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Abstrakt 

Tématem mé práce je genderový audit krajského úřadu. Cílem je zjistit, zda existuje a 

jak případně vypadá institucionální mechanismus zajišťující rovnost mužů a žen na dané 

úrovni, jaké je povědomí o genderové problematice mezi dotazovanými, zda a jak vláda 

prosazuje problematiku rovných příležitostí na krajské úrovni, jakou pozici má rovnost 

mužů a žen v interní politice úřadu a co by se v dané oblasti dalo v rámci kraje a krajského 

úřadu změnit.

Práce je členěna na úvod, teoretickou a empirickou část, zakončena závěrem a 

doplněna několika přílohami. Teoretická část se věnuje historii a vývoji institucionálních 

mechanismů pro zajištění rovnosti mužů a žen v ČR a genderové problematiky v naší 

společnosti. Představuji hlavní mezinárodní i národní dokumenty o genderové rovnosti a 

orgány tvořící současný institucionální mechanismus. Dále seznamuji s nástroji 

prosazování genderové rovnosti se zaměřením na genderový audit, při němž pak využívám 

metodiku modifikovanou na základě zkušeností ze zahraničí. Zmiňuji jeho východiska, 

historii a způsoby provádění. Vysvětluji důležité relevantní pojmy.

V části empirické prezentuji genderový audit krajského úřadu, který spočívá 

v analýze dokumentů úřadu, které souvisí nebo by měly souviset s rovnými příležitostmi 

žen a mužů a v analýze rozhovorů s představiteli/kami kraje a krajského úřadu. Ta ukazuje 

stav genderové rovnosti a prosazování rovných příležitostí ve zkoumané instituci.

Klíčová slova: gender, genderový audit, gender mainstreaming, genderová rovnost, 

genderové rozpočtování, polostrukturovaný rozhovor, rovné příležitosti
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Abstract

The topic of this diploma work is the gender audit of regional authority. The goal is 

to find out if there are any institutional mechanisms that ensure the equality between men 

and women, how consciousness of gender problems among the interviewees is shown, if 

and how exactly the reign promotes the problems of equal opportunities on that particular 

level of regional authority, what the position of equality is of men and women in intern 

politics of the aforementioned regional authority, and finally, what could be changed in the 

aspects of region and authority.

The work is divided into the introduction, the theoretical and empirical part, the 

conclusion, and the enclosure. The theoretical part is about the history and development of 

the institutional mechanisms for the equality of men and women, and of gender problems 

in our society. Prominent international and national documents about gender equality and 

about authorities of current institutional mechanisms are introduced. Also the tools for 

gender equality enforcement, and all above gender audit are mentioned. Methodology 

modified in terms of experience from foreign countries is also used. The bases, history, and 

ways of implementation of the gender audit are introduced as well.

In the empirical part, the gender audit of the regional authority is presented. It is 

based on the analysis of regional authority documents that are or should be relevant to the 

equal opportunities of women and men, and on the analysis of semi-structured interviews 

with the representatives of the regional authority. It reflects the situation of gender 

equality, and of the assurance of equality between men and women in the researched 

institution. 

Keywords: gender, gender audit, gender mainstreaming, gender equality, gender 

budgeting, semi-structured interview, equal opportunities
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2. Úvod

Rovné příležitosti pro ženy a muže a jejich prosazování se v poslední době stávají 

v demokratických státech jedním z hlavních cílů a závazků. V Evropské unii (EU) je v této 

souvislosti na programu především zajišťování rovných příležitostí na trhu práce. Z toho 

vyplývají závazky i pro Českou republiku (ČR), jakožto členskou zemi EU. Právě 

v souvislosti s přípravami na vstup do EU se v devadesátých letech 20. století stalo téma 

rovných příležitostí i u nás aktuálním. Jednou z povinností vlády ČR, která z dané situace 

vyplynula, byla formulace politiky prosazování rovnosti žen a mužů.

Od té doby uplynula řada let a mohli bychom předpokládat, že rovnost mužů a žen je 

v Čechách automatická. Podle odborníků a odbornic na tuto problematiku v ČR ale není 

rovným příležitostem stále věnována dostatečná pozornost. Pokud není existence této 

problematiky přímo popírána, tak její stav alespoň idealizuje. Za hlavní zádrhel považuji 

fakt, že veřejnost není o tématu rovných příležitostí dostatečně informována a v dané 

problematice se téměř vůbec neorientuje. Navíc většina lidí zaujímá ke všemu, co souvisí 

s pojmem feminismus, odmítavý postoj. Protože tomuto pojmu ale řádně nerozumí, jde 

pravděpodobně pouze o „strach z neznámého než z poznaného“ (Vodrážka, 1996: 7-12).

Problematika prosazování rovných příležitostí je samozřejmě velmi široká, a proto 

jsem se ve své diplomové práci zaměřila na jeden dílčí aspekt. Konkrétně jsem se rozhodla 

provést genderový audit vybraného krajského úřadu, a v jeho rámci zjistit míru zajišťování 

či případného nezajišťování genderové rovnosti. Přitom jsem využila metodiku 

genderového auditu modifikovanou na základě zkušeností ze zahraničí. 

V souladu s tímto tématem se v teoretické části věnuji historii a vývoji 

institucionálních mechanismů pro zajištění rovnosti mužů a žen v ČR a genderové 

problematiky ve společenském kontextu našeho státu vůbec. Představuji hlavní dokumenty 

o genderové rovnosti na mezinárodní i národní úrovni a orgány tvořící současný 

institucionální mechanismus pro zajišťování genderové rovnosti, jejich efektivitu, 

přednosti a nedostatky. Ty totiž do jisté míry vypovídají o tom, jaký je genderové 

problematice přikládán význam. Zároveň jsou velmi důležité z pohledu zvyšování 

společenského povědomí o tématu rovných příležitostí a vývoje informovanosti a posléze i 

názoru společnosti. Vláda by je vzhledem k tomu, že u nás není dostatečně silné 

feministické hnutí, neměla klást mimo priority. V daném případě hrozí, že nejenže nedojde 
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ke zlepšení stavu, ale stereotypní vnímání genderových rolí bude ještě více upevňováno a 

sama vláda tak bude mít podíl na existenci překážek na cestě k rovnému zacházení.

Dále uvádím nástroje prosazování genderové rovnosti a zaměřuji se hlavně na 

genderový audit jakožto nástroj pro zajišťování a vyhodnocování prosazování genderové 

rovnosti na krajském úřadu, který je využitý v této práci. Zmiňuji jeho východiska, historii 

a způsoby provádění. Vysvětluji související pojmy jako genderové rozpočtování či 

genderový mainstreaming. 

V části empirické pak prezentuji genderový audit vybraného krajského úřadu. Studie 

je založena jednak na analýze veřejně dostupných dokumentů úřadu, které souvisí nebo by 

měly souviset s rovnými příležitostmi žen a mužů, jednak na analýze rozhovorů 

s představiteli a představitelkami kraje a krajského úřadu. Cílem uvedených analýz je 

zjistit, zda existuje a jak případně vypadá institucionální mechanismus zajišťující rovnost 

mužů a žen na dané úrovni, jaké je povědomí o genderové problematice mezi relevantními 

aktéry, zda a jak vláda prosazuje problematiku rovných příležitostí na krajské úrovni, jakou 

pozici má rovnost mužů a žen v interní politice úřadu a co by se v dané oblasti dalo 

v rámci kraje a krajského úřadu změnit.

Ve své práci vycházím z feministické sociologické tradice, která klade důraz na 

porozumění genderovým vztahům za účelem pochopit ostatní vztahy ve společnosti a 

odstranění diskriminačního chování a nerovných životních podmínek. V rámci 

feministické tradice myšlení se na gender pohlíží jako na „vznikající kvalitu situovaných 

interakcí spíše než roli či vlastnost. Hluboce zakořeněné a typicky neuvědomované 

představy o esenciálních mužských a ženských podstatách formují, jak je gender 

realizován v každodenních interakcích. Protože jsou tyto názory formovány existujícími 

makrostrukturálními mocenskými vztahy, zvýhodňují kulturně přijatelné způsoby dělání 

genderu zájmy mužů před zájmy žen. Tímto způsobem jsou reprodukovány genderované 

mocenské vztahy“ (Kimmel, 2000: 107).

Když přede mnou vyvstala otázka, na co zaměřit moji diplomovou práci, naskytla se 

mi možnost podílet se pod záštitou Programu Iniciativy Společenství Equal na projektu 

Prolomit vlny – Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce. Této možnosti jsem využila a 

spolu s několika dalšími studentkami jsem se účastnila v dané době u nás ojedinělého 

projektu svého druhu, jímž byl právě genderový audit. V rámci projektu byly náplní mé 

činnosti především analýzy dostupných materiálů a webových stránek věnovaných 

krajským úřadům, a to z hlediska rovnosti mužů a žen.
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Až během této diplomové práce jsem osobně spolupracovala s konkrétním krajským 

úřadem. 

Moji pozici při práci poznamenala skutečnost, že studuji Katedru genderových studií 

FHS UK a jsem do jisté míry ovlivněna přístupy a názory z akademické oblasti. V praxi 

došlo ke konfrontacím s teorií, které jsem musela řešit. V akademickém prostředí jsem 

byla studentkou, která teprve získává znalosti a zkušenosti v genderové problematice, pro 

zkoumanou instituci jsem však představovala hrozbu feministky, která by mohla odhalit 

případné nedostatky a způsobit tak úřadu určité problémy. Snad z toho důvodu zprvu 

nebylo navázání spolupráce s krajským úřadem snadné. I proto bylo potřebné daný aspekt 

reflektovat, na poli úřadu se situovat do role nezkušené studentky a získat si tak 

pracovníky na svoji stranu. Uvedený aspekt stejně jako pohlaví, věk aj. strukturovaly moji 

pozici badatelky. 
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3. Teoretická část

Tato část představuje hlavní zdroje současné nerovnosti mužů a žen ve společnosti, 

uvádí oficiální dokumenty zabývající se genderovou rovností na úrovni mezinárodní, 

evropské a v rámci ČR, dále historii a vývoj institucionálních mechanismů pro zajištění 

rovnosti mužů a žen v ČR a genderové problematiky. Hovoří se zde o přístupu společnosti 

k rovným příležitostem a zdrojích nerovného zacházení. Věnuje se orgánům tvořícím 

současný institucionální mechanismus, jejichž činnost je diskutována  Mimo to jsou zde 

vysvětleny hlavní pojmy v oblasti genderové problematiky a uvedeny nástroje prosazování 

rovných příležitostí. Hlouběji pojednává o jednom z těchto nástrojů, a to o genderovém 

auditu, který je pak prováděn v části empirické.

3.1. Genderová rovnost a moc

Uspořádání současné společnosti je v podstatě mocenské (Kimmel, 2000). Ve většině 

sfér společenského života mají obecně muži moc nad ženami. Téma mocenské nerovnosti 

ve společnosti zapříčiňuje často obranný až negativní postoj mužů (někdy i žen) vůči dané 

problematice, protože si myslí, že mocí nedisponují, neboť o ní uvažují na základě 

individuálního vnímání a nikoli nerovné struktury genderových vztahů ve společnosti. Moc 

není něčí vlastností nebo vlastnictvím, jedná se spíše o vlastnost sociálních vztahů, která je 

neviditelná pro ty, kteří jí mají nejvíce. Pokud bude takovéto nerovnovážné mocenské 

uspořádání ve společnosti uznáno, bude tím uznán i význam potřeby posilovat práva, 

postavení a sebeuvědomění žen. A pokud toto bude uplatňováno i v praxi, pak bude 

naplněna strategie genderového mainstreamingu. Tím je myšleno v souvislosti 

s genderovým auditem provádění specifických aktivit na státní úrovni a na úrovni krajské a 

místní správy. Mezi takové činnosti patří různá cílená opatření za účelem zvýšit zastoupení 

žen ve volených funkcích a vedoucích pozicích pomocí nástrojů, jakými jsou kvóty či 

např. princip genderově vyrovnaného složení výběrových komisí (Pavlík, Hejzlarová, 

2006).

Genderová rovnost je jedním ze základních principů, který je prosazován Evropskou 

unií, a podle něhož mj. Evropská komise posuzuje žádosti o granty, finanční asistenci a 

výsledky projektů. Děje se tak na všech úrovních, tedy i v projektech směřovaných do obcí 

a krajů. Jedná se o koncept, který říká, že všichni lidé mají svobodu rozvíjet svoje osobní 
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schopnosti a činit tak bez omezení, která určují přísné genderové role. Rozdílné chování, 

aspirace a potřeby žen a mužů budou považovány za rovné a budou stejně hodnoceny a 

podporovány (Foltysová a kol., 2004).

Za genderovou rovnost však nelze považovat jen prosazování rovnosti a rovných 

příležitostí mužů a žen, neboť tento termín představuje celkově prosazování rovnosti všech 

skupin vymezených kategorií gender. Pak by měly být v politice hájeny také jejich zájmy a 

vyvíjeny aktivity ke zlepšení postavení ve společnosti všech takových skupin (Pavlík, 

Hejzlarová, 2006). 

3.2. Projevy současné nerovnosti mužů a žen ve společnosti

Zdrojem současné nerovnosti mužů a žen ve společnosti je především nerovné 

uspořádání genderových vztahů, kdy je maskulinita považována za lepší a vyšší než 

femininita. To se projevuje např. na trhu práce, kde jevy jako horizontální segregace 

přispívají k reprodukci genderových nerovností. K horizontální segregaci dochází, pokud

v některých oborech převažuje jedno nebo druhé pohlaví, k segregaci vertikální pak tam, 

kde ve vedoucích funkcích převažují muži. Předpokládá se, že ženy jsou „od přírody“ 

pečovatelkami, a proto jsou směrovány do zaměstnání, jejichž náplní je nějaký druh péče. 

Pro feminizované oblasti, jakými jsou školství, zdravotnictví, sociální péče či služby, je 

typické nižší finanční ohodnocení a prestiž, neboť se vychází z toho, že práce v těchto 

zaměstnáních nevyžaduje speciální vzdělání či dovednosti. Ženy jsou k ní údajně 

kvalifikovány už svým biologickým pohlavím, a proto tyto dovednosti nejsou dostatečně 

ohodnoceny. V oborech zastoupených především muži se zpravidla nabízí větší možnost 

kariérního růstu a vyššího výdělku.

Mocenské a finanční prostředky se tak ve společnosti mezi muži a ženami dělí 

nerovnoměrně. Společnost se tak ochuzuje o možnost efektivního využívání lidských 

zdrojů, neboť ženy (a někdy i muži) bývají vylučovány z různých společenských pozic a 

zaměstnání, kde by byly přínosem, pouze na základě připsané genderové kategorie.

Znevýhodňování žen na trhu práce představuje vážný problém, protože způsobuje 

nízkou porodnost a tím i stárnoucí evropskou společnost Pro uživení stárnoucího 

obyvatelstva odcházejícího do důchodu a zajištění odpovídajícího životního standardu je 

rovnocenná účast žen na trhu práce nezbytná (Asklöf, Strandberg, Wenander, 2003).

Za zásadní v oblasti prosazování práv žen z hlediska eliminace jejich diskriminace na 

trhu práce a celkově ve veřejné sféře považuji nutnost aktivní politické participace žen. Ta
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by zároveň mohla pozitivně ovlivnit politiku. Ženy mají jiné životní zkušenosti než muži, 

tím pádem mohou mít specifický přínos pro společnost. Ženám bývá na rozdíl od mužů 

připisována větší praktičnost a hospodárnost, která může vycházet z toho, že zpravidla 

mívají na starosti rozpočet domácnosti. Proto by mohly zamezit plýtvání veřejnými 

prostředky a neúměrnému finančnímu podporování „mužských“ oblastí a zároveň se 

zasadit o investice do oblastí „ženských“ (Havelková, 1996).

Jak již bylo naznačeno, genderová nerovnost bývá často ospravedlňována 

prostřednictvím biologického esencialismu, který rozdíly mezi muži a ženami, ať už ve 

vzhledu, myšlení či jednání, odůvodňuje biologickými rozdíly. Dochází k genderové 

polarizaci, která staví na předpokladu existence mužů a žen jakožto dvou bytostně 

odlišných skupin. To vede k organizaci společenských institucí na základě daného 

předpokladu. Kromě toho existuje ve společnosti představa, že muži jsou ženám nadřazeni 

a ženy se vymezují vůči mužům, kteří jsou považováni za standard, tj. androcentrismus. 

Tyto dva úhly pohledu pak společnost přijímá za racionální a přirozené (Renzetti, Curran, 

1999).

3.3. Mezinárodní kontext prosazování rovnosti mužů a žen

Na tomto místě považuji za vhodné zmínit nejdůležitější mezinárodní závazky 

k prosazování rovnosti mužů a žen, protože jak Organizace spojených národů (OSN), tak 

EU má prosazování rovných příležitostí zařazené mezi své priority, snaží se klást na jejich 

prosazování ve světě důraz a jak jsem zmínila výše, ovlivňují v tomto směru i vládu ČR. 

Svým jednáním a vytvářením níže uvedených dokumentů usilují nejen o upozornění na 

existující problematiku rovných příležitostí, ale i o představení návodů, jak postupovat, aby 

byla situace prosazování rovných příležitostí zlepšována. Vymezují kritické oblasti, 

formulují strategie, doporučení a nástroje pro odstranění diskriminace na základě pohlaví. 

Ty jsou pak na základě mezinárodních úmluv využívány a aplikovány ve světě.
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3.3.1. OSN a prosazování rovných příležitostí

OSN představuje klíčovou organizaci z hlediska prosazování rovných příležitostí, má 

v této problematice určitou tradici a do značné míry ovlivňuje agendu na mezinárodní 

úrovni tím, že například pořádá konference na dané téma a vydává mezinárodní 

dokumenty na ochranu lidských práv. 

Všeobecná deklarace lidských práv

V České republice upravuje lidská práva Listina základních práv a svobod a Ústava 

ČR. Protože je ale ČR součástí několika nadnárodních organizací, musí jednat v souladu 

s mezinárodními smlouvami o lidských právech. 

Stěžejním dokumentem zaměřeným na lidská práva je Všeobecná deklarace lidských 

práv, kterou vydala OSN v roce 1948. Tato deklarace vychází z předpokladu, že „všichni 

lidé se rodí svobodní a sobě rovní v důstojnosti i právech. Každý má všechna práva a 

všechny svobody stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozdílu rasy, barvy, pohlaví, 

jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního 

původu, majetku, rodu nebo jiného postavení“ (Všeobecná deklarace, 2008). Z toho jasně 

vyplývá nepřípustnost jakékoli diskriminace. Tím, že je zde uvedeno pohlaví jako jedna 

z lidských charakteristik, je jasně řečeno, že rovnost mužů a žen je základním lidským 

právem, které nesmí být jednotlivcům upíráno. Zároveň je však nutné použití termínu 

„pohlaví“ nahlížet kriticky, neboť právě rozlišování jedinců dle pohlaví evokuje 

ukotvování sociálních konstruktů ženství a mužství v biologické odlišnosti, tedy tzv. 

biologický esencialismus (Bem, 1993), který následně reprodukuje současné nerovnosti 

mezi ženami a muži.

Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW)

Přímo rovné příležitosti mužů řeší Úmluva OSN o odstranění všech forem 

diskriminace žen (CEDAW). Československá socialistická republika ji podepsala roku 

1980 v Kodani a v roce 1982 vstoupila v platnost (MZV, 1987). Fakt, že takový dokument 

vůbec vznikl, lze považovat za uznání nedostatečného zpracování této problematiky v již 

existujících dokumentech a nedostačující ochrany žen před diskriminací (Rada Evropy, 

2000). Úmluva vyzývá smluvní strany k aktivnímu přístupu k prosazování rovnosti žen a 

mužů a k přijetí vhodných opatření k zajištění rovných příležitostí. Důraz je zde také 
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kladen na nutnou změnu tradičního pojetí rolí mužů a žen ve společnosti. Tento dokument 

má historický význam také proto, že jako první stanovil úlohu vlád v oblasti rovných 

příležitostí a jejich odpovědnost využít všech možných opatření k prosazování rovných 

příležitostí mužů a žen na politickém a veřejném rozhodování. Jako první mezinárodní 

právní dokument povoluje využití pozitivních opatření za účelem dosažení rovnosti. 

Omezuje je však časově, a to okamžikem dosažení cílů rovnosti příležitostí a zacházení 

(Rada Evropy, 2000).

Pekingská akční platforma

Pekingská akční platforma je jedním z mezinárodních dokumentů, který se zabývá 

přímo otázkou rovnosti žen a mužů. Její název se váže k jejímu přijetí na IV. Světové 

konferenci OSN o ženách v roce 1995 v Pekingu. Platforma stanovuje konkrétní kroky, 

které by měly učinit vlády, mezinárodní společenství, nevládní organizace a soukromý 

sektor pro odstranění diskriminace žen a které mají vést k vylepšení situace v oblasti 

ženských práv a zlepšení postavení žen na celém světě. Zároveň vymezuje 12 kritických  

oblastí z hlediska diskriminace žen. Patří sem například ztížený  přístup ke vzdělání,  

oblast rozhodování a přístup k moci a jiné.1 Dokument tak zavázal vlády 189 členských 

států včetně ČR k eliminaci diskriminace žen a zohlednění hlediska genderu v jejich 

politických programech (Platforma, 1998). Platforma také posloužila jako zdroj pro 

dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, který je v podstatě 

akčním plánem ČR pro prosazování genderové rovnosti (Priority, 2008).

3.3.2. Evropská unie a prosazování rovných příležitostí

EU se zavázala k podpoře základních práv, nediskriminace a rovných příležitostí už 

ve smlouvách zakládajících Evropské společenství. Zároveň vydává i směrnice a 

doporučení v této oblasti (Např. směrnice 2004/113/EC, 96/97/EC, 86/613/EEC, a 

doporučení: 92/131/EEC, 87/567/EEC), které jednak vyžadují zásadu rovného zacházení 

pro muže i ženy, jednak doporučují členským státům přijetí politiky pozitivní akce 

zaměřené na odstranění stávajících nerovností (European Comission, 2008). Dle EU je 

diskriminace na základě pohlaví a podpora rovného postavení žen a mužů v popředí zájmu.

                                                
1 1. Ženy a chudoba 2. Vzdělání a výcvik žen 3. Ženy a zdraví 4. Násilí páchané na ženách 5. Ženy a 
ozbrojené konflikty 6. Ženy a hospodářství 7. Ženy v mocenské oblasti a při rozhodování 8. Institucionální 
mechanismy na podporu žen 9. Lidská práva žen 10. Ženy a sdělovací prostředky 11. Ženy a životní prostředí
12.Dítě rodu ženského/děvčátko
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Byla přijata opatření na ochranu osob proti diskriminaci na základě rasy, etnického 

původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. 

Zmíněné snahy přinesly výsledky včetně vypracování právních předpisů proti 

diskriminaci. Pro dosažení účinnosti provádění a vymáhání tohoto právního rámce je však 

potřeba vytvářet další opatření. 

Diskriminace brání jedincům v seberealizaci a zároveň také škodí hospodářství a 

společnosti jako celku. Kromě toho podkopává důvěru v základní evropské hodnoty, 

jakými je rovné postavení a právní stát. Evidentní je, že vytváření a vymáhání 

antidiskriminačních právních předpisů na úrovni jednotlivců k řešení mnohostranných a 

hluboko zakořeněných vzorců nerovného postavení nestačí. Proto je nutné jít až za rámec 

antidiskriminačních politik, které brání nerovnému zacházení s jednotlivci (Evropská 

komise, 2005).

I proto EU přišla s návrhem, že by v některých oblastech bylo vhodné zvážit 

vypracování integrovaného přístupu k podpoře nediskriminace a rovného postavení žen a 

mužů. Integrovaný přístup by měl zohlednit tu skutečnost, že někteří jedinci mohou zažívat 

vícečetnou diskriminaci z několika důvodů. Toto sdělení navazuje na Zelenou knihu Rovné 

postavení a nediskriminace v rozšířené EU, která byla Evropskou komisí přijata dne 

28.května 2004 (Komise, 2005).

EU poskytuje v rámci podpory vývoje politiky a provádění právních předpisů proti 

diskriminaci řadu finančních prostředků za účelem zvyšování povědomí o dané 

problematice a ustanovení evropských a vnitrostátních právních předpisů proti 

diskriminaci, provádění analýz, sledování dopadu právních předpisů proti diskriminaci a 

vytváření kontaktů mezi skupinami podílejícími se na boji proti diskriminaci. 

V posledních letech se v důsledku právních předpisů Evropského společenství proti 

diskriminaci uskutečnily určité změny v právních systémech jednotlivých členských států 

v EU. Přesto však komise se znepokojením zjistila, že některá ustanovení ještě v některých 

členských státech nebyla plně zavedena do právního systému. Problém je především v tom, 

že některé státy nemají dostatek účinných a dostatečně vybavených subjektů, které by se 

zabývaly rovnými příležitostmi. Komise už například podniká kroky v řešení rozdílů 

v odměňování mužů a žen v členských státech. Usiluje o zajištění lepšího používání 

stávajících právních předpisů, bojuje proti rozdílům v odměňování mužů a žen jako 

nedílné součásti politik zaměstnanosti členských států, prosazuje zásady rovných platů u 

zaměstnavatelů, a to zejména apelováním na sociální odpovědnost a podporou výměny 
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osvědčených postupů v EU. Dále vyzývá k zapojení sociálních partnerů, a to za 

využití veškerého potenciálu financování z EU, obzvláště Evropského sociálního fondu 

(Komise, 2007).

Pro přijetí ČR mezi ostatní státy EU bylo nutné splnit požadavek harmonizace české 

legislativy s legislativou EU včetně legislativy související s rovností žen a mužů. Způsob, 

jakým ČR k plnění tohoto požadavku přistupuje, byl a je ve Stínových zprávách velmi 

kritizován, neboť česká vláda považovala český právní řád za vyhovující a k požadovaným 

změnám přistupovala vesměs pouze formálně (Pavlík ed., 2007). Zaváděly se sice 

legislativní změny, ale sami jejich autoři nevykazovali přesvědčení o jejich důvěře k těmto 

úkonům. Výsledkem byla moderní legislativa na evropské úrovni (z hlediska rovných 

příležitostí), ale bez efektivního praktického dopadu. 

ČR je dnes vázána mezinárodními dohodami, které ratifikovala na úrovni EU i na 

globální úrovni s cílem aktivně prosazovat genderovou rovnost. Tím pádem má využívat 

nástroje prosazování genderové rovnosti, jako např. zákony, akční plány, genderové 

statistiky, genderový mainstreaming či pozitivní opatření. Přístup české vlády se dle kritiky 

dodnes od doby před vstupem do EU příliš nezměnil. Genderová problematika je stále 

považována za neaktuální a nelegitimní a je odsouvána mimo ohnisko zájmu (Pavlík ed. 

2007). 

Přitom EU lpí na účinném odstraňování překážek na trhu práce i ve vzdělávání. Proto 

také Evropská komise zřídila „Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů na 

podporu orgánů EU a členských států při prosazování rovného postavení žen a mužů a při 

boji proti diskriminaci na základě pohlaví“ (Pavlík, 2007: 6). Komise se snaží kromě 

aplikace dosavadních rozhodnutí a programů směřujících k zabránění diskriminaci najít 

nové strategie pro uplatnění v boji s diskriminací a podporu rovnosti i mimo legislativní 

rámec ochrany práv. A toho chce dosáhnout hlavně za pomoci své oficiální strategie, 

genderového mainstreamingu, který by měl být zohledněn ve všech projektech EU

(Střílková, 2006).

3.4. Česká republika a rovné příležitosti

Je potřeba si uvědomit, že současný postoj k tématu rovných příležitostí ovlivnily 

různé faktory. Velká část obyvatelstva rovné příležitosti a vše, co s nimi souvisí, ignoruje 

či dokonce odmítá. Důvodem pro to může být skutečnost, že se k nám tato problematika 

dostala, aniž by o to většinová veřejnost projevila zájem. Mimo to je její vnímání 
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ovlivněno i desetiletími komunistické éry, během které česká společnost nebyla v kontaktu 

se západními zeměmi a byla tak izolována od jejich vývojových trendů a moderního 

myšlení. Navíc rovnostářská ideologie minulého režimu navodila nedůvěru k jakýmkoli

administrativním zásahům zaměřeným na vyrovnávání existujících nerovností. Svůj podíl 

může mít i obecné přesvědčení, že rovné příležitosti mužů a žen jsou tématem týkajícím se 

soukromých vztahů a nikoli politiky. Proto lze vysledovat značně odmítavý postoj 

společnosti k vytváření státní politiky prosazování rovných příležitostí, neboť jsou 

považovány za nežádoucí zasahování státu do privátních mezilidských vztahů. 

Jestliže se však chce ČR vyrovnat ostatním demokratickým státům EU, a to nejen 

v ekonomické či politické sféře, ale také v genderové oblasti, která je neméně důležitá, je 

nutné, aby se naše společnost od výše uvedených předsudků a historických vlivů oprostila.

3.4.1. Aktivity vlády České republiky v prosazování genderové rovnosti

Jak již bylo řečeno, vláda ČR přistoupila k vytvoření akčního plánu prosazování a 

zajišťování rovných příležitostí mužů a žen (známému pod názvem Priority a postupy 

vlády v prosazování rovnosti mužů a žen) především v souvislosti se vstupem do EU 

v roce 1998. Následně začala vypracovávat pravidelné zprávy o jeho plnění a realizovala i 

Twinningový projekt pro zlepšení institucionálního mechanismu ve spolupráci se 

švédskými odbornicemi. Tyto aktivity se následně staly předmětem zájmu odborné 

veřejnosti.

Priority a postupy vlády v prosazování rovnosti mužů a žen

Tento český akční plán vychází z Pekingské akční platformy (PAP), k jejímuž plnění 

se na základě světové konference žen v Pekingu roku 1995 česká vláda zavázala (Pavlík, 

2005). Je členěn do sedmi prioritních oblastí aktuálních pro ČR, které vycházejí z dvanácti

problémových oblastí zmíněné Pekingské akční platformy (Pavlík ed., 2008). 

Akční plán sleduje následující priority:

1. Prosazování principů rovnosti mužů a žen jako součást politiky vlády.

2. Právní zabezpečení předpokladů rovnosti mužů a žen a zvyšování úrovně 

právního vědomí.

3. Zajištění rovných příležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě.

4. Vyrovnávání sociálního postavení žen a mužů pečujících o děti a potřebné 
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členy rodiny.

5. Zohledňování žen z hlediska jejich reprodukční funkce a fyziologických 

odlišností.

6. Potlačování násilí páchaného na ženách.

7. Sledování a vyhodnocování účinnosti uplatňování principu rovného postavení 

žen a mužů (MPSV, 2007a).

Odkaz na Pekingskou akční platformu je však minimálně ze dvou důvodů zavádějící. 

Jedním z nich je právě fakt, že se dokument zaměřuje pouze na sedm problémových oblastí 

z původních dvanácti, ve skutečnosti však postihuje jen tři z nich a to částečně. Priorita 

věnovaná násilí na ženách je zúžena pouze na domácí násilí a vůbec nezohledňuje např. 

obchodování se ženami. Oblast zajištění rovných příležitostí žen a mužů v přístupu 

k ekonomické aktivitě řeší, jak je patrné z názvu, pouze rovný přístup k ekonomické 

aktivitě a částečně slaďování rodinného a pracovního života. Nebere však v potaz ani 

horizontální ani vertikální segregaci na trhu práce a přístup žen a mužů k finančním či 

symbolickým zdrojům také ne (Pavlík ed., 2008). 

Oblasti, které nebyly z PAP převzaty, pravděpodobně nebyly považovány za důležité. 

Přitom se jedná o problémy, jenž jsou v ČR poměrně aktuální. Jedná se např. o 

problematiku feminizace chudoby, institucionální mechanismy na podporu žen, 

problematiku žen a sdělovacích prostředků nebo žen ve vztahu k životnímu prostředí. 

Zohledněna není ani gay a lesbická problematika, která je rovněž relevantní z hlediska 

prosazování rovných příležitostí, a to proto, že se dokument soustřeďuje pouze na 

diskriminaci žen (Pavlík ed., 2008). 

Dalším důvodem je skutečnost, že prioritní oblasti v daném akčním plánu jsou 

stavěny na úroveň opatření, což vede ke zjednodušování některých aspektů genderové 

rovnosti, které se následně neřeší a k nelogické a nekoherentní koncepci, kdy se některé 

oblasti prolínají a jiné chybí. Z dokumentu je zřejmé, že je preferována ekonomická 

stránka věci před problémem podílu žen na rozhodování a moci (Pavlík ed., 2008).

Každá z těchto oblastí je členěna na opatření, která je nutné splnit. Některá opatření 

jsou formulována velmi konkrétně, jiná jsou však poměrně obecná. U každého je uvedena 

zodpovědnost za daný úkol a termín realizace. U některých termínů je ale místo 

konkrétních dat uvedeno slůvko „průběžně“, které může vést k nesplnění uvedených úkolů.

Tyto Priority však postrádají jakoukoli úroveň strategických cílů. To způsobuje 

nepřijatelné zjednodušování problémů a opomíjení některých jejich důležitých aspektů.
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„Nelogické vymezení prioritních oblastí a nestanovení strategických cílů ztěžuje 

vyhodnocení smyslu a koncepčnosti jednotlivých opatření“ (Pavlík ed., 2008: 11).

Neexistují však žádné indikátory či hodnotící kritéria nebo mety, které by si vláda 

stanovila, proto není možné objektivně zhodnotit, na kolik jsou dané priority opravdu 

prioritami a jak jsou dané cíle při prosazování rovných příležitostí žen a mužů plněny. U 

většiny opatření tedy není možné zhodnotit, zda a jak se plní (Pavlík ed., 2004).

Celková nekoncepčnost stávajících Priorit vzbuzuje dojem, že jejich autorský tým 

pravděpodobně přesně neporozuměl jak problematice RP, tak programovým dokumentům 

EU a OSN. Pak se nabízí otázka, zda a jak mohou rovné příležitosti žen a mužů vůbec 

prosazovat  (Pavlík ed., 2008).

Souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a 

žen 

Aktuální a zatím poslední je Souhrnná zpráva za rok 2006. V jejím úvodu se 

vysvětluje pojem rovnosti mužů a žen, cíle prosazování politiky rovných příležitostí, 

hovoří se také o výsledcích dlouhodobého průzkumu veřejného mínění a v souvislosti s tím 

je zmíněno např. domácí násilí či rovnoměrné zastoupení obou pohlaví v rozhodovacích 

procesech. Objevují se zde pojmy jako gender mainstreaming či genderové rozpočtování, 

tématika zaměstnanosti a nezaměstnanosti mužů a žen, Pekingská akční platforma a jiné. 

Následuje výčet činností, tj. projektů a kampaní, které MPSV organizuje, činnosti Rady 

vlády pro rovné příležitosti a neziskových organizací. Diskutováno je i právní zabezpečení 

rovných příležitostí mužů a žen a zajištění rovných příležitostí žen a mužů v přístupu k 

ekonomické aktivitě. Dokument doplňuje řada příloh statistického charakteru (MPSV, 

2007b).

Na souhrnné zprávy se snesla kritika jak z akademické, tak z neziskové sféry. Jejím 

předmětem je především sklon k zobrazování stavu genderové rovnosti v České republice 

v uspokojivém světle, zatímco ve skutečnosti tento stav zcela uspokojivý není a spíše se 

zde zdá být rovnost mužů a žen více na formální úrovni než společenským problémem 

s prioritou číslo jedna (Pavlík ed., 2004).

Prosazování rovných příležitostí kritizuje kvůli nedostatku politické vůle i 

Monitorovací zpráva EONET. Podle ní některá ministerstva prosazování rovných 

příležitostí v podstatě ignorují a protože plnění úkolů týkajících se rovných příležitostí není 

kontrolováno, nejsou za to ani stíhána (Havelková, 2004).
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Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2006

Způsob, jakým je popisována rovnost mužů a žen v Souhrnné zprávě, zapříčinil nejen 

kritiku akademického a nevládního sektoru, ale i vznik Stínové zprávy v oblasti rovného 

zacházení a rovných příležitostí žen a mužů jakožto alternativního zhodnocení současné 

situace v ČR. První vznikla už v roce 2003, druhá v roce 2006 a třetí byla publikována 

před pár měsíci. Autorský tým se zaměřuje na činnost vlády a ostatních institucí 

zodpovědných za prosazování rovných příležitostí v České republice  a na vládní opatření. 

Zpráva se podrobně věnuje jednotlivým bodům a analyzuje kroky, které už byly nebo 

nebyly provedeny v oblasti genderové rovnosti a nabízí námět, jak postupovat. To totiž 

v Souhrnných zprávách chybí. Není zde tedy prostor jen pro kritiku, ale i pro doporučení 

k realizaci Priorit v prosazování rovnosti mužů a žen.

Kromě toho se kritika autorů a autorek zaměřuje na nekoncepčnost opatření pro 

zlepšení rovnosti mužů a žen nebo dokonce jejich neexistenci. Kritice neušel ani proces 

vytváření Souhrnných zpráv, neboť tyto zprávy sice reflektují činnost jednotlivých resortů, 

ale bez ověření pravdivosti daných informací. Tím je hodnota Souhrnných zpráv 

zpochybněna. 

Bohužel autorský tým ve zprávě konstatuje, že přestože došlo během dvou let od 

poslední zprávy k určitému posunu v pozitivním slova smyslu (například MPSV v další 

Souhrnné zprávě reaguje na předešlou Stínovou zprávu), nedostatky Souhrnných zpráv se 

nezměnily, stále chybí funkční kontrolní mechanismy pro podporu efektivního prosazování 

genderové politiky (Pavlík ed., 2006).

Jedním z diskutovaných problémů majících souvislost s touto prací je neexistence 

formální institucionální struktury na krajské a místní úrovni. A dle předběžných výsledků 

výzkumu orientovaného na analýzu prosazování rovných příležitostí na této úrovni vláda 

nevyvíjí žádnou iniciativu, která by směřovala k řešení této situace i přes doporučení 

z Twinningového projektu. Podle vyjádření JUDr. Zelenkové je však toto plně 

v kompetenci krajů a vláda jim v této věci nemůže nařizovat. Přitom MPSV by mohlo 

alespoň usilovat o novelu zákona o krajích a obcích. To by však musela genderová 

problematika představovat pro vládu prioritu. Na druhou stranu i kraje by mohly vzít 

iniciativu do svých rukou a kontaktovat za účelem spolupráce neziskové organizace ve 

svém kraji či čerpat z doporučení Twinningového projektu (Pavlík ed., 2006).

Stínová zpráva se odvolává na skutečnost, že jedním z plánovaných podkladů měl být 

i výzkum založený na rozhovorech se zaměstnanci a zaměstnankyněmi pověřenými danou
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agendou v konkrétních resortech. Kromě jednoho se ale údajně všichni oslovení omluvili 

s odkazem na tiskové mluvčí, v horším případě vůbec žádná odezva nebyla. Taková reakce 

samozřejmě také o něčem svědčí a lze z ní leccos usoudit (Pavlík ed, 2006). Mně se 

takovýto výzkum po překonání určitých překážek podařilo uskutečnit, což do jisté míry 

dokazuje relevanci mé práce. 

Twinningový projekt „Zlepšení veřejného institucionálního mechanismu pro 

zavedení, posílení a kontrolu prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy“.

U většiny členských států EU je obvyklé, že mají vybudovaný institucionální 

mechanismus pro prosazování rovnosti mužů a žen v praxi. Vláda ČR projevila zájem 

převzít nejlepší zkušenosti z EU, a proto zažádala v roce 2001 o „realizaci projektu 

zaměřeného na zlepšení institucionálního mechanismu ČR pro uplatnění, prosazování a 

kontrolu rovného zacházení s muži a ženami“ (MPSV, 2005b). Ve výběrovém řízení se ČR 

rozhodla pro Švédsko, neboť jeho praktické výsledky v rovnosti mužů a žen byly 

všeobecně uznávány. Česká vláda si švédskými expertkami Asklöf a Carrington nechala 

vypracovat analýzu „Zlepšení veřejného institucionálního mechanismu pro zavedení, 

posílení a kontrolu prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy.“

Projekt probíhal od srpna roku 2002 do července 2003 a vytyčil si následující cíle. 

Prvním bylo navrhnout pro ČR model institucionálního zabezpečení rovnosti mužů a žen 

za účelem formulace, provádění a prosazování opatření směřujících k dosažení rovných 

příležitostí a rovného zacházení s muži a ženami na úrovni státu, kraje i obce. Dále bylo 

cílem vytvořit „základnu pro transformaci a zlepšení existující institucionální struktury 

zabývající se rovností mezi ženami a muži“ (MPSV, 2005b), která by byla schopna v době 

přistoupení plně provádět, prosazovat a kontrolovat legislativu EU. V podstatě šlo o 

spolupráci MPSV s experty, pořádání školení, podporu oddělení mužů a žen formulovat a 

rozvíjet návrhy na odpovídající institucionální rámec pro potírání diskriminace mužů či 

žen a prosazovat rovnost mužů a žen. Celkovým cílem bylo pomoci ČR před vstupem do 

EU implementovat legislativu EU, která souvisí s politikou rovných příležitostí, splnit své 

povinnosti podle právních předpisů Společenství týkajících se rovnosti mezi ženami a muži 

a národní strategii pro rovnost zacházení pro muže a ženy. Protože jednu z významných 

překážek realizace rovnosti mužů a žen v praxi představuje konzervativní veřejné mínění a 

nízké obecné povědomí o této problematice, úkolem expertů bylo také veřejnost vzdělávat 

a informovat (MPSV, 2005b).
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Součástí projektu byla analýza právního stavu v rovnosti mužů a žen v ČR, analýza 

naplňování principu rovnosti mužů a žen, srovnávací analýza se stavem ve vybraných 

státech EU. Projekt zahrnoval také navržení modelu nového institucionálního mechanismu 

pro zajištění realizace rovnosti mužů a žen, podporu vzniku a zkvalitnění genderových 

statistik, realizaci odborných vzdělávacích seminářů, vytvoření odborných manuálů se 

základními informacemi o dané problematice a návody pro realizaci rovnosti, dvě odborné 

konference pro veřejnost a vzdělávání a šíření informací o rovných příležitostech. 

Závěrečným výstupem tohoto projektu pak bylo vytvoření krátkodobých a dlouhodobých 

doporučení pro zlepšení neuspokojivého stavu institucionálního mechanismu zajišťujícího 

rovnost obou pohlaví. Tato doporučení se odvíjejí od reálných možností, ekonomických i 

lidských zdrojů ČR. 

Expertky navrhují vzhledem k možnostem ČR změny zasadit do již existujícího 

rámce. Například nepožadují přímo vytvoření zvláštního ministerstva pro rovné 

příležitosti, ale doporučují minimálně zřízení jedné funkční pozice na úrovni ministra pro 

rovné příležitosti. Jejím úkolem by byla zodpovědnost za koordinaci politik v oblasti 

rovnosti mužů a žen. Kromě toho je nutné již existujícím strukturám poskytnout jasné 

rozhodovací a kontrolní kompetence, s jejichž pomocí lze dosáhnout a případně i vynutit 

prosazování rovných příležitostí. Doporučeno nám také bylo zvýšit počet úředníků či 

úřednic na všech úrovních státní správy, kteří by se zabývali tématikou rovnosti mužů a 

žen. Dle doporučení je pak potřebná vzájemná spolupráce jednotlivých pracovníků a 

pracovnic na regionální i vyšší úrovni. Ti by pak mohli fungovat i jako poradci v dané 

problematice. Dalším doporučením je vytvoření genderově senzitivních statistik, a to 

v krátkodobém horizontu. Všechny útvary vytvářející statistiky by měly být ze zákona 

povinny vypracovávat oficiální statistiky týkající se osob členěné podle pohlaví. Statistiky 

mohou posloužit jako výchozí bod pro analýzu situace nerovnosti a následné prosazení 

rovnosti (MPSV, 2003).

Jinými slovy, doporučení byla vytvořena jednotlivě pro všechny části 

institucionálního mechanismu. Ve všech případech pak byl kladen důraz na vzdělávání 

v oblasti rovných příležitostí, které by nemělo být zamřené pouze na všeobecná témata 

související s rovností, ale i na konkrétní záležitosti jako například pracovní náplň 

jednotlivých resortů státní správy. Doporučení dlouhodobého charakteru požadují 

uplatnění genderového mainstreamingu, tedy posuzování všech relevantních dokumentů 

nebo materiálů z hlediska jejich dopadu na muže a ženy. Dále expertky doporučují začít 



25

s projekty zaměřenými na rozpočtování z hlediska rovných příležitostí, tzv. gender 

budgeting ve vládě i v krajských radách. Zmínit je však v tomto ppřípadě nutné finanční 

zdroje, při jejichž navýšení je teprve možné doporučení realizovat. 

V současné době však stále neexistují formální instituce, které by zajišťovaly rovnost

mužů a žen na krajské úrovni. Navržení takové struktury na krajích je údajně z různých 

důvodů komplikované. Jedním z důvodů je skutečnost, že kompetence v krajích jsou 

rozděleny podle činností. Činnosti státu jsou prováděné prostřednictvím „přenesené 

působnosti“, zatímco činnosti stanovené na základě rozhodnutí volených krajských orgánů 

spadají do sféry samostatné působnosti kraje. Dále kraje poukazují na problémy vzniklé 

zrušením okresních úřadů a reorganizací úřadů krajských a také nedokončenou reformou 

veřejné správy (MPSV, 2003).

Doporučení krajům

Na základě výše uvedených skutečností byla formulována následující krátkodobá a 

dlouhodobá doporučení krajům. Jak však ukáži v analýze dokumentů a především 

v analýze rozhovorů s respondenty/respondentkami z krajského úřadu, na zkoumaném 

krajském úřadě dosud nebyla opatření na základě těchto doporučení zavedena do praxe.

Krátkodobá doporučení krajům:

První z krátkodobých doporučení zní: „Doplnit v zákoně o krajích povinnost pro 

Radu, krajské zastupitelstvo a krajský úřad vyvinout úsilí s cílem odstranit nerovnost a 

prosazovat rovnost mezi ženami a muži ve všech oblastech činnosti“ (MPSV, 2003). Tím 

se rozumí aktivity v přenesené působnosti i samostatné působnosti. Uzákonění povinnosti 

by umožnilo vypracovávat prováděcí pokyny a získávat odborné poznatky o rovnosti mužů 

a žen na úrovni kraje. Bez relevantních odborných znalosti a kompetentních institucí není 

možné rovné příležitosti prosazovat. Dále je doporučeno jmenovat v každé krajské radě 

jednoho člena, který by formálně zodpovídal za gender mainstreaming při činnostech kraje 

a za celkové prosazování rovných příležitostí v rámci kraje. Pokud by nebyl jmenován 

žádný člen rady, odpovědnost by přešla přímo na ředitele krajského úřadu. Také by měl být 

jmenován jeden úředník, který by se na plný úvazek zabýval rovností mužů a žen. Měl by 

být podřízen přímo výše uvedenému členovi rady, být v dané problematice odborně 

vzdělaný, minimálně čtyřikrát do roka školený Institutem pro místní správu a poskytovat 

informace o tom, jak hledisko rovných příležitostí zohledňovat při politickém rozhodování, 
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pořádat semináře a dohlížet na praktické využívání nástrojů gender mainstreamingu. 

Zároveň by byl spojnicí mezi krajem a příslušným odborem na MPSV. Kromě toho by měl 

být v kontaktu s obdobnými experty na úrovni obcí s rozšířenou působností a být 

zodpovědný za spolupráci s organizacemi žen a mužů zaměřenými na rovné příležitosti 

v kraji (MPSV, 2003).

Dlouhodobá doporučení krajům:

Za prvé expertky doporučily vytvoření oddělení rovnosti žen a mužů na každém 

krajském úřadě. Za druhé doporučily v každém odboru krajského úřadu určit pracovníka, 

na kterého by byly směřovány otázky týkající se rovnosti mužů a žen. Třetím doporučením 

je začít v krajích s projektem, který by usiloval o promítnutí rovných příležitostí do 

krajských rozpočtů, tedy s genderovým rozpočtováním (Foltysová a kol., 2004).

Doporučení mimo institucionální struktury:

Těžko je možné si představit skutečnou rovnost mužů a žen bez fungujících oblastí 

mimo institucionální struktury. Proto také švédské expertky doporučily vládě a všem 

úrovním státních orgánů přijetí komplexní integrované strategie, jenž by sloužila 

k prosazování vyrovnané účasti mužů a žen v rozhodování a zlepšení politické 

reprezentace žen, a zavedení nutných opatření k její realizaci. Doporučeno bylo také 

finanční a personální posílení genderového výzkumu a podpora slaďování pracovního a 

rodinného života mužů a žen.

Otázkou je, proč expertky navrhly vytvořit v dlouhodobém horizontu oddělení 

rovnosti žen a mužů či začít s genderovým rozpočtováním jen na krajské úrovni a nikoli na 

úrovni obecní. Je však nutné konstatovat, že dodnes nevznikla institucionální struktura pro 

tyto záležitosti ani na krajské ani na obecní úrovni. A to od projektu uplynulo již několik 

let. To je pravděpodobně způsobeno tím, že chybí vůle na straně vlády, neboť ta pro tuto 

problematiku dosud nevydala konkrétní nařízení ani na krajské ani na obecní úrovni. 

Zároveň kraje a obce nejsou dostatečně informovány o možnosti spolupráce s neziskovými 

organizacemi a zavádění návrhů z Twinningového projektu do praxe, ani o možnosti

účastnit se zasedání Rady na základě jejich statutu stálých hostů (Pavlík, 2006). Přesto se 

MPSV domnívá, že „Institucionální a právní zajištění rovných příležitostí pro muže a ženy 

je v České republice na velice dobré úrovni“ (MPSV, 2007).
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Antidiskriminační zákon

V požadavcích EU a směrnicích Evropského Společenství stojí zavedení politicko-

právních nástrojů jakožto opatření k dosažení prosazování rovných příležitostí mužů a žen 

v členských státech EU. Tímto nástrojem by mohl být v ČR právě antidiskriminační zákon, 

který v naší legislativě zatím stále chybí. Absence antidiskriminačního zákona v českém 

právním řádu představuje nejen porušení povinností ČR jako člena EU, ale i citelnou 

mezeru v oblasti ochrany individuálních práv, především v oblasti pracovního práva

(Pavlík ed., 2008).2

Rada vlády pro lidská práva předložila již v roce 2004 vládě návrh, ve kterém

usilovala o zajištění efektivity principu rovnosti, přijímání pozitivních opatření, zvláštní 

žalobní právo pro nevládní organizace či možnost mediace. Vláda však daný návrh 

zřetelně omezila. Z důvodů, jakými jsou nedostatek politické vůle, nepochopení 

antidiskriminačního práva jako celku či konec volebního období vládnoucí strany, zákon 

nebyl přijat. Ministerstvo spravedlnosti pak opětovně předložilo nový návrh vládě v roce 

2007, který vycházel z návrhu z roku 2005 a byl upraven pozměňovacími návrhy 

Sněmovny. Do tohoto návrhu byla začleněna už i směrnice Rady 2004/113/ES, která 

ustanovuje rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich 

poskytování a tzv. přepracované znění směrnice 2006/54/ES. Z návrhu naopak vypadlo 

přijímání pozitivních opatření, za což byl patřičně kritizován a připomínkován nevládními 

organizacemi. Ještě v roce 2007 byl návrh předložen Sněmovně a následně výborům 

k projednání. Návrh byl projednán Výborem pro evropské záležitosti, avšak bez jakéhokoli 

usnesení. Stálá komise pro rovné příležitosti, Petiční výbor a Ústavně právní výbor 

doporučily přijetí zákona, Petiční výbor a Ústavně právní výbor ve znění pozměňovacích 

návrhů. Druhé čtení mělo následovat v lednu roku 2008, přesunuto bylo na březen téhož 

roku (Pavlík ed., 2008).

Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů ze dne 24. dubna 2008 předložil předseda 

Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček 2. května 2008 prezidentovi ČR Václavu Klausovi 

ke schválení. 

                                                
2 Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) počítal s přijetím návrhu antidiskriminačního zákona z roku 
2005, a tak v něm nebyly zohledněny definice a úprava právních prostředků ochrany před diskriminací 
v pracovněprávních vztazích (Pavlík ed., 2008).

http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=5981559&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=528&idproduct=1659010&idclient=25863371
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Prezident se však rozhodl na základě své pravomoci zákon vetovat a vrátit 

Poslanecké sněmovně z důvodu svého nesouhlasu s ním. Václav Klaus považuje zákon za 

„zbytečný, kontraproduktivní a nekvalitní a jeho dopady za velmi problematické“ 

(Prezident, 2008). Dle pana prezidenta zákon neobsahuje nic nového pro české právo, 

neboť většinu věcí z něho už upravují existující právní normy jako Ústava ČR či Listina 

základních práv a svobod. Odmítá tak přijetí další nadřazené právní normy a doporučuje 

spíše novelizovat konkrétní stávající zákony či přijmout nový zákon. Václav Klaus 

zavrhuje antidiskriminační zákon jakožto požadavek EU s tím, že formy a metody 

realizace dosažení cíle prosazování rovných příležitostí záleží na rozhodnutí členských 

států EU, které jsou sice vázány opatření zavést, nikoli však konkrétní formou, kterou 

nutně nemusí představovat antidiskriminační zákon (Prezident, 2008).

Dle vyjádření pana prezidenta „Česká republika nikoho nediskriminuje, a proto není 

nijak překvapující, že o tom není tento zákon“ (Prezident, 2008). Odmítá jej s tím, že by 

měl negativní dopad na společnost a omezoval subjektivní rozhodování a svobodu volby. 

„Zákon se snaží odstranit nerovnost, která však je přirozeným jevem“ (Prezident, 2008).

Zároveň se Václav Klaus odvolává na „nedoporučení“ tohoto zákona senátem, který zákon 

sice schválil, ale zaujal k němu odmítavé stanovisko (Prezident, 2008).

3.4.2. Aktivity nevládních organizací v prosazování genderové rovnosti

Nevládní neziskové organizace (NNO) zabývající se otázkami rovnosti žen a mužů 

začaly fungovat v české občanské společnosti na počátku 90. let. Před rokem 1989 zde 

působila jen jedna takto zaměřená organizace, a to Československý svaz žen. Dnes v ČR 

funguje přibližně 70 NNO (Pavlík ed., 2008). Jejich aktivity jsou převážně sociálního a 

charitativního charakteru. Zpravidla se jedná buď o občanská sdružení nebo o organizace 

v rámci politických stran (Havelková, 2004). Význam těchto organizací stoupl během 

rozšiřování EU a v ČR dostaly možnost přímo ovlivňovat politiku v oblasti lidských práv a 

rovných příležitostí mužů a žen, když vznikla Rada vlády ČR pro lidská práva, ve které 

mají své zastoupení a Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, která vznikla na 

základě podnětu Českého svazu žen, Asociace pro rovné příležitosti a Unie katolických 

žen (Marksová-Tominová, 2005).

V roce 1998 zareagovaly ženské nevládní organizace tím, že přijaly vlastní Akční 

plán k dosažení rovného postavení žen a mužů, v němž shrnují své postupy a cíle. Tím 
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doplňují vládní program pro danou oblast. Kromě toho NNO vytvořily Asociaci pro rovné 

příležitosti, která představuje jak partnera, tak opozici vládě při formování koncepce 

národní politiky v oblasti rovných příležitostí (MPSV, 2005a). Hlavní náplní této asociace 

je připomínkování vládních zpráv a doporučení, sledování zákonů týkajících se rovných 

příležitostí a kontrola toho, zda odpovídají legislativě EU. Díky této prospěšné činnosti stát 

NNO podporuje prostřednictvím Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Vláda 

dokonce mezi svými Prioritami uvádí nutnost navazování a vyhledávání spolupráce 

jednotlivých ministerstev a správních úřadů v rámci jejich kompetencí s nevládními 

organizacemi, které se zabývají rovnými příležitostmi (MPSV, 2007). Na to však reagují 

představitelky a představitelé nevládních neziskových organizací tím, že se spolupráce 

omezuje jen na bezplatné využívání genderové odbornosti NNO. Navíc zatím dosud 

neexistuje propracovaná vládní koncepce zapojení ženských NNO do spolupráce 

s ministerstvy (Havelková, 2004).

Konkrétní témata, na která se NNO zaměřují, se zpravidla odvíjí od vypisovaných 

grantových schémat, popřípadě od priorit definovaných v rámci evropských strukturálních 

fondů (SF EU). Kromě finančních toků SF EU představují finanční zdroj pro NNO 

prostředky jednotlivých ministerstev. V závislosti na prioritních oblastech je ministerstva 

mohou každý rok rozdělovat. Tato forma finanční podpory se jeví jako flexibilnější než 

evropské fondy, v jejichž případě se obvykle nelze vyhnout komplikovanému 

schvalovacímu procesu (Pavlík ed., 2008). 

V současnosti je dotační politika poněkud úzce zaměřená, neboť se orientuje hlavně 

na podporu vstupu žen na trh práce. To je totiž téma, které je předně podporované ze SF 

EU. Dle Stínové zprávy v oblasti RP za rok 2008 může být chybějící pluralita témat a 

zaměření pouze na jednu dílčí oblast pro řadu NNO téměř likvidační. Proto je třeba na 

základě dotační politiky umožnit rozšíření témat i orientaci jednotlivých NNO. Prioritní 

oblasti by se měly kromě trhu práce soustředit při vypisování grantů také na gay/lesbické 

organizace, organizace zaměřené na zvýšení zastoupení žen v politice a ve vedoucích 

pozicích aj., a to v souladu s vládními Prioritami. Zároveň je nutné o vyhlašovaných 

vládních i rezortních dotačních programech v oblasti rovných příležitostí včas informovat 

všechny dotčené organizace a instituce, což by mělo vést k rozšíření pole jejich působnosti 

(Pavlík ed., 2008). 
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Česká ženská lobby

V ČR působí síť organizací, které hájí práva žen v České republice, a to Česká 

ženská lobby (ČŽL). Jedná se o platformu 20 ženských a genderových nevládních 

neziskových organizací. Patří mezi ně např. Aperio, Český svaz žen, Fórum 50%, Gender 

Studies, Žába na prameni aj. ČŽL se jako členka Evropské ženské lobby hlásí k pojetí 

lidských práv, tak jak je definuje Všeobecná deklarace lidských práv. ČŽL prosazuje rovná 

práva a příležitosti žen a mužů a zasazuje se o odstraňování přetrvávající diskriminace na 

základě pohlaví, tak jak je definováno v Úmluvě OSN o odstranění všech forem 

diskriminace žen (CEDAW) a Pekingské akční platformě. ČŽL lobbuje za práva a zájmy 

žen i jednotlivých členských organizací.

Co se týče aktivit ČŽL, připomínkuje vládní dokument Priority a postupy vlády při 

prosazování rovnosti mužů a žen, vede kampaň proti obchodování se ženami, usiluje o 

usnadnění přístupu ženských NNO k financování ze státních i z evropských zdrojů, rovné 

zastoupení žen a mužů v politice a rozhodování, podporuje zavádění pozitivních opatření, 

využívání genderového rozpočtování na všech úrovních tvorby veřejných rozpočtů atd.

(Česká ženská lobby, 2008).

Odbory

Kromě NNO mají vliv na vytváření a prosazování politiky rovných příležitostí spolu 

s vládou i odbory. Ty se také mohou vyjadřovat k zákonům a hlavním státním 

dokumentům souvisejícím s rovnými příležitostmi mužů a žen. Při Českomoravské 

konfederaci odborových svazů (ČMKOS) existuje Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti 

žen a mužů, který funguje jako poradní orgán Rady ČMKOS.

3.4.3. Institucionální mechanismus zabezpečující prosazování politiky rovných 
příležitostí žen a mužů

Institucionální struktura je nutnou podmínkou pro prosazení skutečné rovnosti žen a 

mužů na všech úrovních a ve všech oblastech společnosti (MPSV, 2003). Podle autorů 

Stínové zprávy v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí mužů a žen za rok 2004 

existující institucionální mechanismus u nás zatím není dostačující (Pavlík ed., 2006).

Oproti některým členským státům EU je ČR v prosazování rovných příležitostí výrazně 

pozadu. Protože ale ČR chce být ostatním státům EU rovnocenným partnerem, musí se 

zabývat problematikou rovných příležitostí a prosazování rovný příležitostí dotáhnout na 

vyšší úroveň. To ale vyžaduje i určitou vlastní iniciativu, nikoli pouze vykonávání toho, co 

http://www.womenlobby.org/
http://www.womenlobby.org/
http://www.womenlobby.org/
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EU výslovně nakazuje. Tato iniciativa by měla vycházet jak ze strany státu, tak ze strany 

ženského hnutí. Za současný stav politiky rovných příležitostí vděčíme následujícím 

událostem a vývoji. 

Rada vlády České republiky pro lidská práva

Roku 1998 vznikla na základě usnesení vlády Rada vlády ČR pro lidská práva. 

Hlavní náplň její činnosti má představovat monitorování dodržování Ústavy ČR a Listiny 

základních práv a svobod a vyhodnocování plnění mezinárodních závazků, včetně Úmluvy 

CEDAW (MPSV, 2005a). Zároveň je jejím úkolem působit ke zvýšení obecného 

povědomí o lidských právech a možnostech jejich prosazování. 

Výbor pro rovné příležitosti žen a mužů Rady vlády pro lidská práva

V návaznosti na tuto Úmluvu a z ní vyplývající závazky byl ustanoven v roce 1999 

Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen, později přejmenovaný na Výbor pro 

plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen Rady vlády pro lidská práva, 

který má dodržování a naplňování daných závazků kontrolovat a případně předkládat Radě 

návrhy pro zlepšení v oblasti rovných příležitostí. Daný výbor byl zřízen jako jeden 

z devíti speciálně zaměřených výborů, ze kterých má každý v kompetenci plnění jedné 

z mezinárodních úmluv (např. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin)

(Marksová-Tominová, 2005). Rada vlády ČR pro lidská práva i její výbory mají fungovat 

jako poradní orgány vlády a mají s vládou, ministerstvy a mezinárodními organizacemi 

spolupracovat. Zároveň si mohou nárokovat informace od správních orgánů. Nedisponují 

však výkonnou mocí ani pravomocí vykonávat kontrolní činnost ve vztahu k vládě. 

Protože rada nemá k dispozici žádné vlastní finance, dotuje její výdaje Úřad vlády ČR 

(Havelková, 2004).

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

V roce 2001 byla zřízena Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jakožto stálý 

poradní orgán vlády, a to na základě podnětu NNO Českého svazu žen, Asociace pro rovné 

příležitosti a Unie katolických žen (Marksová-Tominová, 2005).

Hlavními funkcemi rady jsou: projednávání a doporučování základních koncepcí 

vládě při prosazování rovných příležitostí, koordinace základních směrů resortních 

koncepcí v oblasti rovných příležitostí, stanovení okruhu priorit pro projekty resortů na 
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podporu rovných příležitostí žen a mužů, identifikace aktuálních problémů týkajících se 

rovných příležitostí ve společnosti a hodnocení efektivity naplňování principu rovnosti 

mužů a žen (MPSV, 2008).

Předsedou či předsedkyní rady by měl/a být zpravidla místopředseda či 

místopředsedkyně vlády, v jehož/v jejíž kompetenci jsou sociální věci. Původně tuto 

funkci zastával místopředseda vlády Vladimír Špidla, avšak poměrně krátce. Od té doby 

předsedové vlády radě nepředsedají. V současnosti stojí v čele rady ministryně vlády ČR 

MUDr. Džamila Stehlíková. To, že radě už nepředsedá místopředseda/místopředsedkyně 

vlády, však může mít negativní dopad na vliv samotné rady, neboť ministryně vlády 

nedisponuje takovými pravomocemi a vlivem jako místopředseda či místopředsedkyně 

vlády. Dalšími členy a členkami rady jsou zástupci jednotlivých ministerstev z řad 

náměstků ministra/yně, zmocněnec pro lidská práva, předseda Českého statistického úřadu 

či jeho náměstek, zástupce/kyně delegace zaměstnavatelů v Radě hospodářské a sociální 

dohody ČR, zástupce/kyně delegace odborů v RHSD, odborník/ice z oblasti rovných 

příležitostí pro ženy a muže a pět zástupců/kyň veřejnosti z nestátních neziskových 

organizací činných v problematice rovných příležitostí. Fungování Rady administrativně 

a organizačně zajišťuje sekretariát. Jeho činnost především spočívá ve zpracovávání 

odborných podkladů pro jednání a aktualizace informací zveřejňovaných o Radě a jejích 

výstupech na webových stránkách Úřadu vlády. V současnosti sekretariát spadá pod úřad 

vlády (MPSV, 2005c).

Zasedání Rady se konají podle potřeby, minimálně ale třikrát do roka. Informace 

o činnosti Rady jsou veřejně přístupné na webových stránkách Úřadu vlády, resp. 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Rada nemá pravomoc prošetřovat stížnosti občanů na 

porušování principů rovnosti žen a mužů (MPSV, 2008).

V pravomoci rady není prošetřování stížnosti občanů a občanek na porušování 

principů rovnosti žen a mužů. Nedisponuje ani výkonnými ani kontrolními pravomocemi. 

Může jen doporučovat vládě a ovlivňovat činnost ministerstev prostřednictvím ministrů, 

kteří jsou zároveň členy rady. Administrativní výdaje Rady jsou pokryty z rozpočtu 

MPSV, protože Rada nedisponuje žádnými dalšími finančními prostředky. (Havelková, 

2004) Její členové a členky nemají nárok na odměnu za vykonanou práci, protože se jedná 

o  veřejnou funkci (MPSV, 2005c).
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Genderoví koordinátoři a koordinátory 

Od roku 2002 je každé ministerstvo povinné na základě vládního nařízení určit 

alespoň jednoho pracovníka či pracovnici, který/á bude vykonávat funkci genderového 

koordinátora/ky, zvanou gender focal point. Koordinátor/ka  se  bude minimálně z jedné 

poloviny svého pracovního úvazku věnovat agendě rovných příležitostí pro muže a ženy. 

Většina resortů pověřila koordinací dané agendy pracovníka/ci personálního oddělení na 

referentské úrovni. Referenti/referentky však nezastávají vedoucí pozice a tudíž 

nedisponují kompetencemi, které by jim umožňovaly účinně prosazovat politiku rovných 

příležitostí v rámci resortu (Pavlík ed., 2006). Převedení agendy na personální oddělení je 

zároveň znakem toho, že problematika rovných příležitostí je často spojována výlučně 

s personálními otázkami, nikoli však s nutností jejího zařazení do věcné agendy resortů. 

Jedním z hlavních úkolů pověřených pracovníků a pracovnic je kromě koordinace 

agendy rovných příležitostí také vypracovávání resortních priorit v oblasti rovných 

příležitostí a následné vyhodnocování jejich plnění za uplynulý rok pro vládní zprávy o 

celkovém stavu naplňování Priorit. 

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti

Tato komise působí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR od roku 2002. Komisi 

tvoří zástupci všech politických stran. Tato komise organizuje pro členy a ostatní poslance 

a poslankyně vzdělávací semináře a připravuje návrhy legislativních změn (Marksová-

Tominová, 2005). Zároveň komise dohlíží na činnost Rady vlády pro rovné příležitosti žen 

a mužů. Na podzim roku 2006 bylo rozhodnuto o rozdělení této komise a vznikla Stálá 

komise pro rodinu, která má celkem 8 členů a členek a Stálá komise pro rovné příležitosti, 

složená z 12 poslanců a poslankyň (Králíková, 2006). V současnosti této komisi předsedá 

poslankyně KSČM paní Květoslava Čelišová.

Ombudsman

Vedle státních institucí, jejichž činnost se soustředí na prosazování rovných 

příležitostí mužů a žen, spadá tato problematika do agendy ombudsmana neboli veřejného 

ochránce práv. Hlavní úkol ombudsmana představuje řešení stížností jednotlivců na 

jednání veřejné správy. Ombudsman ale nemá právo vstupovat do soukromoprávních 

vztahů a sporů a nemá k dispozici žádné donucovací prostředky. Ve věci nápravy se tudíž 

musí obracet na státní orgán, jehož vinou došlo k pochybení, případně na orgán jemu 
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nadřízený či na vládu. Za jeho sankční oprávnění se považuje povinnost informovat 

veřejnost a čtvrtletně také Poslaneckou sněmovnu o pochybení konkrétního úřadu. Zároveň 

by měl formulovat a předkládat systémová opatření k eliminaci obdobných pochybení

(Kancelář veřejného ochránce práv, 2008).

Úřady práce

Úloha v prosazování rovných příležitostí je v případě Úřadů práce potenciálně velmi 

významná, protože povinností Úřadů práce je vykonávání dozoru nad dodržováním 

předpisů souvisejících se zaměstnáním a tudíž i dodržování povinnosti rovného zacházení 

a nediskriminace v pracovněprávních vztazích. 

Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce byl zřízen jakožto kontrolní orgán v oblasti ochrany 

pracovních vztahů , pracovních podmínek, práv a povinností (Státní úřad inspekce práce, 

2008). Jeho úkolem je jednak řešit opatření vztahující se k bezpečnosti práce, jednak 

dodržování rovnosti ze strany zaměstnavatele. Inspektorátům práce zákon dává k dispozici 

nástroje pro boj s diskriminací na základě pohlaví a umožňuje také diskriminující 

zaměstnavatele pokutovat (Králíková, 2006).

Český statistický úřad

Český statistický úřad se zabývá statistickým sledováním mj. i rovného postavení 

mužů a žen. V roce 2003 zahrnul genderovou statistiku do nově vytvořeného oddělení, tzv. 

Samostatného oddělení specifických statistik obyvatelstva. Tím, že ČSÚ dělí informace a 

údaje dle pohlaví, by měl napomoci řešit nerovné postavení mužů a žen, neboť dané údaje 

mohou být využity v politice a plánování. Zatím jsou ale spíše používány jako podklady 

pro vypracování národních zpráv, které vláda předkládá příslušným orgánům OSN (ČSÚ, 

2005). Mimo to se genderové statistiky vyžadují pro účely mezinárodních statistik. 

Rada hospodářské a sociální dohody

Rada hospodářské a sociální dohody (RHSD) je „společným dobrovolným 

dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády ČR pro tripartitní 

vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního 

rozvoje“ (MPSV, 2005c.) Hlavní náplň této rady představuje projednávání problémů 
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v oblastech hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a 

zaměstnanosti, sociálních otázek, platů a mezd, veřejných služeb, veřejné správy, 

bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a postavení ČR v rámci EU 

(MPSV, 2005c). Podle uvedených činností z ekonomické, politické i společenské oblasti 

života lidí, které spadají do kompetence rady v rámci jejího statutu, by se dalo 

předpokládat, že by se Rada měla zabývat i problematikou rovných příležitostí. 

Krajské, městské a obecní úřady

Na úrovni krajů, měst ani obcí zatím neexistují žádné struktury k prosazování 

rovných příležitostí, a to navzdory požadavku EU na zřízení gender equality body/ies3

z roku 2002. Zřízení dané struktury by měl specifikovat a vyžadovat dosud neexistující 

antidiskriminační zákon. Lze tedy předpokládat, že se problematikou rovnosti mužů a žen 

na této úrovni nikdo systematicky nezabývá. Autoři stínové zprávy hodnotí chybějící 

strukturu na úrovni kraje za jeden z hlavních problémů současného mechanismu (Pavlík, 

2006).

3.5. Genderový  mainstreaming

Dosavadní strategie prosazování rovných příležitostí byly nedostačující, a proto se 

hledal jiný způsob, jak řešit nerovnost mužů a žen. Koncept genderového mainstreamingu 

začal vznikat v polovině 80. let 20. století. Na 4. světové konferenci OSN o ženách 

v Pekingu roku 1995 byla přijata tzv. Pekingská akční platforma, na jejímž základě bylo 

ustanoveno prosazování genderového mainstreamingu ve všech rozhodovacích procesech 

na vládní úrovni. To se projevilo především vytvářením vlastních národních akčních plánů 

vládou za účelem prosazování genderového mainstreamingu. 

Podle definice se v případě gender mainstreamingu jedná o začlenění genderové 

otázky do dominantní tendence (mainstream) takovým způsobem, aby byla stejně 

prospěšná pro muže i ženy. To představuje nahlížení na jednotlivé kroky určité politické 

iniciativy s ohledem na podporu rovnosti žen a mužů. Podstatou gender mainstreamingu je 

tedy reorganizace, zlepšení, rozvoj a hodnocení používaných politických postupů s cílem 

začlenit hledisko genderové rovnosti do všech politik (Evropská komise, 2005). Podle EU 

                                                
3 Pracovník, v jehož kompetenci jsou rovné příležitosti na dané úrovni.
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je genderový mainstreaming určitá strategie, zatímco genderový audit je jednou z metod, 

prostřednictvím které je tato strategie naplňována. Jiná definice hovoří o genderovém 

mainstreamingu jako o „strategii podřizování koncepčních, rozhodovacích a 

vyhodnocovacích procesů ve všech fázích jejich přípravy a provádění hledisku rovnosti 

příležitosti žen a mužů“ (Asklöf a kol., 2003).

Gender mainstreaming je definován také jako:

Proces, jež ve všech oblastech a na všech úrovních hodnotí důsledky, které budou mít veškeré 

zamýšlené akce, včetně legislativních, politických nebo programových, pro ženy i muže. Je to 

strategie, jež má zájmy a jednotlivé zkušenosti žen i mužů učinit integrální součástí návrhu, realizace, 

monitorování a vyhodnocování politik a programů ve všech politických, ekonomických a 

společenských oblastech tak, aby ženy a muži rovným způsobem těžili z nabízených možností a aby 

nepřetrvávala nerovnost. Konečným cílem je dosažení genderové rovnosti. (Evropská Komise, 2004)

Výše uvedené definice jsou však dle Moser nedostačující, neboť nezohledňují zájmy 

žen a mužů ve všech projektech a politikách a dále posilování práv, postavení a 

sebeuvědomění žen (Moser, 2005). Kromě toho je potřebné si uvědomit, že genderová 

rovnost nepředstavuje pouze rovnost žen a mužů jakožto konstrukce maskulinity a 

femininity v heterosexuálním světě, ale i homosexualitu či transgenderové vztahy a 

identity. Proto genderová rovnost není jen o prosazování rovných příležitostí žen a mužů, 

ale obecně o rovnosti všech skupin vymezených kategorií gender, o posilování jejich práv, 

postavení a sebeuvědomění (Pavlík, Hejzlarová, 2006).

Výhodou genderového mainstreamingu je, že se obrací na systémy a struktury jako 

takové, tj. na ty, které především způsobují individuální či skupinové znevýhodnění. Dle 

tohoto konceptu není nutné definovat cílovou skupinu ani vytvářet nějakou skupinovou 

identitu, tudíž nedochází ke zvýhodňování či znevýhodňování jedné či druhé skupiny. 

Kromě toho neřeší diskriminaci až následně poté, co k ní došlo, ale usiluje o prevenci, 

neboť se orientuje na procesy, které diskriminaci způsobují a usiluje o jejich změnu 

prostřednictvím genderové perspektivy (Střílková, 2006).

Evropská komise začala pracovat s genderovým mainstreamingem už v devadesátých 

letech 20. století a od té doby se stal gender mainstreaming její klíčovou strategií pro 

budování rovnosti především ve sféře ekonomické, sociální a v rozhodovacích procesech 

(Evropská komise, 2005). K tomu využívá různé prostředky, a to jak implementaci této 

strategie do legislativy, tak cíleně zaměřené projekty, finanční programy aj. (Evropská 

komise, 2005).
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3.6. Nástroje prosazování genderové rovnosti

Pokud hovoříme o genderovém mainstreamingu, máme tím na mysli určitou strategii, 

kterou však není možné prosazovat bez konkrétních metod či nástrojů, jakými jsou např.

pozitivní opatření či antidiskriminační legislativa. Jedním takovým nástrojem může být i

genderový audit, pro jehož využití jsem se rozhodla ve své práci. 

3.6.1. Antidiskriminační legislativa

Jak se společnost střetávala s přímou diskriminací (např. na pracovním trhu), tak se 

postupně vyvíjely nástroje prosazování genderové rovnosti. Jedním z takových nástrojů 

byla v první polovině 20. století antidiskriminační legislativa, která vznikala v USA jako 

reakce na individuální stížnosti na diskriminační jednání v rámci sociálních norem a 

institucí (Střílková, 2006). Tento nástroj se však později ukázal jako poněkud neúspěšný.

Důvodů je několik, např. skutečnost, že k diskriminaci často bývá přistupováno jakožto 

k příležitostné a individuální odchylce. V ČR se navíc jeho implementace jeví jako 

problematická z hlediska nedostatečné vzdělanosti soudců, veřejnosti i samotných obětí 

diskriminace v této oblasti i problematické vymahatelnosti práva.4 Antidiskriminační 

legislativa nebyla s to zohledňovat strukturální nerovnost a docílit nápravy institucí a 

systémů, které danou nerovnost způsobovaly. 

Přestože se využití tohoto nástroje ukázalo jako omezené, stále je nezbytnou součástí 

prosazování genderové politiky v EU. Evropská unie se snaží zapracovávat princip 

rovných příležitostí a rovného zacházení do legislativy, a to především v kontextu politiky 

zaměstnanosti (Evropská komise, 2005). Požadavek na implementaci legislativních 

instrumentů EU do práva členských států je kladen i v České republice. V ČR ale zatím 

antidiskriminační zákon schválen nebyl. Jeho absence v českém právním řádu znamená jak 

porušení povinností ČR jako členského státu EU, tak znatelnou mezeru v oblasti ochrany 

individuálních práv a v oblasti pracovního práva především. Nový zákoník práce (zákon č. 

262/2006 Sb.) byl vytvořen s předpokladem schválení antidiskriminačního zákona, tudíž 

do něho nebyly zapracovány definice a úprava právních prostředků ochrany před 

diskriminací v pracovněprávních vztazích (Pavlík ed., 2008).

                                                
4 Za problematický je považován např. princip přenesení důkazního břemene ze strany žalujícího na stranu 
žalovaného.
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3.6.2. Pozitivní opatření

Antidiskriminační legislativu následoval jiný nástroj, a to prosazování pozitivních 

opatření, známé také jako pozitivní diskriminace či afirmativní akce. Tento nástroj je již 

schopen zohlednit existenci znevýhodněných skupin vystavených diskriminaci v určité 

společenské sféře či instituci. Proto se pozitivní opatření zaměřují na dané cílové skupiny, 

aby napravily jejich nerovnoprávné postavení. Tento nástroj se zpravidla využívá za 

účelem zvýšení účasti cílových skupin ve veřejném životě, ve vzdělávání, v politice a 

v netradičních oborech pro danou skupinu.

Střílková rozlišuje měkká a tvrdá opatření. Mezi měkká se řadí např. mediální 

kampaně propagující rovnoprávnost či školení a vzdělávání v genderové problematice. 

Tvrdá opatření jsou na místě v situacích, ve kterých jde o přístup k moci. V případě 

tvrdých opatření se stává příslušnost k určité skupině jedním z kritérií nebo jediným 

kritériem pro přístup k zaměstnání a pozicím vlivu. Může se jednat o cílený nábor 

zaměstnanců jen jednoho pohlaví nebo o zavedení kvót (Střílková, 2006).

Pozitivní opatření se vyznačují pozitivními výsledky, i když ne vždy dochází ke 

splnění předem stanoveného cíle, a to napravení nerovnoprávnosti. Existují názory, že 

afirmativní akce může mít ve společenských systémech naopak i negativní dopad a stav 

nerovnosti spíše udržovat nebo dokonce prohlubovat. Pro využití pozitivní diskriminace je 

potřeba definovat konkrétní cílovou skupinu. To vyžaduje nalezení společných rysů mezi 

jejími členy. Skupina je pak pokládána za problém, který se musí vyřešit tak, že bude 

skupině umožněno něco navíc. Tento přístup pak může vyvolat dojem, že je cílová skupina 

nepřiměřeně zvýhodňována, tudíž je asi v něčem méněcenná. Takové „nálepkování“ může 

způsobit pojetí dané skupiny jako té „druhé“ či „jiné“. To jednak zjednodušuje celou 

skupinu a snižuje životní realitu jednotlivých členů skupiny, jednak vede k viktimizaci5. 

Členové cílové skupiny si tak mohou přisvojit identitu oběti a majoritní skupina k nim 

může pociťovat negativní emoce a vztahy a útočit na ně. Pozitivní diskriminace vyžaduje 

kategorizaci, ale přitom bývá opomíjeno, že ne všichni ti, kteří spadají do této cílové 

skupiny, budou spokojeni s identitou, která je jim připsána. (Střílková, 2006) Vytvoření 

identity jedné skupiny probíhá zároveň s vytvářením opoziční identity vůči „těm druhým“. 

Tím pádem zvýhodnění jedné skupiny může způsobit nesnášenlivost a odmítavý postoj

                                                
5 Proces, ve kterém se člověk stává obětí.
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„těch druhých“, kteří zpravidla ve společnosti disponují mocí. 

Omezením této strategie je, že se zaměřuje na kompenzování mužů a žen, nikoli na 

změnu základních příčin diskriminace, ke které dochází. V západních či severských státech 

se pozitivní opatření již nějakou dobu uplatňují, na rozdíl od ČR, kde se jedná zatím o 

diskutovanou novinku než o nástroj aplikovaný v praxi. Na rozdíl od genderového 

mainstreamingu cílem není ani změna či ovlivňování struktur ve společnosti (Äsklof a kol., 

2003a). Snad i proto už se západní svět opět posunul o něco dopředu ve snaze oprostit se 

od nevýhod dosavadních nástrojů k genderovému mainstreamingu.

3.6.3. Statistiky členěné podle pohlaví

Jednu ze základních metod pro aplikaci genderového mainstreamingu představují

statistiky členěné podle pohlaví. Podstatou genderové statistiky je zahrnutí kategorie 

pohlaví do všech statistik týkajících se jednotlivců, a to tak, že pohlaví bude uváděno jako 

primární a obecná kategorie členění. Jedná se o jeden z nejvíce konkrétních, objektivních a 

přitom nejméně zpochybnitelných nástrojů. Nejenže jsou fakta a čísla významnými 

indikátory postavení žen a mužů ve společnosti, ale jejich pomocí lze zjistit podobnosti, 

rozdíly a vztahy mezi pohlavími. Limitem této metody je však  skutečnost, že statistiky 

členěné podle pohlaví nepodávají vysvětlení daného stavu. V případě, že v oblasti nejsou 

konkrétní statistiky dostupné, je možné sestavit vlastní statistiky členěné dle pohlaví. 

Během toho lze získat specifické znalosti potřebné k řešení daného problému. Statistiky 

slouží také jako skvělý nástroj pro vyhodnocení, zda aplikace genderového 

mainstreamingu vede k požadovanému cíli. Genderové statistiky jsou důležité, neboť 

poskytují nestranný základ pro politická rozhodnutí, zvyšují povědomí, podporují změny a 

dávají k nim podněty, inspirují osoby v rozhodujících funkcích a umožňují monitorování a 

hodnocení postupů a opatření (Asklöf a kol., 2003a).

3.6.4. Strukturální fondy

Hlavní zdroj evropské finanční podpory pro regionální a místní ekonomický rozvoj i 

integraci pracovního trhu představují strukturální fondy. Důležitým úkolem této finanční 

podpory je snižování regionálních a sociálních rozdílů. Fondy jsou jednou z politik EU, 

která usiluje o prosazování principu rovnosti mužů a žen. Státní úředníci v členských 

státech EU jsou tak při práci s evropskými strukturálními fondy či s Evropskou strategií

nuceni řešit otázky týkající se genderové rovnosti. Část strukturálních fondů se nazývá 
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Evropský sociální fond (ESF). ESF souvisí s Evropskou strategií zaměstnanosti a financují 

se z něho politika zaměstnanosti, opatření prosazující sociální integraci a odborné 

vzdělávání (Asklöf a kol., 2003a).

3.6.5. Genderový audit

Pojem genderový audit okazuje na hodnocení politik, programů a institucí z hlediska 

toho, zda zohledňují rozdílné dopady svých působení na ženy a muže. Cílem je analyzovat 

veřejnou politiku včetně legislativy, předpisů, dotací, daní a sociálních projektů z hlediska 

jejich efektivity na postavení ženy v dané společnosti (Swirski, 2002). Tuto obecnou 

definici si však různí aktéři a instituce vykládají jinak, neboť v literatuře není konsensus 

ohledně významu konceptu genderový audit. 

Základním východiskem genderových auditů je, že veřejná politika má rozdílný 

dopad na muže a na ženy, neboť jejich postavení ve vztahu ke klíčovým společenským 

strukturám je odlišné. Předpokladem genderového auditu je provést změny ve veřejné 

politice, které by přispěly ke zvýšení genderové rovnosti. Zapojení obou pohlaví do 

rozhodovacích procesů vede k rozhodnutím, která lépe odrážejí potřeby a zkušenosti 

občanů a občanek, respektují je a podporují tak mj. kvalitnější alokaci veřejných zdrojů. 

Genderové audity mohou pomoci motivovat ženy k účasti na procesu vytváření 

rozpočtů a politik tím, že zvyšují jejich povědomí o ekonomických a koncepčně-

politických otázkách, ve kterých jsou ženy zpravidla méně aktivní než muži nebo se jim 

dokonce snaží vyhýbat. Přitom účast žen v ekonomických rozhodováních by pak mohla 

vést k již zmíněnému efektivnějšímu využívání zdrojů v oblastech, které se žen týkají 

(Swirski, 2002).

Podle Moser vychází genderový audit koncepčně z tzv. sociálních auditů (Moser, 

2005). Úkolem sociálních auditů je umožnit organizacím rozvíjet procesy, pomocí kterých 

by vyhodnotily naplňování hodnot a cílů, které si kladou, sestavit akční plány za účelem 

zvyšování své výkonnosti, pochopit dopady vlastní činnosti a plnit své závazky vůči 

určitým cílovým skupinám. Zpravidla začínají evaluací všech aspektů fungování 

organizace, a to psaných dokumentů, dále ověřují, zda to, co je psáno, platí i v praxi a jaký 

to má efekt. Názory a zkušenosti zaměstnanců a zaměstnankyň jsou přitom klíčové (Moser, 

2005).
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Způsoby provedení genderového auditu mohou být různé, protože tento nástroj se 

postupně vyvíjí v různých zemích různě. Jde v podstatě o kombinaci metodologií a 

nástrojů za účelem provést analýzu situace, problému či vývoje genderové nerovnosti 

v daném institucionálním nebo společenském kontextu (Good Practices, 2003). Je tedy 

možné v určitých situacích využít rozdílné nástroje, čímž se tento přístup stává velmi 

variabilní. 

Obecně se dá říci, že genderové audity mohou být prováděny jak vládními činiteli, 

jako např. v Austrálii, tak nevládními asociacemi či akademickými/výzkumnými 

pracovišti. Lze je realizovat jak na místní úrovni, tak na úrovni celostátní. Genderové 

audity je možné uskutečnit i na základě kooperace mezi vládními i nevládními 

organizacemi. Cílem jejich práce je poskytnout vzor ministerstvům, která by eventuelně 

začala vést své vlastní genderové audity (Swirski, 2002).

Tato práce využívá genderový audit jako nástroj pro zajišťování a vyhodnocování 

prosazování genderové rovnosti na krajském úřadu. Konkrétně se jedná o analýzu 

krajského úřadu z hlediska otevřenosti k genderovým otázkám, institucionálního kontextu, 

organizační struktury a kultury (Moser, 2005). Cílem auditu je předně zjištění míry 

genderové senzitivity za využití zkušeností ze zahraničí. Audit zahrnuje analýzu 

institucionálních a personálních bariér, které prosazování genderové rovnosti mohou 

brzdit. Zaměřuje se spíše na organizaci než na dopady její činnosti (Pavlík, 2007).

Participativní genderový audit

Takzvané participativní genderové audity jsou zpravidla prováděny neziskovým 

sektorem za účelem účasti představitelů organizace či instituce na probíhajícím auditu a 

vytvoření prostoru pro sebehodnocení, sebereflexi a případnou změnu (Moser, 2005).

Hlavním předmětem takového auditu je interní organizační sebehodnocení.V této 

souvislosti se využívá a zaměstnancům předkládá i sebehodnotící dotazník. Kromě 

dotazníkového šetření pro zhodnocení informovanosti, postojů  k genderové rovnosti a 

chování mezi zaměstnanci jsou využívány diskuse a skupinové diskuse, analýzy a 

plánování, během kterých se hodnotí výsledky dotazníkového šetření a sestavuje akční 

plán založený na silných stránkách organizace. Ten určuje iniciativy, strategie a procesy, 

ve kterých organizace zaostává a kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Podmínkou pro participativní genderový audit je předně politická vůle ze strany 

vedení organizace a umožnění účasti zaměstnanců v tomto auditu. Vedení organizace si 
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nutně musí uvědomovat relevanci genderové problematiky a potřebu prosazovat rovné 

příležitosti. Ve většině organizací tomu tak zatím bohužel není, genderové vzdělání je tak 

říkajíc nulové a genderová rovnost není prioritou číslo 1. Analyzovat i takové organizace a 

jejich činnost je přesto žádoucí. Potřebná je však také alespoň minimální úroveň znalosti 

genderové problematiky v dané organizaci, dále otevřenost vůči vzdělávacímu procesu a 

ochota navržené změny uvést do praxe. Formulace politiky rovných příležitostí 

v organizaci by byla výhodou. 

Vzhledem k výše uvedenému je tedy nutné neomezovat se jen na participativní 

genderové audity, ale využít analýzu otevřenosti k genderovým otázkám, institucionálního 

kontextu, organizační struktury a kultury institucí, míry genderové citlivosti a uplatňování 

genderového mainstreamingu na základě rozhovorů s představiteli organizace v rámci 

externího genderového auditu. Dle dostupné literatury se nedoporučuje používat slovní 

termín participativní genderový audit, neboť výraz audit je zpravidla v obchodní sféře 

chápán jako externí nezávislá evaluace. To může způsobit nedorozumění, protože audity 

obecně nejsou příliš oblíbené a jsou vnímány spíše negativně, jako jakýsi postrach. 

Vhodnější se tedy jeví nazývat jej participativní genderovou evaluací (Pavlík, Hejzlarová, 

2006).

Genderová citlivost

Předpokladem genderového auditu je mj. i genderová citlivost. Tento pojem lze 

definovat jako: „schopnost jedince, instituce, organizace atd. rozpoznat a akceptovat 

existenci genderového rozměru ve všech sférách společnosti“ (Pavlík, 2007: 10). Pokud 

zjistíme míru genderové citlivosti dané organizace, pomůže nám to definovat, kde jsou 

hlavní nedostatky a případně i vytvořit návrhy pro jejich zmírnění či dokonce odstranění 

pomocí uplatnění politiky genderové rovnosti v praxi. Kromě toho lze na základě 

genderové citlivosti  hodnotit politické a administrativní procesy ve zkoumané organizaci 

či instituci.

Organizace jsou tvořeny lidmi a organizačními strukturami. Jedinci se podílí na 

rozhodovacích procesech v různé míře, naopak organizační struktury jako pravidla, 

předpisy či vyhlášky jsou významně ovlivňovány a regulovány kulturou organizace. Proto 

je třeba během genderových auditů brát ohled na obě úrovně a analyzovat je. To znamená 

v případě institucionální úrovně analyzovat organizaci jako celek a na úrovni individuální 

se zaměřit na charakteristiky jednotlivých zaměstnanců i zaměstnankyň.



43

Podmínkou dosažení určité úrovně genderové citlivosti je dostatečné informování a 

vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň v oblasti genderové rovnosti. Na úrovni 

institucionální se jedná především o formu, jakou jsou zúčastnění v genderové 

problematice a politice prosazování genderové rovnosti vzděláváni. Tím může být 

vzdělávání, pracovní postupy aj. Na individuální úrovni  je důležitý postoj k rovným 

příležitostem ze strany zaměstnanců a zaměstnankyň.

Genderovou citlivost můžeme zkoumat z různých hledisek, kdy se zaměříme buď na 

společenský, politický a ekonomický kontext působnosti organizace, na její vnímání a 

prosazování genderové problematiky nebo na její cíle a strukturu. (Pavlík, 2007).

3.6.6. Genderové rozpočtování

Genderové rozpočtování známé také jako „gender budgeting“ je jedním z aspektů 

genderového auditu. Nejedná se tedy o totéž. Nicméně často genderový audit spolu 

s genderovým rozpočtováním v dostupných zdrojích splývají. Genderové rozpočtování se 

používá na analýzy příjmů a výdajů vlády, města či kraje z genderové perspektivy. To 

znamená, že genderové rozpočtování je podřazenou kategorií genderového auditu. Může 

však být jeho součástí. Skupina expertů Rady Evropy se shodla na následující definici: 

„Genderové rozpočtování je uplatněním gender mainstreamingu v rozpočtovacím procesu. 

Myslí se tím zhodnocení rozpočtů z hlediska genderu, při němž se na všech stupních 

rozpočtového procesu bere ohled na otázku pohlaví s cílem prosazování rovnosti žen a 

mužů“ (Foltysová a kol., 2004: 8).

Co je to rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů? Na tuto otázku odpovídají 

autoři metodiky takto: Jedná se o přístup k rozpočtům s cílem spravedlivě přerozdělit 

finanční prostředky s ohledem na rovný přístup žen a mužů k čerpání finančních zdrojů 

společnosti. Jedním z úkolů politiky vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže je 

čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů jak na potřeby a zájmy žen, tak i mužů. 

Proto by genderové rozpočtování mělo být aplikováno na všech úrovních veřejných 

rozpočtů, aby tak mohlo přispět k prosazování rovných příležitostí. Při rozpočtování však 

nejde o vytváření oddělených rozpočtů pro ženy a muže ani o určitý podíl výdajů na 

konkrétní genderovou skupinu. Veřejné rozpočty mají usilovat o rozvoj a zlepšení 

životních podmínek obyvatelstva, a to poskytováním veřejných statků a služeb, vytvářením 

příležitostí a rozvojem územního celku. Pokud je veřejný rozpočet správně použit jako
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nástroj pro vytváření rovných příležitostí, pak může významně ovlivnit rozvoj daného 

územního celku. Pozitivní dopad může mít nejen na ekonomický růst nebo demografický 

vývoj, ale i například na voliče (Foltysová a kol., 2004).

3.7. Historie provádění genderových auditů a genderového 
rozpočtování

Protože o genderových auditech, jejich provádění a významu panuje poměrně nízké 

povědomí, mnozí se domnívají, že se jedná o zcela novou záležitost. Historie genderových 

auditů však není zdaleka tak krátká, jak by snad někdo mohl předpokládat.

Genderové audity národního rozpočtu jsou v současnosti prováděny minimálně ve 40 

zemích. První genderový audit byl proveden v Austrálii v roce 1984 samotnou vládou. 

V daném roce vláda představila první zprávu o Rozpočtování žen spolu s návrhem na 

rozpočtování. To následovalo rezoluci schválenou rok předtím z iniciativy poslankyň. Pro 

tuto zprávu bylo po každém ministerstvu požadováno zformulování cílů, způsobů a 

prostředků pro podporování postavení žen a následně i analýza očekávaných výsledků 

jejich aktivit (Swirski, 2002). Všichni vládní činitelé byli požádáni o rozlišení specifických 

dotací pro ženy (např. kroky podniknuté za účelem zlepšení zdravotního stavu žen z kmene 

Maori), dotací navržených k vytvoření rovných příležitostí pro ženy (např. programy 

podporující ženy zaměstnané ve veřejné sféře žádající o povýšení) a obecných dotací 

(např. dotace na vyučovací hodiny) (Budlender a kol., 1998).

Z evropských zemí byla jednou z prvních zemí, kde se začaly rozvíjet genderové 

audity, Velká Británie, a to v roce 1989. Bylo to zásluhou Ženské rozpočtové skupiny (The 

Women´s Group) čítající cca 70 organizací. Členky tohoto hnutí se schází s představiteli 

britské vlády šestkrát ročně. Tématem je státní rozpočet se zaměřením na různé dopady na 

muže a ženy (Swirski, 2002).Ve Skotsku začala provádět samostatné genderové audity      

v roce 1993 nezisková organizace ENGENDER. Skotská vláda nezveřejňovala statistiky 

s agregovanými daty ohledně mužů a žen do roku 2000, proto organizace ENGENDER 

vyhledávala sama odpovídající statistiky a mapovala pozice skotských žen, aby mohla 

využít vlastní data. Organizace ENGENDER tak zajistila do té doby chybějící data, neboť 

Skotsko jako součást Velké Británie samostatné statistiky nemělo. Bez takových údajů by 

nebyl efektivní monitoring situace vůbec možný (Women, 2006).
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Kanada realizovala první pokus o genderový audit ve spojení s iniciativou nestátních 

organizací v roce 1993. Od roku 1995 je genderový audit státního rozpočtu součástí 

Kanadské alternativy federální rozpočtové rozvahy (Canadian Alternative Federal Budget 

Exercise), což je iniciativa 50 unií a sociálních organizací (Swirski, 2002).

V Izraeli začalo roku 1995 Adva Centrum analyzovat sociální vlivy Izraelského 

národního rozpočtu. Ve svých zprávách poukázalo na vlivy navrženého rozpočtu na 

izraelské ženy obecně a zvláště pak na ženy z různých etnických a přistěhovaleckých 

menšin. Tato organizace pak v letech 1998, 1999 a 2000 genderové audity i publikovala. 

Cílem auditů bylo jednak zvýšit povědomí žen o dopadech státního rozpočtu na jejich 

životy, jednak zvýšit senzitivitu samotných legislativců k otázkám dotýkajících se žen

Swirski, 2002). V této organizaci vede oddělení zabývající se genderovou problematikou 

právě Barbara Swirski. Zaměřuje se na genderové perspektivy státního rozpočtu (Swirski, 

2002).

V Jihoafrické republice byl první genderový audit proveden v roce 1996 jakožto 

výsledek společného úsilí několika neziskových organizací a parlamentního výboru. Tento 

audit si vytyčil dva hlavní cíle, a to zvýšit povědomí žen o tom, jaký má na jejich život vliv 

státní rozpočet a zvýšení senzitivity zákonodárců vůči tématům souvisejícím se ženami 

(Budlender a kol., 1998). Další zemí, která začala s genderovými audity relativně brzy, je 

Tanzanie. Zde se vypracovávají genderové audity v rámci spolupráce vlády s ženským 

hnutím od roku 1998 (Swirski, 2002).

Ve Francii se od roku 1999 rozhodnutím parlamentu praktikuje genderový audit pod 

názvem „The Yellow paper“. Každé ministerstvo je povinno spolu s návrhem národního 

rozpočtu prezentovat kroky, které hodlá podniknout pro zvýšení genderové rovnosti

(Dastot, 2002). V Anglii je prováděn genderový audit národního rozpočtu asociací zvanou 

„The Women´s Budget Group“, jejímiž členkami jsou zástupkyně z univerzit a aktivistky 

ze sociálně právních organizací. Tato asociace byla založena v roce 1989 a soustředí se  

především na daňový systém (Swirski, 2002).

Výše uvedený historický vývoj genderových auditů dokládá, že se nejedná o 

ojedinělou aktivitu či novinku v rámci EU, nýbrž o celosvětovou záležitost. Problematické 

se spíše jeví různé pojetí genderového auditu, případně genderového rozpočtování 

v různých státech a v různé literatuře. 
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V této části jsem se věnovala historii a vývoji genderové problematiky, dokumentům 

vztahujícím se k prosazování rovných příležitostí mužů a žen, vládním i nevládním 

aktivitám, nástrojům a institucionálnímu mechanismu, který by měl tuto politiku 

zabezpečovat. Ze zpráv kritiků a kritiček vyplývá, že lidé působící ve výše zmíněných 

institucích a funkcích státního sektoru, v jejichž kompetenci má být prosazování rovných 

příležitostí, nemají vzdělání a neprochází školeními v oblasti genderové problematiky 

(Pavlík ed., 2006). To je jeden z důvodů, proč nemohou genderovou rovnost efektivně 

prosazovat, uplatňovat ani kontrolovat. Existujícímu institucionálnímu rámci navíc chybí 

kompetence k rozhodování, a tedy i k provedení zásadních změn současné nerovnosti mezi 

muži a ženami. K prosazení skutečné rovnosti mužů a žen je ale fungující institucionální 

struktura nezbytná. V následující empirické části zjišťuji skutečný stav a ověřuji tyto 

informace. 



47

4. Empirická část

Jak jsem diskutovala v teoretické části, v zahraničí je genderový audit využíván jako 

nástroj prosazování genderového mainstreamingu. ČR se zavázala prosazovat rovné 

příležitosti pro muže a ženy vypracováním vládních Priorit a Twinningového projektu za 

zlepšením institucionálního mechanismu k zajištění rovnosti žen a mužů, a tudíž by se 

měla snažit tyto teoretické návody aplikovat v praxi nejen na vládní úrovni, ale i na úrovni 

krajské správy. Jak ale tvrdí autoři a autorky Stínových zpráv, není tomu tak. Rozhodla 

jsem se proto provést genderový audit na úrovni konkrétního kraje a přitom využít 

metodiku modifikovanou na základě zkušenosti ze zahraničí, abych zjistila, jaký je 

skutečný stav věci.

4.1. Metodologie

Metodologie různorodých genderových auditů sdílí určitá společná východiska, 

jakým je například kladení velkého důrazu na kvalitativní data. Využívá analýzy situace 

v několika úrovních (jako např. analýza statistických dat) i analýzy pomocí indikátorů 

z různých oblastí (Good Practices, 2003).

Na základě dostupné literatury6 jsem dospěla k tomu, že pro daný výzkum bude

nejlepší využít kombinaci kvalitativní a kvantitativní metody, neboť kombinace různých 

metod nabízí komplexnější vhled do dané problematiky. 

4.1.1. Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum je vlastně nenumerické šetření a interpretace sociální reality

(Disman, 1998). Jeho cílem je odkrýt význam, který v sobě nesou sdělované informace. 

Jde tedy o proces hledání porozumění, a to především lidem v sociálních situacích, během 

kterého výzkumník či výzkumnice mohou průběžně sbíraná data analyzovat a své 

výzkumné plány a analytické postupy po celou dobu rozvíjet. Dané porozumění vyžaduje 

vhled do co největšího množství dimenzí daného problému. Potřebujeme proto mnoho 

informací od poměrně malého počtu respondentů. Disman uvádí definici Taylora a 

Bogdana, která říká, že kvalitativní metodologie souvisí s výzkumnými procedurami, na 

                                                
6 (Pavlík, 2007), (Pavlík, Hejzlarová, 2006)
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jejichž základě vznikají deskriptivní data, a to ať psaná či mluvená slova a pozorovatelné 

chování. Není tím však myšlen jen popis, ale spíše již zmíněné porozumění (Disman, 

1998).

V kvalitativním výzkumu badatel/badatelka předem zpravidla neví, kolik jedinců 

bude zkoumat. Pokračovat by měl/měla do té doby, než dosáhne teoretické saturace, tzn.

už nebude nalézat žádná nová využitelná data. Metodologii lze modifikovat v průběhu 

výzkumu. Také informace získané během výzkumu mohou mít vliv na další postup. Např. 

u rozhovorů mohou ovlivnit výběr následujícího respondenta/respondentky. Mohou 

způsobit změnu techniky sběru dat či rozhodnutí využít např. analýzu osobních dokumentů 

pro získání informací, které nám neposkytl rozhovor. Jedná se tedy o neustálý proces 

vývoje výzkumu (Disman, 1998). Tím pádem je možné i předem stanovené výzkumné 

otázky během výzkumu, sběru a analýzy dat upravovat a doplňovat, což nám poskytuje 

určitou flexibilitu. 

Jedním z hlavních přístupů kvalitativního výzkumu je případová studie, kterou je i 

následující genderový audit krajského úřadu. Případová studie se zabývá podrobně jedním 

či malým počtem případů na základě velkého množství dat. Naopak kvantitativní výzkum 

se zakládá na sběru dat vztahujících se k jednomu jevu od velkého počtu jedinců. 

Případové studie předpokládají, že důkladné prozkoumání a pochopení jednoho případu 

umožní chápat další obdobné případy (Hendl, 2005). K takovému porozumění nám má 

napomoci i znalost sociálního kontextu.

Polostrukturované rozhovory

V českém kontextu, kde nejsou statistiky rutinně členěné podle pohlaví a dokumenty 

téměř nezohledňují genderovou perspektivu, lze rozhovory považovat za asi 

nejvýznamnější zdroj dat pro genderové audity. Analýza polostrukturovaných rozhovorů 

umožňuje posoudit úroveň znalosti genderové problematiky na daném úřadu, postoj 

klíčových aktérů a aktérek k prosazování rovných příležitostí i jejich názory na aktivity 

úřadu a státu v dané oblasti. Rozhovory mimo to pomáhají zasadit informace získané ze 

statistik a dokumentů do kontextu a ověřit jejich hodnotu.

V mém výzkumu jsem proto tuto metodu sběru dat využila. Provedla jsem

polostrukturované rozhovory, které jsem následně analyzovala. Rozhodla jsem se pro ně

z toho důvodu, že jsem chtěla získat originální odpovědi (místo obvyklých jednoslovných 

odpovědí ano či ne). Nechtěla jsem, aby jednoznačné otázky očekávající jednoznačné 
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odpovědi způsobily to, že by byl respondentům/respondentkám podsunut určitý názor a 

všichni/všechny pak odpověděli/y stejným způsobem. Výhodou je, že tento způsob sběru 

dat umožňuje průběžné ujasňování výpovědí a diskusi (Flick a kol., 2004). Za pozitivní u

dané metody považuji oproti terénnímu výzkumu i to, že se výzkumník či výzkumnice 

nemusí dlouhodobě účastnit na životě zkoumaných a zároveň umožňují vzájemné působení 

mezi zkoumaným a výzkumníkem. Takový vztah je při kvantitativním výzkumu vyloučen 

(Reinharz, 1992).

Polostrukturovaným rozhovorem rozumíme rozhovor, který vedeme podle předem 

sestavené osnovy otázek, jichž se pružně více či méně držíme. Hendl (2005) nazývá tento 

typ rozhovoru také jako „rozhovor s návodem.“ Daným návodem k rozhovoru je myšlen 

právě předem sestavený seznam otázek či témat, ke kterým se chceme během rozhovoru 

dobrat a získat na ně odpovědi. Takový dopředu stanovený seznam otázek zajišťuje, že se 

skutečně proberou potřebná témata. Přitom ale není nutné se osnovy striktně držet. Otázky 

či jejich formulace lze během rozhovoru přizpůsobovat situaci. 

Výhodou tohoto typu rozhovoru je zejména to, že pomáhá udržet jeho zaměření a 

zároveň dotazovaným dovoluje uplatnit své vlastní perspektivy. Umožňuje navíc provést 

rozhovory s několika lidmi strukturovaněji, čímž usnadňuje jejich srovnání (Hendl, 2005).

Mezi výhody polostrukturovaného rozhovoru dále patří skutečnost, že skýtá respondentům 

či respondentkám poměrně velkou svobodu projevu, možnost vyjádření subjektivních 

pocitů a názorů, navrhovat možné souvislosti a výzkumníkům zároveň možnost přezkoušet 

během rozhovoru, zda respondent/respondentka pochopil/a otázku či vznést doplňující 

otázky (Hendl, 2005). Pozitivní je i fakt, že data nejsou vystavena možnému zkreslení 

během rozhovorů či pozorování, které může způsobit přítomnost výzkumníka/výzkumnice. 

Chování a odpovědi dotazovaných pak mohou být badatelem či badatelkou ovlivněné. 

Na začátku každého výzkumu je samozřejmě potřeba udělat rozhodnutí, kde začít a

jak vybrat vzorek. To znamená rozhodnout se, se kterým jedincem udělat rozhovor 

nejdříve, na který dokument se nejprve zaměřit atd. Rozhovor nezáleží jen na 

výzkumníkovi či výzkumnici, byť vedou respondenta/respondentku a snaží se od něho/ní 

získat co nejvíce informací. O redukci dat rozhodují de facto zkoumané osoby a často 

samy vybírají to, co zmíní a co je podle nich nejpodstatnější. Tazatel/tazatelka však pak 

musí na základě svých znalostí, zkušeností a pocitů nalézt struktury, které 

respondent/respondentka považuje za relevantní. V tom tkví podstata kvalitativního 

výzkumu (Disman, 1998).



50

Snažila jsem se pro polostrukturované rozhovory volit osoby, které mi byly 

doporučeny ředitelem úřadu či ostatními respondenty a respondentkami, jevily se mi 

kompetentní vyjádřit se k genderové problematice a zároveň byly ochotné ke spolupráci. 

Mým cílem bylo nakombinovat respondenty a respondentky tak, aby mezi nimi byli muži i 

ženy, vedoucí odborů, vedoucí oddělení i členové a členky krajské rady. 

Polostrukturované rozhovory jsem realizovala celkem s deseti představiteli a 

představitelkami krajského úřadu. Mezi nimi byli tři vedoucí oddělení, tři vedoucí odborů, 

jedna referentka, ředitel úřadu a dva členové rady kraje, přičemž v sedmi případech šlo o 

muže a ve třech případech o ženu. Jak už jsem uvedla výše, všechny rozhovory jsou 

anonymní.

Délka rozhovorů se pohybovala mezi 30 a 45 minutami, zpravidla však jeden 

rozhovor trval přibližně půl hodiny. Samotné rozhovory se odehrávaly v kancelářích či v 

zasedacích místnostech budovy krajského úřadu. Před zahájením jednotlivých rozhovorů 

byl/a každý/á respondent či respondentka ústně znovu seznámen/a s použitím rozhovorů 

pro účely genderového auditu v rámci diplomové práce a byly jim zodpovězeny případné 

dotazy. Rozhovor obsahoval deset okruhů s podotázkami, ke kterým byly v závislosti na 

odpovědích kladeny další podotázky. Některé z otázek byly obecného charakteru směřující 

spíše na osobní názor, jiné směřovaly ke konkrétním znalostem či činnostem zkoumané 

instituce. Rozhovory byly nahrávány na diktafon a posléze přepsány.

Struktura rozhovoru byla rozčleněna do 10 hlavních otázek, z nichž se každá dále 

rozvíjela do několika podotázek. Jak už jsem uvedla výše, bylo využito volné struktury a 

okruhy byly spíše rámcové a v průběhu rozhovoru byly otázky a podotázky pružně 

vypouštěny, přeformulovány, doplňovány či vysvětlovány v závislosti na vývoji 

rozhovoru. Hlavní otázky se týkaly těchto témat: 1. Povědomí respondenta/respondentky o 

genderové rovnosti; 2. Přístup krajského úřadu k rovným příležitostem; 3. Agenda rovných 

příležitostí na KÚ; 4. Spolupráce s ženskými NNO; 5. Vzdělávání v problematice rovných 

příležitostí v rámci KÚ; 6. Osobní zkušenost s problematikou RP; 7. Historie a budoucnost 

RP na KÚ.7

Po provedení prvního rozhovoru bylo potřeba provést analýzu prvního případu, která 

měla napovědět, jakým směrem se dále ubírat. „Cílem konstrukce vzorku v kvalitativním

                                                
7 Struktura rozhovoru viz Příloha č. 1
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výzkumu je reprezentovat populaci jedinců, populaci problému a jeho relevantních 

dimenzí. Vzorek je nasycen tehdy, když další data nepřinášejí nic nového“ (Disman, 1998: 

304). Analýza polostrukturovaných rozhovorů umožňuje zjistit úroveň znalosti genderové 

problematiky na úřadu, jakým způsobem respondenti/respondentky k rovným příležitostem 

vlastně přistupují a co si zároveň myslí o přístupu daného krajského úřadu a 

institucionálních aspektech prosazování politiky rovných příležitostí v tomto úřadu (Pavlík, 

2007). Kromě toho lze někdy v rozhovorech najít indicie, které vedou k objasnění či 

doplnění dokumentů a statistik získaných z webových stránek a mohou pomoci ověřit 

jejich hodnotu. Následovala analýza ostatních rozhovorů.

Pozorování

Pro reflexi informací získaných během rozhovorů jsem jako další informační zdroj 

využila zápisy z pozorování. Zaznamenané reakce a chování během dotazování 

napomáhají lepšímu porozumění výpovědi dotazovaných, případně vyjasnit některé jejich 

myšlenky nebo porovnat jejich chování se skutečnými slovními výpověďmi. Odpovědi 

mohou být často konstruované cíleně tak, aby odpovídaly domnělému očekávání 

tazatelů/tazatelek, respektive čtenářů/čtenářek či dokonce zaměstnavatele. Gesta jako 

nervózní tik či pozdvižené obočí však poodhalí možný nesoulad výpovědi 

respondenta/respondentky a jeho/jejího skutečného myšlení. 

Do pozorování lze zahrnout chování a přístup dotazovaných ke mně jako k tazatelce. 

Například někteří respondenti/respondentky projevili velmi genderovaný přístup založený 

na stereotypech. V jejich očích figurovala žena jako slabší pohlaví, které patří „k plotně“, a 

tak pro získání rozhovoru a zachování poklidné atmosféry bylo za potřebí částečného 

sebezapření a přetvářky. Patrné bylo, že jsou ochotni/y poskytnout rozhovor 

nekompetentní, nezkušené a neinformované studentce. Investigativní novinářku –

feministku by nejspíše okamžitě zavrhli. Naopak někteří dotazovaní k rovným 

příležitostem zaujímali nejistý, ale pozitivní přístup, a tak je souhlasné přitakávání 

tazatelky povzbuzovalo a motivovalo k hlubšímu ponoření se do problematiky a otevření 

se. Jak tvrdí Reinharz, feministické badatelky musí být vždy připraveny, že jejich chování 

může být v rozporu s genderovou ideologií zkoumaného prostředí (Reinharz, 1992).
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Kvalitativní analýza dokumentů

Další možnou metodou je obsahová analýza dokumentů, které nabízí mnoho 

informací pro genderový audit. Pomocí obsahové analýzy je z nich možné vyčíst cíle a 

institucionální profil krajského úřadu, formální pravidla personální politiky, přístup 

k informování veřejnosti, historii úřadu v prosazování politiky genderové rovnosti i 

současnou aktivitu a politickou agendu rovných příležitostí. Mezi takové dokumenty 

neřadíme jen tištěné texty, ale i materiály veřejně dostupné na webových stránkách úřadu, 

pomocí kterých úřad informuje veřejnost. Tam lze nalézt relevantní dokumenty jako 

výroční zprávy, strategické či akční plány, statistiky, telefonní seznamy, programy či 

inzeráty na pracovní pozice. Pomocí obsahové analýzy lze sledovat četnost výskytu 

konceptů souvisejících s genderovou problematikou v jednotlivých textech i zjišťovat, 

v jakém kontextu a s jakým významem se dané koncepty využívají (Pavlík, 2007). Webové 

stránky mají vysokou vypovídající hodnotu. Analýzu dokumentů lze kromě jiného využít 

k ověření informací získaných při rozhovorech. 

4.1.2. Kvantitativní výzkum

„Statistiky a statistická analýza poskytují rámcovou představu o relevantních 

kvantitativních ukazatelích, jako např. o složení a charakteru obyvatelstva daného kraje, o 

zastoupení žen a mužů na různých úrovních řízení, o rozdílech v odměňování žen a mužů 

či vzdělanosti mužů a žen. Kromě toho statistiky ukazují, zda konkrétní krajský úřad 

rutinně statistiky člení dle jednotlivců a pohlaví a zda vůbec záměrně sestavuje statistiky 

relevantní při prosazování politiky genderové rovnosti“ (Pavlík, 2007: 26).

Výsledky takové analýzy pomohou pochopit důležité aspekty prosazování genderové 

politiky. Uvedený případ je sice jistě jedinečný, ale je možné z něho vyvodit, že něco 

obecně vypovídá o prosazování politiky rovných příležitostí v rámci dané instituce. Je tedy 

potřeba pochopit relevantní sociální struktury a získat tak širší přehled a dojít k obecnější 

platnosti (Pavlík, Hejzlarová, 2006).

Z kvantitativních ukazatelů jsem využila statistik dostupných na webových stránkách 

daného krajského úřadu. Ty považuji spíše ale za okrajový ukazatel z důvodu jejich nízké 

vypovídající hodnoty v souvislosti s příčinami vzniku společenských, respektive 

genderových struktur. Kromě toho statistiky nezohledňují lokální kontexty a tím může 

dojít ke ztrátě podstatných informací. 



53

4.1.3. Proces realizace genderového auditu

Před zahájením realizace genderového auditu bylo nutné rozvrhnout si, jak budu 

postupovat, co budu potřebovat a co chci zjistit. Proto jsem si tento proces rozdělila do 

třech fází. 

Než jsem se pustila do samotného auditu, musela jsem učinit určité nutné přípravy, 

abych si samotný průběh auditu usnadnila. Jednalo se tedy o tzv. přípravnou fázi, kdy jsem 

si navrhla orientační časový harmonogram průběhu činností a osnovu postupu. Dále bylo 

zapotřebí shromáždit potřebné informace, kontakty a materiály. Relevantními materiály 

rozumím jak administrativní dokumenty jako telefonní seznam, organizační plán apod., 

koncepční dokumenty, mezi které patří strategické plány či programy, tak informační 

dokumenty – mám na mysli inzeráty, tiskové zprávy, grafy, tabulky, statistiky aj. Mimo to 

jsem si také sestavila text e-mailu na vedení krajského úřadu o navázání spolupráce. 

Po fázi přípravné následovala prováděcí fáze. V průběhu této fáze byla provedena 

vstupní analýza dokumentů a statistik dostupných na webových stránkách za účelem 

získání základních ověřitelných odpovědí na klíčové otázky. Primární znalost veřejně 

dostupných dokumentů posloužila zároveň jako východisko pro vedení rozhovorů. Cílem 

však byla snazší orientace v odpovědích při rozhovorech, nikoli vytvoření jasné představy 

o dané organizaci, ze které bych během rozhovorů vycházela a nechala se jí následně 

limitovat (Pavlík, 2007). Následovalo kontaktování ředitele krajského úřadu, navázání 

spolupráce a realizace rozhovorů s klíčovými aktéry a aktérkami. Zároveň jsem si 

zaznamenávala poznatky získané na základě pozorování během rozhovorů. Poté jsem se 

věnovala přepisování nahraných rozhovorů. Během prováděcí a závěrečné fáze jsem 

průběžně analyzovala rozhovory, dokumenty a statistiky a vyhodnocovala genderovou 

citlivost zkoumaného krajského úřadu. V úplném závěru jsem se dostala k formulaci 

doporučení pro daný úřad. 

4.1.4. Spolupráce s krajským úřadem

K provedení rozhovorů s respondenty/respondentkami jsem nutně potřebovala 

spolupráci krajského úřadu. Poprvé jsem se rozhodla kontaktovat krajský úřad, respektive 

ředitele krajského úřadu prostřednictvím jeho tajemnice na jaře roku 2006. V té době ještě 
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pod záštitou Programu Iniciativy Společenství Equal a projektu Prolomit vlny –

Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce, na němž jsem se částečně podílela. Reakce 

krajského úřadu však byla překvapivá až šokující, neboť tehdejší ředitel úřadu, opět 

prostřednictvím své tajemnice, spolupráci bez udání důvodu odmítl. Lze si jen domýšlet 

pravý důvod tohoto jednání. Bylo to ze strachu, že by vyplul na povrch možný fakt, že je 

na úřadě nízké nebo dokonce žádné povědomí o problematice rovných příležitostí? Či snad

proto, že by mohl být zveřejněn nějaký skandál týkající se rovných nebo spíše nerovných 

příležitostí na úřadu? Anebo šlo pouze o neochotu, případně nedostatek času věnovat se 

takovým záležitostem?

Nenechala jsem se však odradit a zatím jsem se věnovala vyhledávání na webových 

stránkách krajského úřadu, pročítání dostupných textů, prohlížení grafů, statistik a 

organigramů. O rok později, tj. zjara roku 2007, jsem se pokusila navázat spolupráci 

s krajským úřadem znovu, neboť při pravidelném prohlížení internetového portálu daného 

úřadu jsem zjistila, že na místo ředitele krajského úřadu nastoupil nový pan ředitel.

Kontaktovala jsem e-mailem pana ředitele a jeho asistentku. Tentokrát však pouze 

svým jménem, jakožto studentky genderových studií na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy. V e-mailu jsem pana ředitele v krátkosti obeznámila s tématem mojí 

diplomové práce a shrnula, jak bych si spolupráci s úřadem představovala. Během několika 

dní mi byla poskytnuta přibližně půlhodinová audience.

V tomto případě jsem byla překvapena opět, ale naopak. Nový pan ředitel byl o 

poznání mladší než původní ředitel úřadu, působil vstřícnějším a pružnějším dojmem. 

Seznámila jsem ho se svými požadavky na spolupráci. Představila jsem mu svoji práci a 

rozhovory, které jsem hodlala s vybranými pracovníky krajského úřadu včetně pana 

ředitele realizovat s cílem provést generový audit na krajském úřadu. Když jsem pana 

ředitele seznámila s přibližným obsahem, délkou a množstvím rozhovorů a zaručila se, že 

respondenti/respondentky i úřad zůstanou v anonymitě, slíbil mi být nápomocen. Tyto 

údaje jsem ještě jednou sepsala do e-mailu, který jsem kanceláři ředitele zaslala, a ředitel 

moji žádost o spolupráci distribuoval na příslušné odbory a oddělení. To mi v mé práci 

velmi pomohlo.

4.1.5. Zachování anonymity

Jak už jsem uvedla výše, s vedením krajského úřadu jsme se dohodli, že audit bude 

anonymní. Musela jsem tedy v této práci provést určité změny a opatření, aby tato dohoda 
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mohla být dodržena.

V první řadě se to týká odkazů v celé práci. Pokud byl využit zdroj, který obsahoval 

název zkoumaného úřadu, část názvu instituce, která by mohla vést k její identifikaci, byla 

vypuštěna. Např. v případě následujícího odkazu: (Kraj, 2007). Stejné pravidlo platí i u 

analyzovaných dokumentů. Pokud respondenti a respondentky během rozhovorů označili 

příslušný kraj jeho názvem, tento název byl vypuštěn. Zůstalo pouze označení „kraj“.

V zájmu zachování anonymity nejen úřadu, ale i dotazovaných, nejsou u citací 

z rozhovorů uvedena ani jména, ani funkce. Pro lepší orientaci jsem zvolila označení RM 

1-7 (respondent – muž 1 až 7), např. (RM1) a RŽ 1-3 (respondentka – žena 1 až 3), např. 

(RŽ1), která jsou uvedena vždy za citací. 

4.2. Analýza dokumentů a statistik

Jelikož interní dokumenty úřadu nejsou veřejně zpřístupněny na internetových 

stránkách krajského úřadu a kraje a nebylo mi umožněno personálním oddělením tyto 

dokumenty získat a zanalyzovat, zaměřila jsem se na ty dokumenty, které veřejně přístupné 

jsou. Jedná se tedy o materiály vztahující se k vnější politice kraje. Na úvod je nutno 

konstatovat, že žádný z níže uvedených dokumentů není věnován výlučně problematice 

rovných příležitostí, ale toto téma je v nich alespoň minimálně zmíněno. Jedná se o 

následující materiály: Akční plán pro rok 2008, statistickou publikaci Fakta a čísla, 

Národní akční plán sociálního začleňování 2004 – 2006, Návrh programu rozvoje kraje 

2007-2013 a Výroční zpráva kraje.

4.2.1. Webové stránky krajského úřadu

Kromě nalezení výše uvedených dokumentů jsem oficiální webové stránky 

zkoumaného kraje a krajského úřadu využila k získání kontaktů, informací o struktuře 

úřadu a o jeho činnosti.

Pro ilustraci stručně nastíním strukturu vybraného  krajského úřadu. Jeho složení je 

z genderového hlediska poměrně zajímavé. Z celkového počtu 463 zaměstnanců zde tvoří 

66 % ženy v počtu 304 úřednic a 34 % muži v počtu 159 úředníků. Z tohoto rozložení je 

patrná výrazná disproporce v zastoupení mužů a žen. 



56

Krajská správa

Nejvyšší pozici v rámci úřadu zaujímá ředitel úřadu, tedy muž. Druhou nejvyšší 

pozicí je vedoucí odboru. Úřad má celkem 15 odborů, z 15 vedoucích odborů je pouze 

jedna žena. Z těchto údajů a z poměru mužů a žen na úřadě vyplývá, že zastoupení mužů 

ve vedoucích pozicích neodpovídá jejich zastoupení mezi zaměstnanci/kyněmi. Nejnižší 

vedoucí pozicí je vedoucí oddělení. Až zde se poměr mužů a žen začíná vyrovnávat, neboť 

ze 48 vedoucích oddělení jsou ve 23 případech vedoucími ženy, zatímco na úřadě pracuje 

25 mužů na pozici vedoucího oddělení.8 Z těchto údajů vyplývá jasná disproporce mezi 

zastoupením žen v řadě zaměstnanců a jejich zastoupením ve vedoucích pozicích. Přestože 

ženy mezi zaměstnanci převažují, v řídících funkcích se objevují výrazně méně než muži. 

Většina vedoucích žen pracuje v oblasti grantů a evropské integrace, v kanceláři 

hejtmana, v kultuře, sociální sféře, školství a v problematice životního prostředí. Muži na 

řídících postech převládají v informatice, hospodářské správě, kanceláři ředitele či 

v oblasti regionálního rozvoje. Jde tedy o typické genderové uspořádání, neboť ženy 

převládají v odděleních věnovaných agendám, které se obvykle spojují s femininitou. 

Navíc všechny asistentské pozice zastávají ženy. Převahu mužů najdeme naopak 

v odděleních, jejichž agenda se obvykle považuje za maskulinní, a v „mužských“ profesích

(tzn. údržbáři či řidiči) jsou výhradně muži (Pavlík, Hejzlarová, 2006).

Přestože v některých odděleních či odborech, jak je uvedeno výše, převažují ženy, 

stojí v jejich čele často muži. Jedná se o tzv. efekt skleněného výtahu, kdy se muži v pro ně 

netypických oborech setkávají s „neviditelnými a často ne tak jemnými taky na postup ve 

své profesi“ (Renzetti a Curran, 2003: 282). Skleněný výtah způsobuje to, že profesní růst 

mužů vždy neodpovídá jejich kvalifikaci a praxi. Ženy se naopak střetávají s tzv. 

skleněným stropem, který představuje „neviditelnou bariéru, která omezuje pracovní 

mobilitu pracovnic směrem nahoru“ (Renzetti a Curran, 2003: 282). Jak ale vyplynulo 

z rozhovorů, sami zaměstnanci si tato fakta ani neuvědomují a nepovažují je za zásadní 

problém.

Samospráva

Jako ve všech krajích v ČR stojí v čele daného kraje hejtman, v tomto případě muž, 

kterého do funkce zvolila Rada kraje. Ta se skládá z 11 radních, z nichž pouze jedna je

                                                
8 Viz graf Příloha č. 4
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žena. Rada jakožto výkonný orgán v oblasti samostatné působnosti byla zvolena krajským 

Zastupitelstvem, ve kterém aktuálně napočítáme 55 členů, a to 9 žen a 46 mužů.

Z číselných údajů je tedy patrná opět vertikální segregace, neboť „muži zde kontrolují 

vedoucí pozice ve zřejmé disproporci k jejich zastoupení mezi zaměstnanci“ (Pavlík,

Hejzlarová, 2006: 56). Je zřejmé, že zastoupení mužů roste se vzrůstající rozhodovací 

pravomocí a tedy celkovou mocí. V praxi to znamená, že „muži mají podstatně lepší 

možnosti prosazovat témata, projekty a politické postupy, které jsou jim bližší“ (Pavlík, 

Hejzlarová, 2006: 56). Na základě analýzy dokumentů i rozhovorů bylo však zjištěno, že 

tento stav není považován za problematický, tudíž není nutné přijímat žádná opatření, která 

by jej mohla pomocí posilování práv žen změnit (Pavlík, Hejzlarová, 2006).

4.2.2. Akční plán pro rok 2008

Akční plán daného kraje pro rok 2008 je dokument o 23 stránkách. Žádná pasáž není 

přímo věnována rovným příležitostem, avšak nepřímá ale pravděpodobně nezamýšlená 

souvislost s touto problematikou by se zde dala nalézt. Konkrétně na straně 9 je zařazena 

zmínka o grantovém projektu na podporu služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.

o sociálních službách.

Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování služeb, které nejsou 

uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, ale které se 

sociálními službami podle tohoto zákona souvisejí, navazují na ně a nebo s nimi 

spolupracují. Upřednostněny mají být takové projekty, které budou podporovat sociální 

soudržnost místních společenství (obcí a mikroregionů) a jsou zároveň součástí 

regionálních plánů a služeb. Cílem daného programu má být naplnění individuálních 

potřeb uživatelů a umožnění jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí, podporovat 

je v zapojení do místní komunity a podporovat jejich sociální začleňování. 

Aktivitami, na které má být program zaměřený a daly by se považovat za jakési 

nevědomé náběhy k prosazování rovných příležitostí, se rozumí například příspěvky na 

provoz mateřských center, zvyšování povědomí veřejnosti o sociálních službách či 

podpora činnosti rodinné mediační služby. Na daný program má být uvolněna částka 2 

miliony korun a realizován by měl být v průběhu celého roku 2008 (Kraj, 2008). Avšak 

pokud nejsou rovné příležitosti v programu explicitně zmíněny, lze předpokládat, že budou 



58

spíše podporovat tradiční představy, a tudíž budou v rozporu s politikou rovných 

příležitostí. 

4.2.3. Fakta a čísla

Na internetových stránkách příslušného kraje lze vyhledat i následující publikaci pod 

názvem „Fakta a čísla“, která pokrývá témata jako rozlohu a strukturu půdního fondu, 

průměrnou teplotu vzduchu, vybrané údaje podle správních obvodů a obcí s rozšířenou 

působností, obyvatelstvo, ekonomiku a nezaměstnanost, bydlení, občanskou vybavenost, 

zemědělství, životní prostředí, cestovní ruch či celní přechody. 

U statistik zaměřených na obyvatelstvo (vzdělání, náboženské vyznání) či na 

ekonomiku (nezaměstnanost, průměrná hrubá mzda) bych členění dle pohlaví 

předpokládala, ale není tomu tak. Výjimku tvoří oddíl „Věková struktura obyvatelstva“, 

kde jsou výsledky statistiky věkové struktury obyvatel graficky znázorněny a zároveň 

rozčleněny na muže a ženy. 

Další úseky statistiky se nezaměřují na obyvatele jako takové, část o cestovním ruchu 

využívá statistiky, ale dle pohlaví je rovněž nečlení. Shrnuto a podtrženo, ve většině 

případů statistiky využívané a zveřejňované daným krajským úřadem až na výjimku dle 

pohlaví členěné nejsou (Kraj, 2003).

4.2.4. Národní akční plán sociálního začleňování 2004 – 2006

Ze stránek krajského úřadu je možné se přes záložku „užitečné odkazy“ a mnoho 

dalších odkazů dostat na dokument „Národní akční plán sociálního začleňování“, který 

vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zajímavé je, že stránky tohoto kraje nás 

přesměrují na anglickou verzi tohoto dokumentu, nikoli na českou. Přitom na stránkách 

MPSV je dokument přístupný samozřejmě i v českém jazyce. Přestože tento dokument 

není přímo dokumentem vytvořeným zkoumaným krajem, dovolím si ho zde zmínit, jak 

z toho důvodu, že je dostupný prostřednictvím webových stránek kraje, tak z toho důvodu, 

že jako první dokument, na který jsem zde narazila, obsahuje slovo „gender“.

Dokument má 80 stran a pouze jedna podkapitola na polovinu stránky je této 

problematice věnována, nicméně přesto to považuji za úspěch. Podkapitola nese přímo 

název Gender mainstreaming. Hovoří se zde o tom, že princip rovnosti žen a mužů je 

v České republice obecně zajištěn Ústavou, respektive Listinou základních práv a svobod, 
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která zaručuje základní práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti apod. 

Údajně však v praxi není rovnost plně realizována, proto vznikl v roce 1998 dokument 

Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen jako aktivní prostředek 

k odstraňování věcných i formálních překážek bránících ženám dosažení srovnatelného 

postavení s muži. Dále se hovoří o Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a její 

hlavní funkci prosazování rovných příležitostí pro obě pohlaví a formulace doporučení 

vládě. Zmíněno je, že od roku 1999 bylo všem ministerstvům uloženo využívat metodu 

gender mainstreamingu jako legitimní nástroj pro výkon politiky rovných příležitostí mužů 

a žen a od roku 2002 bylo na každém ministerstvu zřízeno místo pro odborníka na 

prosazování rovnosti žen a mužů, tzv. gender focal point. Na základě novely zákoníku 

práce č. 155/2000 Sb. je výslovný zákaz přímé i nepřímé diskriminace z důvodu pohlaví a 

zaměstnavatelé mají povinnost zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci (MPSV, 

2005d). Tuto skutečnost jsem ověřovala v rámci realizace polostrukturovaných rozhovorů, 

v jejichž analýze ji diskutuji.

Dokument obsahuje poměrně mnoho faktů, avšak na vysvětlení termínu gender 

mainstreaming jsem v něm nenarazila, a to bych považovala za vcelku přínosné, vzhledem 

k tomu, že většina podobných dokumentů tuto terminologii nepoužívá a že by jim měl 

porozumět i laický čtenář. Mimochodem ve svém závěru obsahuje dokument i statistiky 

členěné podle pohlaví. V jiné části však téma rovných příležitostí už diskutováno není. 

4.2.5. Návrh programu rozvoje kraje 2007-2013

Dalším koncepčním materiálem, který jsem na stánkách zkoumaného kraje nalezla, 

je Návrh Programu rozvoje kraje 2007-20013. Dokument je sice obsáhlý, avšak pro 

analýzu jsou relevantní pouze dvě části, a to kapitola Strategie Programu rozvoje kraje a 

její podkapitola Lidské zdroje a sociální soudržnost a dále přílohy. 

První část se zabývá trhem práce. Mezi cíli programu figurují teze jako např. 

„Snižování nezaměstnanosti mladých do 25 let a skupin znevýhodněných na trhu práce“. 

Z této věty ještě není patrné, které jsou ty znevýhodněné skupiny na trhu práce. Po 

několika řádcích ale následuje další výrok, který už má konkrétnější charakter, a to: 

„Prosazování principu rovných příležitostí pro všechny skupiny obyvatel na trhu práce, 

s důrazem na rovné příležitosti žen a mužů a různých věkových skupin“ (Kraj, 2007). Toto 

je dále vysvětleno v popisu opatření. 
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Autoři textu si uvědomují, že přestože je míra nezaměstnanosti v daném kraji 

podprůměrná, existují zde skupiny obyvatel se znevýhodněným přístupem na pracovní trh. 

Proto je třeba vytvářet a rozvíjet poradenské služby či koncipovat pro takové skupiny 

rekvalifikační programy za účelem uplatnění na trhu práce. Pojmem znevýhodněné 

skupiny se zde rozumí dlouhodobě nezaměstnaní z důvodu zdravotního postižení, nízké 

kvalifikace, věkové diskriminace a dokonce je zde zmíněna i genderová diskriminace. Kraj 

přiznává, že v jeho resortu je větší nezaměstnanost žen než mužů:

[…]z důvodu určitých omezení vyplývajících z role ženy v české rodině, neboť na ní zpravidla leží 

starost o fungování rodiny, což může vést k problémům v pracovním životě. Proto je nutné se v rámci 

tohoto opatření zaměřit na zaměstnavatele a motivovat je k uplatňování nástrojů, které umožňují 

sloučit rodinné a pracovní povinnosti, jako je pružná pracovní doba, práce z domova, větší uplatnění 

částečných úvazků apod. K harmonizaci rodinného a pracovního života přispívá také rozvoj služeb 

podporujících fungování novodobé rodiny (Kraj, 2007)9.

Tak tento výrok zní poměrně uvědoměle a příjemně mě překvapil. Bylo by výborné, kdyby 

se tedy situaci na trhu práce v rámci daného kraje podařilo na základě tohoto programu 

zlepšit. Během rozhovorů jsme se však dostali i ke strategickému plánu rozvoje kraje, 

přičemž nikdo z respondentů/respondentek nepotvrdil, že by kraj konkrétní opatření v této 

oblasti realizoval, někteří/některé ani nevěděli, zda daný dokument tuto problematiku 

nějakým způsobem zohledňuje (viz níže). 

Problematika rovných příležitostí na pracovním trhu je dále zmíněna i v sekci 

Aktivity, kde autoři formulují činnosti, které by měly přispět k uplatnění znevýhodněných 

skupin obyvatel. Jednou z těchto činností má být vytváření vhodných pracovních 

příležitostí v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro nezaměstnané osoby 

znevýhodněné na trhu práce, dále využívání sociální ekonomiky jako nástroje pro tvorbu 

pracovních míst pro znevýhodněné skupiny na trhu práce v hospodářsky slabých regionech 

a mikroregionech s ubývající populací či motivace zaměstnavatelů k využívaní nástrojů 

podporujících slučitelnost profesních a rodinných rolí v pracovně právní oblasti. Takovými 

jsou například pružná pracovní doba, částečné pracovní úvazky, práce z domova nebo 

podpora rekvalifikací odpovídajících požadavkům zaměstnavatelů (Kraj, 2007).

                                                
9 Plán rozvoje kraje resp. Návrh programu rozvoje kraje a jeho obsah diskutován v rámci analýzy rozhovorů, 

podkapitola 3.3.
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Zajímavé však je, že se zde všude píše o podpoře, ale tato podpora není blíže 

specifikována. Pouze je zde zmíněn typ financování v části „Typ podpory“, kde se píše o 

grantech, příspěvcích a akcích hrazených z příslušných odborů. Jak tedy chtějí docílit výše 

uvedené motivace zaměstnavatelů, rekvalifikace nezaměstnaných a podobně? To bych si 

představovala, že bude v programu rozvoje kraje uvedeno. Jmenovány jsou zde ještě cílové 

skupiny, na které má být program zaměřen, hovoří se o nezaměstnaných, osobách 

znevýhodněných na trhu práce, osobách ohrožených ztrátou zaměstnání, žácích a 

studentech, absolventech či začínajících podnikatelích. Obecně tedy o znevýhodněných

skupinách, ale nikde v žádné skupině nefigurují ženy, natož blíže specifikovaná skupina 

žen. Přitom ve výše uvedené citaci je znevýhodňování žen zmíněno.Avšak v části, kde už 

je řešena podpora znevýhodněných skupin konkrétně, ženy uvedené nejsou. To dokládá, že 

se výše jedná spíše o rétoriku než o faktický úmysl.

V příloze tohoto dokumentu jsou založeny Výsledky dosavadní realizace Programu 

rozvoje územního obvodu kraje z roku 2001 za minulé období – souhrnná bilance. Daná 

část se dělí podle problémových okruhů a jednou z nich je Problémový okruh č. 5 –

Sociální oblast a zdravotnictví. Zde najdeme rozpočty na jednotlivé oblasti v této sféře, jak 

byl rozpočet stanoven a v jaké míře byl čerpán. Uvedeny jsou rozpočty např. na zřízení 

funkcí romských poradců či na protidrogovou politiku. Směrodatné však je, že zvlášť 

vyčleněný rozpočet na rovné příležitosti uvedený není. To je opět důkazem, že v části o 

financování a podpoře jde spíše o rétoriku než o záměr, když na danou položku neexistuje 

určený rozpočet. Mezi cíli opatření však figurují body: „Působení proti marginalizaci a 

diskriminaci sociálních skupin trvale nebo dlouhodobě nezaměstnaných“, Podpora 

společenské integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením ze společnosti a zlepšení 

jejich přístupu k informacím, poradenským službám, vzdělávání a zaměstnání“ či 

„Omezení výskytu sociálně patologických jevů, prevence vzniku a růstu společensky 

marginalizovaných skupin obyvatelstva“ (Kraj, 2001). V dokumentu se píše o sociálně 

marginalizovaných a diskriminovaných skupinách, konkrétněji pak o romské menšině, o 

drogově závislých či o dlouhodobě nezaměstnaných. Pod danou diskriminací se ale 

evidentně nerozumí diskriminace genderová.

V projektech realizovaných krajem se jmenovitě žádný z nich zaměřený pouze na 

rovné příležitosti neobjevuje. Ve zkratce jsou zde však zmíněny projekty z evropských 

zdrojů a ze strukturálních fondů EU, a to Operační program rozvoje lidských zdrojů a 

program SROP. V kraji byly v rámci OP RLZ financovány z ESF a ze státního rozpočtu
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projekty priority 1 Aktivní politika zaměstnanosti a priority 2 Sociální integrace a rovnost 

příležitostí, a to částkou 48 milionů korun. Na co byla tato částka konkrétně využita, se 

v dokumentu ale nedočteme. 

Pokud tedy porovnáme plán pro nadcházející roky a výsledky realizace za předchozí 

období, lze konstatovat, že zde jistý i když velmi nepatrný posun k lepšímu je. Kraj si 

alespoň uvědomuje jisté nedostatky, jako i vyšší nezaměstnanost žen. Jinak se však 

v předchozích letech hovořilo jen obecně o diskriminovaných skupinách, nikoli o 

diskriminaci na základě pohlaví, nebyly vyčleněny konkrétní částky na konkrétní projekty 

v rámci rovných příležitostí a je tomu tak i nadále.

4.2.6. Výroční zpráva kraje za rok 2006

Na webových stránkách krajského úřadu je stále dostupná pouze Výroční zpráva 

kraje za rok 2006, která byla zveřejněna v roce 2007. Za rok 2007 zpráva zatím ještě není 

hotová. Podívejme se tedy na zprávu za rok 2006.

Jedná se o dokument o 52 stránkách. Je jakousi reflexí uplynulého roku, poskytuje 

základní informace o úřadu, kontakty atd., strukturu veřejné správy, informace o radě a 

zastupitelstvu – tj. o jejich činnosti za poslední rok, kontakty, dále pak přehled o 

hospodaření kraje. Přestože v dokumentu najdeme kapitolu Prostředky vynaložené na 

grantovou a dotační politiku či kapitolu Rok 2006 v jednotlivých resortech, v žádné z nich 

není ani zmínka o tom, že by nějakým způsobem bylo zohledňováno prosazování rovných 

příležitostí, ať už uvnitř krajského úřadu či vně kraje. Zpráva je tedy v rozporu s výroky o 

finanční podpoře slučitelnosti profesních a rodinných rolí v pracovně právní oblasti 

Návrhu programu rozvoje kraje. Resorty se věnovaly všemu možnému, dotace, příspěvky a 

granty byly využity na různé účely, ale o rovnosti mužů a žen zde není vůbec nic. Otázkou 

je, kde nastal pomyslný zlom, když dokument Návrh programu rozvoje kraje 2007-2013 už 

se problematice věnuje hned v několika částech. 

Výroční zpráva obsahuje kromě již uvedeného také několik statistických údajů. 

V sekci zaměřené na zastupitelstvo je graficky znázorněné rozdělení mandátů 

v zastupitelstvu. Grafy vyjadřují příslušnost zastupitelů k politickým stranám, nikoli však 

příslušnost k určitému pohlaví. Naopak v části věnované zaměstnancům úřadu najdeme 

hned několik statistik vyjádřených pomocí tabulek a grafů, které na muže a ženy členěny 

jsou. Zveřejněna je zde statistika věkové struktury obyvatelstva rozdělená na muže a ženy 

a statistika vzdělanosti zaměstnanců, která také rozlišuje vzdělanost žen a mužů 
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v několika grafech. Komentáře jsou však zásadně jen ve formě generického maskulina, tj. 

„věková struktura zaměstnanců KÚ“, „vzdělání zaměstnanců KÚ“ či „zástupci politických 

stran a sdružení“ – následuje výčet několika žen i mužů. Je tedy evidentní, že genderově 

citlivý jazyk a statistiky členěné podle pohlaví jsou pro úřad něčím irelevantním či 

neznámým.

4.2.7. Shrnutí analýzy dokumentů a statistik

Jak je patrné již výše, v některých strategických dokumentech kraje není o genderové 

problematice zmínka vůbec, v jiných stojí na okraji zájmu. Je otázkou, zda tam, kde se o 

této problematice hovoří, je s prosazováním rovných příležitostí opravdu počítáno, a nebo 

jediným záměrem jejího zmínění v textu bylo splnění předpokladu, že by se daný bod měl 

v takových dokumentech objevit. Tomu totiž nasvědčují odpovědi respondentů na otázku, 

zda se toto téma v některých koncepčních materiálech objevuje. Zpravidla odpovídají 

slůvkem „nevím“, neurčitě přitakávají nebo myslí, že nikoli. V případě, že by úřad hodlal 

genderovou politiku aktivně prosazovat, předpokládám, že za pomoci svých zaměstnanců. 

A ti by o tom asi tedy něco věděli. 

Z toho vyplývá, že zde není dostatečná institucionální ani personální podpora 

problematiky rovných příležitostí. To ostatně dokládá i fakt, že na úřadě není jasně určená 

osoba nebo oddělení, která/é by problematiku RP měla/o ve své gesci. Dobrovolně se tímto 

tématem zabývá pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení prevence a 

humanitních činností, která se má oficiálně starat o národnostní menšiny a metodiku 

kurátorů. Ta se rovným příležitostem věnuje ale jen natolik, nakolik jí dovolí její pracovní 

vytížení dle popisu náplně práce, tzn. dle své výpovědi sleduje informace o RP, účastní se 

některých konferencí, ale na praktické prosazování RP se jí už času nedostává.

Co se týče statistik, žádné explicitně věnované genderové problematice se 

systematicky neshromažďují. Jak je možné vysledovat, členění statistik podle pohlaví je 

v podstatě náhodné. Dokonce lze vytipovat, že se statistiky člení na muže a ženy jen 

v určitých oblastech, a to především pokud je sledována věková struktura obyvatelstva či 

vzdělanost (viz. dokument Fakta a čísla a Výroční zpráva kraje za rok 2006).Ve většině 

statistik jsou preferovány geografické či ekonomické údaje před genderovými. Statistiky 

jsou také zpravidla převzaty od Českého statistického úřadu. To znamená, že úřad sám 

aktivně podobné statistiky nevytváří. I na otázku, zda úřad shromažďuje statistiky
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relevantní tématu rovných příležitostí, respondenti obvykle buď odpovědět nedokázali, 

odpovídali spíše záporně, nebo odkazovali na jiná oddělení a kompetentní odbory. 

4.3. Analýza rozhovorů

Poznatky, kterých bylo dosaženo během rozhovorů a jejich analýzy, jsou doloženy 

citacemi vyňatými z rozhovorů, aby čtenář lépe pochopil, na základě čeho vzešly, 

eventuelně si mohl vytvořit vlastní názor. Pro lepší orientaci jsou citace psány kurzívou. 

Případné hranaté závorky v textu obsahují poznámky autorky vysvětlující důležité 

souvislosti nebo označují vypuštění irelevantní části citace. Citace jsou pro ilustraci 

přepsány v neupravené podobě včetně nespisovných výrazů, přeřeknutí, opakování slov či 

částí vět a gramatických chyb.

4.3.1. Povědomí o genderové rovnosti

Na otázku, co si kdo představí pod pojmem rovné příležitosti mužů a žen, jsem 

dostala různé odpovědi. Některé se několikrát opakovaly. Obecně se dá říci, že s odpovědí 

na tento dotaz nikdo neměl výrazné problémy. Lze konstatovat, že ani muži, ani ženy 

nevynikaly vyšší informovaností o genderové problematice, míra povědomí byla spíše 

individuální. Jednoznačně nejširším povědomím se vyznačovala jedna respondentka, toto 

však nelze zobecnit na všechny ženy. Nejčastěji respondenti/ky odpovídali/y, že se jedná o 

stejné podmínky mužů a žen nejen v zaměstnání, ale i v životě, v rodině, rovný přístup ke 

vzdělání bez ohledu na pohlaví, rovnoprávnost v osobním životě. Až na jednoho 

respondenta všichni/všechny respondenti/ky spojovali/y tuto otázku s mužskou i ženskou 

otázkou.

Některé odpovědi mě zaujaly více, ať už v pozitivním či negativním smyslu. 

Například respondent RM1 mi poskytl následující odpověď: „Já - co si osobně 

představím, osobně si představuju to, že jsou situace, kdy ženy a muži jsou si rovni, to jsou 

pracovní záležitosti, ale ne vždy a všude […]“ (RM1). Poměrně mě zarazilo pojetí rovnosti 

„ale ne vždy a všude“. Respondent tuto tezi ale dále vysvětlil:
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Určitě je možno mluvit o rovné – o rovnosti mužů a žen na té pozici úřednické. Asi těžko budeme 

mluvit o rovnosti mužů a žen při výkonu té fyzické práce, asi těžko můžeme mluvit o rovnosti mužů a 

žen při plnění biologických funkcí [smích], takže těžko odpovědět, zda si představuju jednoduše vždy a 

všude rovnost mužů a žen. Ale je-li ta otázka směřována k výkonu práce, tak pokud ta práce není 

limitována fyzickými předpoklady, tak si myslím, že jsou si muži a ženy rovni vždy a všude. (RM1)

Jeden z respondentů se však vyjádřil ve spojení s rovným přístupem v otázkách 

společenského života a uzpůsobení veřejných prostranství a vybavení provozoven 

následovně: „[…] Věc je vnímána především ženami tak, že nejsou rovnoprávné. Určitě 

s tím může souviset otázka distribuce veřejných prostředků, jestli náhodou ženy nejsou 

ošizeny, jestli se toho nestaví moc pro muže“ (RM5).

Tento výrok vyjadřuje obvyklé představy o problematice rovných příležitostí, která 

bývá ve společnosti spojována pouze s diskriminací žen, jejich bojem za rovnoprávnost.

Často pak bývá následně mylně označována termínem feminismus s pejorativním 

nádechem.

Odpověď dalšího respondenta byla oproti ostatním zajímavá tím, že zmínil nejen 

stejná práva, ale i povinnosti. Sice neuvádí konkrétně, o jaké povinnosti by se mělo jednat, 

ale výpověď evokuje oproti té předchozí vyšší informovanost v dané problematice, tím 

spíše, že se jednalo o mužského respondenta. Kromě toho respondent uvedl i rovnost 

v oblasti odměňování:

Co si pod tím představím? No - úplně přesně to, to co jste řekla, rovnost ve všech ohledech, se vším 

všudy, stejná práva a povinnosti, naprosto - stejné ohodnocení, které je jako teďka hodně zmiňované, 

že jo. A to by mělo být podle toho, jak kdo pracuje, kdo pracuje dobře, tak by měl být podle toho 

ohodnocen. A má to platit pro všechny stejně. Takhle bych to viděl. (RM4)

Jako jediná uvedla vymahatelnost rovnosti na základě legislativní úpravy a dokonce i 

potřebné nástroje respondentka RŽ1:

Nó, co si jako představím, no že práva obou pohlaví budou rovnoměrně zastoupena a rovnoměrně 

bude jaksi zajištěná možnost jejich vymahatelnosti, jo. Protože ono ty dopady na všechny možný 

oblasti života, které vlastně tahle gender problematika obsahuje, že budou mít takový nástroje, který 

zajistí vymahatelnost, aby teda ta rovnost mohla být naplněna. Tím myslím formální stránku věci 

opřenou o legislativu, že jo, to je jasný. (RŽ1)
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Výpověď této respondentky zní poměrně přesvědčivě. To dokládají slůvka „jo“, „to 

je jasný“. Celkově byl její projev souvislý a nebylo zřejmé váhání, jako u ostatních 

respondentů, což nasvědčovalo vyšší informovanosti v dané problematice. Proto mě 

udivovalo, že celou dobu vyslovovala česky slovo gender.

Někteří respondenti pojali otázku pouze v souvislosti se zaměstnáním, tudíž i jejich 

odpovědi pak byly omezené pouze na pracovní sféru, jako například v případě respondenta 

RM6:

Tak dobře, no, tak já si představím rovný přístup -bez bez ohledu na to, jaké je pracovní pohlaví, což 

zahrnuje zkušenosti, dovednosti, zkrátka ať už se dělá výběrové řízení na jakoukoli pozici, musí být 

očištěno od toho - od toho, aby se - aby se výběr toho daného pracovníka na danou pozici odvíjel od 

jeho zkušeností a nikoli od toho, zda je to muž či žena. […] (RM6)

Dotazovaný se během své výpovědi poměrně dost ošíval, bylo patrné, že se snaží 

odpovědět co nejsprávněji bez ohledu na to, co si zřejmě opravdu myslí, takže výpověď zní 

poněkud šroubovaně, například spojení „pracovní pohlaví“.

Jediná respondentka uvedla kromě obvyklých výroků i sféru osobního života, 

konkrétně vzájemnou zastupitelnost ve vykonávání domácích prací: „[…] rovnoprávnost 

v osobním životě. To znamená rozdělení rolí v domácnosti, podělení se o domácí práce a 

možnost přesunout domácí práce vzájemně mezi sebou“ (RŽ3).

Současný stav české společnosti a rovné příležitosti

Co se týká názoru dotazovaných na současný stav české společnosti, respondenti a 

respondentky se rozdělili na dva tábory. Větší část vyjádřila spokojenost se současným

stavem, menšina prohlásila o české společnosti, že je jednoznačně nerovná. Obecně lze 

shrnout, že ale v obou skupinách byli zastoupeni muži i ženy a nelze tedy říci, že by 

odpovědi na danou otázku závisely na pohlaví dotazovaných.

Respondent RM5 sice připouští existenci problému, v čemž lze vidět určitý pokrok, o 

kterém hovoří, ale na druhou stranu kritizuje dle svého názoru extrémní pojetí této 

záležitosti a vyjadřuje se současným stavem jistou míru spokojenosti: „Tak já si myslím, že 

patří mezi ty pokrokovější [společnost], […] myslím, že nejsme určitě na chvostu mezi 

všemi zeměmi, že tenhleten problém existuje. Osobně si ale myslím, že se někdy přenáší až 

do příliš extrémní polohy […]“ (RM5). Jeho výpověď je poněkud rozporuplná. Zato 
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respondent RM6 poskytl naprosto jednoznačnou výpověď: „Nerovná, jednoznačně 

nerovná“ [společnost] (RM6).

Následoval dotaz, zda je třeba řešit daný problém, na který dotazovaní odpovídali 

v souladu s předchozí otázkou, část nejistě přitakávala, část odporovala, části to bylo 

dokonce jedno. Kdyby se přece jen mělo něco řešit a změnit, tak potom měly náměty 

pouze ženy, a to ohledně harmonizace rodinného a pracovního života či podpory 

neziskových organizací zaměřených na pomoc rodinám či rizikovým skupinám. „Tak mělo 

by se řešit, ale z mýho osobního pohledu – já to necítím jako prioritu. Ale obecně by se to 

řešit mělo, samozřejmě“ (RM6). „Z mého pohledu asi ne, ale z pohledu žen zřejmě ano

[…]“ (RM2). „Já to nesleduju. Já to nesleduju, tady nemám vyhraněný názor,

[…]“(RM3). „No já nevím, já to ani moc nevnímám, já jsem nikdy neměla problém se 

prosadit“ (RŽ3).

Znalost pojmů z oblasti genderové problematiky

Při průzkumu znalosti pojmů souvisejících s genderovou problematikou je možné 

shrnout, že povědomí o termínech jako genderový mainstreaming, skleněný strop či gender 

senzitivní komunikace je velmi nízké až žádné. Odpověď zpravidla zněla: „Ne.“, 

„Nevím.“, někteří se pokoušeli o neúspěšný překlad termínů. Je nutné zdůraznit, že pouze 

jedna respondentka se určitým způsobem pokusila vysvětlit pojem gender mainstreaming, 

a to následovně: „No tak ehm, vděčíme genderu nebo té genderové problematice, že tu 

metodu gender mainstreamingu vůbec zavedla, ehm, začala ji uplatňovat a vlastně je 

aplikovatelná i na jiné problémy, které vlastně ji přijímají […]“10 (RŽ1). Dotazovaní 

většinu pojmů souvisejících s genderovou problematikou slyšeli pravděpodobně prvně 

v životě. Z toho lze vyvodit, že o tématu nejsou dostatečně informováni, a proto jsou jejich 

znalosti velmi omezené. 

4.3.2. Přístup krajského úřadu k rovným příležitostem

Dotazovaní se bez ohledu na jejich pohlaví shodují, že krajský úřad zohledňuje 

potřeby mužů a žen rovnocenně. Dané mínění je do jisté míry ovlivněno tím, že pojímají 

politiku rovných příležitostí v činnosti úřadu jen jako interní záležitost dané instituce, 

                                                
10 Genderový mainstreaming je strategie, jejíž podstatou je uplatňování perspektivy rovných příležitostí pro 

muže a ženy při rozhodovacích procesech, a to ve všech jeho částech a ve všech druzích politik. Hlavním 

cílem gender mainstreamingu je dosažení rovnosti žen a mužů.
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respektive jen jako personální politiku. Dále to bez pochyby způsobuje i velmi nízké 

povědomí o této problematice. To je patrné z níže uvedených výpovědí, kde si respondenti 

a respondentky k dané problematice vztahují témata jako odměňování, výběrová řízení či 

zastoupení mužů a žen na úřadě. V očích dotazovaných se tedy tato problematika takřka 

vůbec nepromítala do věcné politiky krajského úřadu, zpravidla se vyjadřovali k funkci 

příslušného odboru tak, že nemá v rámci svého působení s rovnými příležitostmi nic 

společného. Případně odkazovali na jiné úseky: „My s tímhletím [rovné příležitosti]

v podstatě nemáme nic společného, ale to je dáno náplní našeho odboru. [Odbor grantů a 

evropské integrace] Ale když děláme výběrová řízení třeba na poradenskou činnost nebo 

nejrůznější další záležitosti, tak jestli firmu řídí muž nebo žena tam zkrátka nehraje vůbec 

žádnou roli“ (RM2). Další dotazovaní odpověděli: „[…] Pokud mám tu instituci 

charakterizovat jako útvar, kde sedím já, tak je to jedno, jestli je to muž nebo žena […]“

(RM1). „Náš úřad považuji za genderově neutrální, kdybych měl oznámkovat dle stupnice 

1 až 5, dal bych mu známku 4“ (RM6).

Známka 4 představuje poměrně vysoké hodnocení, ale přece jen to není nejvyšší 

stupeň. Respondent si pravděpodobně nějaké nedostatky uvědomuje, jen o nich nechce 

hovořit. Nicméně vzhledem k nízké úrovni povědomí o dané problematice je třeba brát toto 

hodnocení s rezervou.

Pod rovnými příležitostmi si dotazovaní často mylně představují pouze 

nediskriminaci žen. O tom svědčí i následující výpovědi. Domnívají se, že nediskriminaci 

a rovné zacházení dokládá většinové zastoupení žen. Přitom právě tento fakt svědčí o 

segregaci na trhu práce, kdy vzácnější vedoucí posty zaujímají především muži a většinu 

podřízených pozic ženy. Zároveň si neuvědomují, že rovné příležitosti nesouvisí jen se 

ženami, ale může docházet i ke znevýhodňování mužů, nemluvě o gayích, lesbách atd. 

(Pavlík, Hejzlarová, 2005).

Respondent 6 vyslovil zajímavý názor: „Navíc tady na úřadě je většina žen, řekl 

bych tak 90 % žen 11, a ty si, abych tak řekl, samy na sebe šijí takový genderový bič, samy 

žijou v genderových stereotypech, ale pokud se jim některá z nich vymyká, tak je ostatní 

ženy do těchto genderových stereotypů tlačí (RM6). Naznačuje, že si ženy nerovné 

zacházení způsobují samy a jeho výrok připomíná ve společnosti panující předsudky a 

stereotypní vnímání této problematiky, když si pod rovným zacházením představuje pouze

                                                
11 Ve skutečnosti 66% žen
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nediskriminaci žen. Navíc respondent přesný podíl žen na úřadě ani nezná, což je 

v kontrastu s názorem, že krajský úřad zohledňuje potřeby mužů a žen rovnocenně. 

V případě, že pracovníci/e neznají tyto základy, nemohou tuto situaci objektivně posoudit. 

Mimo to výpovědi dotazovaných žen teorii tohoto respondenta vyvrací, protože je dle 

jejich slov nikdo do genderových stereotypů v rámci úřadu netlačí: „No já nevím, já to ani 

moc nevnímám. Já jsem nikdy neměla problém se prosadit“ (RŽ3).

Rovnocenné zohledňování potřeb mužů a žen na úřadě?

Z následujících výroků vyplývá, že problematika RP bývá v obecném povědomí 

redukována na problém zaměstnanecké politiky, přičemž zmiňováno bylo hlavně  rovné 

odměňování a výběrová řízení. Většina dotazovaných přitom působila na vedoucích 

pozicích a když hovořili o svém oddělení či odboru, vyjadřovali se o něm jako o genderově 

neutrálním.V podstatě nebyla připuštěna jakákoli odchylka, neboť úřad údajně jedná 

v tomto ohledu v souladu se zákonem a s interními předpisy úřadu: „Tak podle mě tady na 

úřadě jsou příležitosti a podmínky pro všechny stejné, ať už se to týká nějakých výhod, 

platů a tak dále“ (RŽ2). „Tak co se týče zaměstnanecké politiky, tak to mohu říct, že určitě. 

My tady přijímáme na různé pozice muže i ženy v závislosti na jejich kvalifikaci, odborné 

praxi a znalostech, určitě ne podle toho, zda jde o muže nebo ženu“ (RM7) „No tak to tady 

vůbec není třeba řešit. [platové podmínky] Tady je to jasně dané. Máme tady tabulky tříd 

podle určitých pozic a tím se to tady celé řídí. Ne pohlavím“ [smích] (RM).

Na dotaz, zda i kolegové a kolegyně zohledňují potřeby mužů a žen rovnocenně 

respondent a respondentka odpověděli: „No - ehm. [smích] Za kolegy a kolegyně tedy 

mluvit nemůžu, ale doufám, že ano […] (RM4). „No moji kolegové, spolupracovníci -

nevím, my jsme o tom nikdy až tak zásadně nemluvili“ (RŽ1).

Smích během odpovídání naznačuje možné zlehčování situace, možná je to výraz 

nejistoty či pokus o uvolnění nějakého napětí. Každopádně obě výpovědi se zdají jakoby 

vyhýbavé. Obdobně tomu bylo i v komentářích zastoupení mužů a žen ve vedení úřadu, 

v krajském zastupitelstvu a v krajské radě. Respondent RM3 se odpovědi vyhnul, 

respektive na otázku odmítl odpovědět z důvodu, že mu údajně nepřísluší toto téma 

komentovat.
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Zastoupení mužů a žen ve vedení úřadu a v krajské radě

Co se týče zastoupení mužů a žen ve vedení úřadu a v krajské radě, podařilo se mi 

získat neledující odpověď od respondenta RM3: „Otázka, jak se dívám na zastoupení žen 

v krajské radě, je mimo moji působnost, to byste se mě museli zeptat jako voliče, jestli se 

mi to líbí nebo nelíbí, to já jako nevolič nemohu říci [člen rady] […]“(RM3). Nejenže se 

tedy dotazovaný vyhýbá přímé odpovědi, ale zároveň ani nevidí skutečnost, že voliči 

vybírají jen z těch, kteří jsou uvedeni na kandidátkách. Ty sestavují konkrétní lidé, a to 

především muži.

Další respondent uvedl stejné důvody jako RM3, proč nesmí nebo by neměl 

vyjadřovat svůj postoj k dané problematice. Nakonec se však přes počáteční vyhýbání 

vyjádřil: „[smích] Tak to je záludná otázka. Ehm, nejdřív vám řeknu, že my jako úředníci 

nesmíme komentovat rozhodnutí zastupitelů, rady a orgánů kraje. Obsazení členů rady už 

mezi to patří. Ale my máme jednu paní radní a já si myslím, že to je dobře. A v dalším 

období třeba bude paní radních víc. A to bude jedině dobře“ (RM4). Jednoznačně se 

jakkoli konkrétního komentáře zřekl respondent RM5. Na dotaz, proč si myslí, že jsou 

mezi vedoucími odborů převážně muži, odpověděl respondent RM5 takto: „To - to nevím. 

Já jsem tady zatím krátce“ (RM5).

Předpokládám, že tyto úhyby pramení z požadované loajality k zaměstnavateli a 

zároveň také z neznalosti. Takový požadavek může být zakotven v pracovní smlouvě či 

v pracovním řádu či jiném interním dokumentu, ke kterým se mi však nepodařilo získat 

přístup. Dotazovaní se k existenci konkrétního dokumentu, kde by bylo toto ustanoveno, 

nevyjádřili. Z toho je ale zároveň i možné tušit, že o zákazu komentovat složení rady či 

zastupitelstva nikde explicitně psáno není a respondenti/respondentky se pouze z nějakého 

důvodu bojí, nechtějí jednoznačně vyjádřit nebo nevědí jak.

Respondent RM2 připouští existenci problému:

Takhle – v radě kraje je pouze jedna žena, v zastupitelstvu jsou samozřejmě ženy v menšině. To je asi 

ten problém, kterej řešíme nejen tady u nás na úřadě, ale řešíme ho i v celé poslanecké sněmovně a 

senátu, že ženám se asi do politiky moc nechce. A nebo když se jim chce, tak jsou asi převálcovány 

někým jiným, protože asi – nevím. Můj osobní názor je, že asi ženy mají jiné starosti, než pracovat 

v politice. Věnují se společnosti jiným způsobem. […] Sama víte, že se volá pořád po tom, aby se ženy 

víc - angažovaly v politice. Sociální demokracie na ňákým sjezdu hovořila snad i o ňákých kvótách, 

který, myslím, že to neprošlo. Takže vím, že tenhleten problém je, ale pokud někdo nechce, tak 

nemůžete dělat nic. (RM2)
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Ten odůvodňuje jednak chybou žen, protože se jim do politiky „nechce“, jednak 

nemožností prosadit se, kterou však nedokáže odůvodnit. V tomto případě jde o klasický, 

ale spíše nesprávný argument. Dotazovaný úředník už slyšel o možném zavedení kvót v 

souvislosti s touto problematikou, svůj názor na taková opatření ale nevyjadřuje. Jeho 

argumenty jsou spíše neurčitého charakteru („někdo nechce“, „nic dělat“). Pod „jinými 

starostmi“ rozumí respondent péči o rodinu a případnou iniciativu v neziskových 

organizacích.

Respondent RM6 považuje většinové zastoupení mužů v radě kraje za samozřejmost. 

Zároveň vyslovuje zvláštní myšlenku, že se nejedná o „genderový problém“, ale o to, kolik 

žen a mužů se „přihlásí“ a kandiduje: „[…] Co se týče zastoupení žen v krajské radě, tak 

tam je samozřejmě převaha mužů. Ale v tomto případě nejde o genderový problém, prostě 

se hlásí více mužů“ (RM6). Otázkou je, jak dotazovaný ví, že se hlásí o místo v Radě více 

mužů. Pravděpodobně jde jen o domněnku, neboť kandidáty/ky do Rady zpravidla 

nominují strany. „Ale to není nic nového. Je to spíš otázka statistiky, kolik se přihlásí mužů 

a žen, než genderu“ (RM6). Neuvádí ale, jaké příčiny toto může mít. Stejně tak možné 

příčiny neuvádí ani ostatní respondenti. Z toho vyplývá, že si muži zpravidla nejsou 

schopni uvědomit překážky, které ženy v tomto směru musí překonávat, neboť nejsou 

těmi, kdo by dilemata rodiny a kariéry museli řešit. Respondentky naopak tyto příčiny 

zmiňovaly: „Tak ve vedoucích pozicích ženy zatím nepřevládají, ale to bude asi tím, že 

třeba po těch vedoucích funkcích ani tolik netouží. Ono je to taky dost náročné, pro ženy i 

časově ve spojení s domácností. Zato muži se o ty vedoucí funkce více ucházejí, protože se 

chtějí prezentovat a mít moc“ (RŽ3). Respondentka si možná i z vlastní zkušenosti 

uvědomuje, jak je náročné sladění kariéry a práce v domácnosti. Navíc v její odpovědi 

zazněl zajímavý výrok, že se muži „chtějí prezentovat a mít moc“. Ať už záměrně nebo 

snad i nevědomky narazila na jeden z problémů společnosti, a to na její mocenské 

uspořádání.12

Toto je odpověď ženy, které se podařilo se prosadit, uspěla ve volbách a stala se 

v daném volebním období radní – ženou:

V našem kraji jsem z té, z té jedenáctičlenné rady jediná - jediná žena, ale v zastupitelstvu už je ten 

poměr lepší. Jak byly nastaveny kandidátky, tak prostě, ehm, rozhodli voliči. To je princip demokracie 

a zde v nějakém přístupu - bych byla velmi nerada, aby tam byly nějaké kvóty a podobně. Já si myslím, 

že tohle naše společnost zatím nepotřebuje. (RŽ2)

                                                
12 Genderová rovnost a moc diskutovány v podkapitole 3.7.
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Říká, že je v radě jedinou ženou a podle toho, jak se během konstatování dané skutečnosti 

zarazila, si zřejmě uvědomila, že je na tom něco zvláštního a snad i v nepořádku. Sama si 

neuvědomuje, že voliči vybírají jen z kandidátek, a tudíž sami nerozhodují o obsazení 

v Radě kraje. Zároveň ale odmítá jakákoli opatření, která by mohla danou situaci pomoci 

změnit. Jedná se o typický příklad jevu, kdy žena prorazí, stane se výjimkou a přestane 

pomáhat ostatním ženám. Diskriminaci si uvědomí či připustí , až když zase spadne dolů.

V celkovém zastoupení zkoumané instituce převažují ženy.13 Právě převaha žen 

v úřadu a jasná nediskriminující pravidla při výběrových řízeních dotazovaní předkládají 

jako argumenty dokládající, že v rámci úřadu nedochází k diskriminaci na základě pohlaví. 

Někteří respondenti a respondentky dokonce považují vysoké zastoupení žen v úřadě jako 

důkaz aktivního prosazování rovných příležitostí mužů a žen: „[…] Pokud jde o ten úřad, 

tak bych řekl, když to vemu tak opticky, tak že je tady nakonec víc žen. Neměli bysme to 

otočit naopak“ [smích] (RM3)? Tato idea je však poněkud zavádějící, protože nebere 

v potaz to, že ve veřejné správě dochází k horizontální segregaci, neboť jde o oblast, ve 

které převládají ženy. Vysoký počet žen zaměstnaných v tomto úřadě není dokladem 

prosazování politiky rovných příležitostí žen a mužů, ale spíše důsledkem nízké atraktivity 

této oblasti pro muže, kteří upřednostňují lépe placená zaměstnání v jiných sférách. 

Na pravděpodobnou diskriminaci či znevýhodňování ukazuje především absence žen 

na nejvyšších postech, byť jsou muži v úřadu v menšině, zaujímají převážně vedoucí 

pozice, na které se ženy hůře dostávají, neboť naráží na pomyslný skleněný strop. Dochází 

tedy k vertikální segregaci14 podle pohlaví. V čele kraje i krajského úřadu stojí a stál vždy 

muž. 

Na úřadě i v krajské radě je mezi zastoupením mužů a žen  poměrně výrazná 

nerovnováha. Skutečnost, že se nad tím nikdo nepozastavuje, je jedním ze signálů, že se 

tato instituce příliš genderovou problematikou nezabývá. Tím pádem se zde neprojevuje 

ani žádná snaha k zavádění opatření a řešení této disproporce.

                                                
13 66 % žen
14 Vertikální segregace znamená, že zastoupení mužů se zvyšuje směrem k pozicím výše v organizační 

hierarchii. Horizontální segregace odkazuje na různé zastoupení žen a mužů v jednotlivých 
povoláních/sektorech, které je v souladu s představami o typicky ženských a typicky mužských dovednostech 
(Pavlík ed., 2006).
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4.3.3. Agenda rovných příležitostí na KÚ

Zajímalo mne, kdo je vlastně za agendu rovných příležitostí na úřadě zodpovědný, 

resp. které oddělení či odbor ji mají v gesci. Pro genderový audit je to jedna z klíčových 

otázek. 

Výpovědi respondentů/respondentek ve většině případů nasvědčují tomu, že jistý 

institucionální mechanismus řešení genderové problematiky na úřadě existuje. Dotazovaní 

však nevěděli přesně jaký. Většina předpokládala, že danou agendu má v gesci personální 

oddělení či odbor kancelář ředitele, a to pravděpodobně na základě zařazování 

problematiky mezi záležitosti personálního rázu: „Tak teď to vemu selským rozumem, 

protože za úřad jako takový zodpovídá ředitel úřadu, takže tohleto spadá zřejmě do 

úřednických záležitostí, tak by to měl být pan ředitel. A co se týká – tak zřejmě personální 

oddělení, ale to je můj selskej laickej názor“ (RM2). „Nevím. Asi kancelář pana ředitele“

(RŽ3). Obdobné názory vyjadřovali zástupci/zástupkyně obou pohlaví. 

Zeptala jsem se tedy přímo pana ředitele, kdo nese zodpovědnost za agendu rovných 

příležitostí na krajském úřadě. A najevo vyšlo, že na úřadě není nikdo, kdo by byl 

kompetentní se danou agendou zabývat:

Já si myslím, že nikdo. Patřilo by to do kompetence personálního oddělení, ale není to vymezeno. Ani 

v organizačním řádu. Pokud jde o rovné příležitosti mužů a žen. Pokud jde o ostatní rovné příležitosti, 

tak to spadá do agendy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. To je ošetřeno. Máme i romského 

koordinátora. Ale žádného genderového koordinátora nemáme. Ani nikoho, kdo by byl pověřen tou 

agendou. (RM5)

Rozhodla jsem se ještě tedy získat nějaké informace na odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví, kde mi byla personálním oddělením doporučena referentka, a to následující 

respondenta RŽ1. Ta mi výpověď pana ředitele potvrdila: „Takže: odpovědnost nemá 

nikdo. Ehm, já to vlastně nemám ani v rámci své pracovní náplně a je to vlastně spíš tak 

jakoby odsunutý tak nějak bokem. Nějaký takový ty iniciativy, které přišly z vrchu, ať už to 

teda byla Rada pro rovné příležitosti a jiné, tak takové ty jejich aktivity, to jsem teda 

absolvovala, ale to je asi všechno“ (RŽ1).
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Zároveň mi prozradila, že se o uvedenou agendu dobrovolně stará zčásti sama. O tom 

však kromě jednoho respondenta nikdo nevěděl, dokonce ani ředitel úřadu: „No to jo no. 

Ono to, že by tahle agenda měla být tak nějak spíš na personálním, je tak nějak jasný, 

ovšem prosadit to, je teda zatím nereálné“ (RŽ1).

Zajímalo mě ještě, zda se vypracovávají nějaké zprávy o prosazování rovných 

příležitostí. Na tento dotaz respondenti zpravidla krčili rameny a odpovídali: „Nevím.“ či 

„Neviděl jsem.“ Pan ředitel mi v návaznosti na předchozí výpověď vypracovávání zpráv 

na toto téma vyvrátil: „To právě tím pádem ne“ (RM5).

Je zarážející, že respondenti/respondentky již v předchozích otázkách úřad 

automaticky prezentují jako bezproblémový a na dobré úrovni, co se rovných příležitostí 

týče, přitom ale ani nic nevědí o tom, zda a jak funguje agenda rovných příležitostí na 

krajském úřadě. Nabízí se otázka, o co své výpovědi opírají, když prosazování rovných 

příležitostí na úřadě není nijak vyhodnocováno. Ale celkově tento rozpor naznačuje, že 

genderová problematika je v rámci úřadu okrajovou záležitostí, pokud je vůbec 

tematizována, což potvrzují následující zjištění.

Promítání prosazování rovnosti žen a mužů do agendy kraje

Česká vláda hovoří o prosazování rovnosti mužů a žen jako o jedné ze svých priorit. 

Proto bylo důležité od dotazovaných zjistit, zda a jak se tato priorita do agendy 

zkoumaného kraje promítá.

Hned během prvních reakcí na toto téma bylo patrné, že v rámci agendy kraje rovné 

příležitosti příliš vysokou prioritu nemají. Odpovědi respondentů/tek byly převážně 

zaskočené a negativní: „Na agendu, kterou zajišťuje náš odbor, jak v přenesené 

působnosti, tak v samostatné působnosti, nevím, jak by se vláda měla v tomto směru 

projevovat“ (RM1). „V podstatě bych řekl, že se do agendy kraje ani nijak nepromítá nebo 

jsem si toho nějak nevšiml“ (RM6). Případně vyhýbavé: „Já zase můžu odpovědět jenom 

za oblast samosprávy, a to je otázka té demokracie a těch kandidátských listin. My tady 

v tomto případě nemůžeme vymýšlet jiný postup“ (RŽ2). Ve snaze napravit neexistenci 

prosazování rovných příležitostí v dané agendě a svoji nevědomost pak dotazovaní

zpravidla neurčitě přitakávali: „Do agendy kraje? No tak to nevím“ (RŽ3).

I v tomto případě z výpovědí vyplývá, že dotazovaní muži a ženy o prosazování 



75

rovnosti žen a mužů na krajském úřadě nic moc nevědí. Z toho důvodu lze předpokládat, 

že se vládní priorita do agendy kraje opravdu příliš nepromítá. 

Podpora ze strany státní správy v prosazování RP

Předmětem rozhovoru bylo i to, zda státní správa nějakým způsobem podporuje 

prosazování rovných příležitostí jak na úřadě, tak v rámci celého kraje. Dotazovaní 

zpravidla o ničem takovém nevěděli, odpovídali negativně, ne přímo na položenou otázku 

či vyhýbavě: „Tak já tedy o žádných iniciativách nic nevím, ehm, nějak se tím do - do 

hloubky moc nezabývám“ (RM6). „O ničem nevím“ (RŽ1). „Tak zkušenost s podporou ze 

státní správy žádnou nemám, takže odhaduji, že se v této záležitosti příliš neangažuje“ 

(RŽ3).

Respondent RM3 poskytl sice obsáhlejší výpověď, ve které v podstatě souhlasí 

s předchozími názory, ale zároveň ukazuje své pojetí prosazování rovných příležitostí, 

které vztahuje pouze na personální záležitosti a obsazení pracovních míst muži a ženami:

Tady je ta otázka, jak my tady máme ty nadřazené správní úřady. Oni se o nás až tak nestarají, jestli 

tady určité funkce vykonávají muži nebo ženy, oni se starají hlavně o to, aby ta správa byla 

vykonávána řádně a v souladu, protože tady je periodická kontrola, každé dva roky, jak vykonáváme 

státní správu. A nikde tam není bodíček o personálním obsazení muži – ženy. Asi to nechce ta vláda, 

každý rok je ministerstvem vydávána nějaká zpráva, nějaký souhrn, ale zmínka tam není, tak nevím, 

jestli to ta vláda má jako prioritu. (RM3)

Respondentka RŽ3 pojala otázku velmi obecně, až se poněkud odchýlila od tématu. 

Dotazovaná měla v níže uvedeném pravdu, ale nijak nespecifikovala, co je konkrétně 

v případě umožnění rodičovských dovolených oběma rodičům, školek a možného 

přivýdělku zásluhou podpory státní správy. Nezmínila ani žádnou vazbu na kraj nebo na 

krajský úřad:

No tak my už jsme na toto téma hovořili, znovu musím připomenout tu úlohu ženy matky, která 

způsobuje určité vykolejení z toho pracovního procesu, že zde byl velký pokrok, stát je v této době 

matkám velmi nakloněn tím, že je možno dávat dítě do školky, může na mateřské zůstat i druhý rodič. 

Zároveň ženy přicházejí na to, že zůstat 4 roky doma, že to je velmi dlouhá doba, že jim utíkají 

znalosti, jazyky a samy vyhledávají různé aktivity. Ty možnosti bych řekla, že jsou rok od roku jiné a 

větší. (RŽ3)
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Poměrně vyhýbavě odpověděla následující respondentka, dle jejích informací 

ministerstvo financí podporuje různé oblasti, ale prosazování rovných příležitostí mezi 

nimi nefiguruje. To ostatně potvrzuje i dokument Návrh programu rozvoje kraje 2007-

2013.

Tohle určitě není funkce krajů, protože my dostáváme peníze přídělem z té státní kasy a zvláštní 

finanční pomoc na tuhle problematiku, to zase nemáme. Chodí z ministerstva financí nějaké částky na 

prevenci, prevenci kriminality, ale to jsou peníze, které jsou spíš směřovány do škol. Ale že by kraj 

přímo dostával nějaké volné finance, tak to ne. (RŽ2)

Zohledňování rovných příležitostí žen a mužů ve strategickém plánu kraje 

I tato otázka působila dotazovaným problémy, často ani nevěděli, kam otázka míří. 

Zpravidla se objevoval předpoklad, že zohledněny budou, ale nikdo nebyl s to uvést 

konkrétní příklad. Opět se zde projevovala snaha odbíhat od tématu:

Tak na tuhle otázku bych aplikoval to, co už jsem Vám říkal předtím. Neměl bych to také komentovat, 

protože jsem loajální úředník, ale v programu rozvoje kraje si nejsem jist, jestli se to zmiňuje. Možná 

dobrá připomínka – zmíníme to v programu kraje. Plán rozvoje lidských zdrojů jsem, abych se 

přiznal, nestudoval konkrétně a přesně, abych vám na tohle dovedl odpovědět. Nevím, ale 

předpokládám a doufám, že to tam bude. (RM4)

Po prvotní snaze vyhnout se odpovědi dotazovaný úředník přece jen poskytuje 

výpověď. Byť přiznává svoji neznalost koncepčních dokumentů, překvapivě přichází 

s pozitivně naladěným návrhem, a to předpokládanou absenci rovných příležitostí do 

programu zapracovat. 

Následující respondent si je vědom toho, že Evropská unie o prosazování rovných 

příležitostí usiluje, přiznává však, že se do agendy jeho odboru toto téma nijak nepromítá. 

Bohužel ani on nepovažuje danou problematiku za prioritu: „Tak pokud budu mluvit za 

svůj odbor, já marně vzpomínám, jestli jsme někdy dostali nějaký pokyn nebo nějaký 

doporučení. […] V zákoně o úřednících nic takového není. Samozřejmě Evropská unie to 

má za jeden z cílů, rovné příležitosti, ale jak říkám, u nás to ale takhle neberu, my tady 

máme i jiné starosti než rovné příležitosti“ (RM2).

Některé odpovědi mají až ironický charakter. Z této zároveň ani nevyplývá, zda 

respondent otázku správně pochopil. Má sice nějaké povědomí o „ženských“ a 
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„mužských“ povoláních, je si zřejmě vědom, že na úřadě je v tomto ohledu cosi 

v nepořádku. Ale k vlivu státu v prosazování rovných příležitostí na agendu kraje se v 

podstatě nevyjádřil: „Jak, jak, jak tuto prioritu chce vláda prosazovat? Máme tady 

například jen matrikářky, žádné matrikáře. Je to teda jakoby jen ženské povolání. Ale co 

s tím chce ústřední správní úřad, kterým je Ministerstvo vnitra, udělat“ (RM7)?

Respondent RM5 se od původní otázky poněkud odchýlil:

Já bych řekl, že vůbec. […] Spíš si myslím, že velký vliv má na to, že jsou momentálně ve vládě České 

republiky tři ministryně, to je asi historicky u nás poprvé.15 A to je určitý velký posun dopředu. A jinak 

si myslím, že tahleta genderová agenda, ehm, většinou těm politikům slouží spíše k nějakému 

zviditelnění se před voliči a získání voličů, kteří na to slyší. […](RM5)

Zde respondent RM5 vyjadřuje hned dva zvláštní názory na vliv státu nebo spíše politiků 

na prosazování rovných příležitostí (i když ne přímo na agendu kraje, opět došlo 

k odchýlení od tématu). Pozitivně hodnotí vyšší zastoupení žen v politice oproti předešlým 

rokům. Zároveň ale odsuzuje případnou snahu politiků o prosazování rovných příležitostí a 

považuje to za trik volební kampaně.

Respondentka RŽ2 je na tom o něco lépe, dalo by se dokonce říci, že uplatňovala 

některé zásady genderového rozpočtování:

Já třeba mohu říct – protože my děláme grantové programy a žadatelé si u nás podávají žádosti a my 

jim přidělujeme finanční příspěvky v rámci grantové politiky […] Ehm já osobně se snažím, aby tam 

třeba bylo, byly možnosti třeba v oblasti toho sportu, abychom přidělovali nejenom na fotbal, ale i 

třeba na - na opravy těch tělocvičen a gymnastických hal a podobně, to znamená, aby tam bylo 

zastoupeno i využití pro ženy, pro děti a tak dále. (RŽ2)

Pouze jedna respondentka odpověděla na tuto otázku a na doplňující dotaz, zda 

existují nějaké specifické plány či programy v této oblasti, kladně. Jedná se o respondentku 

RŽ1, u které už jsem se zmínila o výrazně vyšší míře informovanosti ve srovnání 

s ostatními respondenty/respondentkami: „No tak do agendy určitě ano, že je teda v těch 

koncepčních materiálech, v těch zásadních materiálech krajských je mainstreaming 

genderu integrovaný. Jinak to teda nijak zvlášť necítím“ (RŽ1).

Jak je patrné už z analýzy dokumentů, v některých dokumentech problematika 

rovných příležitostí částečně zmíněna je. Dotazovaná v tomto případě hovoří v množném 

                                                
15 V době, kdy byl rozhovor realizován (duben 2007), byly ve vládě 3 ministryně.
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čísle, ale je třeba uvést na pravou míru, že daná problematika je ve skutečnosti zmíněna jen 

v jednom koncepčním materiálu kraje, a to v Návrhu programu rozvoje kraje 2007-2013, a 

to poměrně úzce. (více podkapitola 4.2.4) Toto téma se ještě sice objevuje v dokumentu 

Národní akční plán sociálního začleňování 2004-2006, nejedná se ale přímo o koncepční 

materiál kraje, nýbrž o dokument národní, jak je patrné z názvu. Je však dostupný 

prostřednictvím webových stránek kraje. Respondentka zároveň přiznává, že v praxi 

prosazování rovných příležitostí v rámci kraje nezaznamenává. 

Ještě jsem zeptala, jaké koncepční materiály má respondentka na mysli. Po 

konkretizaci výpovědi respondentky RŽ1 zjistíme, že má na mysli následující dokumenty:

„No myslím ten akční plán rozvoje kraje a koncepční materiály tohohle druhu, různý 

odborový strategie a podobně“ (RŽ1).

Docházím k tomu, že domnělá znalost koncepčních materiálů bude spíše jakýmsi 

tušením o jejich obsahu. Jak je již zmíněno výše, akční plán vůbec genderovou 

problematiku nezohledňuje, navíc jak vyplývá z výpovědí ostatních dotazovaných, 

neexistují žádné odborové strategie, které by se tomuto tématu věnovaly. 

Zohledňování genderové problematiky při sestavování rozpočtů

Dalším diskutovaným tématem je zohledňování genderové problematiky při 

sestavování rozpočtů. K tomu se ale málokterý/á respondent/respondentka vůbec dokázal/a 

vyjádřit. Většinou odpověděli jak muži, tak ženy: „Nevím.“ nebo mlčeli, někteří 

odkazovali na jiné „kompetentnější“ osoby. Jedna z mála odpovědí se mi dostala od 

respondenta RM4:

Téhle otázce přesně nerozumím. Je schválen nějaký rozpočet, který je dán. A dělá se to tak, že ten 

rozpočet připravují různé odbory a snaží se splnit úkoly, které jsou jim dány. Takže my připravíme ty 

dokumenty, ty pak jsou projednány zastupitelstvem a následně schváleny či neschváleny. Ale jestli se 

tam jako řekne, tak tahle položka je speciálně na tuhle problematiku, tak to si myslím, že ne. (RM4)

Respondent připustil, že otázce přesně nerozumí. Možná tomu bylo tak i v jiných 

případech, kde se dotazovaní nevyjádřili. Už samo nepochopení otázky naznačuje, že je 

možné, že se respondent setkává s problémem poprvé a jeho odpověď pravděpodobně 

nebude pozitivní.To se ve výpovědi následně potvrdilo: „To pravděpodobně ano, určitě to 

bude zmíněno v plánu rozvoje lidských zdrojů, ano, tam se o tom píše, ale nic bližšího ehm, 

o tom nevím“ (RM6).
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Přímo dokument pod názvem „Plán rozvoje lidských zdrojů“ KÚ nevydal, což 

dokazuje, že dotazovaný není přesně informován a spíše vyjadřuje svou domněnku. 

Myšlenému dokumentu se nejvíce přibližuje již výše diskutovaný Návrh programu rozvoje 

kraje, ve kterém je sice řeč o financování a rozpočtech, nikoli však o zohledňování politiky 

rovných příležitostí při jejich sestavování. 

Respondentka RŽ2 odpovídala k tomuto tématu již výše na otázku, jak úřad 

zohledňuje rovné příležitosti žen a mužů ve strategickém plánu kraje. Dle její výpovědi 

úřad uplatňuje zásady genderového rozpočtování při přidělování finančních příspěvků 

v rámci grantové politiky, konkrétně hovoří o podpoře aktivit mužů i žen:

Já třeba mohu říct – protože my děláme grantové programy a žadatelé si u nás podávají žádosti a my 

jim přidělujeme finanční příspěvky v rámci grantové politiky […] Ehm já osobně se snažím, aby tam 

třeba bylo, byly možnosti třeba v oblasti toho sportu, abychom přidělovali nejenom na fotbal, ale i 

třeba na - na opravy těch tělocvičen a gymnastických hal a podobně, to znamená, aby tam bylo 

zastoupeno i využití pro ženy, pro děti a tak dále. (RŽ2)

Povědomí o sestavování rozpočtů v rámci krajského úřadu je velmi nízké, neboť 

většina respondentů/respondentek nedokázala k tématu podat žádnou informaci. Nelze říci, 

že by v daném směru vynikali spíše pracovníci či pracovnice, protože se vyjádřil/a od 

každého pohlaví pouze jeden/jedna zástupce/zástupkyně.

Shromažďování statistik relevantních problematice RP

Kromě rozpočtů mne zajímalo i to, zda úřad shromažďuje statistiky relevantní tématu 

rovných příležitostí. V tomto případě se dotazovaní v podstatě ve svých odpovědích shodli 

v jednom, a to, že statistiky nejsou náplní jejich odboru či oddělení: „Tak v našem odboru 

žádnou takovou statistiku neděláme, teda která by se nějak týkala rovných příležitostí, ale 

to je dáno náplní našeho odboru. My s tímhletím v podstatě nemáme nic společného 

[Odbor grantů a evropské integrace] […]“ (RM2). „Tak - statistiky nevím, jestli 

shromažďujeme. Zase - odbor sociální, zdravotní školský by mohl. Ale nevím“ [Odbor

regionálního rozvoje] (RM4). „To se zeptejte spíš jiných vedoucích odborů“  [Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví] (RŽ1). „Statistiky? Asi ne. My tady v rámci našeho 

oddělení sice statistiky vedeme, ale žádné nesouvisí se zastoupením mužů a žen“ [Oddělení 

auditu a kontroly] (RŽ3).
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Z výše uvedených výroků je patrné, jak dotazovaní odpovědnost za statistiky 

přehazují jeden na druhého a v podstatě nemají jasnou představu o tom, zda a kdo se 

tomuto v rámci úřadu opravdu věnuje. Tato skutečnost i už diskutovaný dokument Fakta a 

čísla nasvědčují, že se statistikám relevantním rovným příležitostem explicitně nikdo 

nevěnuje: „[…] Myslím, že možná personální oddělení si dělá nějakou takovouhle 

statistiku, nebo určitě mají statistiku, kolik tady pracuje mužů a žen, to asi jo, kolik mužů je 

v řídících funkcích, kolik žen v řídících funkcích. Ale já, já jsem ji neviděl a ani jsem 

netoužil teda po tom nějak pátrat“ (RM2).

Posledním záchytným bodem se jevilo být personální oddělení, na které 

respondenti/respondentky odkazovali nejčastěji nebo se domnívali, že jsou statistiky právě 

jeho úkolem. Když jsem se statistikami týkajícími se rovných příležitostí neuspěla ani na 

oddělení auditu a kontroly, rozhodla jsem se zeptat přímo na personálním oddělení. 

Bohužel i zde byla odpověď neuspokojivá. 

Důležitá je však poznámka respondenta, že jsou sice schopni jakoukoli statistiku ze 

stávajících statistik zpracovat, ale nikdo to dosud nevyžadoval. Chyba tedy nebude jen na 

personálním oddělení nebo na jiném odboru, ale v tom, že provádění statistik relevantních 

této problematice nikdo nenařídil. To je poněkud v rozporu s Prioritami a postupy vlády, 

neboť skutečnost dokládá, že se zřejmě nejedná o prioritu.

Tak různé statistiky a sledování tady samozřejmě vedeme, to ano, ale ne přímo relevantní rovným 

příležitostem. Spíš takové statistiky, jaké se od nás vyžadují, jako fluktuace na různých pozicích a 

odděleních, růst mezd a tak. V podstatě na vyžádání bychom mohli zpracovat jakoukoli statistiku, ale 

tohle od nás zatím nikdo nepožadoval.“[Personální oddělení] (RM7)

Fakt, že se v rámci úřadu takovými aktivitami jako je zohledňování rovných 

příležitostí při sestavování rozpočtů, shromažďování statistik relevantních RP či provádění 

výzkumů v této oblasti explicitně nikdo nevěnuje, je naopak v rozporu s Twinningovým 

projektem (MPSV, 2005b), ve kterém bylo doporučeno jmenovat na každém úřadě jednu 

kompetentní osobu, která by se danou agendou zabývala. 

Výzkumy v oblasti rovných příležitostí

Mimo statistik jsem se respondentů a respondentek tázala, zda se v rámci kraje 

provádějí či financují nějaké výzkumy, které by se týkaly prosazování rovných příležitostí.
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O výzkumech jsem se mnoho nedozvěděla, dotazovaní zpravidla neměli tušení nebo 

byly jejich odpovědi vyhýbavé stejně jako u jiných otázek, v jejichž případě si nebyli 

svými znalostmi příliš jistí. Jako příklad poslouží následující odpovědi: „To je nad rámec 

mé působnosti“ (RM3). „Pokud to nedělají ty dva odbory –sociálně zdravotní a školský, 

tak si nejsem vědom. My jako regionální rozvoj ne. Možná bysme měli, nevím, ale ne, zatím 

ne“ (RM4).

Za zmínku však stojí i informace od respondentky RŽ1, která blíže specifikovala 

situaci v dané oblasti:

Ehm ne. Výzkumy ne. To se tady v rámci odboru pokusili [zaměstnanci odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví] dát dohromady takový nějaký mini výzkum, vzhledem k tomu, že jsme kraj se značným 

podílem toho venkovského obyvatelstva, tedy i žen žijících na venkově, tak jsme chtěli zmapovat tu 

zátěž venkovských žen, kterou zvládají pro potřeby té rodiny, ale to vůbec nemělo nějakej ohlas. Takže 

už jsme to ani neopakovali, ani jsme to nějak zvlášť potom už neprosazovali. Ono vytvořit nějakou tu 

skupinu, která by se utvořila třeba kolem nějakého sociologického průzkumu, kterej by ale nebyl 

finanční zátěží pro kraj, tak to se nepodařilo. Takže jsme od toho upustili. (RŽ1)

Za pozitivní považuji to, že pracovníci odboru přišli s návrhem provést takový 

výzkum. Zajímavý je pak vývoj této výpovědi. Nejprve se dozvídáme, že akce neměla 

žádný ohlas. Chtěla jsem se tedy zeptat, z které strany byl daný ohlas postrádán, zda ze 

strany pracovníků či ze strany veřejnosti, respektive ze strany venkovských žen. Mezitím 

ale respondentka sama prozradila, že výzkum v podstatě neztroskotal ani tak na nízkém 

ohlasu, jako spíše na nedostatečné finanční podpoře kraje.

4.3.4. Spolupráce s ženskými neziskovými organizacemi

Na téma ženských neziskových organizací zněla nejčastější odpověď od respondentů 

i respondentek „Nevím“ či „Ne“. Důvod, proč tomu tak je, zčásti popsala respondentka 

RŽ1. Jednak se odvolávala na problém financování, který už byl zmíněn výše, jednak na 

problém personálního zajištění, neboť krajský úřad nemá pracovníky, kteří by se této 

agendě věnovali. Kromě toho dotazovaná zmiňuje i nízkou podporu ze strany státu. 

Vzhledem k dané skutečnosti krajský úřad se žádnými ženskými neziskovými 

organizacemi údajně nespolupracuje: „No bohužel Český červený kříž tady má pobočku, 

ale vzhledem teda k financování, vzhledem teda k personálnímu zajištění nelze ani nijak 
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zvlášť je oslovovat. Vím, že ani nějaká zvláštní iniciativa v rámci republiky, že se moc 

neprojevujou. Jiný další organizace, které by byly zaměřeny na tuhle problematiku, tady 

nejsou […] (RŽ1).

Výpověď následujícího respondenta se zpočátku jevila velmi pozitivně. Během jejího 

pokračování však zjistíme, že respondent pravděpodobně přeslechl v otázce slůvko 

„ženské“ a tím pádem v podstatě nereaguje na položenou otázku. Jeho domněnku o 

spolupráci Odboru sociálního a zdravotního s NNO už vyvrátila respondentka RŽ1.

Tak určitě. Vlastně každý odbor má svou neziskovou sféru a s ní spolupracuje. Tak my třeba máme na 

starosti mimo jiné energetiku [Odbor regionálního rozvoje], takže spolupracujeme s Kalou, asi Kala 

se to jmenuje, tak s Energy centrem. Odbor sociální a zdravotní zase spolupracuje s těma svýma 

organizacemi, ale které to jsou, to nevím. (RM4)

Poněkud vyhýbavě reagovala dotazovaná RŽ2, která se za sebe i kraj od 

odpovědnosti za spolupráci se ženskými neziskovými organizacemi distancovala. Podle ní 

je iniciativa spíše na straně NNO, neboť ty se mají hlásit k vyhlašovaným programům.

My jako kraj nemůžeme preferovat spolupráci s některými organizacemi. Ten grant je vyhlášen 

veřejně, že jo, ti žadatelé se mohou hlásit. My jediné,co můžeme ovlivnit, je nastavení těch programů, 

které se budou vyhlašovat, takže – ehm - máme třeba program podpory práce s dětmi a mládeží […], 

to je určitě to, kde se ženy a ženské organizace mohou - mohou zapojit. (RŽ2)

Povědomí o projektu v rámci iniciativy EQUAL a neziskové organizaci Gender 

Studies

Při průzkumu, jaké je mezi dotazovanými povědomí o projektu v rámci iniciativy 

EQUAL a neziskové organizaci Gender Studies jsem zjistila, že téměř žádné. Jako u řady 

jiných otázek respondenti/ky odpověděli/y záporně či nevěděli/y: „Nemám“ (RM3). „O 

tom tedy ani nic nevím“ (RM6). „Možná mi něco přišlo poštou nebo e-mailem, něco mi to 

říká, ale nějaké bližší kontakty jsme zatím tedy nenavázali“ (RŽ2).

Překvapivá byla informace od respondentky RŽ3, která neziskové organizace 

obvinila ze zneužívání finančních prostředků. Blíže tento problém nespecifikovala: „Tak 

to nevím. Ale my tady máme poměrně špatné zkušenosti s neziskovými organizacemi, 

protože některé zneužívají finanční prostředky“  (RŽ3).
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Pouze jedna respondentka byla v obraze, a to co se týče neziskové organizace 

Gender Studies, neboť je před časem sama iniciativně oslovila za účelem uspořádání 

semináře na téma genderové problematiky (jak je dále diskutováno v následující kapitole):

„No to bylo tedy na naši žádost, když jsme Gender Studies oslovili, zda-li by pro nás 

neudělali v rámci toho našeho kraje nějaký seminář nebo besedu o problému gender, tak 

jako nám teda vyhověli“ (RŽ1).

Z výše uvedeného vyplývá, že povědomí o daném projektu je až na jednu výjimku 

mizivé, stejně jako o spolupráci s neziskovým sektorem či o promítání prosazování 

rovnosti žen a muž do agendy kraje. Pracovníci/pracovnice zjevně nejsou dostatečně 

informováni.

Vzdělávání v problematice rovných příležitostí v rámci KÚ

Zeptala jsem se, zda probíhají v rámci instituce nějaká školení v problematice 

rovných příležitostí mužů a žen. Odpovědi, které jsem dostala, byly vskutku velice 

rozdílné, skoro jako by respondenti/respondentky ani nebyli z jednoho úřadu. Část 

dotazovaných popřela, že by se jakákoli školení na tuto tématiku organizovala nebo si 

odpovědí nebyli příliš jistí: „Jako pro tuto instituci, zaměstnance, asi ne“ (RM3). „V 

současnosti tuto tématiku žádné školení neobsahuje, ale do budoucna bychom to určitě 

mohli zmínit“ (RM1).

I když se školení údajně nepořádají, respondent alespoň projevil zájem tuto 

skutečnost v budoucnu změnit. Od dalšího respondenta jsem se dozvěděla něco trošku 

jiného, a to, že se přece jen na téma rovných příležitostí určitá školení pořádají:

Že by přímo takhle se to jmenovalo, to si nejsem jistý, myslím si, že ne a školení – vedoucí úředníci 

mají povinnost splnit nějaké školení a v rámci toho je jako by řada modulů, kterými musí projít, a 

v jednom z těch modulů, co si tak pamatuju, jsem to absolvoval nedávno, je tohle zmíněno. Bylo to 

zmíněno v části - prostě jako by etiky, v části řízení a managementu, takže v těhle dvou bodech to bylo 

zmíněno, byla na to narážka, ale že by to byl jako jeden speciální bod, tak to ne. (RM4)

Zajímalo mě nejen, jaké informace toto školení obsahovalo, ale i kolik času bylo 

dané problematice věnováno. Po prvotním pozitivním záblesku jsem však zjistila, že 

rovným příležitostem bylo věnováno jen minimum času: „Tak to ani ne, to se tak nedá 
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říct, každý den tam byla jiná aktivita, ale tohle byla jen součást etiky, tak deset minut“

(RM4).

Zásadní informaci mi sdělila respondentka RŽ1, a to, že v rámci úřadu bylo před 

časem pořádáno školení týkající se rovných příležitostí:

No jo. No a jednou jsme teda měli iniciativně snahu udělat seminář k problematice rovných 

příležitostí pro pracovníky a úředníky obecních úřadů s rozšířenou působností, neziskový organizace, 

pracovníky krajského úřadu, ale to dopadlo teda velice špatně. A důvody byly pro mě jako i v tom, že 

si myslím, že gender tady v té oblasti osvěty zastává furt stejný klišé a je pořád na stejný úrovni, to, co 

jsem slyšela před dvěma lety jsem pak slyšela za dva roky znovu, a to mě teda jako dost zklamalo.

(RŽ1)

Dotázala jsem se, kdo daný seminář organizoval. Po delším ujasňování jsem se 

dozvěděla, že gender, tedy pravděpodobně Gender Studies.16 Zajímalo mě, zda se takovéto 

školení opakovalo nebo se pořádalo v určitých intervalech. Respondentka však vyslovila 

k uvedenému školení poměrně kritický názor, neboť se nesetkalo s velkým ohlasem: „No 

jednou, pak už se to totiž vzhledem k nízký účasti a zájmu neopakovalo. Ten zájem byl 

skutečně minimální a nebylo to vůbec podnětný“ (RŽ1).

Další respondent mi poskytl opět novou informaci. Přestože se níže zmíněného 

setkání se zástupkyní z EU údajně zúčastnili všichni vedoucí odborů, ostatní tuto 

skutečnost vůbec neuvedli. Respondent si bohužel nevzpomínal na podrobnosti ohledně 

dané akce:

Třeba tady jsme měli - je to asi dva nebo tři roky - byla tady na návštěvě nějaká pani z Evropský unie, 

která se tadytou problematikou zaobírá, hovořila tady na tohle téma s vedoucími odborů, ptala se jich 

na různé otázky na téma rovné příležitosti a ona ty jejich odpovědi pak překroutila takovým 

způsobem, že jsme se nejdřív domnívali, jak jsme tu informovaní, ale pak jsme zjistili, že jsme na tom 

snad nejhůř z celý unie. […] Úplně náhodně, už je to 4 roky , ale už si nevzpomenu, jestli to bylo z její 

iniciativy nebo jestli to bylo v rámci nějakého projektu, ani jsem pak z toho žádnej dokument nebo 

zprávu neviděl. […] Máme vstupní vzdělávání, to jsem absolvoval před 4 lety, tam jsme to neprobírali. 

Teď jeho náplň, jestli se nějakým způsobem změnila, to nevím. (RM2) 

                                                
16 Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, 
konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.
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Tady dochází k rozporu s výpovědí respondenta RM4, který uvedl, že v rámci 

vstupního školení prosazování rovných příležitostí zmíněno je. Je však možné, že každý z 

respondentů absolvoval vstupní školení v jiném období a obsah školení se mezitím změnil. 

Respondent RM4 uvedl, že na úřadě působí krátce, zatímco RM4 absolvoval vstupní 

školení již před 4 lety. Z toho lze odvodit, že v poslední době byla tato problematika do 

agendy vstupního školení zahrnuta. Nikdo však (ani personální oddělení) tuto informaci 

nepotvrdil, spíše naopak.

Co se týče vzdělávání volených představitelů kraje, ti údajně žádným seminářem na 

dané téma neprochází. Respondentka navíc svým smíchem tuto záležitost poněkud 

zlehčovala a školení v problematice RP v podstatě nepovažovala za nutné, neboť si řadu 

informací prý zjišťuje aktivně sama:

Samozřejmě radní se v rámci svých resortů zúčastňují spousty akcí, ale kdo a jak, aby bylo přímo 

nějak organizováno, třeba od pana hejtmana, to určitě ne (smích), protože my jako politici jsme 

zodpovědní jednak za resorty, ale jednak musíme mít takový nějaký všeobecný přehled a záleží na nás, 

jak si to získávání informací organizujeme. Někteří mají porady, prezentace, někteří, že jo, odebíráme 

spoustu časopisů, spolupracujeme s vedoucími odborů,  takže v rámci porad a řešení takových těch 

běžných problémů jsme třeba upozorněni na určitou problematiku, na určitý seminář a podobně. […] 

(RŽ2)

Jak je patrné, výpovědi respondentů se jedna od druhé poměrně dost liší. Ne však 

v závislosti na tom, zda odpovídá muž nebo žena. Bohužel většina z dotazovaných ani 

nepokládají vzdělávání na téma rovných příležitostí za potřebné a zásadní. Přitom se ale 

během rozhovorů všichni shodují, že obecné povědomí o této problematice je velmi nízké 

a kritizují vládu za nedostatečné informování veřejnosti a úředníků ve státní správě 

především. Navíc o nízkém povědomí o problematice RP svědčí i neschopnost většiny 

dotazovaných vysvětlit klíčové pojmy (viz podkapitola 4.3.1 apod.) Zároveň si 

neuvědomují, že takovéto semináře by informovanost o diskutované problematice mohli 

zvýšit a situaci tak zlepšit. 

4.3.5. Osobní zkušenost s problematikou RP

Hodnocení existence problematiky rovných příležitostí na úřadě ovlivňuje 

subjektivní vnímání problematiky rovnosti mužů a žen, které závisí na osobní zkušenosti 
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s touto problematikou. Většina dotazovaných uvedla, že se s genderovou problematikou na 

úřadě zatím vůbec nesetkala ani osobně, ani neslyšela o jiném případu. Pravděpodobně i to 

je důvodem, proč dotazovaní zpravidla výskyt takových problémů na úřadě popírají. 

Z rozhovorů se tak sexuální obtěžování na zkoumaném krajském úřadě jeví jako 

neobvyklý fenomén.

Jestliže platí teorie, že je možná míra výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti 

závislá na míře kontaktu mezi muži a ženami na úřadě (Gruber; citováno v Renzetti a 

Curran, 2005), tak by se dalo předpokládat, že na pracovišti, kde převládají ženy jak na 

řadových, tak na vedoucích pozicích, je výskyt sexuálního obtěžování méně častý, než tam, 

kde převažují muži. Na zkoumaném úřadě dominují mezi zaměstnanci/zaměstnankyněmi 

ženy, nikoli však v řídících funkcích. Zároveň je nutné si uvědomit, že ne všichni dokáží 

své zkušenosti v tak diskrétní oblasti přiznat. To je důvod, proč se můžeme domnívat, že se 

chování, které lze považovat za sexuální obtěžování, na úřadě přece jen vyskytuje, i když 

to dotazovaní ve svých výpovědích popírají. Další příčinou může být i fakt, že každý 

klasifikuje sexuální obtěžování jinak. Hranice, kterou neinformovaní lidé považují za 

sexuální obtěžování, bývá zkreslená, neboť se dotazovaní často mylně domnívají, že 

sexuální obtěžování začíná až fyzickým kontaktem. Neuvědomují si přitom, že už 

nevhodné návrhy či vtipy se sexuálním podtextem náleží do kategorie sexuálního 

obtěžování (Renzetti a Curran, 2005).

Sexuální obtěžování

Téma sexuálního obtěžování vzbudilo zajímavé reakce. První otázka pátrala po 

existenci formálního mechanismu, který by tento problém řešil. V odpovědích se 

respondenti a respondentky v podstatě shodli, a to, že krajský úřad nedisponuje žádným 

konkrétním předpisem či jiným mechanismem, který by přímo toto téma řešil. Odvolávali 

se zpravidla na platnou legislativu ČR, zejména pak na Zákoník práce, který však 

v současné podobě neobsahuje příslušná ustanovení, neboť byl koncipován 

s předpokladem schválení antidiskriminačního zákona.17 „Čistě mechanismus pro tak 

konkrétní záležitost nikoli, ale obecně vycházíme ze zákoníku práce, samozřejmě a 

z pracovního řádu“ (RM7).

Je třeba ale zdůraznit, že dotazovaní nezapomínali poznamenat, že na „jejich“ úřadě 

se něco takového vůbec nevyskytuje, čímž v podstatě popírali existenci daného problému. 

                                                
17 Viz podkapitola 3.4.1
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Na můj přímý dotaz, zda se s něčím takovým během svého působení v dané instituci 

již setkali, reagovali všichni negativně:„Tak pokud by k něčemu takovému došlo, tak my 

jsme osobní oddělení od toho, abychom o takových věcech nešířili informace dále. Ale 

můžete být klidná, za tu dobu, co tady jsem, se tu nic takového neobjevilo. Nebo tedy 

alespoň si nikdo nestěžoval“ (RM7).

Zatímco ženy na dotaz, zda mají se sexuálním obtěžováním nějakou osobní 

zkušenost, rezolutně odpovídaly, že nikoli, muži měli tendenci toto téma zlehčovat. Otázce 

se smáli nebo dokonce i na toto téma vtipkovali: „Mě už tahle problematika poněkud míjí 

[smích] [dotazovaný se blížil důchodovému věku], takže se tím ani nezabývám, ale […]

neexistuje. Ba dokonce mám pocit, že se tady takové problémy ani nevyskytují. Ze 

zkušeností z předchozích let si myslím, že to tu nejiskří jako to jiskřívalo dříve a jinde“

(RM3). „Nesetkala jsem se tu s ničím takovým“ (RŽ3). Nebo například: „[smích] Tak toho 

jsem se bál, že to dojde i sem. Ehm, jestli na to máme směrnici, tak to nevím. Máme tady 

směrnice na leccos, ale tohle nevím. Nicméně předpokládám, že by se postupovalo v rámci 

platné legislativy. Možná, že to je schováno někde v organizačním řádu, ale že by na to 

byla přímo směrnice, to si myslím, že ne“ (RM 4).

Diskriminace/nerovné jednání na pracovišti

Jakoukoli osobní zkušenost s diskriminací nebo nerovným zacházením na tomto 

konkrétním úřadě dotazovaní a dotazované jednoznačně popřeli. Těžko říci, zda se 

s takovým jednáním opravdu vůbec nesetkali a pokud ano, z různých důvodů se to báli 

přiznat. Každopádně na otázku, zda měli s touto problematikou v rámci svého postu někdy 

co do činění nebo zda se setkali s diskriminací na pracovišti, zpravidla odpovídali 

následovně: „Ne, určitě ne“ (RM4). A poměrně jistě. „Doposud ne, nikdy. Nemám 

problém, říkám, protože jsme volení zástupci, funguje tady princip demokracie. Není 

problém“ (RŽ2). „To jsem se nesetkal. Na štěstí. Já jsem tady ve vedoucí pozici krátce, 

předtím jsem tu byl jako klasický referent, ale ani v té době jsem se s tím nesetkal“ (RM4).

„No tady určitě ne, to určitě ne. Ani jinde ne“ (RŽ1).

Respondenti ale i respondentky v podstatě existenci daného problému neodmítali jen 

na základě vlastní zkušenosti, ale odmítali ji absolutně v rámci celého úřadu. Někteří 

zužovali nerovné jednání pouze na personální sféru a oblast přijímání zaměstnanců, jak už 

bylo zmíněno výše: „Jak už jsem říkal, já s tím přijdu do styku jen v případě, že 

vypisujeme nějaké výběrové řízení, že přijímáme nějaké nové zaměstnance k nám na 
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oddělení […] (RM2). Jiní se pozastavovali nad tím, že by rovné příležitosti mohly 

představovat v naší společností nějaký problém: „Problematikou? S rovnými příležitostmi 

jsem nikdy neměl problémy. Nikdy jsem neměl problémy s tím, že na vedoucí pozici třeba 

byla žena a měla podřízené muže. Nikdy jsem neměl na pracovišti problémy s tím, že by se 

nějak vyhrotily vztahy mezi mužem a ženou […]“ (RM3).

Zajímavý názor vyjádřil respondent RM6, který se sice sám s diskriminací či 

nerovným jednáním nikdy nesetkal, ale dobře si uvědomuje riziko, které s sebou nese 

smíšené osazenstvo žen a mužů na jednom pracovišti. Ač nevědomky, přibližuje se tak 

výše uvedené Gruberově teorii: „Tak každý má asi co do činění, pokud jsou v kolektivu 

muži i ženy nebo pokud je osoba nadřízená jiného pohlaví. Ale sám jsem nikdy nějaký 

takový problém neměl“ (RM6).

Pouze jedna respondentka přiznala, že s diskriminací na pracovišti osobní zkušenost 

má, byť ne na současném postu, ale z předchozího zaměstnání. Jak se ale dané 

znevýhodnění projevovalo, nechtěla prozradit: „No, v předchozím zaměstnání jsem se 

osobně setkala s diskriminací na pracovišti kvůli dětem. Že jsem měla malé děti, tak mě 

znevýhodňovali“ (RŽ3).

Jak je tedy patrné z výše uvedených výpovědí, dotazovaní existenci problému 

nerovného jednání či diskriminace na pracovišti, a to konkrétně na tomto krajském úřadě 

absolutně odmítají. Nicméně je potřeba si uvědomit, že vzhledem k nedostatku povědomí o 

genderové problematice je pravděpodobné, že dotazovaní ani nevědí, o co se přesně jedná. 

Jejich výroky tak proto nemusí být směrodatné. Navíc absolutní popírání je podezřelé 

a jistota, se kterou tak činí, je dost zarážející. 

4.3.6. Historie a budoucnost rovných příležitostí na krajském úřadě

Historie prosazování této politiky v rámci instituce

Co se týče prosazování politiky RP na krajském úřadě, nemá smysl se příliš zabývat 

jeho historií, neboť jak postupně zjišťuji, tato záležitost se zde nachází na úplném počátku 

svého vývoje. Na dotaz, zda by respondentka RŽ1 mohla stručně popsat historii 

prosazování této politiky v rámci dané instituce, mi byla poskytnuta poněkud pesimistická 

odpověď: „No v rámci instituce to nemá historii, protože to nemá ani pokračování. Nemá 

to ani nějakou současnou podobu […]“ (RŽ1).

Další respondent RM6 se z odpovědi vyvlékl, neboť na úřadě pracuje údajně jen 

velmi krátce. Tudíž prý není kompetentní se k historii vyjádřit. Ostatní respondenti v tomto
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případě mlčeli nebo jsem se jich vzhledem k odpovědím na předchozí otázky ani 

neptala. O současném stavu prosazování politiky RP vypovídají už předchozí otázky a 

analýza dokumentů.

Budoucnost prosazování RP na krajském úřadě

Co se týká osobního názoru na budoucnost tématu rovnosti žen a mužů na úřadě, 

většina respondentů/respondentek sama navrhovala zlepšit současný stav, přičemž se 

opakovaly již zmíněné podněty jako například začlenění problematiky RP do Strategického 

plánu rozvoje kraje: „Nutnost vidím určitě v zahrnutí této problematiky do strategií 

rozvoje. Nicméně jsem na krajském úřadě 7 let a nikdy se to tu ještě neřešilo“ (RŽ3).

Další respondent navrhl zakotvit prosazování rovných příležitostí do předpisů 

platných na krajském úřadě, neboť obecně platí, že „co je psáno, to je dáno“. Jen tak lze 

docílit jisté vymahatelnosti: „Uf - pokud nikdo nevydá nějaký pokyn nebo instrukci nebo 

právní předpis, který bude nutit, ten krajský úřad, aby se tím zabýval, tak si myslím, že se 

tím zabývat nebude. Protože ta denní agenda a ty všechny věci jsou tak náročné, že pokud 

to nebude nějaká povinnost, tak se s tím nikdo zabývat nebude“ (RM5).

Pozitivní přístup projevil i následující respondent. Jak ale uvádí, každý občan může 

zmínit to, čím by se kraj měl zabývat. Znamená to ale, že se kraj zříká zodpovědnosti 

v otázkách, které nejsou zapracovány v programu rozvoje kraje, neboť tyto nebyly 

navrhnuty občany? „Tak určitě bychom mohli tuto problematiku nějak zapracovat do 

programu rozvoje kraje. My jeho návrh pro roky 2007-13 teďka dokončujeme s tím, že 

teďka půjde do veřejného připomínkového řízení. A tam může každý občan zmínit aktivity, 

které považuje za vhodné, abychom se jim věnovali“ (RM4).

Podobnou myšlenku vyjádřil i respondent RM7, který zároveň i uvedl možné 

podmínky pro vznik takového předpisu:

To bude záležet na tom, jestli tomu přijde nějaký impuls nebo ne. Zatím si tady nikdo na žádnou 

diskriminaci nebo jak už jsem řekl, sexuální obtěžování nestěžoval, tak asi dosud nebyl důvod tady 

tohle téma nějak rozmazávat. Věřím ale, že pokud by se tak stalo, tak s tím úřad něco rozhodně dělat 

bude. To potom věci zpravidla naberou obrátky. Takže na tom to asi záleží, aby k tomu byla nějaká 

motivace. (RM7)
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Dotazovaný popírá jakoukoli dosavadní existenci problému týkajícího se diskriminace či 

sexuálního obtěžování na úřadě. Jak říká ( i když trochu nejistě: „asi dosud nebyl důvod“), 

tak takový mechanismus, který by tomu zamezil, na úřadě zatím nebyl potřeba. Je zvláštní, 

že za motivaci považuje až výskyt takového problému. Proč se problémy řeší až tehdy, 

když se objeví a nikoli preventivně?

Následující dotazovaná hovoří o prioritách. Z výpovědi je patrné, že  priority určuje 

někdo jiný. Podle současného stavu rovné příležitosti evidentně touto prioritou nejsou. 

„Tak to je otázkou priorit, co zrovna je nebo bude tou danou prioritou“ (RŽ3).

Respondent RM2 zpochybňuje výskyt jakýchkoli problémů souvisejících 

s diskriminací či nerovným zacházením. Z tohoto důvodu zpochybňuje i budoucnost 

prosazování rovných příležitostí v rámci úřadu, neboť to nepovažuje za nutné: „Tak jak 

jsem říkal, já jsem se s žádným problémem nesetkal, co se týče rovných příležitostí, ani 

nemám informace o tom, že by s tím někdo měl problémy. Takže jestli se tady tenhle 

problém nevyskytuje, tak není důvod hovořit o jeho budoucnosti“ (RM2).

Pesimisticky vidí budoucnost prosazování rovných příležitostí respondentka RŽ1. 

Důvod, proč se danou problematikou v podstatě nikdo nezabývá, podle ní spočívá ve 

vytížení zaměstnanců jinými úkoly, kvůli kterým už nezbývá volná kapacita pro 

záležitosti, jakými jsou například rovné příležitosti.: „To já nemůžu vůbec posoudit. Ani o 

tom nepřemejšlím. Ale spíš jako negativně. Ono to totiž souvisí s tím, jaká je celková 

atmosféra a vytížení běžných úředníků, protože tam ta možnost toho, aby se dostali 

k tomuto tématu nějak blíž, je minimální až nemožná“ (RŽ1).

V tomto případě nelze říci, že by mezi dotazovanými došlo k celkové shodě. 

Přibližná polovina z nich zaujala k budoucnosti prosazování rovných příležitostí na 

krajském úřadě optimistické stanovisko, druhá polovina však takové aktivity nepovažuje 

za prioritní. 

Náměty ke zkoumání či případnému zlepšení v rámci RP na KÚ

Posledním tématem byly náměty ke zkoumání či případnému zlepšení v rámci 

rovných příležitostí na krajském úřadě. Jako v podstatě u všech otázek se objevily různé 

odpovědi, které lze zařadit do kategorií negativní: „Ne“ (RŽ3)., do kategorie „nevím“: 

„[…] Teda, já jsem o tom zas až tak nepřemejšlela. Abych řekla pravdu. Nevím, to mně 

zatím hlavou nějak neprocházelo“(RŽ1). a vyhýbavé, kdy respondenti/respondentky opět
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odkazovali na jiné kompetentní osoby, oddělení či odbory: „To byste asi měla lepší jít za 

někým z personálního oddělení a zeptat se tam. Z mého pohledu asi není, já přistupuji ke 

všem stejným způsobem“ (RM2).

Jako další kategorii lze tentokrát zařadit skupinu „inspirativní“, kdy dotazovaní 

zmiňovali různé návrhy. Tento respondent přišel s návrhem, který lze považovat za 

zajímavý, vtipný a ze života. V podstatě tím ale zlehčoval problematiku rovných 

příležitostí a neodpověděl přímo na to, na co byl tázán, neboť opomněl, že mělo jít o 

náměty ke zkoumání a zlepšení v rámci krajského úřadu, nikoli globálně v životě: „Námět 

bych měl. Fronty na WC, všude čekají dlouhé fronty jen ženy. Tam by se to mělo nějak 

upravit, aby na tom byla obě pohlaví stejně“ (RM3).

Následující odpověď vypovídá o tom, že si úředníci ani nejsou vědomi, jaký stav 

prosazování rovných příležitostí v kraji je. To je způsobeno tím, že tento stav nikdo 

nemonitoruje, nevypracovávají se žádné zprávy a nepořádají žádné semináře, kde by byli 

informováni, jak už bylo zjištěno výše. Překvapivá je informace, že v rámci úřadu jsou 

schopni to nějakým způsobem sledovat. Ale nedělají to. Proč?

No – to [smích]asi by stálo za to vědět, jaký je stav tohohle v našem kraj, to bysme pak rádi získali. 

Nejenom v rámci našeho úřadu, že jo. To ještě dokážeme nějakým způsobem monitorovat i 

potencionálně měnit nebo řešit, to asi není problém, ale ten stav v rámci kraje obecně, říct, že je to 

v takovém a takovém stavu a je třeba se tím zabývat. To si dovedu představit, že bychom to pak nějak 

řešili. (RM4)

Byť si respondent RM5 nebyl svou odpovědí příliš jistý, tak spíše nevědomky narazil 

na jádro problému, a to neexistenci antidiskriminačního zákona (zákona o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací), který sice letos 24. dubna 

předložila poslanecká sněmovna ke schválení, prezident jej však v květnu vetoval. A to i 

přesto, že to je požadavek EU (Prezident, 2008). Požadavek dotazovaného je tedy 

jednoznačně oprávněný: „No já nevím, jestli není nějaký zákon o rovných příležitostech, 

abych tady neříkal nějaké bludy, ale to by určitě mělo být“ (RM5).

Překvapivý podnět dal tento respondent. Navrhl zkoumat právě odlišnost mezi platy 

mužů a žen, přestože se ve svých výpovědích všichni dotazovaní shodovali, že úřad je 

genderově neutrální, přistupuje ke všem zaměstnancům naprosto stejně a nedělá mezi nimi 
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žádné rozdíly.  Dokonce jeden respondent podal informaci, že se platy v rámci úřadu řídí 

dle tabulkových tříd, tudíž nemůže dojít k rozdílům. Je tomu ale skutečně tak? „Asi ty 

platy mužů žen“ (RM6).

Dotazovaná představila svůj návrh v oblasti sladění pracovní sféry a rodinného 

života. V dané věci je potřeba podniknout určité kroky, aby došlo k harmonizaci těchto 

dvou oblastí. Jen je třeba zmínit, že respondentka byla tázána na náměty ke zlepšení RP 

v rámci krajského úřadu, zatímco její odpověď byla spíše obecného charakteru. Jistě by 

bylo vhodné tento návrh aplikovat i na KÚ. Tam by však mohli nejen stát či úřad práce, ale 

i právě kraj či krajský úřad vyvinout nějakou iniciativu k zajištění podpory pracujících 

matek:

Asi nějakou pomoc těm maminkám, které třeba nemají v místě bydliště tu babičku nebo někoho, kdo by 

jim pohlídal a třeba mají zaměstnání na vícesměnný provoz, tak nějakou pomoc jim, to je taková výzva 

pro ty zaměstnavatele nebo možná pro úřady práce a stát, aby nějak ty zaměstnavatele zvýhodnil a 

zajistil nějakou pomoc těmhle maminkám. (RŽ2)

Přestože analýza dosud odhalila mnoho nedostatků,které by bylo záhodno odstranit a 

situaci tak zlepšit, náměty vyslovili jen někteří z dotazovaných. To svědčí o tom, že si 

mnozí z nich dané nedostatky vůbec neuvědomují. Příčinou může být právě nedokonalá 

orientace pracovníků/pracovnic v genderové problematice.

Protože se velká část respondentů/respondentek nad náměty ke zlepšení či zkoumání 

vůbec nezamýšlela, oceňuji iniciativu těch, kteří určité přece dali. V některých případech 

se totiž jejich návrhy jeví jako opodstatněné a podnětné. 
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5. Závěr

Analýza rozhovorů i dokumentů odhalila, že ve věcné politice kraje je hledisko 

rovnosti žen a mužů zohledněno jen ve velmi malé míře. Problematika je chápána spíše 

v rámci personální politiky, tedy jako otázka rovných příležitostí v rámci náboru nových 

zaměstnanců, kariérního postupu, odměňování a vztahů na pracovišti. Dosud nevznikl 

žádný institucionální mechanismus, který by se zabýval rovnými příležitostmi občanů a 

občanek daného kraje. Zásada uplatňování rovného zacházení se ženami a muži není 

zanesena v tak zásadním dokumentu, kterým je Strategický plán rozvoje kraje. Pouze 

Návrh programu rozvoje kraje tuto problematiku zmiňuje v souvislosti s trhem práce a 

nezaměstnaností, avšak na tuto otázku nebyl vyčleněn žádný rozpočet. To znamená, že 

v činnosti úřadu a celkově ve věcné politice kraje není uplatňován genderový 

mainstreaming ani genderové rozpočtování. 

V rámci krajského úřadu také neprobíhá žádné vzdělávání v oblasti genderové 

problematiky. Není proto překvapivé, že výzkum odhalil malou otevřenost genderovým 

otázkám, nízkou schopnost slyšet ženské hlasy a rozpoznat genderovou nerovnost. Úřad 

nezpracovává údaje nezbytné pro zohledňování rovnosti mužů a žen, většina statistik 

týkajících se jednotlivců není systematicky členěna podle pohlaví, proto nelze provést ani 

jejich genderovou analýzu.

Z toho vyplývá, že na úrovni věcné politiky kraje se nepromítají priority vlády České 

republiky v oblasti rovnosti žen a mužů, neboť rovnost žen a mužů není zohledněna v 

konkrétní práci úředníků ani v politických rozhodnutích. Na úrovni kraje tím pádem nejsou 

plněny mezinárodní závazky České republiky. Vliv vlády na kraje jakožto na samosprávní 

celky je sice poměrně nízký, ale v její kompetenci jsou např. zákony, které by 

institucionální mechanismy a personální zajištění na této úrovni zajistily. Ze strany státu 

není na kraje v tomto směru vyvíjen žádný tlak, neboť stát nesleduje a nekontroluje, zda a 

jak kraj rovnost žen a mužů prosazuje a zohledňuje ve své politice. Otázkou je, zda by to 

prosazování rovných příležitostí žen a mužů napomohlo, když v současnosti někteří 

pracovníci/pracovnice genderovou problematiku popírají. Výzkum také prokázal, že vláda 

ignoruje výstupy Twinningového projektu (MPSV, 2005b). Jedním z jeho hlavních 

výstupů totiž bylo právě uplatňování gender mainstreamingu a obzvlášť pověření 

pracovníka na úrovni kraje, který by byl odpovědný za prosazování rovných příležitostí 

mužů a žen.
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Aby bylo prosazování rovnosti žen a mužů opravdu účinné, museli by o něj mít 

zájem jak pracovníci úřadu, tak především jeho vedení a samotný kraj. Na úřadě však 

zatím vychází jediná iniciativa od jedné pracovnice ze sociálního odboru, která touto 

problematikou navíc ani není oficiálně pověřena. Přesto má tato referentka v dané oblasti 

jistý vliv a jak vyplynulo z rozhovorů, zasadila se např. o uspořádání seminářů na toto 

téma. Bohužel současná situace na úřadě nenasvědčuje významným změnám v nejbližší 

budoucnosti. 

Rozhovory ukázaly, že na individuální úrovni je informovanost dotazovaných 

pracovníků/pracovnic o problematice poměrně povrchní. Vesměs se objevovalo 

nepochopení podstaty stávajících nerovností mezi muži a ženami a jejich příčin. Neznalost 

genderové problematiky se promítá i do postojů k jejímu řešení. Za prvé dotazovaní

genderovou nerovnost nevnímali jako nerovnost, nýbrž jako samozřejmé rozdělení 

povinností mezi muže a ženy dle biologických dispozic. Za druhé ji nepovažovali za

problém struktury společenského systému, ale za problém nedostatečné informovanosti 

některých jedinců. Někteří respondenti a respondentky odmítali systémová či 

institucionální řešení této problematiky z různých důvodů. Jednak mají zřejmě iracionální 

obavy ze změny současného společenského uspořádání, které považují za léty prověřené a 

funkční. Jednak se domnívají, že problémy spojené s prosazováním rovných příležitostí již 

nebudou aktuální, jakmile vzroste povědomí veřejnosti a této problematice. 

U většiny otázek odpovědi respondentů a respondentek nevykazovaly výrazné 

rozdíly. Kde se ale projevil naprostý nesoulad, byla oblast trhu práce, a to co se důvodů a 

příčin nerovnosti na pracovním trhu týče.  Muži na rozdíl od žen vůbec nereflektovali tak 

zásadní důvod, jakým je nerovnost v domácí sféře, kde na ženu připadá většina povinností 

spojených s péčí o děti a domácnost. Zato dvě ze tří dotazovaných žen tuto skutečnost 

uvedly. Tím pádem ženám zbývá méně času na zaměstnání, což je z některých časově 

náročnějších pracovních oblastí vylučuje. Respondentky uvedly právě ženskou vytíženost 

v domácí sféře jako hlavní důvod genderové segregace na pracovním trhu. Nevnímaly ji 

však jako důsledek struktury androcentrické společnosti, nýbrž jako důsledek biologických 

odlišností mezi muži a ženami. Ženy jsou totiž samotnými ženami často pokládány za

přirozeně disponované k péči o děti a k jiným činnostem na pracovním trhu, než muži

(Renzetti, Curran, 2003).

Tento výzkum potvrdil do značné míry spekulativní závěry v českém kontextu již 
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existujících studií jakými jsou např. Stínové zprávy v oblasti rovného zacházení a rovných 

příležitostí žen a mužů, které konstatují, že vláda ve skutečnosti na plnění opatření 

týkajících se prosazování rovných příležitostí v podstatě rezignuje a nevykonává žádné 

aktivity, které by danou problematiku strukturálně řešily (Pavlík ed., 2004). Není tedy 

úplně jasné, co, proč a jak by se v této klíčové oblasti mělo provádět. Tím dochází k tomu, 

že prosazování genderové rovnosti záleží pouze na individuálních názorech a preferencích 

těch, kteří působí na rozhodovacích pozicích (Pavlík, Hejzlarová, 2006). Po provedení 

genderového auditu krajského úřadu jsem došla k obdobným závěrům jako zahraniční 

výzkumy, a to z hlediska snazšího přístupu mužů ke společenským prostředkům, tj. 

k moci, čímž se lépe prosazují a na základě toho v hierarchicky uspořádané společnosti, 

jakou je i ta naše, dochází nerovnému rozdělení daných prostředků (Renzetti, Curran, 

2003).

Přesto však genderový audit odhalil, že na úřadě proběhly určité aktivity, které lze 

považovat z hlediska prosazování genderové rovnosti za přínosné (např. zorganizování 

semináře s Gender Studies). Přestože efekt této aktivity nebyl nijak výrazný, naznačuje to, 

že na úřadě je alespoň malý potenciál, který by stálo za to zvyšovat. 

Za pozitivní lze považovat i skutečnost, že zaměstnanci/zaměstnankyně poměrně 

ochotně spolupracovali a někteří/některé z nich dokonce projevili zájem o spolupráci do 

budoucna. Jiní však jakoukoli spojitost úřadu s genderovou problematikou a následnou 

potřebu ji jakkoli řešit naopak popírali. Celkově je však třeba shrnout, že momentální 

pozornost věnovaná této problematice je nedostačující. Jako zásadní nedostatek se jeví být 

kromě nízkého povědomí o genderové problematice neexistence kompetentní osoby v této 

instituci, v jejíž gesci by bylo pávě prosazování rovných příležitostí žen a mužů v rámci 

úřadu a kraje (Pavlík, Hejzlarová, 2006).

V závěru je třeba zdůraznit, že genderový audit v rámci této práce byl jakýmsi 

„zkušebním“ genderovým auditem na krajské úrovni, ale takový audit by neměl být pouze 

jednorázovou záležitostí, měl by se opakovat v pravidelných intervalech. Analýza 

dokumentů a rozhovorů odkryla nedostatky v politice rovných příležitostí mužů a žen 

v rámci kraje i překážky bránící jejich odstraňování. Získané informace by mohly posloužit

jako východisko při navrhování opatření za účelem zlepšit v budoucnosti výkonnost 

krajského úřadu v oblasti genderové rovnosti a jako základní informace pro srovnání. Až 

opakované genderové audity a jejich srovnání totiž mohou ukázat, jak daná opatření byla či 
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nebyla účinná, zhodnotit výkonnost krajského úřadu a stanovit další nutné změny.

Výzvou dalším výzkumům by mohlo být nalezení prostředků k překonání takových 

překážek. Na individuální úrovni by bylo záhodno usilovat o zvýšení genderové citlivosti 

na úřadě, zajištění informovanosti pracovníků/pracovnic o dané problematice tak, aby 

pochopili principy reprodukce genderových nerovností a porozuměli tomuto tématu jako 

celku. K provedení analýzy situace a vytvoření konkrétního návrhu na zlepšení je totiž 

znalost genderové problematiky nezbytná. Mimo to je potřeba zlepšit institucionální 

zajištění prosazování rovných příležitostí mužů a žen a začlenit tuto problematiku do věcné 

politiky města, potažmo kraje. Získané poznatky by pak mohly být aplikovány v praxi i na 

ostatních krajích v ČR. 
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Příloha č. 1   Struktura rozhovoru

1) V první řadě bych se tedy ráda zeptala, co si vy osobně představíte, když se řekne 
rovnost mužů a žen? (nejprve nechat zareagovat na otázku, až poté klást doplňující 
otázky!)
- Co si myslíte o současném stavu české společnosti pokud jde o rovnost mužů a 

žen?
- Je to pro vás téma, které je třeba řešit?
- Setkala jste se s pojmem genderový mainstreaming? Co pro vás znamená? Dále 

zkusit: skleněný strop, gender senzitivní komunikace?
- Pokud má pocit, že je třeba řešit: Co byste v této oblasti změnil /změnila? Pokoušel 

/ pokoušela jste se změny prosazovat?

2) Jak byste charakterizoval/a přístup vaší instituce pokud jde o rovné příležitosti 
mužů a žen?
- Myslíte si obecně, že váš úřad jako instituce zohledňuje potřeby mužů a žen 

rovnocenně?
- Myslíte, že vaši kolegové a kolegyně zohledňují potřeby mužů a žen rovnocenně?
- Jak se díváte na zastoupení mužů a žen ve vedení úřadu a v krajské radě?

3) Česká vláda hovoří o prosazování rovnosti mužů a žen jako o jedné ze svých 
priorit. V této souvislosti bych se vás ráda zeptala, zda se tato priorita nějakým 
způsobem explicitně promítá do agendy Vašeho kraje? 
- Je např. zohledněna ve strategii rozvoje kraje či v plánu rozvoje lidských zdrojů?
- Pokud ano, mohl/a byste mi stručně popsat historii prosazování této politiky 

v rámci vaší instituce?
- Existují nějaké specifické plány či programy v této oblasti? Případně 

mainstreamingové strategie?
- Je tato problematika zohledňována při sestavování rozpočtů?
- Shromažďuje váš úřad statistiky relevantní tématu rovných příležitostí?
- Provádějí/financují se nějaké výzkumy v této oblasti?
- Spolupracuje váš úřad s nějakými ženskými neziskovými organizacemi? (vysvětlit)
- Existuje nějaký formální mechanismus, jak řešit např. sexuální obtěžování?

4) Kdo je ve vaší instituci zodpovědný za agendu rovných příležitostí či jaký 
odbor/oddělení ji mají v gesci?
- Pokud ano, jaké je jeho postavení v rámci úřadu a o jakou jde činnost?
- Vypracovávají se nějaké zprávy o prosazování rovných příležitostí?

5) Probíhají v rámci vaší instituce nějaká školení v problematice rovných příležitostí 
mužů a žen?
- Pokud ano: Jaká témata zahrnují?
- Jaký je rozsah školení? Časový, počet účastníků atd.
- Jak jsou školení prezentována v rámci komunikačního systému úřadu?

6) Měla/měl jste vy osobně v rámci svého postu s touto problematikou co do činění? 
- Jak to vypadalo? Případně jaké se objevily problémy?
- Jaké byly vaše zkušenosti s touto problematikou?
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- Absolvoval/a jste nějaké školení v této oblasti?
- Setkal/a jste se někdy s diskriminací na pracovišti nebo nerovným jednáním? Se 

sexuálním obtěžováním? Jak se to případně řešilo? 

7) Jaké máte zkušenosti s podporou ze strany státní zprávy pokud jde o rovnost 
mužů a žen?
- Vyvíjí nějaké iniciativy směrem ke krajům/obcím, o kterých víte?
- Nabízí podporu v této oblasti, o kterých víte?

8) Ve vašem kraji realizuje jiný projekt v rámci iniciativy EQUAL nezisková 
organizace Gender Studies. Jaké máte s tímto projektem zkušenosti? O jaké jde 
aktivity?

9) Jak vidíte budoucnost tohoto tématu v rámci vašeho úřadu?

10) Je něco, co se týká témat, která jsme diskutovali, co bychom podle vás měli vědět 
či zkoumat?
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Příloha č. 2   Seznam použitých zkratek

Aj.   a jiné

EU Evropská Unie

CEDAW  Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen

Č. číslo

ČMKOS Českomoravské konfederaci odborových svazů

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

ČŽL Česká ženská lobby

ESF Evropský sociální fond

KSČM Komunistická strana Čech a Moravy

KÚ Krajský úřad

MZV Ministerstvo zahraničních věcí

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

Např. Například

NNO Nevládní nezisková organizace

OP RLZ Operační program rozvoje lidských zdrojů

OSN Organizace Spojených Národů

PAP Pekingská akční platforma

Resp. respektive

RP      Rovné příležitosti

RHSD                  Rada hospodářské a sociální dohody ČR

Sb.      Sbírka

SF EU      Evropské strukturální fondy

SROP Společný regionální operační program

Tj. To jest

Tzv. Tak zvaný
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Příloha č. 3    Poměr mužů a žen zaměstnaných na KÚ

Poměr mužů a žen zaměstnaných na KÚ

34%

66%

muži

ženy

Zastoupení mužů a žen na pozici vedoucí odboru

93%

7%

muži

ženy
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Zastoupení mužů a žen na pozici vedoucí oddělení

52%

48% muži

ženy

                                                                                           (www.kraj-jihocesky.cz)
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Příloha č. 4   Zastoupení mužů a žen v krajské radě a zastupitelstvu

Zastoupení mužů a žen v Radě kraje

91%

9%

muži

ženy

Zastoupení mužů a žen v Krajském zastupitelstvu

84%

16%

muži

ženy

                                                                                (www.kraj-jihocesky.cz)
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