
ZÁVĚR Postavení ţeny ve společnosti spolu s dosaţeným stupněm jejího faktického zrovnoprávnění je
významným indikátorem celkové civilizační vyspělosti dané země, politické kultury a dosaţené kvality
ţivota. Demokracie je neúplná a nedokonalá, jestliţe je polovina lidstva mimo vliv, zdroje a lidskou
důstojnost. Přestoţe velké mnoţství práce je teprve v počáteční fázi a musí toho být k dosaţení rovnosti
mezi muţi a ţenami ještě mnoho vykonáno, bylo jiţ dosaţeno v posledních desetiletích významných
změn. Tou zásadní je zakotvení alespoň formální rovnosti ţen a muţů před zákonem, coţ je nezbytným
základem k dosaţení dalšího cíle, a to rovnosti faktické. Nyní tedy máme před sebou náročnou cestu
zkoumání a odstraňování skrytých kulturních a institucionálních bariér. Je nutné zásadně změnit
atmosféru ve společnosti a postoje veřejnosti. Je potřeba si uvědomit, ţe kaţdý jsme nějaký a kaţdá jsme
nějaká, a to nijak nesouvisí s tím, zda jsme muţ či ţena. V ideálním případě by mělo být na člověka
pohlíţeno jako na jedinečnou bytost s jedinečnými vlastnostmi a schopnostmi, nikoli podmíněnými jeho
pohlavím. I dnes se v literatuře často setkáváme s názory, ţe ţeny ve veřejných funkcích působí
vyrovnaněji, dovádějí své úkoly aţ do konečného vyřešení, zachovávají klid při sporných
rozhodováních, lépe dokáţí jednat s ostatními partnery. Tyto vlastnosti ovšem nelze povaţovat za typicky
ţenské. Všechny ţeny zdaleka nemají tyto vlastnosti a zároveň je nelze upřít mnoha muţům. Naopak zase
charakteristiky povaţované za typicky muţské je moţné přiznat mnoha ţenám. Je nezbytné vymazat z
našich myslí takové předsudky.
Také úroveň právní ochrany obětí diskriminace v ČR je v současné době velmi slabá. K výraznějšímu
zlepšení by mohlo dojít po přijetí antidiskriminačního zákona. Okolnosti jeho schvalování taktéţ
vypovídají mnohé o postojích veřejnosti k prosazování rovnosti mezi muţi a ţenami. Názor, ţe ČR
nikoho nediskriminuje, ale kdyţ uţ to ten „Brusel“ musí mít, tak tu minimalistickou verzi
antidiskriminačního zákona schválíme, je smutný, přičemţ jedním z hlavních argumentů pro jeho přijetí
je hrozba uloţení vysoké pokuty za neimplementaci evropských směrnic. Současná ústavně zaručená
rovnost a jen dílčí antidiskriminační ustanovení v několika málo zákonech nemohou zaručit efektivní
ochranu obětí diskriminace a prosazení rovnosti.
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Samozřejmě existuje také mezinárodní a evropská právní úprava zásady nediskriminace, ovšem těţiště
je, tak jako ve všech členských státech EU, vţdy třeba hledat v úpravě národní. Antidiskriminační zákon
totiţ konečně zavede horizontální působení práva na rovné zacházení a zákazu diskriminace ve všech
vztazích, na které se bude vztahovat. Jeho dalším nesporným přínosem bude definice diskriminace a
pojmů s ní souvisejících, určení instituce, která se bude zabývat rovným zacházením, a v neposlední
řadě zaloţení práva na soudní ochranu před diskriminací. Díky aktivitě mnoha vysoce motivovaných
osob a neziskových organizací, rostoucí angaţovanosti státu a vlivu západních zemí je nepochybné, ţe
úroveň ochrany osob a prosazování faktické rovnosti se bude zlepšovat a povědomí o její potřebnosti
poroste, přestoţe je to běh na dlouhou trať.
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