rozdělení muži ženy, což je 

pro mě úplně neuspokojující, a právě nemám pocit, že by to zahrnovalo ještě x 

dalších dimenzí, který si myslím, že do toho patří...“ (Anna, 2007, 2). Jedním z cílů 

genderového auditu tedy může být také vyjasňování konceptů jako např. genderová 

rovnost, rovné příležitosti a rovné zacházení s ženami a muži, které jsem diskutovala 

v teoretické části své práce.

Genderová rovnost je bezpochyby cílem, ke kterému směřuje genderový 

mainstreaming i jeho nástroje, jako např. genderový audit. Jak ale bylo naznačeno 

výše, nelze ji redukovat na „fifty- fifty“ zastoupení žen a mužů. Naopak je potřeba 

zahrnout i další oblasti:

V tý genderový rovnosti je hodně zajímavý zohledňovat ty pozice, kdo tam co dělá, kolik za 

to dostává peněz, potom do toho spadají i různý třeba neformální záležitosti, který se můžou 

k nějaký pozici vázat, třeba tam můžeš mít v managementu muže i ženy, mají třeba i stejný 

peníze, ale zjistíš, že ti muži jsou stejně nějakým způsobem zvýhodňovaný a mají ještě 

takovýhle a takovýhle benefity…, nebo… si vytvářej ty svoje skupinky, do kterých ty ženy 

nepustí a ty ženy jsou potom opravdu bržděný… A to se dá ještě rozšiřovat, nejenom se držet 

kategorií muž žena, ale opravdu jít do těch dimenzí jako je rasa, sexuální orientace a tak dál.

(Anna, 2007, 2)

Redukci na „fifty- fifty“ muži ženy odmítá i Monika: „(…) je problematický, 

když se to bude brát jenom jako muži ženy a nějaký fifty fifty…,“ a nastoluje otázku:  
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„kde je ta hranice, kterou my můžem teďka…[docílit]…, jak postupně tam nandat 

veškerou tu rozmanitost (…)“ (Monika, 2007, 2).

Rozmanitý není jenom koncept genderové rovnosti, ale rozmanitý je i 

samotný genderový audit. Zajímalo mě proto, co konkrétně na genderových auditech 

zajímá jednotlivé členky týmu. Táňa Chudáčková z Aperia uvedla ve svém 

rozhovoru s Martinem Járou, že se jí líbí: „(…) že genderový audit prosazuje rovnost 

a spravedlnost, změnu k lepšímu. Těší mě, že jeho výsledkem mají být konkrétní 

praktické změny, které povedou ke zlepšení podmínek žen a mužů zaměstnaných v 

daných firmách.“ Její kolegyni Lucii Suchochlebovou Ryntovou oslovuje: „(…) že 

se jedná o zavádění služby, která je v  České republice nová,“ (Rozhovor pro GITu, 

2007, 1).

Já jsem se ve svých rozhovorech dozvěděla, že pro mé respondentky jsou na 

genderových auditech zajímavé různé aspekty. Lence připadá: „(…) nejzajímavější 

zkoumání procesů v tý firmě z pohledu rovného zacházení/rovných příležitostí pro

zaměstnance. A zdůrazňování pozitivních věcí, které v tý firmě třeba fungujou a 

ňáký doporučení, který můžou prakticky, specificky pro tu firmu, jim pomoci v 

něčem zlepšit jejich situaci…“ (Lenka, 2007, 1). Propojení s praxí a přímý kontakt se 

zaměstnavateli zaujal také další realizátorku, která považuje za nejzajímavější:

(…) že jsme se dostaly do přímého kontaktu s těma zaměstnavatelema, že s nima můžeme 

mluvit, a že jim můžeme vysvětlovat, jaký přínosy to pro ně může mít…a mě vlastně nejvíc 

zajímá ta praktická část, to, že se nám podaří dosáhnout nějaké konkrétní změny, vypadá to, 

že to opravdu někde ňákejm lidem pomůže, že si někdo něco uvědomí, že v těch firmách ty 

podmínky nějak přenastavěj. A i je hrozně zajímavý s těma zástupcema těch zaměstnavatelů 

mluvit, když se ptaj, tak ono je to zajímá a to taky mě baví, že je to zajímá, že se ta myšlenka 

šíří. (Eva, 2007, 1)

Pro Xenu je nejzajímavější proniknout do sféry, která se zatím genderem 

příliš (nebo spíše vůbec) nezabývá: 

Pro mě je asi nejzajímavější to, dostat se do sféry, která se prakticky tváří, že ji to nezajímá, 

že je nastavená úplně jinak… myslím tu ekonomickou sféru těch organizací, a ukázat ten 

gender ve všech každodenních činnostech, který tam jsou spojený s životem člověka v rámci 

domácnosti, práce, organizace. (Xena, 2007, 1)
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Na konkrétní oblast genderového auditu se zaměřila také Anna, ačkoli se na 

otázku dívala spíše z pohledu realizovatelnosti a pochopení ze strany auditovaných 

firem, než z pohledu osobního zájmu o danou oblast:

Já jsem přemýšlela nad tím…, jaký tý firmě dát doporučení, co by taky mohlo bejt poměrně 

snadno zaveditelný a co by mohlo bejt ňákým způsobem lákavý.. a pořád mi tam z toho 

nejvíc vyvstává oblast toho slaďování…pro tu firmu může být zajímavá v tom, že nabídne 

nějaký flexibilní pracovní doby, věci, který ji nijak zvlášť neomezujou, ale můžou pak třeba 

vést k tomu, že se ta společnost může měnit i dál mimo tu firmu. To znamená, že se třeba 

muži a ženy začnou víc střídat v péči o děti, vůbec o rodinu a tak dál. Takže nevím, jestli mně 

osobně přijde nejzajímavější, ale myslim, že má největší potenciál v rámci toho GA… určitě 

je to pro ně i nejlépe vysvětlitelný, že to je takový uchopitelný a že pod tím si ještě člověk 

bez genderovýho vzdělání dovede něco představit. (Anna, 2007, 2)

Monice připadají zajímavé všechny oblasti, na které se genderový audit 

zaměřuje, přesto je ale v její výpovědi znát určitý posun zájmu od personální politiky 

k firemní kultuře: 

Mně přijde zajímavý asi hrozně všechno…, z počátku jsem se hodně zaměřila na tu 

personální politiku a časem jsem zjistila, že možná ještě zajímavější budou takový ty skrytý 

věci, v tý firemní kultuře, opravdu takový to fungování…neformální a to si myslim, že je 

hodně zajímavý zkoumat, sledovat…, i když možná asi i nejtěžší. (Monika, 2007, 2)

Ukázali jsme si, že jednotlivým členkám týmu připadají na genderových 

auditech zajímavé různé aspekty či oblasti, ale jejich společným jmenovatelem by 

přesto mohlo být propojení s praxí a zavádění konkrétních realizovatelných 

doporučení. Tyto snahy o maximální praktičnost genderového auditu jsou velice 

důležité nejen pro konkrétní organizace, kterým by měly pomoci k genderově 

korektnějšímu pracovnímu prostředí, ale také z hlediska ověření použitelnosti Pilotní 

metodiky (2007).  

Rozmanitost v zájmech jednotlivých realizátorek se odrazila v určení oblastí, 

které jsou pro ně nejzajímavější. Když jsem se ale zeptala na nejdůležitější momenty 

genderového auditu, na které by se měl klást největší důraz, většinou jmenovaly jiné. 

Za nejdůležitější moment celého genderového auditu považuje Xena: „pochopení 

toho, že ten gender je prostě úplně všude, že genderový mainstreaming je o tomhle 

[prosazování genderové rovnosti] a audit je jeho nástrojem,“ (Xena, 2007, 1). Eva se 
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opět soustředila na praxi a je pro ni zásadní: „(…) aby ten proces nebyl formální, aby 

vycházel z praxe a aby ty výstupy se zase do praxe vrátily“ (Eva, 2007, 1). Anna se 

při určování toho, co je nejdůležitější částí genderového auditu odrazila od své 

zkušenosti s probíhajícím auditem a došla k názoru, že by mu mělo předcházet 

školení, na kterém by se vysvětlily důvody a výhody, proč se vůbec provádí: 

Já si myslim…a zase vycházím z té zkušenosti po tom, co jsme tam byli [v auditované 

firmě], že by tomu mělo předcházet nějaký školení, aby ty lidi věděli opravdu do čeho jdou, 

protože konkrétně v tý naší firmě se ukázalo, že tam je hrozně velká neznalost a tím 

pádem…., když tam není ta vůle, ta vůle může přijít na základě toho, že jim nastíníš, co to 

pro ně může mít za benefity a v jakým ohledu je to může někam dál posunout, tak si myslim, 

že ten genderový audit je stejně neproveditelnej, pokavaď ho provedeš, tak je otázka, jestli to 

bude mít nějakej dopad. Pokud ta společnost teď není nastavená tak, aby to bylo něco 

prestižního, něco povinnýho, takže když jim ten výsledek dopadne špatně, tak prostě se s tím 

nikde nebudou chlubit a zároveň je otázka, jestli tam opravdu začnou pracovat na tom, aby to 

změnili. (Anna, 2007, 2- 3)

Je otázkou, jak by se realizace takového motivačně-vzdělávacího školení 

odrazila v genderovém auditu. Lze předpokládat, že jeho dopady by se lišily také 

v závislosti na tom, jestli v auditované organizaci proběhlo před zahájením 

samotného auditu, v jeho průběhu či až po jeho ukončení. Zatímco školení 

realizované před začátkem auditu může sloužit k motivaci zaměstnavatelů i 

zaměstnaných, může také zkreslit výsledky auditu, protože už samotným školením 

provádíme v organizaci určité změny. Pokud ale chápeme jako hlavní cíl 

genderového auditu právě změnu, tak již školením částečně dosahujeme svého cíle. 

Výhodou školení realizovaného až po ukončení auditu by zase mohla být skutečnost, 

že by mohlo být vytvořené s ohledem na konkrétní podmínky v dané organizaci a 

přesně tak reagovat na zjištění vyplývající z provedených šetření.

Stejně jako Anna také Monika si myslí, že by auditované firmy měly 

absolvovat cosi jako motivační školení, které by jim vyjasnilo: „(…) co to je, k čemu 

to má být dobrý,“ (Monika, 2007, 3). Anna dále ještě pokračuje, že je potřeba: „dát 

těm lidem vědomost, k čemu je jim to dobrý, protože když to nebudou mít, tak tam 

sice můžou přijít genderový auditoři a auditorky, ale nebude to mít žádný efekt,“ 

(Anna, 2007, 3). V otázce školení ještě upozorňuje na nutnost vycházet 
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z konkrétního kontextu, ze situace, která v ČR panuje, a která není příliš otevřená 

genderovým tématům: 

Já si myslím, že se musí vyházet z tý konkrétní situace, kontextu, kterej tady v Čechách je, v 

okamžiku, kdy bude GA zavedený jako je finanční a personální, tak samozřejmě je to 

absurdní, že by tam někdo před tím přišel a řekl musíte to mít takhle a takhle. V tuhletu chvíli 

by GA měl sloužit k tomu, aby se to ňákým způsobem posunovalo, tak si myslím, proč ne 

[školení]. Proč to neudělat. Stejně ten výsledek je, že navrhneš nějaká doporučení, jak to máš 

zlepšit, ale aby tam vůbec byla ta ochota spolupráce… to já tam třeba vidím v té naší firmě 

jako obrovskej problém. (Anna, 2007, 3)

Otázka genderového školení v auditovaných firmách je poměrně složitá a 

v tomto konkrétním projektu ji nezjednodušuje ani skutečnost, že firma Europrofis, 

která má na starosti manažerské školení v auditovaných firmách (a původně měla 

zrealizovat také auditorské školení pro genderové auditorky) nepracuje tak, jak by 

měla. Původní plán byl totiž takový, že partnerská firma provede manažerské školení 

v auditovaných firmách před samotnými genderovými audity. Postupem času se 

ustoupilo k náhradnímu plánu, že v některých firmách proběhne manažerské školení 

až po genderovém auditu. Jak vše nakonec dopadne je dosud nejasné. Nicméně 

situace negativně ovlivňuje dojem, kterým na auditované organizace celý projekt 

genderových auditů působí. 

V organizaci, ve které provádím genderový audit já spolu se svými dvěmi 

kolegyněmi, mělo manažerské školení proběhnout již před začátkem auditu. Při 

našem prvním setkání s vedením organizace jsme se ale dozvěděly, že sice bylo 

naplánované, ale lidé, kteří jej měli přijet provést, se nedostavily a ani se neomluvily. 

Je zřejmé, že tato situace nebyla pro zahájení práce právě ideální. Nicméně se nám 

snad podařilo navázat dobré vztahy a podle pokračující spolupráce se zdá, že se 

genderový audit v této konkrétní organizaci vyvíjí dobrým směrem. 

Tato špatná zkušenost ovlivňuje nejen stávající projekt, ale vytváří nepříznivé 

podmínky pro budoucí možné spolupráce a partnerství. Táňa Chudáčková 

v rozhovoru pro GITu uvedla, že by po zkušenostech, jaké má, nikdy znovu nešla do 

partnerství: „Nikdy bych neudělala, že bych znovu šla do partnerství. Zvlášť takhle 

do takového, kdy se setká neziskovka s firmou, která nic nedělá. Radši bych, kdyby 

bylo jasné hned od začátku; kdybychom si to udělali radši samy,“ (Rozhovor pro 

GITu, 2007, 2). Komplikovaných situací ale projekt přinesl ještě více. Nyní se 
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zaměřím na fáze či aspekty projektu, které považují jednotlivé členky týmu za 

nejtěžší.

Pro Moniku bylo nejtěžší fází nastavení zkoumaných oblastí a indikátorů, 

které mají sloužit k tomu, abychom mohly zhodnotit konkrétní projevy genderové 

rovnosti či nerovnosti v dané firmě:

(…) je docela těžký stanovit ty oblasti a indikátory k tomu, protože to je hodně věc, od který 

se to odvíjí a je to hodně důležitý a není to jednoduchý to nějak nastavit…[já] si myslim, že 

je to otázka hodně dlouhýho procesu než se to nějak usadí a než bude existovat nějaká 

metodika… v podstatě celá ta metodika je strašně důležitá… (Monika, 2007, 3)

Anna označila za největší problém komunikaci a jako nejtěžší část a největší 

výzvu zároveň chápala situaci, kdy realizovala spolu se svým týmem genderový 

audit, o jehož úspěchu nebyla příliš přesvědčená: 

Pro mě je teď výzva ten audit, dotáhnout to někam do konce…, není to jen o tý samotný 

práci, ale je to i o vztahu v týmu, co máme, o komunikaci nebo nekomunikaci tý firmy a já 

jsem tedy hodně zvědavá, jestli se nám to podaří dokončit…já jsem velice pesimistická v 

tomhle ohledu… , ale to je teď, co považuju za největší výzvu, co jsem v rámci toho 

stážování dostala. Jako ty všechny ostatní věci nebyly jednoduchý, ale tím, že jsme na tom 

pracovaly společně, tak to vždycky šlo, nebo mi to nepřipadalo jako něco, co nezvládneme, 

ale v tuhletu chvíli si fakt myslím, že ten náš audit nedotáhnem do konce, ta naše skupinka. 

(Anna, 2007, 4)
19

Lenka si zase myslí: „(…) že nejtěžší bylo najít ty zaměstnavatele, který by 

byli ochotný do toho jít, protože je to tady úplně nový a zároveň bylo těžký pro mě, 

protože to je taky nový, nastavit tu metodiku, nebo i obsah toho školení…“, (Lenka, 

2007, 1). V rozporu s touto odpovědí reagovala Eva, která naopak byla překvapená 

tím, že získávání zaměstnavatelů šlo nad očekávání dobře: 

(…) obávala jsem se, že bude strašně těžký sehnat ty firmy, ale to se nakonec ukázalo, že ty 

firmy to odmítnout buď úplně na začátku, ale když už přistoupí na ňákej rozhovor nebo na 

nějakou komunikaci, tak v podstatě se mi nestalo, že by nějaká firma to odmítla, když už se 

podaří ji vtáhnout do toho natolik…, že tý myšlence porozuměj, tak to pro mě bylo hrozně 

pozitivní zjištění. (Eva, 2007, 1-2)

                                                
19 V současnosti (leden 2008) musím konstatovat, že obavy Anny byly na místě, její tým genderový 
audit v dané organizaci nakonec neprovedl a organizace z projektu odstoupila.
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Zatímco shánění vhodných firem a přesvědčování zaměstnavatelů nebylo 

podle Evy problematické, také ona pociťovala některé úkoly jako obtížné, mezi 

nejtěžší zařadila následující: 

Hodně těžký vůbec bylo nastavit celej systém fungování na všech možnejch úrovních 

spolupráce, s Europrofisem, v rámci pracovního programu, spolupráce s těma jinejma 

pracovníma programama…vůbec komunikace, administrace toho projektu, to celý bylo 

těžký. Další obtížnou oblastí bylo sestavení auditorských týmů a řešení konfliktů mezi 

auditorama, auditorkama, jako ty různý přístupy tam. (Eva, 2007, 1)

O spolupráci s Europrofisem jsem se již zmiňovala výše, stejně jako o 

problémech mezi genderovými auditorkami, jež se řešily na školení, ty jsem 

diskutovala v případové studii projektu. Komunikace a administrace celého projektu 

budou diskutovány v příslušných kapitolách. 

Xena nejprve neuměla rozlišit, co pro ni bylo tou nejtěžší fází projektu, 

protože vnímala jako problematické všechny fáze: „Já asi fakt neumim rozlišit, co je 

nejtěžší, protože každá měla fakt velký problémy,“ (Xena, 2007, 1). Nakonec se ale 

rozhodla, že nejtěžší v celém projektu pro ni bylo střetávání se s realitou: 

Opravdu nejhorší je ta realita, ty lidi, který do toho jdou, který o genderu nic nevědí, to 

školení, to, že to školení nenahradilo právě to, že ty lidi jsou tím [genderem] nepoznamenaný, 

nebo si myslej, že jsou poznamenaný, ale na moje hodnocení to je něco mimo... Já si myslim, 

že v tom auditu by měla být vysoko ta laťka, aby se něco mohlo změnit. (Xena, 2007, 1)

Poté, co jsem se zabývala těžkostmi, které jednotlivé realizátorky v projektu 

identifikovaly, chtěla bych se také zaměřit na pozitivní aspekty celého procesu, 

konkrétně na osobní přínos zapojení se do projektu pro jednotlivé členky 

realizačního týmu. Všechny jsme určitě nasbíraly nové zkušenosti a naučily se nové 

věci, ať už o genderovém auditu nebo o práci na projektech. Monika nejvíce oceňuje, 

že získala lepší vhled do problematiky genderových auditů: 

(…) já mám pocit, že tím, že jsme připravovali hodně těch podkladů, tak že jsem získala 

nějakej jako trošku vhled, co by to mělo bejt nebo nemělo bejt…nějakej přehled, 

určitě…zkušenost s čímkoli, s prací, s prací v neziskovce, s prací v genderovým poli… 

(Monika, 2007, 5)
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Doplnění svého chybějícího genderového vzdělání a možnost být u zavádění 

nového nástroje do praxe v ČR, hodnotí jako největší přínosy, které jí projekt dal, 

Lenka: 

(…) mě to opravdu zase vzdělalo v tom genderu hrozně moc, jsem se dověděla spoustu věcí, 

který neznám, protože k tomu nemám to vzdělání a i mě fascinuje, že je to proces, který je 

tady poprvý v Český republice, že mě zajímá, se těšim na to, jak ty firmy, jestli to opravdu k 

něčemu bude, jestli nám pak dají nějaké zpětné vazby, že se někam posunuly, že se třeba 

zlepšila jejich pozice. A vlastně už teď mám velikou radost z toho, a to je to, co mi to dává, 

když jsme ty firmy všechny navštívily a oni byli opravdu hrozně vstřícní a začali chápat 

nejednou, jako co jim vůbec může ten GA přinést a úplně zjevně je vidět, že jim to může 

hrozně moc pomoc. Tak to mi prostě dělá radost. (Lenka, 2007, 3)

Také Eva se v průběhu projektu dovídala nové věci a rozšiřovala si vzdělání 

v genderové oblasti: „(…) já jsem se toho spoustu dověděla, i o genderový rovnosti, 

protože já jsem předtím do toho vstoupila jako srdcařka a to, co jsem se jakoby 

dozvídala, jsem se dozvídala v průběhu toho projektu“ (Eva, 2007, 2). Nabízí se ale 

otázka, jestli není vzdělávání se až v průběhu projektu příliš pozdě a zda by nebylo 

vhodnější, kdyby do něj vstupovali lidé, kteří potřebné vzdělání již mají. Zároveň je 

ale nutné uvědomit si, že genderové vzdělání zatím nepatří k běžné výbavě a pro 

úspěch celého projektu jsou důležití právě ti srdcaři/ky, kteří jsou otevření a ochotní 

se učit novým věcem. Pokud hovoříme v kontextu genderového auditu o jeho 

přesahu, lze právě i toto vzdělávání se chápat jako naplňování jeho výše 

diskutovaných cílů.

O poznání méně nadšeně a optimisticky než dosud citované realizátorky

hovořila o přínosech svého zapojení Anna, ale i ta si váží získaných zkušeností, 

přestože o úspěšném výsledku genderového auditu trochu pochybovala: 

(…) jsem samozřejmě ráda, že vůbec mám tu možnost získat nějakou zkušenost a bejt u toho, 

vidět, jakým způsobem to vzniká, i když to možná otřese moji důvěru v nějakou možnost 

tady dělat něco jako GA a brát ty výsledky jako relevantní. Ale to je ještě samozřejmě ve 

hvězdách, jestli se to dotáhne do konce. (Anna, 2007, 5)
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Ačkoli také Xena má k projektu mnoho výhrad, jako jeho velký osobní přínos 

vnímá skutečnost, že se díky němu rozhodla, že genderové audity jsou oblastí, které 

by se i nadále chtěla věnovat:

Dalo mi to, že jsem se fakt rozhodla, že to [GA] chci dělat, že je to důležitý, že jsem zjistila, 

že to nejde dělat polovičatě, že si čím dál tím víc uvědomuju, že když to nebude dělaný 

odborně, kvalitně, korektně, že prostě když tam nebudou všechny ty tlaky, který by tam měly 

být, tak že to bude stát za pytel…. to chce dělat s nejvyšším nasazením a se zvážením 

vždycky těch dalších dopadů. (Xena, 2007, 2)

Všechny členky týmu si tedy ze svého zapojení do projektu odnášejí něco 

pozitivního, ačkoli ne všechny hodnotí celý projekt kladně. Většinou se jedná o nové 

zkušenosti, znalosti, ale objevují se také pochybnosti a určité rozladění z toho, jak 

odlišně vypadá realita v porovnání s představami, se kterými do projektu vstupujeme. 

Právě na tyto osobní „ztráty“ se zaměřím v další části.

Lenka patřila k dvojici respondentek, které projekt podle jejích slov nic 

nebere, a která by „pouze“ zjednodušila administrativu20: „Mně to nic nebere, kromě 

někdy tý frustrace z tý byrokracie a administrativy, která mi přijde přemrštěle 

zbytečná, děláme nějaký průběžný hodnocení a tak,“ (Lenka, 2007, 3). Také druhá 

z dvojice, která nevnímala nějaké výrazné osobní ztráty, upozorňuje na náročnou 

administrativu:

(…) já si myslím, že jsem neztratila žádný ideály, co se týče prosazování genderové rovnosti 

ve společnosti, u zaměstnavatelů, to naopak, ale ty procesy, mnohdy když jsem se ocitla v 

tom jakoby virtuálním světě těch tabulek, tak mě to strašně štvalo a mnohdy už jsem ztrácela 

chuť to dál dělat a vždycky jsem říkala holkám tak a zítra si vemu palici a jdu značit 

cyklostezky, už s tímhletím končím… (Eva, 2007, 2)

Další dvě respondentky hovoří o ztrátě iluzí a poslední pak o střetu s realitou, 

což si myslím, že je významově velmi podobné. Monika přišla mimo jiné o iluze o 

fungování neziskových organizací, jak uvádí ve své výpovědi na téma, co jí zapojení 

do projektu vzalo:

                                                
20 Administrativní náročnosti projektu se budu věnovat v samostatné kapitole.
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Iluze možná, taková otřepaná odpověď… Já jsem si myslela, že to bude víc šlapat, že to 

bude, že to vymyslíme, uděláme…a ono je to asi velký sousto, než aby to šlo tak jednoduše 

udělat, jak jsem si myslela…možná taky o tom, jak to v tý neziskovce funguje…jako že 

člověk si říká, že je to takový, když si to tady neprosazuje stát, státní správa, nebo politici, 

když není ta vůle se shora, že prostě tyhle neziskovky jsou základ a když vidíš, že ani tam to 

třeba nefunguje…a pak když si uvědomíš, že tohle je jedna z těch, kde to v podstatě 

funguje… (Monika, 2007, 5)

Xena přišla kromě svých iluzí také o kolektivní naladění, o chuť 

spolupracovat s některými lidmi. Zapojení do projektu jí tedy vzalo: „(…) asi ty iluze 

šíleně moc a vzalo mi to možná i takový to jakoby kolektivní naladění nebo něco 

takovýho, fakt práci s lidma, který mají…nechci říct jinej názor, ale...takhle to nejde 

říct…myslím si, že je to mnohem těžší potom a nutný vyjednat ty pozice,“ (Xena,

2007, 3). Spolupráce v auditorském týmu je také tématem, jež trápí Annu, která 

osobní ztráty ze zapojení se do projektu označuje jako drsný střet s realitou:

To byl takovej drsnej střet s realitou, jak to chodí ve všech ohledech, nejenom v rámci 

neziskovky, ale přesně potom v tom, že ty tady vymyslíš nějakej projekt, chceš ho rozjet, ten 

projekt má potenciál, dostaneš na něj peníze, všechno, ale potom strašná spousta věcí se ti 

hroutí, třeba jsou to maličkosti, ale prostě i na těch maličkostech to stojí a když nezvládneš, 

nebo nenaplníš ty detaily, tak najednou se nemůžeš pořádně pohnout dál a podle mě, v 

tuhletu chvíli, je zase… je to věc, kterou teď žiju nejvíc, je to ten samotnej audit a já jsem z 

toho fakt nešťastná, protože mně to ubírá docela hodně času a to je třeba přesně tím, že my 

tam nemáme přesně rozdělený, nebo nastavený přesně rozdělení úkolů, a když jsme se o to 

pokoušely, tak to skrz tu dynamiku skupiny, vzhledem k tomu, jaký tam máme postavení, 

dost dobře nešlo. A mám pocit, že na tom já ještě s tou jednou holčinou děláme podstatně víc 

než ta třetí osoba, jo a je to taková, taková bezmoc, protože přesně, co s tím můžeš udělat..., 

takže to jsou věci, který mě tam na tom hodně štvou… Já prostě nemůžu říct, že jsem měla 

nějaký sny o tom, jak to bude báječný, ale musím říct, že jsem byla několikrát hodně nemile 

překvapená. (Anna, 2007, 5)

Ze všech zpovídaných realizátorek projektu uvedly nejvíce ztrát ty z nich, 

které se nechaly vyškolit v genderové auditorky a realizovaly genderové audity 

v konkrétních organizacích. Největší rozladění působila právě nefungující spolupráce 

v auditorských týmech, kde nebyly jasně rozdělené role a docházelo tak k mnohým 

problémům, kterým by se ale dalo předejít dobře nastavenými pravidly (zejména pro 
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oblast komunikace21). Obecně lze říci, že více byly s projektem nespokojené 

stážistky než stálé pracovnice Aperia. Můžeme tedy přemýšlet o tom, zda stážistky 

nepřišly do projektu s příliš naivními představami, nepřipravené na střety s realitou, 

nebo zda pracovnice Aperia nebyly naopak již příliš „vyhořelé“. Ze své pozice 

stážistky si myslím, že ani jedna z těchto krajních možností neplatí. Všechny 

stážistky již měly předchozí zkušenosti z různých pracovních prostředí a 

nevstupovaly tak do projektu s růžovými brýlemi. Pracovnice Aperia zase 

investovaly a stále investují do projektu tolik energie a entuziasmu, že o vyhoření u 

nich nemůže být řeč. Pravý důvod různého hodnocení projektu stážistkami a 

pracovnicemi Aperia může být někde uprostřed, ale také někde úplně jinde, např. 

v rozdílných osobnostech zúčastněných.

3. 6 Problematické aspekty projektu 

V této kapitole se zaměřím na problematické aspekty projektu a pomocí výše 

diskutovaných metod se pokusím odhalit slabá i silná místa realizace celého projektu 

genderových auditů ve firmách. Nejprve se zaměřím na rozpor mezi ideálním a 

reálným profilem genderové/ho auditorky/a, poté se soustředím na koncepci 

auditorského školení, komunikaci na všech úrovních projektu a nakonec se budu 

věnovat administrativnímu zatížení projektu. 

3. 6. 1 Profil genderové/ho auditora/ky – ideál versus realita

Pro realizaci genderových auditů je kvalita genderových auditorek či genderových 

auditorů zcela zásadní pro hladký průběh celého auditovacího procesu. Ačkoli se 

z počátku nastavila jasná pravidla pro přijímání zájemkyň/ců na tuto pozici, později 

se ukázalo, že se při výběru měl klást větší důraz na genderové vzdělání. Eva 

v rozhovoru uvedla, že klíčová kritéria výběru byla:

(…) vysokoškolské vzdělání humanitního směru a přinejmenším zájem a zkušenosti s 

genderovou problematikou. Já teď bych to koncipovala jinak, připadá mi, že to genderový 

vzdělání hraje větší úlohu, než jsem původně předpokládala. (Eva, 2007, 3)

                                                
21 Komunikaci se budu podrobněji věnovat v příslušné kapitole. 
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Nastavení kritérií pro výběr vhodných účastnic a účastníků bylo podle Lenky jednou 

z nejobtížnějších částí celého procesu: 

(…) nejtěžší bylo…nastavit [kritéria], co vlastně potřebuje ten auditor nebo auditorka, aby tu 

práci mohli dělat dobře, naštěstí je to pilotní fáze, takže se to dá zkoušet a dá se např. zpětnou 

vazbou od vás [stážistek] nebo od někoho upravovat. (Lenka, 2007, 1)

Projekt byl nastavený pro dvanáct lidí, ke kterým se ale přidali i další: 

(…) byl stanovený počet, my jsme jich mohly mít dvanáct těch lidí, kteří jakoby dodělají ten 

projekt, plus k nim stážistky a další lidi, třeba dobrovolníky, kteří za to nejsou placení. Těch 

lidí prostě bylo víc, než se mohlo vejít a byli to třeba lidi bez vzdělání nebo z jinýho oboru...

(Lenka, 2007, 2)

Samotný výběr budoucích genderových auditorek/ů byl ovlivněn skutečností, 

že se přihlásilo pouze o pár lidí více, než se mohlo zapojit do projektu a vypadli tak 

pouze ti, kteří/které výrazně nesplňovali/y dané požadavky. Zájem o nabízený 

projekt tedy nebyl ze strany potenciálních genderových auditorek a auditorů nikterak 

vysoký. Je otázkou, z jakého důvodu. Mohu pouze polemizovat o možných příčinách 

tak malého zájmu, ale napadá mě, jestli byla nabídka prezentovaná dostatečně 

širokému počtu lidí, s potřebným časovým předstihem, a zda byla dostatečně 

atraktivně formulovaná. V případě většího zájmu o zapojení do projektu by se mohla 

i zpřísnit kritéria výběru účastnic/íků auditorského školení a lze předpokládat, že

pečlivějším výběrem s důrazem na genderové vzdělání by se dalo předejít většině 

pozdějším problémům.

Původní idea o genderové/m auditorce/ovi, se kterou se pracovalo v Aperiu 

v rámci přípravy pilotní metodiky, se později logicky promítla do samotné metodiky 

v profilu auditorky/a po absolvování auditorského školení (Pilotní metodika, 2007, 

7-8). Genderová/ý auditor/ka po auditorském školení by měl/a být genderově 

senzitivní a znát: „genderová témata obecně i v životě organizace, měl/a by se 

orientovat v aktuálních problémech a přístupech v ČR“, umět: „vysvětlit a obhájit 

principy genderové rovnosti“ a dokázat: „navrhovat adekvátní řešení a doporučení 

pro realizaci změn“ (Pilotní metodika, 2007, 7-8). Podle mé zkušenosti ale nelze 

dosáhnout tohoto cíle během tří hodin věnovaných genderu ve firemní praxi u lidí, 

jejichž povědomí o genderu je velmi povrchní nebo mají jen „hrubé povědomí“, jak 
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mi odpověděla jedna respondentka na otázku, co věděla o genderu před školením 

(Dotazník 9, 1). A proto si myslím, že určité znalosti o genderu a genderové 

problematice obecně, by měly být základním kritériem pro výběr genderových 

auditorek/ů.

V oblasti firemních procesů by vyškolená/ý genderová/ý auditor/ka měl/a 

vědět „které procesy, dokumenty a postupy mohou být relevantní pro posuzování 

genderové rovnosti ve firmě“. Měla by znát „běžně používané postupy v personální 

politice a rozvoji lidských zdrojů“, „mechanismus řídících a rozhodovacích procesů 

ve firmě“ a umět „odhadnout a doporučit proces změn s ohledem na specifika a 

strategii firmy“ (Pilotní metodika, 2007, 7).

Ideální genderová auditorka22 by měla umět prezentovat a argumentovat, 

měla by užívat genderově korektní jazyk a být schopná jednat s lidmi, jež 

v auditovaných organizacích zastávají různé pozice. Největší nároky z hlediska 

komunikace (ale i z hlediska metodologického) na auditorku kladou skupinové 

rozhovory23, nicméně vyškolená genderová auditorka „umí vést/facilitovat 

skupinovou diskuzi a zná její zákonitosti“ (Pilotní metodika, 2007, 7).

Genderová auditorka „zná základní zásady výzkumných metod“ a „specifika 

metod zvolených pro audit“  a v neposlední řadě ví, jak se získanými údaji naložit a 

jak zpracovat výstupy (Pilotní metodika, 2007, 8). Dalšími schopnostmi by mělo být 

analytické a kritické myšlení, schopnost týmové spolupráce a etické jednání. Ze 

svých zkušeností, které jsem v projektu do dnešního dne nasbírala, bych přidala 

velmi důležitou vlastnost genderové auditorky, a to ochotu učit se novým věcem a 

otevřenost novým myšlenkám.

Výše jsme si představili ideální genderovou auditorku tak, jak ji popisuje metodika. 

Realita se však od tohoto předobrazu velice často lišila. Podle mého názoru je to 

zejména proto, že se do projektu dostali lidé s velmi různým vzděláním a 

zkušenostmi, a to zejména v genderové oblasti. 

Jak se lišila prostředí, ze kterých jednotlivé auditorky přicházely, lišily se i 

způsoby, jak se o projektu dozvěděly. Zjistit, kterými cestami se jednotlivé 

genderové auditorky do projektu dostaly, mi připadalo důležité zejména z toho 

                                                
22 Od tohoto místa dále budu, pokud neuvedu jinak, užívat generické femininum genderová auditorka, 
jež zahrnuje i genderové auditory. Jednak jsem sama žena a genderová auditorka a jednak nás (žen) 
byla vyškolena většina.
23 Focus groups, také „fokusky“.
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důvodu, že se tak dovídáme více o tom, jaké způsoby informování o projektu 

opravdu fungují. Genderové auditorky se o nabízeném zapojení se do projektu 

pilotního genderového auditu dozvěděli z různých kanálů, některé: „přes sociální 

kapitál. Řekl mi o něm jiný potenciální účastník. Ale později jsem viděla nabídku na 

GITĚ – možná bych se stejně byla bývala přihlásila, kdo ví…“ (Dotazník 1, 1). Další 

respondentka tuto cestu informací jen potvrzuje: „O auditu jsem se dozvěděla od 

svého kamaráda, který je také genderovým auditorem, a ten se o auditu dozvěděl od 

další genderové auditorky. Po obdržení informace o auditu jsem si vyhledala další 

podrobnosti na internetu a poslala přihlášku“ (Dotazník 2, 1). „Přes svoje 

spolužačky, které v rámci stáže pracovaly v Aperiu a podílely se na vzniku metodiky 

genderového auditu,“ (Dotazník 8, 1) se na školení přihlásila  další jeho účastnice.

Malá skupinka genderových auditorek se na školení dostala skrze svou stáž 

v Aperiu, což byla i má cesta. Podobně na tom byly i další dvě stážistky z Aperia:

Vzhledem k tomu, že jsem se podílela na samotné přípravě metodiky GA a byla na stáži v 

Aperiu, tak odtud jsem nejen že získala info o školení, ale na jeho přípravě jsem se v rámci 

své stáže také měla podílet. (Dotazník 3, 1)

Jiné se o nabídce dověděly v práci, jelikož pracují v oblasti, kde je genderová 

perspektiva rutinně reflektována. Jedna přímo „v rámci projektu prolomit vlny“ 

(Dotazník 6, 1) a tři na akademické půdě. Pouze jedna z respondentek se informaci 

dozvěděla z internetu. Nemám bohužel k dispozici odpovědi od všech genderových 

auditorek a auditorů, lze ale předpokládat, že převládající způsob, jakým se o 

projektu lidé dovídali, byl skrze sociální kapitál. Je nasnadě, že by stálo za úvahu 

popřemýšlet nad způsoby informování o projektu, které by zasáhlo i do jiných 

okruhů a oslovilo tak širší masy lidí. 

Vzhledem k různorodosti lidí, kteří se do projektu přihlásili, mě zaujala 

otázka jejich motivace. Ta je podle mě klíčovým faktorem ovlivňujícím jejich práci 

na genderovém auditu a odráží míru jejich identifikace s projektem. Jak jsem již 

uvedla v případové studii, důvody, proč se zapojili do projektu, byly různé. Někteří 

lidé si chtěli zkusit něco nového: „(…) jsem chtěla vyzkoušet něco nového“ 

(Dotazník 10, 1), jiná respondentka se přihlásila, protože jí to „připadalo…jako 

dobrý nápad. Z vlastní zkušenosti s personalisty24 jsem věděla, jak jsou netknutí.“ 

                                                
24 K otázce genderově (ne)korektního jazyka se blíže dostanu v kapitole věnované komunikaci.
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(Dotazník 9, 1). Většina respondentek však uvedla, že si chtěla prohloubit své 

dosavadní znalosti o genderu, jak ilustruje následující odpověď jedné z nich na 

otázku, proč se do projektu přihlásila: „o gender se zajímám, chtěla jsem se dále 

vzdělávat a dělat něco v praxi“ (Dotazník 7, 1). Podobně jsou na tom i další 

respondentky:

Již jsem o GA věděla, pracovala jsem na jiném projektu, tak pro mě byla vlastně jak stáž, tak 

následně školení přímo zaměřené na GA navazující na můj prohlubující se zájem o GA. 

Školení GA mělo zajistit především mé plné vyškolení v této problematice a mělo mi otevřít 

možnost se na GA plně podílet, v budoucnu jej provádět a případně v této oblasti jsem viděla 

i své budoucí uplatnění. GA v sobě pro mě spojuje praktickou stránku prosazování genderové 

rovnosti, rovinu politiky i rovinu akademickou/teoretickou, protože bez spojení všech těchto 

rovin, bez těchto znalostí by se GA stal bezzubým nástrojem, který nemůže a ani nemá za cíl 

nic měnit. (Dotazník 3, 1)

Zájem o gender  a výzkum obecně vedl k zapojení se do projektu další respondentku:

Mojí motivací bylo především to, že se genderu už několik let věnuji a že jsem viděla 

příležitost, jak se zapojit do smysluplného projektu. Takže k přihlášení mě vedl především 

zájem o gender, snaha přispět alespoň trochu ke změně genderových vztahů. To bylo 

podpořeno skutečností, že se jednalo o výzkum, protože výzkum obecně mě hodně zajímá a 

věnuji se mu i v jiných oblastech (psychologie). (Dotazník 2, 1)

Respondentky také zajímala samotná metodika pilotního genderového auditu: 

„Zajímala mne metodika a propojení s praxí a případně i její možné rozšíření na další 

oblasti života společnosti“ (Dotazník 6, 1). Zájem o to, jak se metodika, na jejíž 

přípravě se podílela, ověří v praxi, motivoval k absolvování auditorského školení 

jednu ze stážistek: „Byla to součást stáže, možnost vidět, jak se připravovaná 

metodika uplatňuje v praxi, zajímavá zkušenost“ (Dotazník 4, 1).

Některé respondentky se genderovým auditům chtěly věnovat i po skončení 

projektu a viděly v něm tak možnost získat cenné zkušenosti, jež by jim mohly 

později pomoci v pracovním uplatnění:

Je to oblast, které jsem věnovala několik rozsáhlých prací v rámci studia na VŠ, jsem 

přesvědčená, že genderové audity mají svůj smysl a budoucnost a hodlám se jim věnovat i ve 

své profesionální kariéře. (Dotazník 8, 1)
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Dlouhodobě se zabývám genderovou problematikou (byť úplně z jiného konce), ale v 

poslední době zjišťuji, že akademická sféra, do níž jsem se původně chtěla vrhnout, pro mě 

nebude z různých důvodů to pravé místo. Zůstat u genderu a u feminismu je ale pro mě úplně 

klíčové, takže mi z toho logicky vychází cesta do neziskové sféry. Upřímně, nikdy jsem si 

pro sebe nepředstavovala zrovna prosazování rovných příležitostí na trhu práce, ale je a bude 

to politicky prosazované téma a bude v něm tudíž i dost prostoru k uplatnění, takže budiž. 

Přihlásila jsem se tedy, abych vyzkoušela, zda mě spojení genderu s neziskovým sektorem 

chytne natolik, abych ho mohla brát jako alternativní cestu životní. A zatím mě to i moc baví. 

(Dotazník 1, 1)

Další motivací, proč se některé genderové auditorky přihlásily do projektu, 

mohly být peníze. Při neformálních rozhovorech padaly i názory, že u některých 

zúčastněných pravděpodobně motivací jedinou. Jedna z respondentek reagovala na 

tyto neformální informace, které se k ní podle jejích slov během víkendových školení 

dostaly: „že motivací dělat audit mohly být pro některé zúčastněné peníze.“ 

Respondentka s tímto ale nesouhlasí:  

To je z mého pohledu nesmysl, protože částka, kterou za audit dostaneme, byla známa až 

dlouho po přihlášení (alespoň mě). Ačkoliv finanční odměna není špatná, není zase tak 

neobvyklá, aby se někdo zcela bez zájmu o genderový audit přihlásil do projektu jen kvůli 

financím. (Dotazník 2, 1)

Skutečnost, že se objevovaly i takovéto názory ohledně motivace některých 

účastnic/íků školení, dokládá ve svém rozhovoru také Anna, když se zamýšlí nad 

tím, proč se někteří lidé do projektu vůbec přihlásili: „A do tady toho jdou proto, že 

je to pro ně taková vedlejší záležitost, nevím, jestli to chtěj mít v životopise nebo 

jestli tam byly motivující i ty peníze…“ (Anna, 2007, 5). 

Při realizaci genderových auditů v konkrétních organizacích se ukázalo, že 

právě respondentky, jež spojovaly svou profesní budoucnost s genderovými audity, 

a které již měly určité zkušenosti s výzkumem a patřičné genderové vzdělání, byly 

pro své auditorské týmy (i celý projekt) velikým přínosem. Motivace typu „zkusit si 

něco nového“ se naopak ukázala jako nepříliš šťastná, a to zejména v kombinaci 

s minimálním povědomím o genderové problematice obecně. Tito lidé zřejmě 

neodhadly náročnost celého projektu a někteří projekt dokonce opustili, čímž 

zkomplikovali situaci svým týmovým kolegyním.  
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Podobně jako se lišily motivace jednotlivých genderových auditorek, lišila se i jejich 

vstupní znalost genderových témat. A právě tuto oblast považuji pro genderovou 

auditorku za zásadní z toho důvodu, že ji podle mého názoru nelze komplexně 

představit v tříhodinovém bloku, jež byl na auditorském školení věnovaný genderu 

ve firemní praxi. 

Jak jsem již uvedla výše, genderové auditorky přišly z různých prostředí, jak 

ostatně potvrzuje i Lucie Ryntová z Aperia: 

Přicházejí z různých prostředí. Někteří mají bohaté zkušenosti z firemní praxe, personalistiky 

nebo s prováděním jiných typů auditů. Jiní mají dobré zázemí v oblasti výzkumných metod a 

jsou mezi nimi také expertky v oblasti genderové problematiky. (Rozhovor Martina Járy 

s Táňou Chudáčkovou a Lucií Ryntovou z Aperia, 2007, 2)

Nejvýrazněji se ale genderové auditorky lišily hloubkou svých znalostí o 

genderu. Jejich „výbava“, s jakou přišly na školení, se různila od „minimum, jen to, 

co je běžně dostupné na internetu“ (Dotazník 10, 1) a „měla jsem jen hrubé vědomí“ 

(Dotazník 9, 1), až po „gender jsem vystudovala a přednáším jej na VŠ“ (Dotazník 6, 

1). Nicméně z dotazníků vyplývá, že mezi respondentkami převažují lidé, kteří se 

dané problematice věnují dlouhodobě25:

O genderu jsem toho věděla hodně, protože se mu věnuji již dlouho, moje bakalářská i 

diplomová práce byly o genderu, a stejně tak o něm píši i dizertační práci. Moje vědomosti 

jsou ale především teoretické (feministické teorie, poststrukturalistické pojetí genderu, 

psychoanalytické pojetí genderu,…). Nikdy jsem se nevěnovala genderu například v sociální 

politice a dalších prakticky využitelných oblastech. Chyběly mi tedy základní informace o 

zákonech a opatřeních na odstranění diskriminace, statistické údaje o rozdílech v platech, 

příklady dobré praxe, atd. V tom jsem školení ocenila. (Dotazník 2, 1)

Jedna respondentka však vznesla důležitou otázku, co vlastně znamená 

znalost genderové problematiky, když uvedla, že si myslí, že toho ví o genderu:

„hodně :o) vzhledem ke studiu genderových studií FHS UK, ale je otázka, co to 

hodně vlastně znamená – jde o teoretickou základnu poskytovanou právě složením 

vysokoškolských vyučujících – tedy důraz na konstruktivismus a akademismus 

                                                
25 Z deseti došlých odpovědí byly pouze dvě od žen, pro které byl gender víceméně novým 
konceptem. Pokud by se ale braly v úvahu všechny účastníce/i školení, poměr mezi genderovými 
„rutinérkami“ a „novickami“ by se výrazně změnil. 
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v rámci genderových studií a konstrukci genderové problematiky jako takové“ 

(Dotazník 3, 1). Stejná respondentka ale dodává, že:

(…) i když jsem měla problémy vždy skousnout konstruktivismus a feministickou 

postmoderní kritiku, stejně z ní ve valné části asi v genderové problematice vycházím, či si jí 

při nejmenším alespoň uvědomuji jako „takový zadní apel“, se kterým se pokouším vyrovnat. 

(Dotazník 3, 1)

Školními vědomostmi vybavená přijela na školení i další účastnice školení, 

která o genderu věděla: „všechno, co jsem měla možnost nastudovat v rámci 

bakalářského a magisterského studia na FHS“ (Dotazník 4, 1). Je však zřejmé, že 

vstupní vědomosti a znalosti o genderu se u jednotlivých účastnic školení velice 

lišily. Je potom nasnadě, že vytvořit program, který by byl vhodný pro všechny 

účastnice a účastníky školení, nebyl snadný úkol. Situaci nezlehčovala ani 

skutečnost, že ze samotných přihlášek bylo velice obtížné, ne-li nemožné, vyčíst 

skutečnou hloubku znalostí, se kterými účastnice/íci na školení vstupovaly/i. 

Kromě rozdílů v hloubce vědění o genderu se genderové auditorky odlišovaly 

i chápáním konceptu gender. Zatímco je gender pro jedny: „životní perspektivou, 

kterou se snažím každodenně zohledňovat, brát v úvahu a analyzovat“ (Dotazník 4, 

1), „mým každodenním chlebem… pohled na staré věci novýma očima“ (Dotazník 6, 

1), druhé se drží „klasické“ definice o sociálním konstruktu a gender tak pro ně je: 

„Sociální konstrukce toho, jak se mají muži a ženy chovat“ (Dotazník 7, 1). Podobně 

se vyjadřuje také další respondentka, pro kterou je gender: „Pohled na chápání 

postavení mužů a žen ve společnosti a stereotypy a předpoklady spojené s pohlavím“ 

(Dotazník 5, 1), o sociálním konstruktu hovoří i následující auditorka: 

Gender je pro mě tedy sociální konstrukt skutečnosti, který díky historickému kontextu a 

vývoji je v dnešní době základní určující princip této společnosti a ve své dynamice ovlivňuje 

celou tuto společnost včetně jejích koncepcí (rovnosti), institucí a pohledů na danosti 

současného světa. Je to performativní akt, stejně tak ale je pro mě i gender naturalizovanou 

podobou nadvlády do sociálních aktivit a vztahů. (Dotazník 3, 1)

Genderové auditorky pojímají gender různě, což vyplývá také z prostředí, ve 

kterém se o genderu vzdělávají, a které tak formuje jejich pojetí tohoto konceptu. 

Odlišné znalosti a zkušenosti mohou být pro projekt velice přínosné, na druhou 
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stranu ale mohou komplikovat spolupráci, a to zejména v případech, kdy se zásadně 

liší. V této části se chci soustředit na osobní přínos jednotlivých genderových 

auditorek do celého projektu pilotního genderové auditu a zaměřit se také na jejich 

vnímání své role v rámci konkrétních auditorských týmů, jež realizují genderové 

audity v jednotlivých organizacích. Individuální přínos genderových auditorek do 

projektu považuji za velmi důležitý aspekt genderového auditu. Jsem přesvědčena o 

tom, že právě osobní investice do celého projektu je to, co má genderový audit 

odlišovat od ostatních typů auditů (např. personálních). 

Prvním zajímavým zjištěním, které vyplynulo z došlých odpovědí v rámci 

dotazníkového šetření, byla skutečnost, že zatímco některé auditorky vidí svou roli 

jako jasnou, případně i od počátku danou, jiné o ní zatím ještě neuvažovaly. První 

skupinu zastupuje například následující odpověď: 

Tak nevím, jestli popsat svou roli, kterou jsem okamžitě měla – tedy to, že to asi budu muset 

v rámci našeho týmu udělat já, nebo budu muset na vše dohlížet, aby to vskutku byl 

genderový audit, nebo se alespoň o něj co nejvíc pokoušel. Nejprve jsem byla v roli celé 

šéfky naší skupiny… Přesto si myslím, že moje náplň, se kterou jsem do toho vstoupila –

tedy zajistit gender do genderového auditu, aktivitu a genderový pohled i na analýzu i na 

vlastní provedení auditu je to hlavní, co je jak mým příspěvkem, tak je mojí rolí v týmu. Já 

zajišťuji praktickou komunikaci s firmou, dělám práci přepisovací a v rozhovorech se 

doplňujeme, když otázky klademe společně. (Dotazník 3, 3)

Podobně reagovala i další respondentka, která se taktéž vnímá jako vedoucí svého 

týmu: 

V rámci týmu se vidím jako jeho vedoucí a to jak díky své osobnosti, tak díky mým 

znalostem genderu. Myslím, že mým největším osobním úkolem bude spolupracovat se 

všemi v týmu tak, aby se někdo necítil méněcenný, málo nebo hodně vytížený, a abych je 

zároveň vedla směrem, který považuju za nejlepší. V rámci GA našeho týmu chci sladit 

výstupy jednotlivých členů týmu do konzistentní podoby a v rámci GA jako pilotního 

projektu pak chci přispět k metodologickým změnám. (Dotazník 8, 2)

Opačný postoj reprezentuje odpověď respondentky, která podle svých slov ještě 

příliš nepřemýšlela o své roli v rámci týmu:

Zatím jsem příliš o své roli v týmu nepřemýšlela, beru to tak, že všichni spolupracujeme na 

zajímavém a hodnotném projektu a že chci dělat svou část úkolu co nejlépe to lze (i 
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vzhledem na různá jiná omezení, např. časová). To chápu jako svůj příspěvek. Myslím, že 

uvažovat o tom, jestli vnáším do týmu nové myšlenky, jestli dotahuji úkoly, atd., nemá v 

případě tohoto auditu zas tak velký smysl, koneckonců zatím všichni pracujeme spíše 

individuálně. (Dotazník 2, 2-3)

Zajímavé je, že k žádnému explicitnímu rozdělení rolí nikdy nedošlo. Na 

auditorském školení jsme si sice všichni udělali test týmových rolí, ale diskuze

našeho postavení v rámci konkrétního auditorského týmu neproběhla. Lze tedy

předpokládat, že všichni očekávali buď naprosto rovné pozice v rámci týmu a sdílení 

všech úkolů rovnou měrou, nebo čekali, že se role rozdělí jakoby samo sebou. První 

možnost dokládá i respondentka, která vnímá rozdělení rolí v rámci svého týmu jako 

naprosto rovnocenné: 

(…) mám pocit, že jsou role [v našem týmu] naprosto rovnocenné a každá z nás, jak to zatím 

vidím, může dělat prakticky cokoliv a je pro to i podobně kompetentní (máme podobné 

vzdělání a snad i zkušenosti – jak s obecně výzkumnou činností, tak s fungováním na 

firemních polích). (Dotazník 1, 2)

Stejná respondentka pak dodává, jak vnímá samu sebe z hlediska osobních 

charakteristik: 

(…) své silnější stránky [bych] viděla hlavně v těch činnostech, které jsou spíše v pozadí – to 

znamená v analytických procesech a v práci s textem. Těším se ale i na přípravu školení, 

které náš tým čeká, kde bude třeba vydolovat ze sebe nějakou tu kreativitu. Trochu se naopak 

budu muset poprat s veškerými prezentačními aspekty auditorské práce.

Jinak, čím bych mohla přispět v jakémkoli týmu: vzdělání ve genderové oblasti a senzitivita 

vůči konkrétním projevům genderové nerovnosti či diskriminace, sociologické vzdělání a 

snad i vidění, metodologické vzdělání i praxe v různých formách výzkumu, schopnost práce s 

textem. (Dotazník 1, 2)

Zatímco některé auditorky specifikují svou roli s ohledem na určitou oblast, 

na kterou se pilotní genderový audit ve firmách zaměřuje, nebo s ohledem na své 

předchozí zkušenosti, jiné by se chtěly podílet na celém procesu a vyzkoušet si tak 

všechny činnosti s genderovým auditem spojené: 

Chtěla bych se podílet na většině činností – tedy spíše vše vyzkoušet, abych si osvojila celou 

metodiku a byla schopná takový audit realizovat i sama. Přispět chci čímkoliv, co bude třeba, 
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s výjimkou vyjednávání s podnikem, což je ovšem dáno tím, že v týmu jsou lidé, kteří 

nemusí do Prahy dojíždět. (Dotazník 7, 1)

Zkušenosti, kterými by jednotlivé genderové auditorky chtěly přispět do fungování 

svého týmu, často souvisí s jejich dosavadní profesionální dráhou: 

Znám procesy ve firmách, mám kontakty. S lidmi hovořím nejen o rovnosti v odměňování, 

což všechny nejvíce zajímá, ale i o přístupech ve vzdělávání, karierním růstu a přístupu k 

benefitům. (Dotazník 9, 1)26

„Hlavně zkušenostmi z jiných typů auditu (profesní, personální)“ (Dotazník 

10, 1), by do projektu chtěla přispět další z auditorek. Další genderové auditorky, 

které mi odpověděly na otázky v rámci mého dotazníkového šetření, se vyjadřovaly 

ohledně své role v rámci týmu a svého osobního přínosu následovně: „Jsem mostem 

mezi teorií a praxí“ (Dotazník 6, 1). Jiná auditorka vnímá svou pozici v týmu „[j]ako 

ověřující roli, která je schopna přispět k nastavení metodiky auditu“ (Dotazník 5, 1) a 

jiná vidí svůj největší přínos „(…) ve vědomé aplikaci genderové senzitivity, a po 

krátké zkušenosti s probíhajícím auditem i ve snaze o profesionální, pečlivou práci“ 

(Dotazník 4, 1). Tuto pro mnohé samozřejmou snahu však bohužel nesdíleli všichni a 

objevil se i přístup, který jedna z respondentek velice trefně označila jako „udělám 

svou práci a gender neřeším“ (Dotazník 6, 1), což je v případě genderového auditu

naprosto alarmující. A setkali jsme se také s případy, kdy se genderoví auditoři27

projektu nevěnovali vůbec a posléze z něj odešli, což samozřejmě narušilo práci 

jejich týmů.

S ohledem na diverzitu genderových auditorek a určité neshody z ní pramenící, jež se 

projevily už na auditorském školení, a které zmiňuji v případové studii, jsem se 

rozhodla zjistit, jak jednotlivé auditorky chápou koncept genderového auditu. 

Požádala jsem je, aby mi napsaly „svou“ definici genderového auditu tak, jak jej 

pojímají, a aby se o totéž pokusily ohledně hlavního cíle genderového auditu. 

Vzhledem k tomu, že jsem dotazník rozeslala až po absolvování auditorského 

                                                
26 Zde považuji za vhodné připomenout, že ačkoli rovné odměňování je i podle mých zkušeností 
tématem, které zaměstnané i zaměstnavatele velmi zajímá, není zatím součástí pilotního GA
realizovaného Aperiem. Zaměřuje se na něj v rámci projektu Prolomit vlny pracovní program Rovné 
odměňování realizovaný Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva o.s.
27 Jednalo se o dva muže, proto zde nepoužívám generické femininum. 
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školení, bylo pro některé obtížné oprostit se od pojímání genderového auditu tak, jak 

jej prezentuje pilotní metodika (2007) a jak jsme se mu také věnovali na školení. 

Přesto si myslím, že je užitečné toto téma diskutovat. Dokládá totiž, jestli a jak 

zapůsobilo školení na pojímání genderového auditu jednotlivými účastnicemi/íky. 

Skutečnost, že většina respondentek se od prezentovaného chápání konceptu 

genderového auditu nijak výrazně nelišila, může svědčit o dobře zpracovaném a 

prezentovaném pojetí genderového auditu, ale také o jisté nekritičnosti přijímání 

nového konceptu ze strany těch, pro které byl gender spíše novinkou:

Od toho, jak nám byl prezentován se asi moc neoprostím - no pro mě je to: Nástroj, kterým se 

zjišťuje, do jaké míry se v dané firmě a rozličných aspektech její praxe přistupuje stejně28

nebo odlišně vůči ženám a mužům, a zároveň i prostředek, kterým se zde genderová rovnost 

prosazuje (otevíráním tématu, poukazováním na konkrétní projevy diskriminace v praxi dané 

firmy, podáváním nových informací a ukazováním nových cest, jak postupovat atd.).

(Dotazník 1, 2)

Ačkoli jsem ve své otázce neomezovala pojetí genderového auditu na 

prostředí ve firmě, naprostá většina respondentek (kromě jedné všechny a i ta 

zahrnula do svého pojetí právě genderový audit ve firmě) se držela představy auditu 

nastíněné na školení. Jelikož však sama chápu genderový audit jako nástroj 

genderového mainstreamingu, překvapilo mě, že ho zmínila jen jedna respondentka: 

Genderový audit je dle mě nástroj genderového mainstreamingu a jako takový tak má i 

působit – jeho hlavním cílem je vlastně i cíl genderového mainstremingu – prosadit gender

jako kategorii nejen analýzy, ale i kategorii konstitutivní vzhledem k nastavení 

společnosti/firmy. Genderový audit jako takový je vlastně částečně kontrolní nástroj, 

částečně nástroj pomoci, který může pomoci nastavit takové procesy, které by k 

genderovému mainstreamingu do organizace/firmy napomohly. GA je cíl i prostředek 

zároveň, protože jeho hlavním cílem je změnit stávající /patriarchální/ nastavení firmy, 

implicitně tak nastavit genderově korektní společnost. (Dotazník 3, 3)

Genderové auditorky chápou genderový audit také jako „(…) poradenství, 

které má pomoci vedení firmy nastavit procesy tak, aby se nepodporovali zbytečné 

bariéry vznikající v procesech firmy, v její komunikaci a pohledu na zaměstnance a 

zaměstnankyně“ (Dotazník 5, 1), ale také jako: „pohled na staré věci novýma očima“ 

                                                
28 Na problematiku zaměňování výrazů stejně a rovně jsem již upozorňovala v pozn. č. 2
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(Dotazník 6, 1). Jedna z auditorek pojímá genderový audit obecně: „(…) jako jeden z 

nástrojů prosazování genderové rovnosti“ (Dotazník 4, 1). Velká část odpovědí se 

také zaměřovala na určitý přesah, který by audit měl mít směrem k celospolečenské 

změně, což vnímám jako velice pozitivní:

V širším pohledu má GA dopad na genderovou rovnost na trhu práce obecně. Čím více firem 

se bude ke svým zaměstnaným chovat genderově korektně, tím větší tlak bude vytvářen na 

zbytek trhu práce. Z hlediska politického přispívá GA k plnění cílů evropské lisabonské 

strategie a z hlediska celospolečenského ovlivňuje genderově korektní firemní kultura i sféru 

soukromou, nikoliv pouze trh práce. (Dotazník 8, 2)

Z hlediska cílů genderového auditu, které budu diskutovat nyní, se některé 

auditorky také zaměřují na celospolečenskou změnu. Jako jeden z hlavních cílů ji 

uvádí i auditorka, která chápe genderový audit jako: „(…) sledování a posouzení 

dané organizace z hlediska uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže a 

rovného zacházení s nimi“ (Dotazník 2, 3). Za hlavní cíle genderového auditu

považuje:

1. získání informací o dodržování či nedodržování rovných příležitostí v dané firmě (a 

potažmo o stavu společnosti), 2. návrh opatření, které napomohou uplatňování rovných 

příležitostí v dané firmě (opět má celospolečenský dosah), 3. implementace těchto opatření a 

posouzení jejich účinnosti, 4. ideálně by provedené audity a jejich výsledky byly prostředkem 

k širší společenské změně spočívající v důsledném dodržování rovného zacházení se ženami

a muži a rovných příležitostí. (Dotazník 2, 3)

V odpovědích respondentek se také často objevuje motiv genderového auditu

jakožto podpory, pomoci konkrétní firmě, což si myslím, že je dalším významným 

bodem, kterým se genderový audit realizovaný Aperiem odlišuje od jiných 

(genderových) auditů, které jsou spojované spíše s negativním hodnocením dané 

firmy v případě zjištěných nedostatků. Již výše jsem zmiňovala, že zaměření 

pilotního genderového auditu ve firmách se nastavilo jako spíše pozitivní proces 

s cílem motivovat a neodradit tak další zaměstnavatele/ky od realizace genderových 

auditů ve svých firmách:

Genderový audit prováděný ve firmách má za úkol zjistit možné rezervy v zacházení firmy 

jako zaměstnavatele se zaměstnanými. Rezervami mám na mysli například přímou či 
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nepřímou diskriminaci na základě pohlaví, ale také pozitivní opatření, která by mohla vést k 

větší genderové rovnosti. Hlavním cílem GA v konkrétní firmě je právě dosažení genderové 

rovnosti mezi zaměstnanými, což má mnoho pozitivních dopadů na produktivitu firmy…

(Dotazník 8, 2)

Ještě explicitněji o podpoře zaměstnavatelů hovoří další auditorka, která 

podporu zaměstnavatelům chápe přímo jako cíl genderového auditu: „Cílem 

[genderového auditu] je podpora zaměstnavatelů ke zlepšení rovnosti mužů a žen na 

pracovišti ve všech jeho složkách a na základě šetření poskytnutí konkrétních 

doporučení, jak takové zlepšení realizovat“ (Dotazník 7, 1). Podobně se 

k genderovému auditu staví také další respondentka, podle které má: „[z]jistit, popsat 

a zhodnotit genderovou rovnost na pracovišti ve všech dostupných oblastech (od 

výběrového řízení, přes ohodnocení, benefity atd....) a navrhnout eventuální změny, 

které by vedly k vyrovnání obecných podmínek k životu a práci“ (Dotazník 10, 1). 

Zajímavým způsobem pojala genderový audit jedna z respondentek, která ke 

kategorii gender přidala také kategorii věku a rozšířila cíl genderového auditu na 

změnu myšlení lidí. Hlavním cílem tedy podle ní je: „[z]výšit povědomí o rovných 

šancích, nejen muži a ženy, ale i věkově, rovnost platů, ale i přístupu k benefitům. 

Nastartovat změnu v myšlení lidí“ (Dotazník 9, 1). Více konkrétně se k otázce na 

hlavní cíl genderového auditu postavila respondentka, která se soustředila na projekt 

realizovaný společností Aperio: „V tuto chvíli chápu cíl tohoto GA vyladit metodiku, 

získat určitou prestiž, tak aby se certifikace GA stala jedním ze žádaných kritérií 

firmy“ (Dotazník 4, 1).

Většina genderových auditorek v rámci svého pojímání genderového auditu 

zmínila určitý přesah, který by měl mít směrem k celospolečenským změnám 

ohledně stavu genderové rovnosti a časté bylo také pojímání ve smyslu podpory 

zaměstnavatelů. Překvapující pro mě byla skutečnost, že pouze jedna respondentka

zasadila genderový audit do širšího rámce genderového mainstreamingu, což 

považuji za důsledek toho, že se genderový mainstreaming, jakožto strategie 

prosazování genderové rovnosti, na auditorském školení příliš nediskutoval. Je ale 

otázkou, jestli je nekritické přijmutí nabídnuté definice genderového auditu, jež 

poskytla jak pilotní metodika (2007), tak i auditorské školení, znamením její kvality 

nebo spíše pohodlností některých auditorek a důkazem jejich nízkého genderového 

povědomí a hlavně neochoty se dále vzdělávat. Genderové (ne)vzdělání a genderová 
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(ne)senzitivita se tak u mnohých staly hlavními příčinami nesouladu mezi ideálem 

genderové auditorky a jejím skutečným obrazem.

3. 6. 2 Koncepce auditorského školení

V této části své práce se soustředím na auditorské školení, jež bylo často označované 

jako problematické jak v rozhovorech s členkami realizačního týmu, tak i 

v dotazníkovém šetření mezi genderovými auditorkami. Zaměřím se na lektorky a 

lektory zejména z hlediska jejich genderového (ne)vzdělání, na obsahovou stránku 

auditorského školení a na přínos tohoto školení pro jednotlivé genderové auditorky.

Jak jsem již uvedla v případové studii, lektorky a lektoři se vybíraly/i 

především z řad známých a na jejich doporuční, navíc v časové tísni. Kromě lektorky 

na blok gender ve firemní praxi nikdo z nich neměl genderové vzdělání, což se 

výraznou měrou podepsalo na relevantnosti školení a přispělo k vytrácení genderu 

z celého projektu. Lektor na firemní procesy již v rámci workshopu, který jsem 

zmínila v případové studii, reflektoval svá východiska s tím, že ví, že není specialista 

na gender, a že se nebude umět dívat na problém z genderové perspektivy. Na tomto 

sdělení byly pozitivní jen dvě věci, jednak skutečnost, že si jeho autor je své 

nevědomosti co se genderové problematiky týče vědom, a jednak to, že dodal slůvko 

„zatím“. Druhý z přítomných lektorů také neměl genderové vzdělání, ale zároveň se 

sám chtěl nechat vyškolit na genderového auditora a absolvoval tak celý kurz. Je 

otázka, do jaké míry může školení o celkové dotaci dva + dva dny (resp. dva dny a 

přidaný večer) poskytnout ucelený pohled na tak složitý koncept, jakým gender 

bezpochyby je. Podle mého názoru nemůže.

Po obsahové stránce bylo školení rozdělené do dvou bloků (viz případová 

studie) a dále pak na čtyři hlavní oblasti: gender ve firemní praxi, firemní procesy, 

komunikační dovednosti a výzkumné metody. Největší časovou dotaci měly oblasti 

komunikace a výzkumných metod, protože bylo potřeba teoreticky nabité vědomosti 

procvičit v praxi. Nejméně času se věnovalo genderu ve firemní praxi a firemním 

procesům, což se zejména u prvně jmenovaného ukázalo jako nedostatečné a to 

s ohledem na přítomnost lidí, kteří se s genderem setkávali poprvé. Opět se ukázalo, 

že diverzita účastnic/íků školení je nejen přínosem vzhledem k jejich různým 

zkušenostem, ale také překážkou pro nastavení náplně školení tak, aby odpovídalo 

potřebám všech zúčastněných. Z došlých odpovědí na dotazník je zřejmé, že zatímco 
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pro jedny bylo školení plné nových informací, druhé si z něj příliš nového neodnesly. 

Podobně lze hodnotit i případné posuny ve vnímání konceptu gender.

Jedna z respondentek uvedla, že během školení prohloubila své znalosti o 

genderu a uvědomila si: „že některé „drobnosti“ nejsou normální“ (Dotazník 9,1) a 

podle svých slov šíří tuto „novinu“ dále. Pro většinu respondentek neznamenalo 

školení žádný posun v jejich vnímání genderu: „Gender je pro mě pořád to samé“

(Dotazník 2, 1-2).

Školení neovlivnilo pojímání genderu ani u následující respondentky, která se 

navíc dotýká již zmiňovaného problému ohledně vstupní výbavy genderových 

auditorek, se kterou by již měly přicházet na školení k genderovému auditu:

Moje znalosti o genderu školení neprohloubilo, jen jsem se znovu přesvědčila o tom, že jde o 

natolik složitý a mnohovrstevnatý koncept, že si skutečně zaslouží několikaleté studium na 

vysoké škole a není možné ho laikům (a laičkám?) dostatečně přiblížit během jednoho bloku 

školení. (Dotazník 8, 1)

Co se týče samotného auditorského školení, zajímalo mě, co se na něm 

auditorky dověděly nového, co považují za nejpřínosnější a co naopak za nejméně 

přínosné. Jedna jediná účastnice odpověděla, že pro ni bylo nové „prohloubení 

gender problematiky“ (Dotazník 9, 1), ostatní odpovědi se soustředily spíše na nový 

kolektiv a setkání s různými lidmi, jedna z respondentek zmínila i „setkání se 

studentkami genderu“ (Dotazník 10, 1). Pro velkou část zúčastněných byly nové 

informace o firemních procesech, organizační struktuře, jaké nové informace je 

označilo pět respondentek z deseti29. Mezi dalšími novými informace se dále 

vyskytly indikátory hodnocení, interaktivní přístup během školení a Belbinova 

typologie týmových rolí. Mezi odpověďmi se objevila i alternativa, že nového na 

školení nebylo nic:

(…) celkem nic, snažím se nebýt zapšklá, ale asi opravdu nic – možná byl zajímavý pohled 

K. Machovcové na gender jako diverzitu, ale nevím, jestli je to zrovna zjednodušení, které je 

pro mě akceptovatelné... (Dotazník 3, 2)

Nicméně i tato respondentka se nakonec alespoň částečně přiklonila k názoru, že 

nové byly informace k organizační struktuře:

                                                
29 Pro další poměry viz Tabulka č. 1.
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(…) možná bylo asi nové celé školení k organizační struktuře, protože o to jsem se nikdy 

nezajímala, ale vlastně to zas tak úplně nové nebylo, protože informace a prakticky vše, co se 

na školení objevilo bylo již řečeno v rámci schůzek v Aperiu a v rámci vlastních materiálů ke 

školení....že bych si něco opravdu odnesla, tak to asi ne... (Dotazník 3, 2)

Podobně reagovala i další z respondentek, která také nepovažovala informace ze 

školení za něco nového: 

Školení jako celek poskytlo v kostce základní know-how, které bylo v zásadě dobře 

uspořádané, ale vzhledem k tomu, že nic pro mě nebylo úplně nové, tak se mi těžko mluví v 

kategoriích nejpřínosnější, nejméně přínosné… (Dotazník 4, 1)

Jako nepřínosnější hodnotily respondentky kolektiv, zaujala je na něm 

zejména: „pestrá paleta lidí a jejich názorů a postojů“ (Dotazník 6, 1) a „sdílené 

zkušenosti ostatních účastnic a účastníků“ (Dotazník 5, 1). O druhé místo se dělí 

indikátory a praktické nácviky metod, které jsou určené pro provádění pilotních

genderových auditů ve firmách: „(…) soustředění (se) na indikátory mi přišlo zkrátka 

právě tady v tom kontextu příliš obecně formulovaných a známých věcí jako něco, 

co při procesu auditu skutečně uplatníme“ (Dotazník 1, 2). Po jednom ohlasu, coby 

nejpřínosnější část školení, zaznamenal blok o genderu, firemní procesy, Belbinova 

typologie týmových rolí a samotná metodika genderového auditu, kterou na školení 

všechny auditorky obdržely.

Jedna z respondentek na otázku, co považuje za nejpřínosnější část školení, 

odpověděla: 

Přínosné pro mě bylo všechno. Někde proto, že jsem se dozvěděla úplně nové informace, 

jinde proto, že se mi utřídili informace už mě známé a propojili se s jinými oblastmi. 

Pochybovala jsem jen o přínosu tématu komunikace. (Dotazník 2, 2)

Nebyla ale jediná, kdo pochyboval o přínosu tématu komunikace, zejména o 

jeho teoretické části. Teoretický blok věnovaný komunikaci považovala za nejméně 

přínosnou část školení celá polovina respondentek: „Vzhledem k podání to bylo dost 

nedůvěryhodné a přečtení učebnice by bylo přínosnější.“ (Dotazník 8, 1- 2). Jiná 

účastnice školení byla při svém hodnocení ještě o něco tvrdší: „(…) ta přednáška o 
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komunikaci mi přišla jako úplný balast.“ (Dotazník 1, 2). Negativní hodnocení se 

jistě nevztahovalo k tématu komunikace jako takovému, protože to je nepochybně 

relevantní téma. Kritika spíše směřovala na kvalitu přednášky, která se zaměřovala 

na reprezentativní a přesvědčivé vystupování, což ale nepříliš přesvědčivě 

prezentoval lektor, jehož část teoretického bloku byla pak hodnocena většinou 

školících se jako nejslabší.

Veliký užitek pro auditorky neměla ani část věnovaná genderu: „opakování 

věcí, které znám je zbytečné, na druhou stranu chápu, že pro řadu lidí to bylo nové 

téma“ (Dotazník 7, 1). Jiného názoru je další respondentka, která naopak měla pocit, 

že část o genderu a metodologii by účastnice/íce nepotřebovaly/i: „Mluvit o genderu 

a metodologii samozřejmě smysl má, ale v tomhle konkrétním kolektivu to většina 

lidí nepotřebovala“ (Dotazník 1, 2). Není asi překvapivé, že náhled na to, které 

okruhy školení byly či nebyly pro zúčastněné potřebné, se lišil v závislosti na 

předchozím vzdělání jednotlivých auditorek v těchto oblastech.

Mezi nejméně přínosnými částmi školení zazněly ještě firemní procesy a 

výzkumné metody. Jedna z respondentek nevěděla, co pro ni bylo nejméně přínosné:

„Nevím, nespokojenosti byly, ale spíš směrem k jednotlivým aktérům a následný 

teambuilding“ (Dotazník 5, 1). 

Jak jsem již výše zmiňovala, pestrost účastnic/íků školení byla opravdu 

veliká, byly momenty, kdy tato diverzita byla užitečná, zejména při sdílení 

praktických zkušeností, ale v jiných chvílích se zdála být spíše na škodu: „Bylo 

zajímavé z jakých různých “koutů“ se auditoři/rky poskládali, s jakými postoji a 

východisky do projektu šli. Od „spasíme svět“ až po „udělám svou práci a gender 

neřeším“ (Dotazník 6, 1). Ačkoli se tedy část školení věnovaná genderu ve firemní 

praxi nesla v duchu diverzity, samotné školení bylo spíše důkazem, že diverzita má 

svá značná úskalí.

Jedna z auditorek dokonce označila za nepřínosné celé školení: 

(…) no, celkem celé školení mi nepřišlo jako obzvlášť přínosné – asi nejméně byl přínosný 

především teoretický blok o komunikaci (protože vše jsem věděla, již jsem absolvovala kurzy 

o komunikaci, neverbální komunikaci a tento blok opravdu nic nového nepřinesl a byl spíš 

tristní...), dále byl nepřínosný i blok o genderu, protože jsem s jeho náplní nesouhlasila, 

nejsem si jista, že byl opravdu zpracován vzhledem k zaměření genderového auditu a také si 

nejsem jistá, jestli přinesl pro ostatní účastníky pochopení pojmu gender v takovém rozsahu, 

jaký je podle mě nutný... (Dotazník 3, 2)
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I na tomto příkladu se tedy ukazuje, že o mnohost názorů na školení nebyla 

nouze. Zatímco jedna z jeho účastnic považuje za přínosné všechno, jiná naopak 

nepovažuje za přínosné nic. Je otázkou, jak se s takto odlišnými postoji vyrovnat. 

Některé respondentky samy navrhly určité změny: „Tím, že je GA úplně nová věc a 

právě pro tu výše popsanou názorovou a zkušenostní pluralitu, bych věnovala více 

času praktickým cvičením, a teorii bych pojala jako čím se právě genderový audit liší 

od ostatních [auditů]“ (Dotazník 6, 1). Jiná respondentka zase navrhuje, aby se na 

školení neztrácel čas obecnými informacemi o genderu: „(…) je otázkou, zda by se 

tyto základy v rámci školení nedaly řešit formou samostudia“ (Dotazník 7, 1). Více 

praktických příkladů by na školení ocenila další respondentka: „Celkově bych uvítala 

větší zaměření na konkrétní, praktické příklady, kopírující metodiku a postup při 

auditu“ (Dotazník 4, 1).

Rozdíly v hodnocení přínosnosti školení se lišily u lidí, kteří na projektu 

pracovaly už dříve v Aperiu a u ostatních účastnic, podobně pak u lidí s praxí 

v genderové oblasti a lidí, pro které byl gender novinkou. Ukázalo se, že čím více o 

genderu auditorky věděly před školením, tím méně toto školení nějak ovlivnilo jejich 

chápání genderu. K největším změnám ve vnímání konceptu gender pak logicky 

došlo u účastnic školení, které měly genderové znalosti nejmenší. Zde je ale podle 

mého názoru veliké nebezpečí zjednodušeného chápání konceptu tak složitého, 

jakým gender beze sporu je. Toto riziko lze ovšem minimalizovat dalším 

vzděláváním se v genderové problematice, což ale vyžaduje ochotu jednotlivých 

genderových auditorek a auditorů věnovat projektu více než je bezpodmínečně nutné.

Pro větší přehlednost odpovědí týkajících se hodnocení školení genderovými 

auditorkami předkládám následující tabulku.

Tabulka č. 1 HODNOCENÍ AUDITORSKÉHO ŠKOLENÍ

Nové Nejpřínosnější Nejméně 
přínosné

Gender 1 1 3
Firemní procesy 5 1 1

Komunikace 5
Výzkumné metody 1

Indikátory 1 2
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Poznámka: součet odpovědí nemusí souhlasit s počtem vyplněných 

dotazníků, protože některé respondentky uvedly více odpovědí

3. 6. 3 Komunikace

Když jsem se v rozhovorech zaměřila na problematické aspekty, nejčastější oblastí, 

kterou mé kolegyně realizátorky zmiňovaly, byla právě oblast komunikace. Jednalo 

se jak o komunikaci v rámci realizačního týmu, tak i o komunikaci v auditorských 

týmech a ušetřena nezůstala ani komunikace s partnerskou organizací. 

Na úrovni realizačního týmu došlo k prvním nejasnostem v komunikaci již na 

začátku stáží, kdy jsme jako studentky genderových studií dostaly možnost podílet se 

na projektu Aperia. Problematické však bylo, že jsme si nijak explicitně nevyjasnily 

své role v projektu. Zatímco Anně byla její role z počátku nejasná, později se podle 

jejích slov vymezila: „(…) na post stážistky, která dělá víceméně, co je zapotřebí v tu 

danou chvíli. Ty představy do budoucna, co se od nás očekává, v průběhu roku se 

měnily a nebyly nějak zvlášť ustálený“ (Anna, 2007, 1). Monika si jako jediná 

vyjasnila svou úlohu již v počátku své stáže: 

Já jsem si to sjednala hned na začátku s Táňou a s tím, že se to měnilo podle toho, co bylo 

potřeba udělat…že jsme se tak v průběhu domlouvaly. A role, no vím, co je tam moje role… 

stážistka, která se podílí na tom projektu ňákým způsobem a zpracovává… já myslím, že tam 

nebude jeden klíčový úkol. (Monika, 2007, 1)

Další dvě stážistky, včetně mě, si nijak explicitně svou roli v projektu

s pracovnicemi z Aperia nevyjasňovaly a svou roli jsme vnímaly spíše intuitivně:

„(…) že jsme tam stážistky a děláme všechno možný…jak se odvíjí ten projekt, tak 

co je tam potřeba“ (Monika, 2007, 1).

Tato situace, kdy jsme neměly přesně rozdělené role, přispěla později ke 

vzniku několika nepříjemným situacím a vygradovala na auditorském školení, které 

Interaktivní prvky na školení 1

Belbinova typologie 1 1
Kolektiv, sdílení zkušeností 2 3

Praktické nácviky rozhovorů, fokusek 
atd.

2

Metodika 1
Nic 2

Všechno 1
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absolvovaly tři ze čtyř stážistek (včetně mě). Většině těchto problémů se 

pravděpodobně dalo předejít, pokud by lépe fungovala komunikace mezi stážistkami 

a Aperiem. Nevyjasněné věci totiž občas způsobovaly nedorozumění, jak nastiňuje 

také Anna:

Pak se občas stává, že tam něco visí ve vzduchu jenom proto, že my nedostaneme včasnou 

odpověď nebo ňákou reakci. Takže to je jedna věc, která tam hodně brzdí tu práci samotnou a 

samozřejmě to člověka otráví, když má spoustu svých věcí a ještě musí pořád myslet na to, že 

se musí domáhat někde ňáký reakce, ňáký komunikace. (Anna, 2007, 4)

Samotná komunikace v rámci realizačního týmu probíhala velmi neformálně, 

což po dlouhou dobu vytvářelo příjemné prostředí pro práci. Možná nás to ale trochu 

ukolébalo a získaly jsme pocit, že ačkoli nevyřčeně, vnímáme věci stejně. Později se 

však ukázalo, že tomu tak není. Pro Xenu bylo takovým bodem zlomu již 

diskutované auditorské školení, kde se ukázalo, že ono společné naladění týmu, bylo 

spíše mylnou představou, a že nejspíš máme různé cíle, které jsme si ale nikdy 

nevyjasnily. K vyjasnění našich individuálních cílů totiž podle Xeny nedošlo:

K tomu asi fakt explicitně nedošlo, implicitně jsme si to dlouho myslely, nebo já jsem si to 

dlouho myslela. Pak přišel ten kámen úrazu, to školení, kde se najednou ukázalo, že asi jsem 

teda vedle, že máme ty cíle jiný, ale od tý doby mám pocit, že to jde…že je to v pytli, protože 

jsme se sice snažily vyjasnit, že ty cíle máme podobný [po auditorském školení], ale to, jak to 

funguje dál a dál, tak to ukazuje, že je tam asi fakt chyba toho vnímání, co to [genderový 

audit] má udělat a jak moc to má být funkční prostředek. (Xena, 2007, 2)

Na rozdíl od Xeny, která začala pociťovat dopady nefungující komunikace 

zejména mezi stážistkami a Aperiem (konkrétně koordinátorkami projektu) až na 

auditorském školení, Anna je vnímala po celou dobu stáže a komunikaci jako 

problém chápe i v současnosti, kdy probíhají pilotní genderové audity, které mají 

testovat navrženou metodiku. Ke komunikaci říká: „(…) v rámci stážování a i teď 

toho genderovýho auditování vidím pořád jako hodně velkej problém komunikaci 

s Aperiem,“ (Anna, 2007, 4) a pokračuje:

(…) fakt jsme si kolikrát říkaly [stážistky], že prostě není vůbec jasný, co teď přijde. Já jsem 

třeba fakt nevěděla, i když jsme dělaly na tý metodice, tak jaká ta část vlastně bude 

následovat…jako bylo to nepochybně tím, že jsme tam [v Aperiu] nebyly pořád, není to vina, 
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jako že bysme byly neinformovaný…, že tam se věci posunuly, tak holt se posunuly a my 

jsme je musely udělat, ale pro mě to občas byl šok a v tuhletu chvíli [začaly pilotní genderové 

audity ve firmách] je to na hodně podobný úrovni. (Anna, 2007, 4)

Jak jsme si právě ukázaly, nefungovala komunikace v realizačním týmu právě 

podle představ zúčastněných. Tento problém se ale nijak neřešil. Anna k tomu říká: 

„Já si myslím, že my [stážistky] jsme si většinou zanadávaly, jak je to hrozný a nijak 

jsme to dál neřešily.“ Také Xena se domnívá, že se problémy, které se objevily, 

dostatečně neřešily:

No právě, že nemám pocit, že se úplně řešily, …že tam zase prostě došlo k tomu… zas to 

střetávání s realitou. Prostě člověk si něco myslí, snaží se to tam dostat, pak se ukáže, že to 

nejde…mi přišlo fakt nevyjasněný, kdo to jako fakt vede, kdo udělá to závěrečný rozhodnutí, 

kdo je za to zodpovědnej a kdo by tam měl mít tu expertízu toho…, protože tam bylo to 

nevyjasněný vedení, že přeci jenom oni [koordinátorky z Aperia] jsou v tom projektu, oni 

jsou za něj odpovědný a oni si to konec konců vyřeší jak chtěj, což znamená, že nás ani 

potom neinformujou. (Rohovor s Xenou, 2007, 2)

Komunikace v týmu přitom často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu nejen 

jednotlivých úkolů v rámci projektu, šetří čas, protože zamezuje dublování práce, ale 

významně se podílí na celkovém výsledku projektu. Promítá se totiž i do ostatních 

součástí procesu, jakými bylo např. oslovování firem a následná komunikace s nimi a 

velice výrazně se podílí na fungování či nefungování jednotlivých auditorských 

týmů. Komunikace v jednotlivých auditorských týmech je tedy stavebním kamenem 

úspěšně provedeného genderového auditu v konkrétní organizaci. V mnohých z nich 

byla ale spíše kamenem úrazu, jako např. v týmu, kde jeden z genderových auditorů 

v tříčlenném týmu nekomunikoval vůbec. V rámci rozhovorů jsem se tedy zeptala, 

jak se budou obdobné situace řešit a Lenka mi odpověděla: 

To už se řeší. Je prostě potřeba o tom s nima otevřeně mluvit, teď třeba konkrétně JG, on 

přiznal, že má moc práce, tak ať to klidně řekne, to je v pohodě, a už se tam s holkama 

domluvilo, že se tam udělá výměna experta za expertku, že [jedna z jeho týmových kolegyň]

už mezi tím dostudovala, a že ona se může stát tou expertkou a JG udělá jen úkolově něco, 

třeba konkrétně fokusky, protože jako upřímně říkám, že když on jako chlap půjde mezi ty 
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stavební dělníky, tak to bude dobrý30 a i on v tom třeba může bejt dobrej, takže udělá jen 

omezenou práci a bude za to míň zaplacenej. To se s ním už všechno domlouvá a je to v 

pohodě. (Lenka, 2007, 4)

Komunikace v rámci partnerství s ostatními zainteresovanými organizacemi 

také není ukázková a ohrožuje nejen spolupráci, ale někdy i celý projekt. Když jsem 

se snažila zjistit, proč Aperio nedostalo slibovanou metodiku, Lenka mi odpověděla, 

že to byl jen slib Europrofisu, což je organizace, se kterou jsou v celém projektu 

potíže: 

(…) to byl jen slib tý partnerský organizace, toho Europrofisu, a když se ptáš na ty problémy, 

tak to je další problém, ta spolupráce, ale to znáš, tak to nemusím říkat… nejdřív to bylo 

nastavený úplně jinak, že oni budou školit ty auditorky a tak dále, a že najdou ňáký ty 

zaměstnavatele a přijde nám, že se trošičku vezou v tom projektu, takže tam je problém, že 

my ještě děláme servis jim a vlastně za ně práci… (Lenka, 2007, 3)

Stejná zkušenost pak vedla koordinátorku projektu k tomu, že už nikdy 

nechce vstupovat do partnerství: „Nikdy bych neudělala, že bych znovu šla do 

partnerství. Zvlášť takhle do takového, kdy se setká neziskovka s firmou, která nic 

nedělá…“ (Z rozhovoru poskytnutého Klárou Cozlovou, se souhlasem všech 

zúčastněných, 2007, 5).

Důvodů, proč komunikace nefungovala tak, jak by měla, existuje hned 

několik. Monika se domnívá, že hlavní příčinou může být skutečnost, že úkolů bylo 

příliš a časová dotace nedostačující, navíc všechny zúčastněné měly ještě další 

povinnosti: 

To je taky možná problém, že těch úkolů bylo tolik a my jsme to měly jako vedlejší věc, 

[koordinátorky] měly taky hodně práce…možná, že kdyby to byl pro všechny hlavní úkol a 

všichni bysme tam pracovaly jenom na tom, tak by to taky vypadalo jinak. Mně přijde, že se 

to někdy odsunulo na druhou kolej, tak to třeba vyřešíme, no to už řešit nebudem, teď je 

důležitější něco dalšího… (Monika, 2007, 4-5)

                                                
30 Toto tvrzení jistě stojí za povšimnutí, nabízí se totiž otázka, do jaké míry jsou samy realizátorky 
projektu, případně genderové auditorky ovlivněné stereotypními představami o rolích, schopnostech a 
vlastnostech žen a mužů. Nicméně vzhledem k záměru a rozsahu práce se jím nemůžu zabývat. Více 
ale např. Reinharz (1992) v kapitole věnované etnografii.
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Dalším důvodem mohlo být i nevyjasněné rozdělení rolí, zejména co se 

rozhodování týče, protože v tomto ohledu se stážistky řídily spíše intuitivně, jak 

ostatně dokládá i odpověď Moniky: 

[Koordinátorky] nejsou zrovna nějak moc extra autoritativní, to vždycky nějak vyplynulo z 

toho kontextu, ale tak asi nějaká intuice mi říkala, že oni jsou dvě šéfky a my můžem 

navrhovat, my můžem doplňovat, my můžem řikat, ale to závěrečný slovo budou mít prostě 

oni. (Monika, 2007, 6)

Nevyjasněné vedení zmiňuje také Xena: „(…) mi přišlo fakt nevyjasněný, 

kdo to jako fakt vede, kdo udělá to závěrečný rozhodnutí, kdo je za to 

zodpovědnej…“ (Xena, 2007, 2). Opačný názor ale měla Anna, která považovala 

rozložení moci v týmu za jasné, ačkoli nebylo nikdy explicitně definované: 

Já jsem to tak od začátku brala, ne, že by mi to bylo vždycky příjemný, ale v tomhle ohledu 

jsem to chápala tak, že ony jsou ty, které ten projekt vedou a kterým my [stážistky]

pomáháme a bylo by samozřejmě super, kdybychom tam my mohly víc protlačit svý 

připomínky, ale v zásadě to poslední slovo měly ony… (Anna, 2007, 6)

Řešením problémů s komunikací by pomohlo jasné rozdělení rolí v rámci 

týmu, zejména s ohledem na vedení, kompetence, způsob rozhodování a 

zodpovědnost. Dalším zlepšením ve fungování realizačního týmu by podle mého 

mohly zajistit pravidelné schůzky, kde by byly lépe distribuované úkoly mezi 

jednotlivé členky týmu. Zároveň by se udržoval přehled všech členek o aktuálním 

dění v projektu a zabránilo by se již zmiňovaným situacím, kdy např. stážistky 

ztratily přehled o dění v projektu a nevěděly, jaká část bude následovat. 

Na úrovni auditorských týmů byla situace bohužel obdobná. Já sama znám 

samozřejmě nejlépe fungování svého auditorského týmu a nemohu soudit všechny 

formy spolupráce, nicméně z rozhovorů a také přes neformální zdroje vím, že i 

v ostatních týmech se vyskytly komunikační problémy. Nejčastěji se jednalo o 

situace, kde některý/á člen/ka týmu nereagoval na e-maily a telefonáty. Bylo by tedy 

žádoucí zajistit, aby všechny členky/ové týmu na tyto odpovídaly/i. Například by 

Aperio mohlo ještě před zahájením samotných auditů uspořádat oficiální schůzky 

týmů, kde by se dohodlo, jaký způsob komunikace komu vyhovuje, a každý se 

zaváže, že bude minimálně zvedat telefon. V případě našeho týmu jsme toto 
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podcenily, a pak nastala situace, že auditorka vybraná pro komunikaci s auditovanou 

organizací nekomunikovala se zbytkem týmu, což vyústilo v dosti neadekvátní první 

setkání s vedením auditované organizace (zbytek týmu neměl až do posledních 

chvíle žádné informace o čase ani místě konání schůzky, s organizací musely 

nezávisle na sobě komunikovat různé členky týmu a na první schůzku nedorazil tým 

najednou, ale ve dvou fázích). To se mohlo negativně podepsat na prvním dojmu z 

auditorského týmu.

Také komunikace mezi Aperiem a jednotlivými auditorskými týmy by mohla 

probíhat lépe. Aperio by mělo v průběhu auditu udržovat alespoň formální kontakt se 

všemi členy/kami týmů a informovat je o aktuálním dění v celém projektu. 

Nastavený systém, že zprávy a další věci vyřizuje s Aperiem jen jedna osoba z týmu 

se mi zdá jako vhodný, ale současně by bylo dobré, aby i ostatní členové/ky měli/y o 

průběhu celého projektu a jeho fázích nějaké zprávy. Považuji za důležité, aby 

zbytek týmu přesně věděl, jaká komunikace probíhá mezi Aperiem a vybranou 

osobou, a je přitom mnohem efektivnější, když se tyto maily najednou rozposílají 

všem v týmu. Aperio by také mohlo pravidelně rozposílat alespoň formální, stručné 

zprávy o tom, co se v projektu děje, a fungovat i jako psychická opora týmům.

Komunikace ze strany Aperia směrem k týmům je důležitou součástí fungování 

celého projektu a taky stmelování všech členů/nek týmu. Myslím, že pravidelné 

zprávy od Aperia (např. 1x měsíčně) by mohly napomoct tomu, aby všichni 

členové/ky týmu rovněž pravidelně komunikovali/y.

Další úroveň komunikace, která velice ovlivňuje celý projekt genderových 

auditů, je komunikace v rámci partnerství. Z rozhovorů jsem zjistila, že ji má na 

starost jedna z koordinátorek, a že druhá koordinátorka ji v její nepřítomnosti 

zastupuje: „[koordinátorka] je ta hlavní osoba, která jedná s těma partnerskejma 

organizacema a rozumí opravdu všem těm technickejm, finančním a jinejm 

zprávám… já ji zastupuju, když tam není…“ (Lenka, 2007, 2). Jak jsem ale ukázala 

výše, spolupráce v rámci partnerství rozhodně nefunguje tak, jak by měla a podle 

všeho se zdá, že na vině je jedna konkrétní firma, která neplní své závazky.31

Výše jsem diskutovala problémy v komunikaci z hlediska jejích různých úrovních 

v rámci projektu genderových auditů ve firmách. Nyní se zaměřím na další aspekty 

                                                
31 Zajímalo by mě, jak se to bude řešit v rámci celého partnerského projektu, jestli se z toho vyvodí 
nějaké následky. Bylo by to zajímavé téma pro další práci. 
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komunikace jako jsou komunikace z hlediska genderu, genderově (ne)korektní jazyk 

a využití neformální komunikace v projektu.

Komunikací z hlediska genderu rozumím různé způsoby, jež využívaly ženy 

lektorky a auditorky ve srovnání s muži lektory a auditory. Určité rozdíly se začaly 

objevovat již na workshopu, který proběhl v Aperiu s lektorkami a lektory a později i 

v rámci auditorského školení. Jak na workshopu, tak i na školení si přítomní muži 

(byť v početní menšině) zabírali více času i prostoru než přítomné ženy. Tyto rozdíly 

byly patrné jak u lektorů a lektorek na školení, tak i u školených genderových 

auditorek/ů. Muži lektoři chodili více do prostoru než ženy lektorky a školení muži si 

častěji brali slovo a mluvili více a déle než školené ženy, kterých byla většina. 

Společným nešvarem téměř všech zúčastněných bylo nadužívání generického 

maskulina32, kterému se nevyhnuli ani lektoři/rky a bohužel ani genderové auditorky 

a auditoři. Používání genderově korektního jazyka je přitom jedním ze základních 

požadavků, jež by měla genderová auditorka splňovat. Jak jsem již zmiňovala 

v případové studii, tak část realizačního týmu tento problém diskutovala po jednom 

z workshopů, a shodly jsme se na důležitosti genderově korektního jazyka. Jeho 

užívání se podle mě podařilo v psaných materiálech projektu, ale o poznání méně 

v mluveném projevu. Očekávala bych, že projekt zaměřený na genderové audity, 

bude klást větší důraz na tento problém, který ještě narůstá tím, jak je mnohými 

podceňovaný. 

Další zajímavou otázkou, kterou mě má účast v projektu donutila řešit, bylo 

využití informací, jež jsem získala při neformálních setkáních. Ta pro mě byla velice 

přínosná, protože jsem si mohla vyjasňovat postoje a přístupy s ostatními stážistkami

a zároveň jsme si poskytovaly podporu. Co se týče samotného genderového auditu, 

tak přemýšlím o možnostech využití neformálních diskuzí se zaměstnanými 

v auditované organizaci. Nabízí se celá škála otázek jako např. jak tyto informace 

v genderovém auditu vyhodnocovat, jak to vyřešit z hlediska etiky, je to zneužívání 

těch lidí, mám je upozornit, že vše, co přede mnou řeknou, použiji ve své práci a 

mnohé další. Myslím, že je velice důležité vyjasnit tyto otázky na samotném začátku 

genderového auditu. Vzhledem k tomu, že v rámci projektu pilotního genderového 

auditu realizovaného Aperiem má vzniknout také etický kodex genderové/ho 

                                                
32 Generické (bezpříznakové) maskulinum je mužský jazykový tvar v názvech osob podle profesí, 
funkcí a sociálních vztahů, který údajně zahrnuje obě pohlaví. Psychologické testy ale zjistily, že 
mužský jazykový tvar spontánně navozuje představu muže. K tématu gender a jazyk více viz např. 
práce Jany Valdrové, dostupné z http://www.osops.cz/download/files/gender/10gender-a-jazyk.pdf.
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auditorky/a, navrhnu toto téma ke zpracování, ačkoli si uvědomuji, že zásadní roli 

má vždy konkrétní situace a největší zodpovědnost tedy leží na samotné auditorce či 

auditorovi. 

Ukázali jsme si, že komunikace je velkým problémem celého projektu a to na 

všech jeho úrovních. Zároveň jsem stručně představila i další aspekty komunikace, 

na které je možné se v projektu zaměřit a teď se posunu k diskuzi posledního 

problematického okruhu, administrativnímu zatížení projektu.

3. 6. 4 Administrativní zatížení projektu

Dalším problémem, který byl často zmiňován v rámci rozhovorů, byla nadměrná 

administrativní zátěž plynoucí z realizace celého projektu. Plnění podmínek 

stanovených grantem ubíralo energii a čas, tolik potřebný pro projekt samotný. 

Nutno podotknout, že administrativní zátěž si více uvědomovaly obě koordinátorky 

projektu než stážistky, které jí nebyly tolik zatížené. Kromě samotné administrativy 

byly problematické také časté změny pravidel hry ze strany řídící struktury, které 

zmínila Eva:

Strašný problémy byly, že se furt měnily podmínky, že ta administrace je tak složitá a tak 

náročná, že se často velká část té energie investuje do toho, aby se vymyslelo, jak vůbec se to 

dá vykázat a udělat, tak abysme dosáhly toho, čeho bysme dosáhnout chtěly a hodně bych 

uvítala, kdyby ta orientace na výsledek se nějak víc v celém tom procesu projevila, protože to 

je fakt šílený plejtvání penězma i energií těch lidí, který do toho vstupovali pro to, aby 

něčemu pomohli... (Eva, 2007, 2)

Také Lenka by navrhla zjednodušit celou administrativu, aby se dostalo více 

času na samotný projekt: 

Ze strany toho grantovýho procesu bych navrhla nějak zjednodušit celou tu byrokracii 

administrativní, to zatěžuje natolik, že máme místy pocit, že musíme strašný energie dávat do 

všech těch pravidel, splnit, co se po nás chce, že nám zbývá mnohem míň času než bysme 

potřebovaly na samotnej ten projekt, abysme ho vylepšovaly. (Lenka, 2007, 3)

Aby tedy projekt mohl fungovat, je potřeba, podle odhadů Lenky, věnovat až 

80% práce právě administrativě: „tam je to opravdu administrativně zatížený těma 

podmínkama Evropský unie...podle mě 80% musíš dělat tý administrativní 
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byrokratický práce, abys vůbec ten projekt vykazovala, mohla fungovat a dostávala 

peníze,“ (Lenka, 2007, 2). Je otázkou, do jaké míry je toto administrativní vytížení 

skutečně nutné a nakolik pouze omezuje kapacitu lidí zapojených do projektu. 

Myslím si, že by bylo užitečné, aby ti, kdo mají moc nastavovat podmínky grantů, 

neustále reflektovali poznatky z minulých i probíhajících projektů a zejména 

připomínky ze strany těch, které/ří tyto granty čerpají. Jak upozorňuje Eva, tak 

evaluace v projektu probíhala, nicméně z jejího sdělení lze vyčíst, že je ohledně 

možnosti řešení administrativního přetížení spíše skeptická: „To jsou věci, který my 

přímo řešit nemůžem, …účastnily jsme se procesu evaluace v tom procesu, kde jsme 

k tomu psaly své připomínky, ale dost často je to tak, že to míří tak vysoko, že je to 

prostě běh na dlouhou trať.“ (Eva, 2007, 2).

3. 6. 5 Shrnutí 

V této kapitole jsem diskutovala problémy a otázky, jež se objevily při realizaci 

projektu genderových auditů společností Aperio. Vycházela jsem přitom nejvíce ze 

svých terénních poznámek a z rozhovorů s členkami realizačního týmu. Jedním z 

nejzásadnějších problémů byl rozpor mezi ideálem genderové auditorky a realitou, 

který byl způsoben zejména omezenou možností výběru kvalitních adeptek/ů, jež 

pramenila z nízkého zájmu o nabízený projekt ze strany potenciálních genderových 

auditorek. Do genderového projektu se tak přihlásili a byli přijati i lidé, kteří neměli 

potřebné genderové vzdělání či alespoň genderovou senzitivitu ani odhodlání se 

v tomto směru vzdělávat nad rámec povinného auditorského školení. 

Samotné auditorské školení pak bylo dalším problematickým bodem celého 

projektu. Na jeho přípravu nebyl dostatek času a navíc se nepodařilo sehnat 

fundované odbornice/íky, jež by kromě vysoké profesionality ve svém oboru 

splňovali navíc ještě kritérium genderové citlivosti nebo ještě lépe genderového 

vzdělání. Tuto podmínku splnila pouze lektorka na gender ve firemní praxi, která ale 

zároveň výrazně redukovala téma genderových auditů na koncept diverzity, který je 

sice pro většinu lidí pochopitelný či dokonce známý, ale zároveň je značně 

zjednodušující. 

Auditorské školení bylo také poznamenané malou časovou dotací, která 

vedla k zjednodušování, zkracování a nemožnosti jít do hloubky probírané látky. 

Výsledkem byly mimo jiné odpovědi některých respondentek, že si ze školení 
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neodnášejí nic nového. Pro jiné ale bylo přínosem, což opět dokládá různorodost 

účastnic/íků a zároveň odkazuje na limity práce s diverzitou. Pro takto složenou 

skupinu lidí by bylo obtížné připravit školení i v případě, že by byly předem známé 

jejich znalosti a zkušenosti. 

Nejčastěji uváděným problémem byla komunikace na všech možných 

úrovních. Příčinou problémů byla jednak neexistence pravidel pro komunikaci a 

zároveň malá snaha vzniklé komunikační problémy řešit. Neřešení pak často vedlo 

k dalším problémům a úzce souviselo s nejasným rozdělením rolí a kompetencí. Za 

nešťastné považuji také malý důraz na genderově korektní užívání jazyka, které se 

projevovalo především v nepsaných formách projevu. 

Koordinátorky projektu velice důrazně zmiňovaly nadměrné administrativní 

zatížení projektu, které podle nich zabírá neadekvátní množství času a energie. A 

jisté rozladění bylo cítit také z pocitu bezmoci s tímto nastavením něco udělat. 

3.7 Návrhy realizačního týmu na změny v projektu

V předchozí kapitole jsem diskutovala hlavní problematické aspekty projektu a nyní 

se přesunu k návrhům na změny, jež by v projektu realizovaly členky auditorského 

týmu, pokud by měly potřebnou moc. Monika by například změnila časovou dotaci 

projektu, buď by ji zvětšila, nebo by ho rozdělila na menší části, protože práce 

v silném časovém tlaku většinou neumožňuje stoprocentní výsledky a celý projekt 

tím trpí:

Já jsem si kladla otázku, jestli to není moc velký sousto, možná to nějak rozdělit, třeba na 

delší dobu, aby na všechno bylo víc času, protože mi přijde, že je to takový ráz na ráz, možná 

že na to taky nějaký věci padnou. Každou část zařídit nejlíp podle svědomí, vědomí, podle 

kontextů, ale možná i víc času bych tomu věnovala. (Monika, 2007, 6)

Časová tíseň provázela v podstatě všechny fáze projektu a významně 

ovlivnila jak výběr účastnic/íků auditorského školení, tak i lektorek/ů. Je otázkou, 

zda byla způsobena špatným naplánováním projektu již v jeho počátcích, nebo 

vznikla až v průběhu projektu jako důsledek neuspokojivého nakládání s časem, 

případně vlivem dalších událostí (jako např. selhání partnerské organizace Europrofis 

a následné převzetí jejich úkolů). 
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Lenka svou pozornost zaměřila na změnu grantového procesu, jehož 

podmínky jsou natolik náročné, že ubírají energii potřebnou pro samotný projekt. 

Další změny by navrhla ohledně spolupráce, která by měla přesahovat i hranice ČR, 

aby bylo možné sdílet zkušenosti s organizacemi, které již genderovým auditem

prošly, poučit se z jejich výsledků a nemuset tak ve všem začínat od nuly:

Ze strany toho grantovýho procesu bych navrhla nějak zjednodušit celou tu byrokracii 

administrativní (…) a druhá věc je, že bych třeba, a to by mě hrozně bavilo a zajímalo a bylo 

užitečný ještě mnohem víc, zjistit, jak je to v zahraničí. Prostě dostat se mnohem blíž k těm 

zemím, organizacím, který už tím prošly a dělaj to a nějak to analyzovat a ty zkušenosti 

využít. Mně přijde škoda, když třeba oni přišli na to, že něco funguje líp a něco hůř, tak 

začínat od nuly. A na to v podstatě nebyl čas, respektive byla ta snaha, ale nepovedlo se to 

moc získat… leckde už tím prošli a je škoda o tom nevědět, takže kdyby byl nějakej extra 

čas, tak tohle zpracovat a podle toho to třeba přenastavit. (Lenka, 2007, 3)

Sdílení zkušeností by jistě prospělo všem zúčastněným. Je škoda, že tato 

praxe zatím příliš nefunguje a neumožňuje tak těžit z poznatků obdobných projektů. 

Pokud bychom se na základě poskytnutých informací a sdílených zkušeností mohli 

vyhnout některým chybám a nemuseli vymýšlet již vymyšlené, ušetřil by se čas, 

který tak často chyběl. Bohužel se zdá, jakoby konkurenční prostředí vládlo i mezi 

neziskovými organizacemi, což v době financování projektů z různých grantů lze do 

jisté míry i pochopit. Na druhou stranu jsou ale patrné i snahy o síťování na poli 

nevládních neziskových organizací a můžeme tedy doufat, že se podaří navázat 

takové vztahy, jež budou podporovat spolupráci. 

Xena by si s neomezenou mocí počínala tak, že by změnila svoji pozici, aby 

mohla o věcech více rozhodovat a největší změny by se týkaly auditorského školení, 

které by změnila celé:

(…) změnila bych svoji pozici, abych tam byla víc rozhodovací… už vlastně od toho výběru, 

kdo se budou školit. Taková ta vyjasněná pozice toho, že můžu rozhodovat, můžu se tam na 

tom fakt jako aktivně podílet, můžu tam jasně ovlivnit to, co se bude dít a v rámci toho, že to 

školení považuju asi za největší bod zlomu, tak bych změnila celý to školení…jiný lidi, lidi, 

který se o to zajímaj, chtějí to dělat a asi fakt na to budou mít ten čas… (Xena, 2007, 3)

Lidi jako stavební kámen celého projektu a genderového auditu jako 

takového chápe také Anna. Pokud by měla moc věci změnit, vyměnila by ty, jejichž 
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přítomnost jí v projektu nevyhovovala. Další navrhovanou změnou by pak byl 

celkový časový harmonogram, který by se měl s auditovanou organizací naplánovat 

před samotným zahájením genderového auditu, aby se tak předešlo následnému

náročnému slaďování termínů, které by pro realizaci auditu vyhovovaly jak 

auditorskému týmu, tak i auditované organizaci:

Já si myslím, že úplně klíčový jsou ty lidi, takže já bych úplně nejradši vyměnila všechny ty 

lidi, který mi tam neseděj...je potom otázka, jak by ty týmy vypadaly, jestli by se vůbec 

podařilo najít nějaký „dream team“, ale fakt si myslím, že klíčoví jsou tam ty lidi, jakým 

způsobem jsou ochotní se v tom angažovat, jaký vědomosti, znalosti mají a tak dál. To si 

myslím, že by bylo super a pak si myslim, že by bylo dobrý mít naplánovaný ten celkovej 

harmonogram, co se týče auditu nějak dopředu, protože tam to hodně vázne přesně v tom, že 

ta firma nemá čas, takže tam je teď totálně nevhodný období a pro nás už je zase nevhodný 

období to, kdy to pro ně začíná být vhodný, myslím si, že to tam zase komplikuje tu situaci, 

což je přesně věc, kterou samozřejmě nemohl nikdo tušit, ale bylo by to ideální, kdyby to 

bylo prostě jinak (…). (Anna, 2007, 6)

Časový harmonogram genderového auditu by byl jistě vhodným způsobem, 

jak předejít pozdějším průtahům. Auditovaná organizace by měla mít jasnou 

představu o tom, jak časově náročný genderový audit je a to samé platí i pro 

jednotlivé auditorky. Posouvání termínů potřebných šetření z důvodu nedostatku 

času a upřednostňování jiných aktivit a povinností je do značné míry odrazem toho, 

jak daná organizace vnímá důležitost genderové problematiky. 

Výše jsem diskutovala návrhy jednotlivých realizátorek, které by podle nich 

vedly ke zlepšení celého projektu. Zaměřovaly se na lepší časové rozvržení projektu, 

zjednodušení administrativy, sdílení zkušeností, ale také na jasněji definované 

mocenské vztahy a pečlivější výběr účastnic/íků. Všechny návrhy se zdají být 

realizovatelnými a doufejme tedy, že se je podaří alespoň částečně prosadit do finální 

metodiky, případně do nějakého dalšího projektu. 
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4. Závěr

Na závěr bych ráda shrnula nejvýznamnější zjištění, která vyplynula z mého 

výzkumu. Za nejdůležitější přitom považuji skutečnost, že nejvýraznější problémy

při realizaci pilotního projektu genderového auditu ve firmách souvisely 

s personálním zajištěním realizace genderových auditů, konkrétně pak s rozporem 

mezi ideálním a reálným profilem genderové/ho auditora/ky. Je nesporné, že právě 

na lidech, kteří projekt realizují, stojí jeho úspěchy či naopak neúspěchy. 

V představovaném projektu pak ne příliš šťastný výběr některých účastníků/ic 

značně komplikoval jeho průběh. Ukázalo se, že zásadní vliv na míru identifikace 

s projektem a pocit zodpovědnosti za něj měla také motivace jednotlivých 

genderových auditorek/ů, se kterou do projektu šly/i. Genderové auditorky a auditoři 

motivované/í především touhou vyzkoušet si něco nového často podcenily/i 

náročnost realizace genderového auditu a někteří/é i projekt opustili. Genderové 

audity kladou na genderové auditorky a auditory, ale i na samotné realizátorky 

projektu, vedle nutného genderového vzdělání, také značné časové nároky. Je proto 

nasnadě, že by bylo ideální, kdyby se genderová auditorka mohla svému úkolu 

věnovat s maximálním nasazením, jako své hlavní pracovní činnosti. O 

realizátorkách projektu toto platilo dvojnásob. 

Je také na místě upozornit na skutečnost, že v České republice stále chybí 

odbornice/íci vzdělané/í v genderových otázkách a je tedy obtížné najít kvalifikované 

lidi. V představovaném projektu pak potřebu genderového vzdělání bohužel 

dostatečně nenahradilo ani auditorské školení, kterým všechny genderové 

auditorky/ři prošly. Naopak se ukázalo jako další problematický aspekt projektu. Na 

školení totiž došlo k několika zásadním zlomům, např. se výrazně změnila pozice 

stážistek, které přešly z realizačního týmu do jednotlivých auditorských týmů. Právě 

auditorské školení bylo některými mými respondentkami označeno jako místo, kde 

se z projektu začal vytrácet gender. Vzniklé problémy se navíc důsledně neřešily a 

nabalovaly tak na sebe nové problémy a další nedorozumění. Komunikace byla 

ostatně problematická na všech úrovních projektu. Podle mých zjištěních nelze 

spoléhat na předpokládanou přirozenost komunikace, ale je nutné nastavit určitá 

pravidla závazná pro všechny zúčastněné. Důraz by měl být kladen také na 

genderovou korektnost jazyka a to nejen v písemných výstupech projektu. Pokud 
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chceme opravdu prosazovat změny vedoucí k genderové rovnosti napříč společností, 

nelze být genderově korektní pouze někdy. 

Posledním problémem, který jsem ve své práci diskutovala, bylo přílišné 

administrativní zatížení projektu. Je otázkou, do jaké míry je skutečně nutné 

vyplňovat všechny ty zprávy a výkazy, když informace v nich obsažené se často 

vyskytují již v jiných vyplněných dokumentech. Jistě by stálo za zvážení, zda by se 

nedaly vyřadit všechny nadbytečné formuláře, které pouze ubírají čas a energii, a 

zjednodušit a zefektivnit tak administraci celého projektu. Ale to je spíše otázka na 

řídící struktury projektu EUQAL, tedy na MPSV a firmu PricewaterhouseCooper, 

která projekt administrovala.

Projekt realizovaný společností Aperio je projektem pilotním, což znamená, 

že je první svého druhu v ČR. Je tedy pochopitelné, že se v jeho průběhu objevovaly 

různorodé problémy a otázky, které se s různou úspěšností (ne)řešily. Cílem 

pilotního projektu by ale kromě vytvoření metodiky genderového auditu pro 

zaměstnavatelské subjekty mělo být také kritické zhodnocení průběhu samotného 

projektu, odhalení jeho slabých míst a návrhy, jak jim předcházet v projektech 

příštích. Doufám, že jsem svou magisterskou prací přispěla k tomuto hodnocení, a že 

poznatky zde prezentované mohou a budou sloužit nejen mně, ale také ostatním 

členkám realizačního týmu.

Jelikož si uvědomuji, že jsem svou prací nemohla pokrýt všechny otázky 

s projektem související, naznačím zde některé další směry výzkumu, které by mohly 

navázat na mou práci. Zajímavým tématem pro výzkum by mohlo být auditorské 

školení, kritická analýza jeho obsahu i formy, ale také studijních materiálů 

vytvořených speciálně pro potřeby tohoto kurzu. Významnou oblast vhodnou pro 

další bádání představuje (ne)fungování partnerství v rámci projektu Prolomit vlny. 

Širokým námětem na výzkum je také komunikace, která se ukázala být klíčovým 

faktorem ovlivňujícím celý projekt, a s ní související role genderově (ne)korektního 

jazyka. Další zkoumání si zasluhuje i nejasný postoj k feminismu, který je přes 

zřejmou souvislost s východisky a cíly projektu spíše upozaďován, patrně ve snaze 

vyhnout se negativním konotacím, jež v mnohých lidech vzbuzuje. Jistě existují i 

mnohá další témata, která si zasluhují bližší zkoumání, čímž zároveň dokazují, že na 

poli genderových otázek je stále co objevovat, analyzovat a zlepšovat. 
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