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1. ÚVOD

Moje bakalářská práce (dále už jen „BP“) nese název „Evropská Iniciativa EQUAL – kritické

zhodnocení dvou projektů z hlediska prosazovaní rovných příležitostí“ a jejím hlavním cílem

je zhodnotit dva vybrané projekty, které byly realizovány v rámci Iniciativy Evropského

společenství EQUAL v České republice, z pohledu prosazování rovných příležitostí žen

a mužů. Půjde tedy o to, zda a případně jak uplatňují princip rovných příležitostí

a implementují tzv. gender mainstreaming (dále jen GM), jenž je jedním z principů, které

Evropská unie (dále jen EU) vyžaduje při financování projektů z Evropského sociálního

fondu: „Mělo by jít o hlavní zásadu pro všechny partnery v Rozvojovém partnerství1 (dále jen

RP) i pro ty, kteří program Iniciativy Společenství EQUAL řídí, nezávisle na tematické

prioritě, kterou si zvolily“ (MPSV, 2008: 4).

Při výběru projektů jsem zvolila jeden projekt z tematické oblasti „rovné příležitosti

žen a mužů“ a druhý z tematické oblasti „podpora adaptibility“. Zvolila jsem dvě odlišné

tematické oblasti proto, že mi půjde o to srovnat, zda (popř. jak) je GM uplatňován v projektu,

který je přímo na rovné příležitosti zaměřen, a zda (popř. jak) je uplatňován v projektu, který

není přímo zaměřen na rovné příležitosti žen a mužů. Bude mě zajímat, jak oba řešitelé

princip GM chápou, jak velký důraz na princip ve svých projektech kladou. V rámci výzkumu

se budu snažit poukázat na přínosy jednotlivých projektů z hlediska prosazování rovných

příležitostí žen a mužů, stejně jako na možné nedostatky. To by mohlo do budoucna pomoci

dalším společnostem při psaní projektů lépe pochopit GM a brát ho jako důležitou součást

svého projektu.

První projekt, který jsem zkoumala, se jmenuje „Půl na půl – rovné příležitosti žen

a mužů“ (dále jen Půl na půl), který vytvořila nevládní nezisková organizace Gender Studies,

o.p.s. a spadal pod oblast „rovné příležitosti mužů a žen“. Cílem projektu byla pomoc

zrovnoprávnění žen a mužů na trhu práce, tedy odstranění genderové diskriminace na trhu

práce. Cílovými skupinami byly ženy mezi 24 – 35 lety (ženy – matky, ženy potencionální

matky), ženy nad 50 let či muži na rodičovské dovolené.

Druhým byl projekt společnosti EXPERTIS PRAHA, spol. s.r.o. „Podpora

celoživotního učení a rovných příležitostí na trhu práce pro pracující nad 50 let“ (neoficiální

název projektu byl Třetí kariéra a ten budu dále v práci používat), který spadal do tematické

1 „Sdružení dvou nebo více organizací, které sledují společný cíl a vystupují pod společným projektovým

názvem.“  (MPSV, 2007: 2)
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oblasti „podpora adaptibility“. Projekt byl určen hlavně HR manažerům a manažerkám. Těm

se snažil pomoci v tom, aby lépe spolupracovali a využívali potenciál zaměstnanců

a zaměstnankyň starších 50 let.

Logika výběru je nasnadě. Neustále se přesvědčujeme o tom, že v České republice je

stále problém s rovným postavením žen a mužů na trhu práce. Stejný problém s uplatněním

mají i osoby starší 50 let. Dosvědčuje to například nedávno prohraný spor s EU ohledně toho,

že naše země stále neschválila antidiskriminační zákon, který vetoval prezident. Tento zákon

měl být schválen již před vstupem ČR do EU. Přijetím tohoto zákona by se ČR přihlásila

k idee rovných příležitostí, zároveň by tento zákon byl nástrojem pro obranu

diskriminovaných. V této kauze hrají důležitou roli neziskové organizace, které na poslance a

poslankyně apelují, aby přehlasovali prezidentovo veto.

Je proto nutné, aby se otázka GM dostala do povědomí politiků a političek, státních

úředníků a úřednic a dalších osob, které mají vliv na tvorbu politiky, a dále pak i ke všem

zaměstnavatelům, což se dnes bohužel neděje. Přesvědčil nás o tom například prezident České

lékařské komory, Milan Kubek, který v březnu tohoto roku přišel s názorem, že ženy jsou

přirozeně horší lékařky než muži,  a to proto, že kromě práce musí zvládat ještě péči

o domácnost a rodinu: „Ale žena musí zvládat dvě povolání. Svou profesi a ještě se, na rozdíl

od muže, u kterého stačí, když živí rodinu, musí věnovat rodině, aby fungovala, starat se

o děti. A o to více si vážím těch lékařek, které k tomuto všemu dokážou být dobrými

lékařkami. Žena má ta povolání dvě. Je lékařka, a ještě ke všemu matka, a navíc manželka. Je

tím,  kdo  se  stará  o  rodinu.  A  tak  je  to  v  pořádku“ (Wallerová, 2009: A4). Mnoho žen

v medicíně tak, podle pana Kubka, vede k „nebezpečnému trendu“. Názorně tak ukázal, že

i řada lidí na exponovaných místech nemá základní povědomí o genderových nerovnostech,

nehledě na neznalost principů, na nichž je založena EU.

Zmíněný příklad také dokládá, že se stále nedaří změnit tradiční chápání role ženy.

Stále je její hlavní úlohou péče o děti a jejich výchova. I přesto, že spousta žen usiluje o to,

aby se co nejdříve vrátily po mateřské dovolené do práce, jsou velkou překážkou jiné

okolnosti. Ubývá mateřských školek, sociální systém není nastaven tak, aby bylo pro otce

výhodné brát si rodičovskou dovolenou, neboť je to stále většinou muž, který vydělává více.

Když už se ženy dostanou k dobře placenému místu, stále berou skoro o polovinu méně, než

by na dané pozici brali muži (ČTK, 2007). Muži mohou budovat kariéru, zatímco pokud se

žena rozhodne otěhotnět, je její kariérní růst na čas přerušen.
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Ve své BP jsem se zanalyzovala existující dokumenty, které vznikly v rámci

jednotlivých firem k projektům a rozhovory s účastnicemi projektů. Cílem analýzy

dokumentů bylo zjistit, zda byl dodržen princip GM ve všech fázích implementace projektů.

Relevantní literatura z tohoto hlediska tedy bude literatura týkající se směrnic Iniciativy

EQUAL (dokumenty týkající se financování projektů, GM., Evropského sociálního fondu

atd.).

Po analýze dokumentů jsem vedla polostrukturované rozhovory s účastnicemi obou

projektů, opět především ohledně chápání a implementace GM. Rozhovory jsem si nahrávala

a následně je přepsala a okódovala. Na základě zjištěných a uspořádaných informací jsem

postoje v rámci obou projektů k GM vzájemně porovnala, zdůraznila zda (popř. v čem) se

shodovaly či rozcházely.
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2. TEORETICKÁ ČÁST

V této části vymezím základní teoretická východiska a základní koncepty, které budu v práci

využívat. K těm bude patřit především samotný pojem gender, dále se zmíním o IS EQUAL

a o konkrétních projektech, které jsem si pro svou práci vybrala. Vzhledem k tomu, že IS

EQUAL je zaměřená na odstranění všech druhů diskriminace na trhu práce, budu se v této

kapitole věnovat i trhu práce v České republice, současné situaci na trhu práce, porovnání

našeho trhu práce s jinými zeměmi EU i pojmu diskriminace.

2.1. Pojem gender

Jelikož se celá BP zabývá genderovou problematikou, je nezbytné samotný pojem gender

definovat. Uvádím proto, jak gender definuje literatura genderově zaměřená, a vzhledem

k tomu, že je nutné vycházet i z dokumentů Iniciativy EQUAL, zmíním i to, jak je gender

chápán v těchto dokumentech.

Renzetti a Curran (2003) od sebe odlišují pohlaví a gender. Pohlaví chápou jako

biologickou danost. Gender je pak na základě této biologické danosti vystavěn, od čehož se

pak odvíjí i odlišný přístup k oběma pohlavím. To vede k vytváření genderových stereotypů,

což jsou představy a popisy toho, jak má vypadat „správný“ muž a „správná“ žena.

Genderové stereotypy se mohou týkat chování, oblékání, toho, jaké má mít muž či žena

vlastnosti. Tyto genderové stereotypy jsou zakotveny ve společenských institucích (například

náboženských, vzdělávacích), a vytváří se tak pohlavně genderový systém společnosti, který

vytváří genderové kategorie. Dochází ke společenské regulaci sexuality (různé formy

sexuality jsou trestány či odměňovány) a ke společenské dělbě práce na základě pohlaví.

Genderové stereotypy se v různých společnostech mohou lišit.

Tento přístup autorů k genderu kritizuje Pavlík (Smetáčková et al., 2007). Nesouhlasí

s tím, že je gender konstruován na základě pohlaví. Zpochybňuje i samotný koncept pohlaví

a tvrdí, že dnes už díky vědeckým poznatkům nelze jednoznačně rozdělit lidi na ženy a muže:

„Dnes například víme, že všechny lidi nelze z hlediska genetické výbavy snadno rozdělit do

škatulek muž a žena, protože je řada jedinců, kteří nemají chromozomální vybavením, jež

spojujeme s těmito kategoriemi (XY a XX)“ (Smetáčková et al., 2007: 9). Navíc považuje

gender i pohlaví za sociální konstrukt a nesouhlasí s dualistickým pohledem, kdy jsou pohlaví

a gender vůči sobě stavěny do protikladu (Smetáčková et al., 2006). Pavlík rovněž nesouhlasí

s biologickým determinismem, který odvozuje genderové rozdíly od pohlavních rozdílů
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a argumentuje tím, že pohlaví je naopak vystavěno na genderu: „Jinými slovy, abychom byli

schopni identifikovat a diferencovat ženské/mužské pohlaví, musíme mít nejprve koncept

ženskosti/mužkosti a související představu, co je to ženské/mužské tělo a v jakých aspektech

se liší“ (Smetáčková et al., 2006: 11).

Renzetti a Curran (2003) se také věnují problematice osvojování genderu, přičemž

konstatují, že se tak děje v rámci procesu genderové socializace. Jedná se o proces předávání

a přijímání hodnot a norem společnosti.  Autoři uvádějí několik teorií ohledně toho, jak se

učíme genderu (Renzetti, C. M., Curran, D. J., 2003). První z nich je psychoanalytická teorie,

která vychází z Freudovy teorie identifikace. Dítě ve svém vývoji prochází třemi stádii. Ve

stádiu orálním a análním se soustřeďují city chlapců i dívek na matku, protože je to ona, která

uspokojuje jejich potřeby. Ve stádiu falickém, kolem čtyř let, si děti začnou uvědomovat své

vlastní genitálie a na základě toho se začnou identifikovat s rodičem stejného pohlaví, začnou

se i stejně chovat. U chlapců v této souvislosti hovoříme o kastrační úzkosti (láska chlapce

k matce je sexuální povahy, chlapec bere otce jako soka a má strach z toho, že pokud s ním

bude soupeřit, otec ho vykastruje; výsledkem je snaha připodobnit se otci). U dívek zase

Freud hovoří o závisti penisu. Dívkám se penis zdá dokonalejší a mají pocit, že byly

vykastrovány. Tento pocit nedokonalosti se projevuje opovržením vůči ostatním ženám

a svoji lásku směřují k otci. Aby ho získaly, ztotožňují se s matkou.

Druhou teorií je teorie sociálního učení, která vychází z behaviorismu. Klíčovou roli

zde hraje myšlenka posilování, kdy je dítě za určitý typ chování odměněno (dítě pak má

tendenci chování opakovat) nebo naopak potrestáno (možnost opakovaného chování se

snižuje). Děti jsou tak odměňovány za chování, které je odpovídající jejich genderu a naopak.

Patří sem i nepřímé posilování, kdy se dítě genderu učí napodobováním jiných lidí. Jako vzor

jim nejčastěji slouží osoby jim podobné (stejné pohlaví), ale to jen tehdy, pokud chování toho,

koho napodobují, dodržuje model pro dané pohlaví. Tedy dítě už má povědomí o genderu.

Další teorií je teorie kognitivně vývojová, podle níž se učí děti genderu tak, že si děti

tvoří schémata, pomocí nichž se snaží nalézt ve světě řád. Tato schémata tvoří na základě

jednoduchých vodítek: jedním z nich je i to, že ženy a muži jsou odlišní, schématem v tomto

případě je pohlaví. Poté tuto kategorii pohlaví dítě vztahuje i na sebe a ostatní a hodnotí

chování jako genderově přiměřené nebo nepřiměřené, čímž si vytváří určité stereotypy,

kterých se pak obtížně zbavuje.

Nutno dodat, že každá z teorií se posléze stala terčem kritiky. Například Freud byl

kritizován za falocentrismus (například Horney oproti Freudově teorii přišel s teorií závisti
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dělohy), kognitivně vývojová teorie byla zase kritizována za to, že klade malý důraz na roli

kultury v genderové socializaci dítěte.

Renzetti a Curran (2003) posléze představují teorii Sandry Bem, která se nazývá teorie

optických skel kultury, jako pokus o syntézu některých výše zmíněných koncepcí.  Autorka

tvrdí, že kultura obsahuje vzorce toho, jak by měli členové společnosti vypadat a jak by se

měli chovat (tzv. optická skla). Skrze tato skla (neboli schémata vnímání) pak dítě poznává

kulturu, tedy nepoznává ji tak, jak by ji chtělo poznávat, ale tak, jak si kultura přeje být

poznána. K genderovým optickým sklům se pak řadí genderová polarizace (odlišnosti mužů

a žen jsou klíčovým principem uspořádání společnosti), androcentrismus (nadřazenost mužů

a poměřování žen vůči mužskému standardu) a biologický esencialismus (ten legitimizuje

předchozí dvě tím, že je vysvětluje jako přirozené, vychází z pevných a trvalých podstat

ženství a mužství).

I když se tedy názory na osvojování genderu liší, shodují se v tom, že se genderu

učíme již od raného dětství (Renzetti a Curran, 2003). A tento proces je podporován mnoha

faktory. Mohou to být dětské hračky, které jsou v letácích nabízející dětské zboží viditelně

rozděleny na ty, které jsou určeny chlapcům a které dívkám. Pomocí hraček jsou tak rozvíjeny

odlišné dovednosti u dívek a u chlapců (konstrukční dovednost x pečovatelství). Vliv mají

i vrstevníci, kteří již v dětství poznají genderově nepřiměřené chování.

Pavlík (Smetáčková et al., 2007) při definování genderu vychází z prací Kimmela2,

který se rovněž zabývá genderovou problematikou. V předmoderních společnostech (myšleno

před Velkou francouzskou revolucí a Průmyslovou revolucí) byly představy o společnosti

formovány převážně náboženstvím. V moderní společnosti byl již tento přístup nedostačující

a musel být přehodnocen, hlavně vzhledem k tomu, že nebyl vědecký a nadále neslučitelný

s nastupujícími myšlenkami demokracie. Přeformulovat se musela genderová rozdílnost

(dělení lidí na základě genderu a následné přiřazení postavení či povinností) a genderová

dominace (ve společnosti jsou zdroje, například mocenské, rozděleny nerovně a to právě na

základě genderu; muži v tomto ohledu těchto zdrojů kontrolují více).

Pavlík (Smetáčková et al., 2007) vymezuje i další pojem spojený s genderem,

androcentrismus. Jedná se o společenský princip nadřazování maskulinity a mužů nad

femininitu a ženy, kdy je maskulinita brána jako norma, podle níž je vše hodnoceno (v našem

případě hlavně ženy) a vše se k ní vztahuje. Příklady v českém jazyce mohou být například

2 Americký sociolog, představitel studií mužů, konkrétně těch, které se napojují na feminismus.
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generické maskulinum3 či různé jazykové stereotypy (například „muž živitel“, „strážkyně

domácího krbu“).

Důležitými pojmy jsou rovněž hegemonní maskulinita a preferovaná femininita

(Smetáčková et al., 2007). Jedná se o maskulinitu a femininitu, které jsou společností brány

jako normativní, tedy muži a ženy jsou poměřováni podle těchto „vzorů“. Představy o tom, co

je „přirozené“, co je normou, se mohou v různých společnostech lišit.

Navíc Pavlík (Smetáčková et al., 2007) přidává, že gender ovlivňuje i to, jak se

chováme při jednání s druhými. I zde má naše představa o genderu vliv (chováme se jinak

k mužům a jinak k ženám, většinou sami vystupujeme v souladu s tím, jak společnost

očekává, že vystupovat budeme, když jsme muž či žena). Třetí rovinou, na které gender

působí, jsou instituce. Zde je gender organizujícím principem, který směruje ženy a muže do

různých nerovných pozic například v zaměstnání.

V této souvislosti bych ještě zmínila Bourdieuho (2000) a jeho termín symbolické

násilí. Pokusím se pojem vysvětlit ve vztahu k ženám. Pokud jsou ve společnosti ženy

podřízeny mužům, uznávají je jako autoritu. Děje se tak proto, že muži (vládnoucí většina)

mají symbolickou moc, díky které ovládaným vštěpují nástroje poznávání. Ovládaným se tyto

nástroje a vštěpené kategorie jeví jako přirozené, protože je hodnotí právě kategoriemi, které

jim vštípili vládnoucí, a nereflektují kriticky své poznání. Postupně tak dochází k přivykání si

strukturám, které ženám byly vštípeny. Příkladem budiž například to, proč ženy preferují

vyšší muže. Žena nechce být vyšší než její partner, protože situaci hodnotí dle schémat

vnímání v rámci celé společnosti. V tomto případě by snížila mužovu dominaci a prestiž,

a potažmo i svou, což nechce.

Jedna věc je teoretická literatura a druhá uchopení pojmů v rámci úředních

dokumentů. Ty s teoretickými pojmy často pracují jinak než teoretici a teoretičky. Ve své

diskuzi budu vycházet hlavně z Příručky programu Iniciativy společenství EQUAL týkající se

GM (MPSV, 2008). Ta genderem rozumí: „Společenské rozdíly nebo role přiřazované ženám

a mužům, role, které se učíme, když vyrůstáme, které se v průběhu času mění a jsou

ovlivňovány kulturou, etnickým původem, náboženstvím, vzděláním, třídním a zeměpisným,

ale i ekonomickým a politickým prostředím, ve kterém žijeme“ (MPSV, 2008: 8). Tato

definice na rozdíl od té, kterou uvádějí Renzetti a Curran (2003) nehovoří o tom, že by byl

gender na základě biologické danosti (pohlaví). Gender má vliv na to, jak se chováme, na to,

kdo a kým jsme: „Gender popisuje soubor vlastností a chování, které od žen a mužů očekávají

3 Mužský rod zahrnuje obě pohlaví, často i skupiny.
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jejich společnosti, a který utváří jejich sociální identitu.“ (MPSV, 2008: 8). Tato definice

odpovídá tomu, jak chápe gender Pavlík (Smetáčková et al., 2007), když mluví o tom, že

gender ovlivňuje to, jak se chováme při jednání s druhými či o tom, že vystupujeme v souladu

s tím, jak společnost očekává, že vystupovat budeme. Více v příručce o genderu nenajdeme.

Samostatnou publikaci na téma genderu Iniciativa EQUAL nevydala.

2.2. Iniciativa Společenství EQUAL (dále je IS EQUAL)

IS EQUAL spadá pod Evropské společenství a čerpá finance z Evropského sociálního fondu.

V rámci IS EQUAL vznikají projekty v několika tematických oblastech (IS EQUAL, 2006b):

zlepšování zaměstnatelnosti, rozvoj podnikání, podpora adaptibility, rovné příležitostí mužů

a žen; samostatně pak stojí téma „Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce.“

Každý projekt v rámci IS EQUAL by si měl klást za cíl řešení problému diskriminace na trhu

práce. Tento problém se týká hned několika skupin obyvatelstva: absolventů, starších občanů,

azylantů, žen, zdravotně postižených atd.

V České republice má záštitu nad IS EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,

čímž je zajištěno, že projekty IS EQUAL se budou doplňovat s projekty, které vznikají

v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ, 2008), nad kterým má

rovněž záštitu MPSV ČR a který rovněž čerpá dotace z Evropského sociálního fondu.

Do IS EQUAL se mohou zapojit členské státy, které splní několik kroků. Prvním

z nich je, že členský stát vypracuje Programový dokument IS EQUAL a Dodatek

Programového dokumentu. Zde bude navržena strategie včetně cílů, priorit a opatření, dále

pak navrhovaná implementační struktura a návrh toho, jak bude program financován.

Následně proběhne výběr projektů, které budou realizovány. První kolo celoevropské

IS EQUAL bylo vyhlášeno v roce 2001, kdy byla Česká republika ještě kandidátskou zemí.

Přesto už mohla vypracovat a předložit projekty. Vše probíhalo ještě pod fondem Phare, který

měl kandidátským zemím pomoci (IS EQUAL, 2006a). Česká republika se stala členskou

zemí EU 1. 5. 2004 a mohla předkládat projekty do druhého kola IS EQUAL vyhlášeného ve

stejném roce. Finanční podpora už v tomto případě šla z Evropského sociálního fondu a byla

5,5x vyšší oproti prvnímu kolu (IS EQUAL, 2006a).

Monitorovacím  orgánem  IS  EQUAL  je  Monitorovací  výbor  Programu  IS  EQUAL:

„Výbor sleduje pokrok v plnění Programu Iniciativy Společenství EQUAL a dohlíží na

efektivnost a kvalitu implementace této formy pomoci z Evropského sociálního fondu“ (IS

EQUAL, 2007: 1). Do působnosti Monitorovacího výboru IS EQUAL spadá například
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pravidelné posuzování pokroku dosaženého při implementaci pomoci (s ohledem na dosažení

stanovených specifických cílů), posuzování a schvalování roční a konečné zprávy

o implementaci Programu IS EQUAL či schvalování kritérií pro výběr RP.

Aby byly programy v rámci IS EQUAL efektivní a podařilo se jim dosáhnout úspěchu

(vyvinout a prosadit nové nástroje politiky a praxe), byly stanoveny klíčové principy, které by

měly být zohledněny v rámci implementace projektů. Těmito principy jsou (MPSV, 2007):

· Tematický přístup

Projekty v rámci Iniciativy vznikají v několika tematických oblastech, což usnadňuje

následnou spolupráci v rámci RP. Oblastí je celkem pět:

Ø Zlepšování zaměstnatelnosti: cílem je zlepšit přístup a návrat na trh práce pro

osoby, které jsou obtížně integrovatelné

Ø Rozvoj podnikání: zakládání podniků by mělo být umožněno všem a toho by mělo

být dosaženo tím, že budou nástroje potřebné pro zakládání podniků dostupné

všem; nové příležitosti pro zaměstnání by měly vzniknout ve městech i na venkově

Ø Podpora adaptibility: cílem je zlepšit zaměstnanost osob, které jsou

diskriminovány na trhu práce, či je ohrožují nerovnosti na trhu práce; nástrojem

pro zlepšení může být např. celoživotní učení

Ø Rovné příležitosti mužů a žen: projekty z této oblasti by se měly snažit vyřešit

problém sladění pracovního a rodinného života; nástroji mohou být různé

podpůrné služby či přeměna forem organizace práce na účinnější

Ø Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce (téma, které je samostatně

vymezeno)

· Mezinárodní spolupráce (MPSV, 2007)

Spolupráce by měla sloužit k výměně zkušeností ohledně praxe, k vzájemnému informování

o vhodných i nevhodných (neosvědčených) řešeních, ke spolupráci s experty. Společnosti by

měly spolupracovat na tvorbě inovativních přístupů.

Mezinárodní spolupráce by měla probíhat v rámci RP, kdy by každá společnost, která

na projektu pracuje, měla mít jednoho partnera z jiné země, který pracuje pokud možno ve

stejné tematické oblasti. Pokud společnost najde partnera, je podepsána vzájemná smlouva,

kterou odsouhlasí řídící orgán. Spolupráce může mít krátkodobý a dlouhodobý charakter.
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· Partnerství

Partnerství je potřebné vzhledem k tomu, že jedna organizace sama není schopna reagovat na

výzvy dnešního světa, co se oblasti zaměstnanosti týče. Díky partnerství by mělo dojít

k propojení ekonomického a sociálního sektoru. Partneři spolu navzájem musí komunikovat,

předávat si mezi sebou důležité informace a zkušenosti. Tím zabrání tomu, že mezi nimi

dojde k neinformovanosti či nedorozumění. Měli by si také stanovit společné síle, se kterými

musí všichni souhlasit, stejně tak, jako s pravidly.

· Společné rozhodování (empowerment)

„Společné rozhodování znamená, že v rámci jednotlivých rozvojových partnerství musí mít

možnost spolurozhodovat všechny zapojené partnerské organizace, včetně zástupců skupin

ohrožených nerovnostmi a diskriminací na trhu práce“ (MPSV, 2007: 3). Partneři by měli být

ti, kteří přicházejí s jinými možnými řešeními, jinými dovednostmi, mají jiné kompetence

a na problém se dívají jiným pohledem.

· Inovativnost

Pod inovativnost spadá testování a ověřování inovací, modifikace inovativních prvků či

sebehodnocení.

· Mainstreaming

· Gender mainstreaming

Posledně jmenované principy jsou klíčové a v českém kontextu málo pochopené, proto se jim

budu blíže věnovat.

2.3. Mainstreaming

V tomto případě budu vycházet z příručky pro rozvojová partnerství na téma mainstreamingu

(MPSV, 2006). Pojem je odvozen od pojmu jiného – „mainstream“, pod kterým rozumíme

většinově přijatelné názory nebo hlavní linii názorů. „Mainstreaming“ je pak proces,  během

něhož dochází k ovlivňování těchto názorů, jejich formování za účelem dosažení změny

v politice a praxi. Zahrnuje inovace, ale stejně tak i informace o nezdarech, o tom, co se

nepovedlo, což pomůže k tomu, aby se zabránilo opakování stejných chyb. Mainstreaming
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může být uplatňován pomocí lobbování, médií, metodik, workshopů a seminářů či

prostřednictvím elektronické komunikace.

Rozlišuje se mainstreaming horizontální a vertikální. O horizontálním hovoříme

především na úrovni podobných organizací nebo u organizací, které se zabývají stejným

tématem. Výsledkem by měla být změna ve strategiích partnerských organizací. Vertikální

mainstreaming se uplatňuje hlavně u RP, která své zkušenosti směřují k osobám

a organizacím, které mají vliv na vytváření politik, zákonů atd. Měl by vést ke změně

v národní politice.

2.4. Gender mainstreaming

Při definici pojmu bude základní publikací, ze které vycházím, příručka IS EQUAL věnovaná

GM (MPSV, 2008), protože se konceptu věnuje velmi podrobně a navíc by z ní měly čerpat

i jednotlivé programy. Naleznou zde různá cvičení a doporučení ohledně GM.

GM je společný pro všechny programy, které IS EQUAL podporuje. Jedná se

o kritérium, které musí splňovat všechny programy podporované Evropským sociálním

fondem bez ohledu na to, jakou tematickou oblast si zvolily. Co tedy GM je? Znamená

především to, že by se otázky genderové rovnosti4 měly stát součástí většinového pohledu na

svět. Politici/čky či úředníci/e by vždy měli přemýšlet o genderových dopadech svých

rozhodnutí. Jedná se hlavně o proces, o dlouhodobé změny ve společnosti, v rámci kterých by

mělo dojít například ke změně rodičovských rolí a rodinných struktur. Změna by měla nastat,

i co se týče organizace práce, času a institucionálních přístupů.

Za základní příčinu problému příručka považuje společenské uspořádání, instituce,

hodnoty a názory. Tyto faktory by tedy měly být upraveny tak, aby umožnily prostor pro

rovné zapojení žen a mužů. Přičemž GM poukazuje na to, že je rovnost často špatně chápána

jako boj mezi dvěma skupinami, kdy jedna skupina (v našem případě muži) se musí vzdát

výhod na úkor druhé (žen). Tak by tomu být nemělo. GM usiluje o zařazení žen, ale nikoliv

o souběžné vyřazení mužů. Naopak, společnost by se měla naučit uznávat odlišnosti. Rovnost

může znamenat stejné zacházení se všemi (mzda), stejně tak i zacházení rozdílné na základě

specifických rozdílů (mateřství). Přičemž je nutno brát v úvahu, že ženy a muži mají odlišné

potřeby a problémy. Navíc ve společnosti dochází k horizontální a vertikální genderové

4 „Genderová rovnost znamená, že rozdílné chování, přání a potřeby žen a mužů jsou stejně hodnoceny a je na ně

nahlíženo bez rozdílu a nezakládají příčinu pro vznik různých následků, které by nerovnost ještě dále posilovaly“

(MPSV, 2008: 9).
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segregace. To se týká zaměstnanosti, přičemž vertikální genderová segregace znamená, že do

vysokých funkcí má přístup jen malé procento žen. Příkladem horizontální genderové

segregace může být pak například to, že v pečovatelských profesích je jen minimum mužů,

tedy že jsou profese, které jsou považovány za „ženské“ a „mužské“ (MPSV, 2008).

V rámci RP by všichni partneři měli chápat GM stejně, a proto by měl být přesně

vymezen. Proto IS EQUAL doporučuje zodpovědět v rámci GM otázky:

1. Co by se mělo pro GM dělat?

2. Co se v současné době děje na všech úrovních projektu a proč to tak je?

3. Co by se mělo změnit a jak?

Důležitá je rovněž spolupráce v rámci RP. Jedním z cílů RP by mělo být přispět

k šíření GM. Členové RP musí rovnost mezi ženami a muži prohlásit za jeden ze svých cílů.

Zároveň musí žadatelé o RP vyhovět požadavku GM nezávisle na tematické prioritě. V rámci

RP by měla tedy být provedena analýza genderového dopadu pro RP, která zahrnuje několik

bodů:

1) Zvážení a zastoupení účasti: tedy zmapovat a vzít v úvahu, kolik žen a mužů se RP

účastní, v jakém jsou poměru; cílem by mělo být, aby se ženy a muži podíleli stejnou měrou

a byli zastoupeni ve stejné míře; v přijímacím řízení bychom se měli zajímat o to, zda má

uchazeč schopnost chápat otázky genderové rovnosti; pokud ne, nabízíme mu školení?

2) Přístup ke zdrojům

a) čas: ženy věnují více času neplaceným činnostem,

b) informace,

c) peníze: ženy jsou častěji a více finančně závislé,

d) vzdělání,

e) práce a kariéra: kolik žen a mužů pracuje v jakých oborech, v jakých

funkcích, je více nezaměstnaných žen nebo mužů atd.,

f) mobilita.

3) Práva a sociální normy a hodnoty: RP by se měla zajímat o to, jak jsou nastaveny,

zda jedno či druhé pohlaví nediskriminují; př. s jedním automobilem na rodinu: větší prioritou

jsou hodnoty muže.

4) Externí vlivy: analýza hospodářského a sociálního klimatu, demografických trendů.

5) Potřeby: zvážení specifických potřeb žen a mužů s ohledem na tematickou oblast

projektu; mělo by být zváženo i to, jak by tyto potřeby měly být naplněny.
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Příručka nabízí i různá cvičení pro jednotlivé organizace i RP. Jedním z nich je

například učení se chápat koncepci GM To je zajisté důležité, neboť by měl být tento koncept

chápán stejně jak mezi jednotlivými účastníky organizace, tak mezi členy RP. K tomu může

napomoci společné definování tohoto konceptu. Každý z účastníků napíše v rámci cvičení na

papírek, co pro něj GM znamená, co naopak neznamená a v čem vidí jeho důležitost

a potřebnost. Následuje diskuse, kdy má každý šanci si svůj názor obhájit a vysvětlit, přičemž

ostatní by mu měli naslouchat. Cvičení by zároveň mělo poukázat na to, že GM není jen

otázkou žen, ale i mužů. Neboť je jasné, že pokud se má něco změnit, budou změny nutné jak

u žen, tak u mužů. Příkladem může být třeba to, že většina služeb je nastavena pro ženy

a neexistuje alternativa pro muže. Lze tedy říct, že systém je nastaven tak, že pro ženy je

snazší přijmout role mužů než naopak.

Součástí GM v rámci RP je i vyhodnocení genderového dopadu. V rámci něj by

partnerské organizace měly označit a shromáždit dostupné statistiky členěné podle pohlaví

a zjistit jakékoliv příklady nerovnosti. RP by se mělo zajímat o to, kolik žen a mužů se

účastnilo dosavadních aktivit RP, zda bylo jedno či druhé pohlaví zastoupeno méně, pokud

ano, tak proč? A jaká by se tedy měla přijmout opatření, která by tomuto do budoucna

zabránila a naopak podpořila generovou rovnost uvnitř RP?

Trochu jinak se na GM dívá ve své práci Moser (2005). Tvrdí, že v praxi je potřeba

zohledňovat dva komponenty GM. Tím prvním je to, že veškeré koncepční, rozhodovací

a vyhodnocovací procesy by měly být podřízeny hledisku rovnosti žen a mužů, a to ve všech

fázích přípravy těchto procesů. Druhým je pak to, že by se mělo v rámci GM usilovat

o posílení práv, postavení a sebeuvědomění žen. Výsledky GM by se tedy měly projevit ve

dvou sférách: v tom, že bude dosaženo rovnosti žen a mužů a v tom, že ženy budou mít

silnější postavení ve společnosti a uvědomí si svá práva. GM je tak podle Moser jednak

o tom, že by všechna rozhodnutí by měla zohledňovat rovné příležitosti, a jednak také

o posílení ženského sebeuvědomění. V jejím pojetí tak GM částečně cílí pouze na ženy, což

se liší od GM v té podobě, v jaké je chápán v rámci IS EQUAL.
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2.5. Strukturální fondy

Peníze z těchto fondů by měly pomáhat hlavně v regionech, které jsou méně rozvinuté či mají

strukturální problémy. Dalším místem, kde fondy pomáhají, je v oblasti systémů vzdělávání,

zlepšování a adaptace politik či odborné přípravy zaměstnanosti.

V současné době existují dva typy strukturálních fondů: Evropský fond pro regionální

rozvoj a Evropský sociální fond. Evropský fond pro regionální rozvoj má podporovat hlavně

investiční programy. Peníze z něj jdou například na podporu infrastruktury, budování čističek

odpadních vod, instalaci obnovitelných zdrojů energie, na podporu začínajícím podnikatelům

či na podporu cestovního ruchu v regionu (Euroskop, 2009).

Finanční prostředky z Evropského sociálního fondu mají sloužit hlavně na podporu

realizace Evropské strategie zaměstnanosti. Fond má podporovat zaměstnanost a sociální

začlenění osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj na trhu práce a lidských zdrojů

a přispět ke snížení nezaměstnanosti. Do těchto aktivit spadá například podpora

nezaměstnaných při vstupu na trh práce, rovné příležitosti všem při vstupu na trh práce,

celoživotní vzdělávání či boj proti všem formám diskriminace na trhu práce.

Prostředky z ESF jsou čerpány prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí

ČR. Pro programovací období 2004 – 2006 Česká republika z Evropského sociálního fondu

získala 456,98 milionů EUR, z toho Iniciativa EQUAL obdržela 32,1 milionů EUR

(ESF, 2009). Programy, které mohly čerpat z fondu, byly:

· Operační program Rozvoj lidských zdrojů,

· Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu,

· Program IS EQUAL,

· Společný regionální operační program.

Pro léta 2007 – 2013 pak Česká republika z Evropského sociálního fondu získala celkem 3,8

miliard EUR na všechny programy, které z fondu mohou čerpat (ESF, 2009).

2.6. Půl na půl – Rovné příležitosti žen a mužů

Jedná se o projekt Gender Studies o.p.s. (dále jen GS), která je nevládní neziskovou

organizací, zabývající se vztahem žen a mužů a jejich postavením ve společnosti. Snaží se

o prosazení myšlenky rovných příležitostí prostřednictvím vzdělávacích programů či

informačních center. Zároveň často pořádá přednášky, školení a semináře na dané téma.

Vydává vlastní publikace vztahující se k tématu rovných příležitostí, ale i k dalším, jakými
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jsou například problematika násilí na ženách. Provozuje také knihovnu zaměřenou na

genderovou tematiku, která je největší knihovnou s touto tematikou ve střední Evropě se

sedmi tisíci tituly. Společnost každoročně vyhlašuje ocenění Úřad roku „Půl na půl“, které

uděluje nejlepšímu úřadu s rovnými příležitostmi žen a mužů. V minulosti organizace

pracovala například na projektech SLUNEČNICE (projekt byl zaměřen na kvalifikační

programy, které měly přispět ke zlepšení podmínek pro rovné příležitosti žen a mužů na

vzdělávání a pracovní uplatnění) či Ženy v politice aneb Hlas ženám (cílem bylo dosáhnout

větší účasti žen v politice, projekt byl zcela nepolitický a podporoval každou ženu, která se

rozhodla kandidovat; zároveň si kladl za cíl rozšířit diskuzi o genderových souvislostech

politické participace a podílů žen a mužů na rozhodování).

Jako hlavní cíle si projekt Půl na půl – Rovné příležitosti žen a mužů (dále jen Půl

na půl) stanovil (GS, 2007):

· rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce a v rodinném životě,

· snižování rozdílů mezi zaměstnáváním mužů a žen,

· odstranění genderové diskriminace na trhu práce,

· nabourání kariérních a rodinných stereotypů.

Mezi cílové skupiny projektu, které jsou na trhu práce ohroženy z hlediska rovnosti

žen a mužů, patří ženy ve věku 25 – 34 let (ženy – matky nebo ženy potencionální matky,

dále i muži – otcové a muži, kteří jsou na rodičovské dovolené a poslední skupinou jsou ženy

nad 50 let). Jako další cílovou skupinu si projekt stanovil skupiny, které díky svému postavení

mohou ovlivnit či změnit podmínky panující na trhu práce. Jsou to především zaměstnavatelé,

tvůrci politik, ale patří mezi ně i široká veřejnost a média.

2.7. Třetí kariéra

Tento projekt spadá pod EXPERTIS PRAHA, spol. s r. o. (dále jen EXPERTIS). Společnost

se ve svých aktivitách soustřeďuje na vzdělávání, a to především manažerů/ek, ale věnuje se

i rozvoji obchodníků/obchodnic a personalistů/ek, stejně tak i řízení projektů v praxi. Jako

svůj hlavní cíl prezentuje růst osobnosti. Společnost pořádá i otevřené kurzy zaměřené

například na personální marketing, vedení projektových týmů či rétoriku, argumentaci

a přesvědčování.

Cílem tohoto projektu Třetí kariéra je, aby se firmy (zaměstnavatelé) naučily lépe

využívat potenciál zaměstnanců a zaměstnankyň starších 50 let (EXPERTIS, 2008a). Ti mají
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zkušenosti, nadhled a jsou loajální. Proto se program zaměřuje hlavně na HR manažery/ky

firem. Poměr zaměstnanců a zaměstnankyň ve firmách by měl být věkově vyvážený a firmy

by měly zaměstnancům věkové skupiny 50+ nabízet a zprostředkovávat různé specifické

tréninky. Tomu by měly přizpůsobit proces náboru zaměstnanců/zaměstnankyň i kariérní

postupy.

Jako dlouhodobé cíle si projekt Třetí kariéra stanovil především dlouhodobé nastavení

personální politiky vztahující se na zaměstnance 50+ či vytvořit pracovní úvazky, které budou

flexibilní, stejně tak, jako pracovní doba.

Součástí je i tzv. Vitalizační program, který má pomoci manažerům a manažerkám,

kteří spadají do věkové skupiny 50+. Cílem je poukázat na jejich silné stránky, posílit je. Učí

manažery a manažerky tomu, aby předávali své zkušenosti dál a otevřeli se novým změnám,

naučili se je přijímat. Program by měl manažery a manažerky motivovat k neustálému

vzdělávání a podporovat myšlenku na další kariéru.

Druhou součástí je tzv. Konzultační program, který se soustřeďuje na HR

a management firem. Snaží se lidi pracující v těchto oblastech učit, aby správně a efektivně

využívali potenciál zaměstnanců/zaměstnankyň starších 50 let a chápali jejich zkušenosti

a know-how jako výhodu na trhu. Program nabízí metodické postupy, kterými se mohou HR

manažeři/ky řídit. Obnáší to mimo jiné zmapování situace ve firmě, následný popis skrytých

možností v rámci firemních procesů, naplánování kroků, které by měly přinést zefektivnění

práce s cílovou skupinou a konečně zhodnocení celého projektu.

2.8. Trh práce v České republice

2.8.1. Současná situace

Současná situace na trhu práce je zajisté ovlivněna hospodářskou krizí. Dokazují to poslední

statistiky ohledně počtu zaměstnaných a nezaměstnaných za 1. čtvrtletí roku 2009

(ČSÚ, 2009e). Oproti poslednímu čtvrtletí roku 2008 se průměrný počet nezaměstnaných

zvýšil o 65,9 tisíc osob (tedy o 1,3 %), a průměrný počet zaměstnaných se snížil o 53,9 tisíc

osob (v přepočtu o 1,1 %) (viz Graf 1). Meziroční růst nezaměstnanosti se pak projevil více

v mužské složce (o 39,3 tisíc), než v ženské složce populace (o 18,9 tisíc) (ČSÚ, 2009e).

Ve srovnání s ostatními členskými zeměmi EU měla ČR ve 4. čtvrtletí roku 2008

nadprůměrnou intenzitu zaměstnanosti, konkrétně 66,8 % (ČSÚ, 2009c). Ale míra

zaměstnanosti žen (57,7 %)  je v průměru nižší než u ostatních států EU (viz Tabulka 1). Pro

srovnání, míra zaměstnanosti žen v Dánsku činí 74,9 %, v Německu 66,2 % a v Rakousku
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66,1 %. Podobně je tomu i u míry zaměstnanosti žen ve věkové skupině 55-64 let, kde činí

míra zaměstnanosti žen v ČR 34,7 % a je rovněž pod průměrem EU (viz Tabulka 1).

Na základě cílů, které stanovila Evropská rada ohledně míry zaměstnanosti do roku 2010, by

měla být míra zaměstnanosti celkově alespoň 70 %, míra zaměstnanosti žen 60 % a míra

zaměstnanosti osob ve věkové skupině 55-64 let minimálně 50 %. Česká republika rovněž

zaostává za zeměmi původní patnáctky EU, co se týče počtu osob (hlavně žen) pracujících na

zkrácený úvazek. V ČR pracovalo ve 4. čtvrtletí roku 2008 na zkrácený pracovní úvazek

7,9 % žen (viz Tabulka 2), zatímco ve stejném období využilo této možnosti v Dánsku 36,7 %

žen, v Německu 44,7 % žen a Nizozemsku dokonce 75,3 % žen. Přitom práce na zkrácený

pracovní úvazek je sociálním aspektem, který má vliv na míru fertility5. Rovněž má vliv na

délku aktivního pracovního života, konkrétně zvyšuje pracovní aktivitu osob ve věku kolem

60 let.

Ve 4. čtvrtletí roku 2008 činila průměrná mzda v České republice 25 381 Kč, což byl

oproti předchozímu čtvrtletí nárůst o 1 946 Kč (8,3 %) (ČSÚ, 2009a). Průměrná mzda se však

u žen a mužů liší a to ve všech věkových kategoriích. Průměrná mzda mužů byla v roce 2008

29 628 Kč, u žen pak 21 929 Kč (ČSÚ, 2009b). Největší rozdíly v průměrných platech žen

a mužů se vyskytly ve věkových kategoriích 35-39 let a 40-44 let, kde činil rozdíl v platech

více než 10 tisíc korun (viz Tabulka 3).

Platy žen a mužů se také liší v rámci dané profese (viz Tabulka 4). V roce 2008 byla

průměrná mzda muže pracujícího jako zákonodárce či řídícího pracovníka 61 862 Kč, zatímco

žena pracující na stejné pozici měla průměrnou mzdu 39 481 Kč. Podobně tomu bylo

i ve skupině, kam patřili pracovníci vědečtí, zdravotničtí a pedagogičtí, kde byl rozdíl platů

přes 8 tisíc korun. Celkově byly platy mužů vyšší ve všech kategoriích povolání bez ohledu

na to, zda v dané profesi bylo zastoupeno větší procento žen (např. kategorie vědeckých,

zdravotnických a pedagogických pracovníků či pracovníků ve službách a obchodech).

Rozdíly v platech žen a mužů nejsou dány ani tím, že by např. muži byli lépe placení

vzhledem k vyššímu vzdělání (viz Tabulka 5). Z tabulky lze vyčíst, že ač mají ženy i muži

stejnou úroveň vzdělání, vyšší plat mají muži. Muži s vysokoškolským vzděláním brali v roce

2008 v průměru o téměř 17 tisíc korun více než ženy s vysokoškolským vzděláním.

5 Fertilita neboli plodnost. Vyjadřuje počet narozených dětí připadajících na jednu ženu.
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2.8.2. Trh práce v ČR a diskriminace

Z výše uvedených čísel je patrné, že co se týče pohlaví, jsou ženy na českém trhu práce

diskriminovány a rozhodně nemají stejné příležitosti jako muži. Česká veřejnost je, co se týče

názoru na diskriminaci na trhu práce, rozpolcená. Z letošního průzkumu vyplynulo, že jedna

polovina veřejnosti (51 %) vidí diskriminaci jako malý nebo zcela okrajový problém, zatímco

druhá polovina (49 %) vidí naopak problém diskriminace jako velký (STEM, 2009b). Další

výzkum z dubna roku 2008 zjistil, že lidé za nejvíce ohrožené diskriminací na trhu práce

považují starší občany/ky, handicapované, těhotné ženy a matky malých dětí (STEM, 2009a).

Za diskriminaci lze považovat: „Jednání (i opominutí), které spočívá v rozdílném

(méně výhodném) zacházení z určitého (diskriminačního) důvodu v téže (či srovnatelné)

situaci, pokud pro toto jednání není ospravedlnitelný důvod“ (Hubálek et al., 2008: 16).

Diskriminaci Hubálek et al. (2008) rozdělují na přímou a nepřímou. O přímé diskriminaci

hovoříme tehdy, pokud je s uchazečem/kou o zaměstnání nebo zaměstnancem/kyní zacházeno

při jeho uplatňování práva na zaměstnání méně příznivě, než je zacházeno (nebo než by se

zacházelo) s jinou osobou ve srovnatelné situaci. Příkladem může být, pokud je žena

odmítnuta z důvodu toho, že jsou pro danou pracovní pozici upřednostňováni muži. Nepřímá

diskriminace je pak jednání či postup zaměstnavatele, který zvýhodňuje jednoho uchazeče/ku

o zaměstnání nebo zaměstnance/kyni vůči jinému/jiné. K diskriminaci také řadíme

obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci či navádění

k diskriminaci.

Právně je rovné zacházení na trhu práce zajištěno jednak Listinou základních práv

a svobod, kde je zakotveno právo na práci a právo na spravedlivou odměnu. Dále existuje

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., kde je zakotvená zásada rovného zacházení a zákazu

diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání: „Zákon o zaměstnanosti zakazuje

diskriminaci z celé řady diskriminačních důvodů, jako jsou pohlaví, sexuální orientace,

rasový nebo etnický původ, národnost, státní občanství, sociální původ, rod, jazyk, zdravotní

stav, majetek, manželský a rodinný stav nebo povinnosti k rodině, politické či jiné smýšlení,

členství a činnost v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích

nebo organizacích zaměstnavatelů“ (Hubálek et al., 2008: 12). Třetím dokumentem, který řeší

otázku rovných příležitostí a diskriminace je Zákoník práce. Konkrétně zákoník práce

zakazuje diskriminaci ohledně pracovních podmínek zaměstnanců/kyň, odměn či příležitosti

pro postup v zaměstnání. Rovněž uvádí, že za stejnou práci mají všichni zaměstnanci/kyně

u zaměstnavatele brát stejnou mzdu.
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2.8.3. Antidiskriminační zákon

Česká republika by jako členský stát EU měla přijmout antidiskriminační zákon, který by byl

zákonnou ochranou před nerovným zacházením. Pokud se tak nestane, může Česká republika

čelit žalobě od Evropské komise a zaplatit stomilionovou pokutu, jelikož měl být zákon

schválen již před vstupem země do EU. Antidiskriminační zákon by se měl stát normou,

zákonem, který: „Stanoví, co je a není diskriminací, vymezí okruh výjimek, určí instituci,

která se bude ochranou před diskriminací systematicky zabývat a v neposlední řadě zakotví,

čeho se jednotlivec, který se stal obětí, může domáhat“ (Otáhalová, Čižinský, 2007). Počítá

s ním i text nového Zákoníku práce, který na dosud neexistující antidiskriminační zákon

odkazuje.  Před diskriminací by měl zákon ochránit i ty oblasti, které předchozí zákony

nebraly v úvahu. Je to hlavně diskriminace v oblasti samostatně výdělečné činnosti, oblasti

poskytování zboží a služeb, či poskytování zdravotní péče. Zákon rovněž vymezí,

co diskriminací není: „Podle tohoto zákona není diskriminační požadavek minimálního věku,

odborné praxe nebo doby zaměstnán, která je pro řádný výkon zaměstnání nebo povolání

nebo pro přístup k určitým právům a povinnostem spojeným se zaměstnáním nebo povoláním

nezbytná“ (Hubálek et al., 2008: 26-27).

Antidiskriminační zákon poskytne diskriminovaným konkrétní prostředky k tomu, aby

se mohli bránit. „Jedná se o právo domáhat se u soudu, aby bylo od diskriminačního jednání

upuštěno, aby byly odstraněny následky diskriminace, a právo požadovat přiměřené

zadostiučinění, případně nemajetkové újmy v penězích“ (Otáhalová, Čižinský, 2007). Právní

pomocí by měl být i veřejný ochránce lidských práv (ombudsman).

Návrh zákona byl Poslanecké sněmovně předložen v červenci roku 2007. Ta ho

schválila, stejně jako následně Senát. Zákon se tedy dostal k prezidentovi, který jej ale

v květnu 2008 vetoval zpět do Poslanecké sněmovny. Jako důvody mimo jiné prezident

Václav Klaus uvedl: „Zákon považuji za zbytečný, kontraproduktivní a nekvalitní a jeho

dopady za velmi problematické. Zákon neobsahuje nic, co by bylo pro české právo zásadně

nové (…) Není žádným tajemstvím ani ospravedlněním, že tento zákon byl navržen

a schválen jako povinná implementace směrnice Komise ES (…) Svou filozofií zákon popírá

fakt, že je každý člověk naprosto unikátním souborem vrozených i naučených schopností,

vlastností a předpokladů. Popírá, že od každého lze očekávat jinou úspěšnost, jinou

pracovitost, jinou efektivitu i jiný způsob chování (…) Znamená narušení základního práva

jednotlivců na vytváření vlastních preferencí a na svobodu volby, která je zákonem svým
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způsobem postavena do role výjimky“ (Klaus, 2008). Co se týče výtek Václava Klause

k zákonu, je nutno říci, že Česká republika do EU vstoupila zcela dobrovolně. Pokud je země

členem EU, očekává se od ní, že bude naplňovat směrnice a normy, jelikož je to součást

členství. Otáhalová a Čižinský (2007) ve svém textu zpochybňují i ten argument, že by

antidiskriminační zákon popíral individualitu každého z nás. Zákon pouze zakazuje, aby byl

někdo kvůli rozdílům znevýhodňován. Diskriminací je, pokud je někdo odmítnut pro danou

profesi jen například na základě tradicí a zvyků. Zákon rovněž neomezuje svobodu, nýbrž jen

brání tomu, aby při volbě zaměstnanců/kyň byly uplatňovány předsudky typu „ženy se musí

starat o děti a domácnost, čili pro ně práce nebude na prvním místě“ atd.

Od doby, kdy prezident zákon vetoval, je zákon zpět v Poslanecké sněmovně.

Všechny politické strany kromě Strany zelených k zákonu mají jisté výhrady, ale zákon od té

doby ještě nebyl ani jednou projednáván. V květnu tohoto roku zaslaly neziskové organizace

poslankyním a poslancům Parlamentu otevřený dopis s výzvou, aby schválili

antidiskriminační zákon (Gender Studies, o.p.s. et al., 2009). Organizace v něm mimo jiné

píší, že jsou si vědomy, že návrh zákona je kompromisem, ale také to, že ambicióznější návrh

by se nepodařilo prosadit žádné vládě, neboť by to vyžadovalo podporu parlamentní opozice,

což si za současné politické situace v naší zemi nelze představit. Organizace rovněž vyzývají

zákonodárce k odpovědnosti za sankce, které hrozí ze strany EU.

2.9. Shrnutí teoretické části

V rámci teoretické části jsem vymezila základní pojmy související s tématem BP. Ukázalo se,

že například vymezení pojmu gender se v rámci jednotlivých zdrojů, které jsem použila, liší.

Proto jsem se snažila podívat se na každou definici tohoto pojmu kriticky. Dále jsem věnovala

velkou pozornost IS EQUAL. Vymezila jsem, co je hlavní prioritou IS EQUAL, jak je

financovaná a na jakých principech funguje. Zmínila jsem kritéria, která by žadatelé o finance

z IS EQUAL měly splnit a proč jsou důležitá. Zvláštní pozornost jsem věnovala především

kritériu  GM,  neboť je  pro  mou  práci  stěžejní.  Poté  jsem  se  zmínila  podrobněji  o  obou

projektech, které jsem si pro svou práci vybrala: projektu Půl na půl a Třetí kariéra. Popsala

jsem, jaké byly cíle, cílové skupiny projektů a na jaké aktivity se jednotlivé projekty

soustředily. Závěrem jsem se soustředila na trh práce v České republice, jelikož právě celá IS

EQUAL a projekty, které financuje, jsou zaměřeny právě na trh práce. Na základě

statistických údajů jsem popsala současnou situaci na trhu práce, přičemž jsem se hlavně

soustředila na srovnání postavení žen a mužů a na věkovou skupinu 50+, protože jsou to
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skupiny, na které se zaměřily projekty Půl na půl a Třetí kariéra. Jelikož hlavní prioritou IS

EQUAL je odstranění diskriminace na trhu práce, věnovala jsem se i diskriminaci na trhu

práce v českém prostředí. Ukázalo se, že lidé se k problému diskriminace staví

nejednoznačně: jedni problém diskriminace odmítají, druzí si myslí, že diskriminace

na našem trhu práce existuje. Uvedla jsem, jak je problematika diskriminace ošetřená

v důležitých dokumentech (Listina základních práv a svobod, Zákon o zaměstnanosti,

Zákoník práce) a nemalou pozornost jsem věnovala i připravovanému návrhu

Antidiskriminačního zákona, který stále nevešel v platnost i přesto, že měl být schválen již

před vstupem České republiky do EU.
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3. EMPIRICKÁ ČÁST

Tato část BP se bude věnovat samotnému výzkumu. Nejprve představím metodologická

východiska, ke kterým budou patřit kritická teorie a feministická tradice. Zmíním, o jaký

výzkum se bude jednat a proč jsem zvolila právě tento typ výzkumu. Dále zde budu zde

diskutovat použité techniky sběru dat, kterými budou polostrukturované rozhovory a analýza

dokumentů. Poté, co popíšu všechny metody, které bud používat, přistoupím k samotné

analýze dokumentů. Půjde o dokumenty IS EQUAL a zároveň o dokumenty, které jsem

získala od jednotlivých řešitelů projektu. Po dokumentech budu kódovat a analyzovat

rozhovory, které jsem provedla.

3.1. Metodologie

3.1.1. Metodologická východiska

Paradigmatem, z kterého jsem vycházela, byla kritická teorie. Jejím cílem je: „Identifikace

způsobů, jak společenské podmínky (ekonomické, politické, genderové, etnické) ovlivňují

názory, chování a zkušenosti (s cílem iniciovat změny)“ (Hendl, 2005: 54). Vzhledem k tomu,

že se moje BP bude věnovat genderové problematice, budu vycházet i z feministické tradice

(viz např. Renzetti a Curran, 2003), která vesměs staví na sociálním konstruktivismu. Jinými

slovy, feministické paradigma vychází z toho, že při osvojování genderu nehraje primární roli

biologie (jaké máme pohlaví), ale genderová socializace odrážející převládající představy

o uspořádání genderových vztahů. Gender není vrozený, nýbrž je formován společností, tím,

co od nás na základě našeho připsaného pohlaví očekává. Tato očekávání se reprodukují

sociálním učením. Feministická tradice myšlení dále upozorňuje na to, že všechny předchozí

zkušenosti (např. výzkumy) byly mužské, následně pak zobecněné na celou populaci. Vše

bylo hodnoceno kritérii mužů. Feministická tradice zkušenosti mužů ponechává a přidává

k nim ženské. K předmětu zkoumání zaujímá empatický postoj, přičemž si uvědomuje, že to

vede k určité míře subjektivismu. Na druhou stranu tvrdí, že žádný výzkum nemůže být

nezaujatý. Feministické tradici jde hlavně o to, aby se genderová nerovnost dostala

do povědomí celé společnosti.

Co se týče výzkumné strategie, jednalo se o výzkum kvalitativní. Kvalitativní výzkum

je pružným typem výzkumu, který nemá předem daný jasný plán a postup, ani stanovené

hypotézy. Výzkumník/ce si předem určí výzkumné téma. Data jsou sbírána dlouhodobě,

následně je provedena jejich analýza, na základě které se výzkumník/ce rozhodne, zda
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potřebuje další data a jakým způsobem je bude získávat (Hendl, 2005). Hendl definuje cíl

kvalitativního výzkumu takto: „Hlavním úkolem je objasnit, jak se lidé v daném prostředí

a situaci dobírají pochopení toho, co se děje, proč jednají určitým způsobem a jak organizují

své všednodenní aktivity a interakce“ (Hendl, 2005 : 52). Dle Silvermana (2005) je

kvalitativní výzkum vhodný pro hlubší porozumění společenským fenoménům, což

problematika genderu a rovných příležitostí v dnešní době zajisté je. Já se budu snažit

porozumět tomu, jak na problematiku genderu nahlíží jednotliví lidé, kteří pracovali v rámci

obou projektů a jak je chápána a implementována v rámci projektů a jeho aktivit.

Hendl (2005) zmiňuje ale i nevýhody, které kvalitativní výzkum může mít. K těm patří

například to, že získané poznatky nemusí být zobecnitelné na celou populaci, časově náročný

sběr dat i jejich analýza či větší možnost toho, že výsledky výzkumu budou ovlivněny

výzkumníkem/cí. Naopak výhody spatřuje v tom, že kvalitativním výzkumem lze získat

podrobný popis a vhled ohledně zkoumaného fenoménu. Kvalitativní výzkum rovněž

umožňuje zkoumat procesy a navrhovat teorie.

V rámci kvalitativního výzkumu jsem provedla případovou studii. Ta slouží

k důkladnému prozkoumání jednoho nebo několika málo případů (Hendl, 2005). K tomu bylo

zapotřebí získat co nejvíce dat vztahujících se ke každému z nich.

3.1.2. Použité metody

Ke stěžejním metodám BP budou patřit analýza polostrukturovaných rozhovorů a analýza

dokumentů. Vedení kvalitativního rozhovoru obecně vyžaduje velkou pozornost. Hendl

(2005) zdůrazňuje, co všechno příprava rozhovoru zahrnuje: „Vyžaduje dovednost, citlivost,

koncentraci, interpersonální porozumění a disciplínu. Je obvykle třeba učinit řadu rozhodnutí

ohledně obsahu otázek, jejich formy i pořadí. Dále se musí uvážit možná délka rozhovoru“

(Hendl, 2005: 166). Polostrukturovaný rozhovor je pak typ rozhovoru, při kterém má

badatel/ka připravený seznam otázek, které hodlá respondentovi/ce položit nebo okruh témat,

na která se chce v průběhu rozhovoru zeptat, ale není tím nijak vázán. Seznam slouží pouze

k tomu, aby nic důležitého nebylo opomenuto a na všechna podstatná témata se dostalo.

V průběhu rozhovoru mohou být položeny různé další doplňující otázky, měněno pořadí

otázek na základě toho, jak se rozhovor vyvíjí. Výhodou oproti strukturovanému rozhovoru

je, že je poskytnut větší prostor pro odpovědi respondenta/ky a umožňuje badateli/ce měnit

a přizpůsobovat otázky podle toho, jak se rozhovor vyvíjí. Navíc je strukturovaný rozhovor

kritizován za to, že respondent/ka nezná teoretický rámec celého dotazování a také za to, že



|24

odpovědi jsou do jisté míry ovlivněny výzkumníkem/cí. Oproti tomu poostrukturovaný

rozhovor nikdy neobsahuje předem formulované odpovědi a poskytuje respondentovi/ce

prostor pro vyjádření osobního názoru (Hendl, 2005). Polostrukturovaný rozhovor jsem volila

i proto, že je feministicky zaměřený výzkum vhodný. Tuto metodu doporučuje ve své knize

Reinharz (1992). Odlišuje ji například od dotazníkového šetření či strukturovaných

rozhovorů. Rozdílnost vidí především v tom, že polostrukturovaný rozhovor s sebou nese

neomezenou interakci mezi výzkumníkem/cí a respondentem/kou. Zároveň polostrukturovaný

rozhovor poskytuje prostor pro vysvětlení a diskuzi, umožňuje přístup k myšlenkám lidí.

Respondentům/kám  zase dovoluje vylíčit například vzpomínky jejich vlastními slovy.

Univerzálnost tohoto typu rozhovoru vidí Reinharz v široké škále témat, která lze takto

prozkoumávat. K nim patří například domácí práce, mateřství, zkušenost s násilím, sexuálním

obtěžováním či rozhodnutí ohledně potratu. Zdůrazňuje ale, že konkrétní přístupy

k rozhovorům se liší například ohledně toho, jak dlouho by měl rozhovor trvat, zda je

potřebné jej opakovat, uspořádání a počtu otázek. Názory se ani neshodují v tom, jak se má

badatel/ka vztahovat k respondentovi/ce, či zda považovat respondenta/ku za účastníka/ci

výzkumu, předmět výzkumu nebo za toho/tu, kdo poskytuje informace. Tato různorodost

názorů podle Reinharz odráží to, že feministické výzkumné metody mají původ v názorovém

proudu, který doposud převládal, a zároveň jsou tyto názory protestem proti těmto

zakořeněným názorům.

Vzhledem k tomu, že můj výzkum vychází z feministické tradice a že mi

v rozhovorech šlo především o to, abych zjistila, jak se na rovné příležitosti dívají jednotlivé

respondentky, zvolila jsem polostrukturovaný rozhovor. I proto, že mi šlo o to, aby

respondentky vše popsaly a zhodnotily vlastními slovy. Proto jsem si na rozhovory vyhradila

i dostatek času, na každý přibližně 50 minut. Dalším důvodem pro volbu polostrukturovaného

rozhovoru bylo i to, abych mohla respondentkám klást v průběhu rozhovoru doplňující

otázky, požádala je, aby svůj názor doložily na nějakém příkladu, rozvedly svoji odpověď atd.

To by v případě dotazníkového šetření nebylo možné a strukturovaný rozhovor by mi zase

neumožňoval klást otázky v různém pořadí na základě toho, jak by se rozhovor odvíjel.

3.1.3. Sběr dat

3.1.3.1. Výběr vzorku

V rámci rozhovorů jsem hovořila účastnicemi jednotlivých projektů. Jednalo se tedy

o účelový výběr: „Je založen pouze na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo být pozorováno
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a o tom, co je možné pozorovat“ (Disman, 2007 : 112). Tento způsob je vhodný vzhledem

k tomu, že mi půjde o to pochopit celkovou strukturu problému, nikoliv o snahu zevšeobecnit

problém tak, jak je tomu u výzkumu kvantitativního. Z tohoto důvodu nebudu usilovat o co

největší počet respondentů v rámci náhodného výběru. Výběr respondentů bude nenáhodný,

jelikož mi půjde o zhodnocení dvou konkrétních projektů a ptát se budu právě lidí, kteří se na

projektech podíleli. Nejprve jsem kontaktovala manažerky projektů a požádala o rozhovor je.

V rámci rozhovoru jsem je pak požádala, zda by mě neodkázaly na další osoby, které na

projektu spolupracovaly. Šlo tedy o techniku sněhové koule, neboli snowball sampling

(Disman, 2007).

Jako podklad pro formulaci otázek do rozhovoru jsem použila okruhy otázek uvedené

v dokumentu Evropské komise ohledně začlenění konceptu GM do politiky zaměstnanosti

(EC DGESA, 2002), který jsem přeložila do češtiny a přikládám ho jako přílohu k této BP

(viz Příloha 1). Uvedené otázky byly kladeny v rámci výzkumu zadaného resortem Evropské

komise pro zaměstnanost, sociální politiku a rovné příležitosti. Průzkum proběhl

v 15 členských zemích Evropské unie převážně mezi lidmi, kteří se nějakým způsobem

podílejí na tvorbě politiky zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že mezi mé respondentky patřily

účastnice konkrétních projektů v rámci Iniciativy EQUAL a nikoliv lidé formující politiku

zaměstnanosti v ČR, nebyly kladené otázky formulovány stejně jako v přiloženém dotazníku.

Ten jsem použila jen jako podklad a oporu pro formulaci vlastních otázek či tematických

okruhů pro otázky.

3.1.3.2. Provádění rozhovorů

Na rozhovory jsem se snažila důkladně připravit. Na základě výše zmíněného dokumentu

a nastudovaných dokumentů zabývajících se problematikou IS EQUAL, jsem formulovala

okruhy otázek, které zahrnují i doplňující otázky. Nejprve jsem kladla obecné otázky

a následně jsem tematizovala rovné příležitosti a GM. Ptala jsem se především na to, zda

respondentky znají pojem GM a zda vědí o tom, že by tento koncept měl být uplatňován

ve všech projektech Iniciativy EQUAL, zda jejich projekt tento princip dodržuje, pokud ano,

jak na něj nahlíží, jak ho chápe a jak ho implementuje. Také mě zajímalo, v čem vidí

respondentky problémy implementace politiky GM a jak by případně mohly být odstraněny.

Cílem rozhovorů bylo zjistit i to, jak respondentky zpětně hodnotí vzniklý projekt, jeho klady

i případné nedostatky (viz Příloha 2).
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Při přípravě rozhovorů a jejich vedení jsem se řídila tím, co doporučují Hendl (2005)

i Disman (2007). V rámci přípravy rozhovoru jsem si důkladně promyslela formulaci otázek,

které by měly být jasné, respondentkám srozumitelné a neměly by je nabádat k nějaké určité

odpovědi. Kladla jsem vždy jen jednu otázku, na kterou jsem respondentce poskytla dostatek

času na odpověď. Připravila jsem se i na to, že respondentku bude zajímat, proč se ptám na tu

konkrétní otázku a na případné zdůvodnění, proč je pro můj výzkum tato otázka důležitá.

Před rozhovorem jsem se ujistila, zda respondentky souhlasí s tím, že informace, které

poskytnou, budou v průběhu rozhovoru nahrávány a posléze i publikovány v BP.  K podpisu

jsem jim předložila informovaný souhlas, což je „smlouva“ mezi výzkumníkem/cí

a respondentem/kou. Zde se respondentky svým podpisem zavázaly k tomu, že vědí, čeho se

výzkum týká a že souhlasí s tím, aby veškerá data od nich získaná byla archivována.

Respondentky byly seznámeny s tím, že jejich jméno bude ponecháno v anonymitě.

Informovaný souhlas obsahoval i informaci o tom, že data poskytnutá respondenty budou

použita jen pro vědecký výzkum, tedy pro moji BP.

Rozhovory jsem si nahrávala a následně provedla doslovnou transkripci:

„Pro podrobné vyhodnocení je však transkripce podmínkou. Je možné pak zdůrazňovat

důležitá místa podtrháváním, opatřovat určitá místa komentářem na kraji stránky nebo

vytvářet seznamy a srovnávat jednotlivá místa textu“ (Hendl, 2005: 208). Výpovědi jsem

nepřepisovala do spisovného jazyka a ani ho příliš stylisticky neupravovala, jelikož to v tomto

případě nepovažuji za nutné. Hendl k tomuto dodává: „Někdy se přenáší text do spisovného

jazyka. Očišťuje se od dialektu a chyb ve větné skladbě. Upravuje se stylisticky. Děje se tak

hlavně tehdy, pokud se soustřeďujeme především na obsahově-tematickou rovinu, když

informátor vystupuje jako svědek nebo expert“ (Hendl, 2005: 208). Pouze jsem se při přepisu

rozhovorů snažila dodržovat pravopis (např. jsem oddělovala hlavní a vedlejší věty čárkou,

dodržovala shodu). Využila jsem i prvků komentované transkripce a to hlavně v případě, že se

respondentka po položení otázky odmlčela nebo pokud při své výpovědi udělala pauzu.

Ohledně toho jsem se držela značení, které uvádí Hendl (2005). Tedy pro pauzu jsem volila

znak „(pauza)“ a pro odmlčení jsem volila znak „(z)“, který má značit zábrany ve vyjádření či

váhání. Další prvky komentované transkripce jsem nepoužívala. Hlavně z důvodu, že většinu

z uvedených znaků, například pro smích či zdůraznění, bych ani nevyužila. Respondentky

hovořily klidně, žádné vyjádření emocí jsem během rozhovorů nezaznamenala. Rovněž

nebylo třeba označit v přepisu část textu, kterému by nebylo zcela rozumět, protože všem

nahraným textům jsem při přepisu dobře rozuměla.  Doslovné přepisy rozhovorů nejsou
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součástí BP, ale citace z nich naopak ano. Ty by měly posloužit především jako podložení

mých vlastních závěrů a interpretací.

3.1.3.3. Dokumenty

Dalším zdrojem dat pro můj výzkum byly úřední dokumenty, které vznikly v rámci

jednotlivých společností a dále ty, které se zabývají přímo IS EQUAL. Dokumenty IS

EQUAL jsem musela nastudovat proto, že jsou v nich zakotveny podmínky, které musí

žadatelé o dotaci splnit. Jednou z nich je právě GM. Dokumenty tedy posloužily jako opora

jednak při rozhovorech, kdy jsem se na jejich znalost ptala respondentek, a jednak pro

porovnání s dokumenty, které vznikly za účelem získání dotace z Evropského sociálního

fondu. Nastudování těchto dokumentů je zároveň nutné proto, abych získala znalost

v problematice, zjistila, jaké jsou klíčové pojmy a jak je tyto dokumenty IS EQUAL definují.

Dokumenty, které vznikly v rámci jednotlivých projektů, jsem získala jednak

z webových stránek projektů a jednak při osobním setkání s respondentkami. Prvním typem

dokumentů byly oficiální dokumenty sepsané společnostmi za účelem získání dotací

z Evropského sociálního fondu. V tomto případě se mi podařilo získat dokument pouze

od společnosti EXPERTIS. Co se týče projektu GS, tak společnost odmítla poskytnout

oficiální dokument, který byl v rámci IS EQUAL sepsán. Důvodem bylo to, že je

v dokumentu obsaženo know-how, které si v GS chtějí udržet. V tomto případě jsem tedy

musela vycházet pouze z dokumentů přístupných veřejnosti na internetových stránkách

projektu a v knihovně GS.

Druhým typem dokumentů byly ty, které podávaly informace veřejnosti přímo

o daném projektu, o tom, proč je důležité daný problém řešit, zaměření a cílech projektu. Dále

to byly dokumenty, které měly charakter příruček pro veřejnost a jejich účelem bylo

informovat o konkrétních problémech spojených s tematikou projektu, vysvětlit zásadní

pojmy a zdůvodnit proč je problém nutné řešit a jak. Posledním typem dokumentu pak byly

ty, které byly určeny pro úřady a další rozhodovací orgány.

3.2. Analýza dat

Data jsem analyzovala již během jejich sběru, a to proto, že jsem na základě této analýzy

zvážila, zda ještě potřebuju další data, jaká a jakým způsobem je budu získávat. V rámci

analýzy jsem musela data zredukovat a roztřídit. Při tom jsem si dávala pozor na to, abych při

redukci nezbavila data jejich kontextu či je chybně neinterpretovala. „Kvalitativní analýza je
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uměním zpracovat data smysluplným a užitečným způsobem a nalézt odpověď na položenou

výzkumnou otázku.“ (Hendl, 2005: 223).

3.2.1. Analýza dokumentů

Při analýze dokumentů jednotlivých řešitelů jsem se zaměřila hlavně na to, zda je

v dokumentech zmíněn GM a rovné příležitosti žen a mužů. V případě GM mě bude zajímat,

zda je v dokumentech zohledňován jako princip, který by měl být důsledně uplatňován

ve všech fázích a aktivitách projektu tak, jak by tomu dle směrnic IS EQUAL mělo být.

Pokud je na něj nahlíženo jinak, tak jak je chápán a jak je interpretován. Poté, co jsem

analyzovala dokumenty obou projektů zvlášť, pokusila jsem se je také mezi sebou porovnat.

Šlo mi o to, zda se pohledy jednotlivých společností na GM tak, jak jsou prezentovány

v dokumentech, mezi sebou liší a v čem se případně shodují.

3.2.1.1. Projekt Půl na půl

Žánrově se jednalo především o příručky na témata spojená s rovnými příležitostmi. Klíčovou

pro moji BP byla příručka, která měla pojem GM už ve svém názvu (Ferrarová, 2007).

Hodnotím ji jako kvalitně zpracovanou, neboť jednak definuje pojem GM, ale dále pak také

obsahuje rady pro to, jak GM implementovat. Navíc v závěru uvádí, kde se tato implementace

zdařila a kde naopak nikoliv.

Zde je definice GM uvedená v příručce: „Gender mainstreaming je proces

(re)organizování, zlepšování, rozvíjení a vyhodnocování politických procesů tak, aby bylo na

všech  úrovních  a  ve  všech  stádiích  zapracováno  hledisko  rovnosti  mužů a  žen,  a  to

prostřednictvím všech aktérů, kteří se běžně podílejí na politickém rozhodování. Gender

mainstreaming je hlavním nástrojem prosazování politiky rovných příležitostí pro ženy

a muže. Podstata spočívá v tom, že před přijetím jakéhokoliv rozhodnutí je provedeno

vyhodnocení jeho dopadu na muže a na ženy“ (Ferrarová, 2007: 5). Pokud tuto definici

srovnáme s definicí uvedenou v kapitole věnující se GM, tedy definicí IS EQUAL, lze

konstatovat, že se definice pojmu v příručce nijak zásadně neliší od té výše zmíněné.

Vystihuje podstatu problému. Pokud bychom ale tuto definici srovnali s pohledem Moser

(2005) na GM, tak definice Ferrarové (2007) opomíjí tu část, že GM je i posilování

sebeuvědomění a postavení žen, o tom, že by měl docílit toho, aby si ženy uvědomily svá

práva.



|29

Navíc je příručka uvádí příklady toho, jak by GM měl fungovat v praxi, když uvádí

příklad ze zahraničí, konkrétně z vídeňského magistrátu. Podle tohoto příkladu by GM měl

působit jednak směrem dovnitř úřadu (vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň v oblasti

rovných příležitostí, tvorba opatření, které přispívají k vyrovnávání šancí obou pohlaví),

jednak k občanům a občankám města (právní poradny pro otázky diskriminace, domácího

násilí či sociální situace) a konečně i směrem do zahraničí (konference, workshopy).

Dále příručka zmiňuje konkrétní oblasti, ve kterých lze GM uplatňovat. První z nich je

oblast týkající se procesu genderového rozpočtování. Genderové rozpočtování znamená: „(ž)e

na všech stupních rozpočtového procesu by měl být brán ohled na otázku pohlaví s cílem

prosazování rovnosti žen a mužů (…) Znamená zavedení kritéria rovnosti do všech procesů

navrhování, vytváření, rozhodování a implementace veřejných rozpočtů“ (Ferrarová, 2007: 6).

Genderovému rozpočtování by měla předcházet analýza genderové citlivosti v dané

organizaci. Cílem je zjistit, jaká je na úřadě aktuální situace co se rovnosti žen a mužů týče.

Analýza zahrnuje odpovědi na otázky, zda je rovnost zakotvena v dokumentech, předpisech

úřadů, či v jakém poměru jsou na úřadě zastoupeni ženy a muži. Po této analýze může být

provedena genderová analýza rozpočtu, která hodnotí výdaje z toho hlediska, zda jsou

zaměřené na ženy nebo na muže. Jak autorka ale uvádí, ve státní správě chybí ochota začlenit

principy GM do plánů do budoucna.

V příručce nalezneme i konkrétní návrhy, jak zavádět politiku rovných příležitostí

do veřejné správy. Prvním z nich je provedení genderového auditu, který vychází z analýzy

genderové citlivosti. Dalším je tzv. SWOT analýza, která v sobě zahrnuje určení silných

a slabých stránek (Strenghts, Weaknesses) a dále příležitostí a hrozeb (Opportunities,

Threats). Následně tak lze vytvořit strategii, která se soustředí na odstranění slabých stránek,

na posílení těch silných a na způsoby, jak čelit případným hrozbám. Genderový audit

a analýza SWOT také umožňují vytvoření strategie rozvoje lidských zdrojů, která bude

obsahovat i začlenění politiky rovných příležitostí a principů GM. Dle Ferrarové (2007) by

měl každý úřad přijmout opatření směrem dovnitř (vzdělávání zaměstnanců/kyň na všech

úrovních či vedení statistik ohledně rovnosti pohlaví, rovnost mezd atd.) a směrem navenek

(průzkumy potřeb obyvatel, spolupráce úřadu s neziskovými organizacemi).

Autorka příručky také vidí problém v tom, že úředníci a úřednice nejsou

v problematice rovných příležitostí nijak proškolováni/y. Chybu vidí především

na Ministerstvu vnitra ČR, které má toto na starosti. Upozorňuje na to, že Ministerstvo vnitra
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ČR sice společně s GS vytvořilo e-learningový program ohledně rovných příležitostí žen

a mužů pro úředníky a úřednice, ale jeho využití pouze doporučilo.

Chybou podle Ferrarové také je, že problematika rovnosti pohlaví a rovných

příležitostí není nijak zakotvena v dokumentech úřadů, tedy například v pracovním řádu,

vnitřním platovém předpisu či v kolektivní smlouvě. Celkově vidí autorka problém hlavně

v tom, že problematika rovných příležitostí je v naší zemi stále velkým tabu.

„Zaměstnanci/kyně se bojí problémů, pokud by se začali/y rovnými příležitostmi zabývat,

a vedení úřadů nechce, aby se rovnými příležitostmi zabývali/y“ (Ferrarová, 2007: 14).

Osobně hodnotím vydání této příručky v rámci projektu Půl na půl velmi kladně.

Příručka ukazuje, jak začlenit koncept do politiky rozhodovacích orgánů na okresní, krajské

i celostátní úrovni a může dobře sloužit jako návod, jak princip GM zavádět do praxe. Jsou

zde i odkazy na webové stránky zabývající se rovnými příležitostmi mužů a žen, stejně tak

jako na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na stránky Evropské unie, které se

věnují problematice rovnosti pohlaví. V závěru příručky je i informace o tom, že GS pořádá

akreditované vzdělávací kurzy pro úředníky a úřednice veřejné správy. Tématy kurzů jsou

„Rovné příležitosti žen a mužů ve veřejné správě“ a „Gender mainstreaming a genderové

rozpočtování“. U každého z kurzů je pak napsána osnova kurzu. Obsahem prvního zmíněného

kurzu tak jsou témata jako „pohlaví a gender“, „rovné příležitosti žen a mužů“, „gender

mainstreaming a genderové rozpočtování“ či „zavedení politiky rovných příležitostí

a principů gender mainstreamingu do veřejné správy“. Druhý z kurzů má v podstatě stejnou

osnovu, jen je v něm věnováno více prostoru tématu „genderového rozpočtování“.

Další zajímavou publikací, která byla vydána v rámci projektu Půl na půl, je publikace

Aktivní otcovství (Sedláček, Plesková, 2008). Přispívá k GM, neboť GM si klade za cíl

dlouhodobé změny ve společnosti, v rámci kterých dojde například ke změně rodičovských a

rodinných struktur: „Pečovatelská otcovství a genderově vyrovnaná partnerství, v nichž je

sdílení rolí samozřejmostí, představují další krok k pomyslnému trendu změny podob

rodinných vztahů“ (Sedláček, Plesková, 2008: 8).  Příručka zaměřená aktivní otcovství je

v tomto ohledu krokem vpřed. Už její název dává jasně najevo, že i otec může mít hlavní

nebo rovnocennou úlohu při péči o dítě. Navíc aktivní otcovství je důkazem toho, že rovné

příležitosti se netýkají jen žen, a že na muže, kteří se chtějí věnovat svému dítěti například

v rámci rodičovské dovolené, je také pohlíženo s předsudky.

Žádný z dokumentů projektu Půl na půl, které jsem analyzovala, však neříkal nic

o tom, jak k rovným příležitostem přistupují v rámci GS. Dokumenty sice zmiňují kurzy pro
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úředníky a úřednice na téma rovných příležitostí, ale nikde v nich není například zmíněno, že

by v problematice rovných příležitostí byly vzdělávány pravidelně zaměstnankyně GS.

V dokumentech GS také není nic o tom, že v GS rovné příležitosti uplatňují v rámci

pracovního týmu projektu Půl na půl a složení týmu GS ani nenasvědčuje tomu, že by o rovné

příležitosti v tomto ohledu usilovaly, neboť tam jsou samé ženy. Pokud bych to vztáhla na to,

co v příručce o zavádění GM do praxe říká Ferrarová (2005), tak by podle tohoto příkladu

měly v GS přijímat i opatření dovnitř. To znamená, že i v rámci řešitelské organizace by se

měly zaměstnankyně v problematice rovných příležitostí vzdělávat a vytvářet opatření, která

by přispívala k vyrovnávání šancí žen a mužů.

Z hlediska genderové vyváženosti obrazové dokumentace v případě projektu Půl

na půl bych zhodnotila příručku „Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným“

(Spoustová, et al., 2008). Příručka kromě textu obsahuje i fotografie lidí, žen i mužů, kteří by

se mohli stát potencionálními oběťmi diskriminace. Jen pro představu: fotografii doplňuje

životopis a dále pak připsaný argument, proč daného/danou nepřijímat či propustit. Na jedné

z těchto fotografií je například napsáno: „Věk: 53 let, stav: rozvedená, péče o nemocnou

matku, pracovní zkušenosti: 30 let praxe v účetnictví (…) Nezaměstnávat!!! Předpoklad:

neflexibilní! Nebude schopna učit se nové věci, časté absence“ (Spoustová, et al., 2008: 74).

Takovýchto fotografií v publikaci nalezneme celkem devět, přičemž pět z nich zobrazuje

ženy, čtyři muže. Jako důvody pro nepřijetí/propuštění žen jsou uvedeny: péče o malé dítě

(tedy častá absence a neochota práce přes čas), předpoklad toho, že kandidátka jakožto

svobodná a bezdětná do roka otěhotní a odejde (viz Obrázek 1), péče o nemocnou matku, věk

uchazečky a diagnostikovaná roztroušená skleróza. U mužů jsou pak důvody následující: věk

společně s dlouholetou praxí, která je v tomto případě handicapem v tom smyslu, že by

zaměstnanec mohl být „chytřejší“ než zbytek „mladého“ kolektivu (viz Obrázek 2), péče

o dítě (rozvedený muž), aktivní společná péče o dítě („chlap, který se chce starat o dítě, není

normální“) a diskriminovaný z hlediska svého okolí je i muž, který je na rodičovské dovolené.

Fotografie vznikly v rámci kampaně, která měla upozornit na diskriminaci na trhu práce

a jejich cílem je zdůraznit to, že zaměstnavatelé často nehledí na zkušenosti a kvalifikaci

kandidáta/ky, ale spíše je zajímá soukromý život kandidátů/ek, což je podle Zákona

o zaměstnanosti nepřípustné. Příručka je dle mého názoru genderově vyvážená, a navíc obrací

pozornost ke všem skupinám, které se mohou s diskriminací setkat: ženám, mužům, starším,

zdravotně postiženým. Ač byly primární skupinou projektu Půl na půl ženy a muži na
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rodičovské dovolené, zabývá se projekt diskriminací na trhu práce všeobecně a to vidím jako

plus.

Pokud jde o používání genderově citlivého jazyka v dokumentech GS, lze říci, že ho

velmi často používají, přesto však dokumenty nejsou z tohoto hlediska sjednocené a lze

v nich rovněž nalézt generické maskulinum. Příkladem budiž Příručka pro implementaci

rovných příležitostí žen a mužů a principů GM ve veřejné správě: „Téměř nikde v České

republice nejsou úředníci/ice proškolováni/y v oblasti rovných příležitostí žen a mužů“

(Ferrarová, 2007: 14). To je příklad toho, že autorka gender ve svých textech zohledňuje.

Nalezneme zde i ale například větu: „Kromě toho je třeba, aby byly provedeny genderové

statistiky obyvatelstva, aby byli přizváni odborníci a aby byly vytvořeny mechanismy zpětné

vazby“ (Ferrarová, 2007: 7). Zde například autorka gender nezohlednila a mužský tvar

„odborníci“ zde zastřešuje i ženy.  Nejednota je zřetelná i další ukázky z publikace „Gender

a marketing“ (Bosničová et al., 2008): „Jedním z hlavních pilířů úspěchu budoucí reklamy

bude maximální resonifikace a snaha o co největší pochopení každého zákazníka“

(Bosničová, et al., 2008: 39). V předchozí větě je použito generické maskulinum, ve větě

následující nikoliv: „Publikace, kterou předkládáme, obsahuje příspěvky z per akademiček

a akademiků, odbornic a odborníků na komunikaci a marketing, lidí z reklamních agentur

i neziskových organizací“ (Bosničová, et al., 2008: 6).

3.2.1.2. Projekt Třetí kariéra

Od společnosti zpracovávající projekt se mi podařilo získat oficiální dokument sepsaný

za účelem získání podpory z Evropského sociálního fondu. Jedná se o Smlouvu o národní

spolupráci v rámci programu IS EQUAL se společností EXPERTIS. Jelikož se jedná

o oficiální dokumentaci, najdeme zde podrobné informace o celém projektu, o tom, s kým

projekt uzavřel partnerství a RP, o jednotlivých fázích projektu (tzv. akcích), o cílových

skupinách i o veškerých plánovaných aktivitách, které by měly být v rámci projektu

uskutečněny.

Podíváme-li se na cílové skupiny projektu, dozvíme se, že k nim patřili zaměstnavatelé

a manažeři/ky odpovědní/é za HR, dále zaměstnanci/kyně ve věku 50+ na pozici „střední

management“ a konečně i populace ČR ve věku 18-65 let. U poslední zmíněné cílové skupiny

nalezneme informaci, že se jednalo o cca 1400 lidí, kteří byli účastníky/cemi sociologického

šetření na téma názorů a postojů na problémy spojené s udržením skupiny zaměstnanců/kyň

starších 50 let na trhu práce. Dále se z dokumentu dozvídáme o struktuře respondentů/ek:



|33

soubor byl reprezentativní podle věku, pohlaví, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu.

Pokud studujeme dokument dále, zjistíme, že cílové skupiny projektu byly ještě rozděleny

nad subsegventy, přičemž jedním z nich v cílové skupině 50+ jsou ženy: „Specifickým

subsegventem je kategorie žen 50+, která je statisticky nejvíce ohroženou kategorií

zaměstnanců s ještě obtížnějším dalším zapojením do trhu práce“ (MPSV, s.d.: 21).

Nenalezneme zde ale konkrétní problémy, s kterými se ženy této věkové kategorie potýkají

a které přispívají k tomu, že se hůře uplatňují na trhu práce.

Otázkou také je, proč se o tom, že ženy nad 50 let jsou nejohroženější skupinou

na trhu práce, nedozvídáme nic v brožuře „Postavení zaměstnanců nad 50 let na trhu práce“

(STEM, 2006), která detailně shrnuje celý výzkum provedený v rámci projektu Půl na půl,

a považovala bych tedy za relevantní, aby zde tato skutečnost byla zdůrazněna. Výzkum byl

hlavně zaměřen na skupinu zaměstnanců/kyň 50+, ale v rámci dotazníku nebyl

u respondentů/ek zohledněn gender, pouze věk. Pro příklad uvádím některé otázky, které byly

respondentům/kám kladeny během výzkumu (STEM, 2006): Jak velký problém pro Vás

osobně představuje uplatnění na trhu práce? U každé z následujících oblastí práce mi řekněte,

do jaké míry v ní máte Vy osobně lepší, stejné nebo horší podmínky než mladší lidé ve Vaší

firmě. Pokud byste měl(a) ohodnotit sám(a) sebe, v čem byste řekl(a), že je Vaše největší

přednost  pro  práci,  kterou  ve  Vaší  firmě děláte?  Pokud byste  měl(a)  ohodnotit  sám(a)  sebe,

v čem byste řekl(a), že je Váš největší nedostatek pro práci, kterou ve Vaší firmě děláte? Toto

jsou příklady otázek, u kterých si myslím, že by bylo vhodné zohlednit i to, zda je nějaký

rozdíl v tom, jak na otázku odpovídají muži a jak ženy. Přitom jsou otázky pro výzkum

formulovány genderově citlivým jazykem. Z odpovědí na poslední otázku ale zároveň

vyplývá, že gender není brán skupinou 50+ jako zásadní prvek, který by bránil uplatnění

na trhu práce. Respondentky nejčastěji uváděli nedostatek autority, neznalost jazyků,

vznětlivost, vyšší věk a malou flexibilitu.

 Za náznak snahy o GM lze považovat to, že projekt Třetí kariéra jako jednoho

z partnerů zvolil Středočeskou asociaci manažerek a podnikatelek, která si jako svůj hlavní

úkol klade připravit ženy na podnikání v rámci Evropské unie. Jako další cíle asociace

definuje například výměnu zkušeností a prosazování stejných, rovnocenných příležitostí:

„Jedním z cílů STAMP je i podpora rovných příležitostí žen obecně. V rámci projektu Třetí

kariéra se zaměří na podporu žen zejména ve věkové kategorii 50+, která je na trhu práce

jednoznačně nejvíce diskriminovanou skupinou“ (MPSV, s.d.: 48).
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O tom, jak projekt Třetí kariéra hodlá naplňovat kritérium GM, je  věnována speciální

kapitola, která je ovšem, v porovnání s kapitolami věnujícími se ostatním principům IS

EQUAL, velmi krátká. Jako konkrétní opatření, které se v rámci projektu rozhodli přijímat

v oblasti GM, uvádí například to, že bude rovnost příležitostí mužů a žen dodržovat při

výběru firem a složení managementu. Dále hodlá projekt dodržovat rovné příležitosti při

výběru pilotních zaměstnanců (MPSV, s.d.). Jak a jaká konkrétní opatření projekt za tímto

účelem přijal, se zde nepíše. Zaměřila jsem se tedy na to, jak genderově vyvážená je struktura

zaměstnanců/zaměstnankyň v rámci obou projektů. Na řídících postech v rámci projektu byly

ženy. Ředitelkou společnosti EXPERTIS, která byla hlavním realizátorem celého projektu

Třetí kariéra, je žena. Manažerkou celého projektu byla rovněž žena a post PR manažerky

projektu byl obsazen rovněž ženou. Ve struktuře pracovního týmu ale rovněž nalezneme muže

a  to  na  pozici  garanta  Vitalizačního  programu  a  na  pozici  garanta  Programu  pro  HR

a management. V rámci struktury celého týmu zaměstnanců EXPERTISu nalezneme celkem

30 žen a 27 mužů. Tato čísla zahrnují jak vedení společnosti, tak například kmenové a externí

lektory/ky kurzů. Na základě toho hodnotím strukturu zaměstnanců projektu Třetí kariéra

i zaměstnanců celého EXPERTISu jako genderově vyrovnanou, kde nejsou na vedoucích

pozicích zastoupeni muži, ale ženy.

Stejně jako u GS, tak ani v dokumentech projektu Třetí kariéra není zmínka o tom, že

by zaměstnaci/kyně projektu absolvovali nějaké školení na téma rovných příležitostí.

Na rozdíl od GS ale v EXPERTISu školení v oblasti rovných příležitostí nenabízejí vůbec.

Manažeři/ky a personalisté/ky absolvují pouze školicí a tréninkové programy zaměřené

na 50+ (Expertis Praha, 2008a).

Projekt Třetí kariéra deklaruje, že se bude snažit o to, aby všichni měli stejnou

možnost získávat informace o projektu, a to vhodnou volbou médií. Projekt média bude: „(z)

genderového hlediska vhodně vybírat i zpětně monitorovat jejich sledovanost“ (MPSV, s.d.:

60). To vyplynulo i z provedených rozhovorů. Tedy, že se společnost EXPERTIS, bude

ve svých materiálech snažit o to, aby byli přibližně stejně zobrazovány muži, ženy i různé

věkové kategorie. Proto jsem dokumenty, které mi společnost poskytla, posoudila i z tohoto

hlediska.

Většina dokumentů je pouze textová, tzn. bez fotodokumentace, takže jsem z tohoto

hlediska v rámci projektu Třetí kariéra hodnotila pouze 3 dokumenty: brožuru Fandíme 50+

(Expertis Praha, 2008a), časopis Fandíme 50+ (Expertis Praha, 2008b), a Third Career

papers (Expertis Praha, 2008c). V prvním zmiňovaném dokumentu (úvodní stránka
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brožury viz Obrázek 3) jsou zobrazeni jednak zaměstnanci/kyně a školitelé/ky programu Třetí

kariéra a to v poměru dva muži a tři ženy. Zbytek obrazové dokumentace tvoří fotografie

zachycující samotný projekt Třetí kariéra v akci, tedy jsou na nich účastníci/e jednotlivých

programů (ukázka viz Obrázek 4). Na těchto fotografiích jednoznačně převažují muži, a to

v poměru 27: 1. V tomto případě tedy o genderově vyváženém zobrazení nelze hovořit. Druhý

dokument obsahuje fotografie mužů a žen v poměru 7:10. Třetí dokument sice obsahuje

fotografie, ale pouze na dvou z nich jsou lidé. V tomto případě je sice poměr muži - ženy

naprosto vyvážený, ovšem fotografií je příliš málo (pouze dvě) na to, aby se z toho dal

vyvodit závěr, že je dokument genderově vyvážený či nevyvážený. Pokud bychom všechny tři

dokumenty zhodnotili dohromady, vyšel by nám poměr muži – ženy 35:12, což na genderově

vyváženou obrazovou dokumentaci neukazuje. Navíc brožura Fandíme 50+ nepoužívá, až na

výjimky, genderově citlivý jazyk a používá výhradně mužské tvary. Pro příklad uvádím

nejprve jednu citaci, ve které je použitý jak ženský, tak mužský tvar: „Program je zaměřený

na osobnostní rozvoj středních manažerů a manažerek ve věku nad 50 let“ (Expertis Praha,

2008a: 8). V následující citaci však genderově citlivý jazyk použit není: „Program přináší

metodické postupy pro personalisty a HR manažery od zmapování situace ve firmě

po individuální návrh možností zefektivnění práce se skupinou 50+

(Expertis Praha, 2008a: 66). Genderově citlivý jazyk nenalezneme ani v dalším

z dokumentů – časopisu „Fandíme 50+“ (Expertis Praha, 2008b). Hned v úvodníku například

nalezneme větu: „Většina z těchto textů vznikla díky tříletému projektu Třetí kariéra, jehož

cílem bylo nejprve zmapovat postavení zaměstnanců na nad padesát let v ČR a následně

vytvořit dva inovativní programy pro firmy a jejich zaměstnance“ (Expertis Praha, 2008b: 1).

Další z citací rovněž dokazuje používání generického maskulina: „Za prvé je třeba, aby

manažer lidských zdrojů dokázal ,nahmatat‘ potenciál zkušených pracovníků, což samo o

sobě není snadné“ (Expertis Praha, 2008b: 4). Nalezneme zde i příklad jazykového stereotypu

spojeného s genderem: „Slabší pohlaví je v politice silně odreprezentováno, a to i přesto, že

podle průzkumu veřejného mínění považuje 84 % lidí zapojení žen do veřejného života za

užitečné“ (Expertis Praha, 2008b: 23). Přitom celý článek „V padesáti do politiky? Proč

ne!?“ (Expertis Praha, 2008b) se od celého dokumentu nápadně liší. Generické maskulinum

zde není použit ani jednou. Naopak, všechny profese zde mají ženský ekvivalent: „Mnoho

malých obcí a měst má ve svém čele starostky či místostarostky, běžné jsou zastupitelky.

Ženy se také prosazují na krajské úrovni na pozici krajských zastupitelek, radních a

náměstkyň hejtmanů, byť mezi samotnými hejtmany žena žádná není“ (Expertis Praha,
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2008b: 23). Genderově citlivý jazyk je zde podle mě použit proto, aby se zdůraznilo, že

článek pojednává o ženách a o tom, nakolik odlišně se chovají v politice ve srovnání s muži.

Navíc formulace vět i celého textu často brání tomu, aby bylo generické maskulinum použito,

neboť by pak text jako celek nedával smysl, vzhledem k tomu, že píše o ženách (například

pokud by věta byla formulovaná: „Mnoho malých obcí a měst má ve svém čele starosty…“).

V tomto případě se jedná pouze o to, že je genderově citlivý jazyk použit k tomu, aby se

odlišil přístup a chování žen v politice od přístupu a chování mužů. Neboť zbytek časopisu

používá pouze generické maskulinum.

Brožura Fandíme 50+ mimo jiné také obsahuje rozhovory s lidmi, kteří na projektu

spolupracovali. Otázkou, která je lidem kladena, je: „Co vnímáte jako největší úspěch

programu?“ (Expertis Praha, 2008a) Ve svých rozhovorech se respondentek také ptám, jak

hodnotí projekty, zda byly úspěšné a v čem. Rozhovory jsem vedla se samými ženami, ale

v této příručce na výše zmíněnou otázku odpovídají muži. Proto zde teď zmíním, jak na tuto

otázku odpovídali. Jejich výpovědi jsem pak v analýze rozhovorů porovnala s tím, co

vypověděly další respondentky z EXPERTISu. První zaměstnanec vidí úspěch v tom, že

firmy, s kterými EXPERTIS spolupracoval, začaly aktivně implementovat personální politiku

s ohledem na věkovou skupinu 50+: „Za náš největší úspěch považuji to, že některé firmy,

které byly zapojeny do pilotního programu, poznaly význam starších zaměstnanců a začaly

v praxi ve vlastní firmě aplikovat HR strategie 50+“ (Expertis Praha, 2008a: 6). Druhý

ze zaměstnanců si myslí, že úspěchem je především to, že firmy mají o program, který projekt

Třetí kariéra nabízí, zájem: „Jako největší ocenění vnímám skutečnost, že o námi vytvořený

program má vedení českých firem i samotní manažeři 50+ skutečný zájem a že se nám

podařilo obohatit vzdělávací a poradenský trh o zcela nový produkt“ (Expertis Praha,

2008a: 8). Z obou odpovědí je patrné, že respondenti zmínili pouze úspěchy v oblasti

zaměstnávání věkové skupiny 50+. O nějakém úspěchu ohledně rovných příležitostí mužů

a žen se nezmiňují.

3.2.2. Shrnutí analýzy dokumentů

V rámci analýzy jsem se u projektu Třetí kariéra zaměřila hlavně na oficiální dokument

v rámci IS EQUAL, protože je v něm, jako v jediném z dokumentů EXPERTISu zachyceno,

jak bude GM v rámci projektu naplňován. Zjistila jsem, že především tak, že rovné příležitosti

budou zohledněny, co se týče struktury zaměstnanců a zaměstnankyň, manažerů a manažerek

Druhou rovinou GM podle dokumentu bylo to, že dokumenty by měly zohledňovat rovné
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příležitosti v tom smyslu, že obrazové přílohy budou zobrazovat ženy a muže v přibližně

stejném zastoupení. Zjistila jsem, že to nepodařilo, neboť fotodokumentace zobrazuje

v převážné většině muže. Naopak se podařilo v pracovním týmu mít přibližně stejný počet

žen a mužů. Rovné zastoupení žen a mužů naopak nebylo v pracovním týmu GS, kde pracují

samé ženy. Dokumenty projektu Půl na půl ale daleko více podporovaly GM. Byly zaměřeny

na zavádění rovných příležitostí do firem a na úřady, tematizovaly aktivní otcovství.

Z dokumentů jsem se rovněž dozvěděla, že v GS poskytují vzdělávání v oblasti rovných

příležitostí či genderového rozpočtování. V dokumentech obou projektů se však nepsalo nic

o tom, že by řešitelé své zaměstnance/zaměstnankyně v problematice rovných příležitostí

proškolovali. V dokumentech GS se daleko častěji objevoval genderově citlivý jazyk, zatímco

v dokumentech projektu Třetí kariéra převažovalo generické maskulinum.

3.2.3. Kódování rozhovorů

Kódování rozhovorů Hendl charakterizuje takto: „Většinou se však k analýze přistupuje

pomocí kódování, tedy systematickým prohledáváním dat s cílem nalézt pravidelnosti

a klasifikovat jejich jednotlivé části“ (Hendl, 2005: 226). Já jsem při kódování rozhovorů

vycházela především z knihy Coffey a Attkinson (1996). Ti zastávají názor, že kódování by

mělo být součástí analýzy, ale nemělo by nahrazovat samotnou analýzu. Kódování podle

autorů spojuje různé části dat, které pak dáme dohromady, abychom vytvořili kategorie dat,

u kterých můžeme určit nějaký společný prvek, společné téma. Je to proces, který umožňuje

výzkumníkovi/ci odhalit důležitá data a připravit si půdu pro jejich interpretaci. Zahrnuje

v sobě zjednodušení a redukci dat. Data jsou označena v textu (v přepisu rozhovorů) a pak

jsou zařazena do odpovídajících tříd a kategorií. Následně tak pro kvalitativní analýzu

získáme úseky dat, které mají stejný kód, a díky tomu bude možné například zmapovat jejich

četnost, ale především analyzovat významy, které nesou.

Siedel a Kelle (in Coffey, Attkinson, 1996) hovoří o třech operacích, které se během

kódování provádí. Nejprve si označíme příslušný fenomén (klíčové slovo), následně proběhne

sběr vzorků tohoto fenoménu (vyhledání klíčového slova i v dalších rozhovorech) a nakonec

provedeme analýzu tohoto fenoménu za účelem nalezení společných rysů, rozdílů, vzorců

a struktur. Můžeme používat různé zdroje pro kódování. Mohou jimi být naše hypotézy, které

poslouží k vytvoření slov pro kódování, stejně tak jimi mohou být i dříve zvolené kódy, které

jsme si vytvořili na základě našeho čtení na všeobecné úrovni. Jednotlivé zdroje pro kódování

se mezi sebou nevylučují.
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Při kódování jsou data nejprve redukována na jednoduché základní kategorie, které

reflektují položené otázky, z kterých vyplynou například nějaké konkrétní problémy či

témata. Je zapotřebí objevit úseky dat v rozhovorech, které pojednávají o tom samém.

To bude sloužit jako příprava pro detailnější analýzu. V rámci kódování jsem sledovala

myšlenky, které se u respondentů opakovaly a následně jsem tak vytvořila systém srovnávání

a kontrastů na základě výpovědí. Jsem si vědoma, že tento postup kódování s sebou ponese

i ztrátu informací, ale snažila jsem se, abych kódování provedla důkladně a tato ztráta tak byla

co nejmenší.

Nyní ke konkrétnímu kódování. Celkem proběhlo pět rozhovorů, dva k projektu Třetí

kariéra a tři k projektu Půl na půl. Počet respondentek z obou společností ovlivnila pracovní

vytíženost potencionálních respondentů/ek, což byl jeden z důvodů odmítnutí rozhovoru. Dále

počet respondentů ovlivnilo podle mě i samotné téma BP. Například ve společnosti

EXPERTIS se GM příliš nezabývali a jejich hlavním odůvodněním bylo to, že projekt se

genderovou problematikou nezabýval, neboť cílovými skupinami byli zaměstnanci 50+ a HR

manažeři. Jedna potencionální respondentka rovnou odmítla rozhovor na toto téma s tím, že

se implementací GM zabývali jen do té míry, do které to po nich vyžadovaly směrnice IS

EQUAL a že k tématu nemá co říct. Podotýkám, že dotyčná v projektu působila na pozici PR

manažerky celého projektu a je to právě ona, kdo by měl mít na starosti prezentaci celého

projektu veřejnosti i médiím. A pokud měla poskytovat informace o projektu, musela být

o něm i o celé IS EQUAL dostatečně informovaná. Proto vidím její odmítnutí spíše jako

neochotu hovořit na téma, kterému nebyla věnována v projektu primární pozornost. Další

respondentka z EXPERTISu mě rovněž před začátkem rozhovoru upozornila, že mi toho

k tématu GM asi moc neřekne, ale v průběhu rozhovoru se k tématu GM a jeho implementaci

ochotně vyjadřovala.

Jako metodu výběru respondentů jsem si stanovila metodu sněhové koule, kterou jsem

z velké části použila. Ale rovněž jsem v jednom případě kontaktovala potencionální

respondentku sama na základě přečtených materiálů, které mi společnosti poskytly. Pokládám

za důležité zmínit, že jsem v rámci rozhovorů hovořila se samými ženami. V Gender Studies,

o.p.s. žádný muž nepracuje a na projektu Třetí kariéra sice muži pracovali, ale podle všeho

jsou velmi pracovně vytíženi. Otázkou je, zda i v tomto případě nebylo skutečným důvodem

odmítnutí rozhovoru jeho téma.

Po provedení a přepsání rozhovorů jsem rozhovory analyzovala a určila témata nebo

okruhy témat, které se často v odpovědích respondentek vyskytovaly. Následně jsem data
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interpretovala. K tomu jsem si data pod jedním kódem uspořádala fyzicky na stejném místě.

Poté jsem se soustředila na vzorce, témata, pravidelnosti, kontrasty či nepravidelnosti. Pro

podložení mých interpretací do práce zahrnuji citace z jednotlivých rozhovorů.

Okruhy témat byly zčásti dány již předem tím, jaké jsem si stanovila otázky pro rozhovory,

ale zároveň se na základě rozhovorů otevřela další témata, ke kterým se respondentky

vyjadřovaly.

Tato témata nebo okruhy témat tedy jsou:

· Zhodnocení projektu

· Zhodnocení celé IS EQUAL

· Hodnocení projektu ze strany monitorovacího orgánu

· Cílové skupiny

· Diskriminace a zavedení kvót

· Osobní názor na princip GM

· Implementace GM v rámci projektu

· Implementace GM v rámci pracovní skupiny projektu

· Překážky bránící implementaci GM a jejich možná náprava

3.2.4. Analýza rozhovorů

Jak jsem již výše zmínila, proběhlo celkem pět rozhovorů s respondentkami z obou projektů.

Respondentky ze společnosti EXPERTIS jsou označeny jako E1 a E2, respondentky z GS

jsou označeny jako G1, G2 a G3.

3.2.4.1. Zhodnocení projektu

V rámci rozhovorů jsem se zajímala o to, jak řešitelé hodnotí úspěchy, případně neúspěchy

ohledně cílů, které si stanovili. Samy respondentky hodnotí své projekty úspěšně: „Já mám

pocit, že ten projekt byl napsaný dobře“ [E2, str. 5]. Myslí si, že aktivity, zaměřené na cílové

skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň nad padesát let, HR manažerů/ek a zaměstnavatelů

měly úspěch a přispěly nějakým způsobem k tomu, aby se postavení skupiny 50+ na trhu

práce zlepšilo: „To, co jsme si tam stanovili, se podařilo naplnit“ [E2, str. 5]. Úspěšné tedy

byly aktivity, které se soustředily na zlepšení postavení zaměstnanců a zaměstnankyň na trhu

práce. O rovných příležitostech žen a mužů v souvislosti s úspěšnými aktivitami projektu

Třetí kariéra, se žádná z respondentek nezmínila a nezmínili se o něm ani respondenti

v brožuře Fandíme 50+, což už jsem zmiňovala v kapitole věnující se analýze dokumentů.
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Respondentka ale říká, že projekt se mohl více věnovat lobbingové činnosti a uvádí důvody,

proč se jí nevěnoval. Mimo jiné říká, že projekt nebyl zaměřen na ovlivnění zákonodárných

složek:

„Působnost toho projektu je prostě takováhle, ale ovlivnit věci, který jsou třeba

celospolečenský z jednoho malého bodu jde, ale spíš je to ohledně nějakýho PR nebo mainstreamingu,

než třeba o tom, že by se ovlivnila nějaká zákonodárná složka, na kterou my jsme zrovna necílili. Což je

na jednu stranu škoda, ale na druhou jsme pak zvážili svý síly. Nejsme propojeni se zákonem, se státem.

Myslím, že kdyby naše firma byla jiného zaměření, a ten projekt byl jinak nastaven, že se pro to

společensko-politické ovlivnění dalo udělat víc“ [E1, str. 4].

Úspěšný byl, podle respondentek i projekt Půl na půl: „Já si myslím, že ty aktivity

poměrně úspěšné byly. Tedy ty, o kterých můžu hovořit zasvěceně“ [G3,  str.  1].  Konkrétně

jmenuje úspěchy projektu. Úspěchem podle ní mimo jiné bylo, že se rovné příležitosti díky

projektu dostaly do povědomí lidí:

„Což je tedy to právní poradenství a třeba ten zpravodaj, který je určen primárně pro

zaměstnavatele. Byly ty aktivity podle mě úspěšné v tom, že ze začátku to byla neznámá věc a nám se to

v podstatě podařilo dostat do povědomí lidí, do toho, aby se na nás obraceli. Ze zpětných vazeb byl

patný posun, že si lidé začínají uvědomovat, že mají nějaká práva i vzhledem k genderovým otázkám

a té provázanosti s trhem práce“ [G3, str. 1].

A cílem GM je právě to, aby se otázka genderové rovnosti dostala do obecného povědomí.

Důležité ve výpovědi respondentky je tedy především to, že rovné příležitosti byly

podmínkou úspěchu projektu. Respondentka zároveň říká, že nemůže hodnotit lobbingovou

činnost, na které nespolupracovala. K té se vyjadřuje další z týmu GS: „Určitě se dalo víc

udělat v rámci toho lobby, ale v naší politický situaci je to prostě těžký. My jsme tam měly

cíle, jakože jsme chtěly prosadit zákon, kterej se týká zapojení otců do rodičovské dovolené

a nepodařilo se nám to“ [G2,  str.  4].  Na  rozdíl  od  projektu  Třetí  kariéra  se  tedy  v  GS

o lobbing aspoň pokoušeli, i když z velké části neúspěšně. Respondentka pokračuje tím, že

hovoří o tom, co se v rámci projektu podařilo. Myslí si, že mediální kampaň přispěla k tomu,

aby se rovné příležitosti dostaly do povědomí veřejnosti: „Součástí byla i mediální kampaň

zaměřená na diskriminaci. Měly jsme spoty v televizi, v rádiu a měly jsme pohlednice, které

ukazovaly osoby diskriminované“ [G2, str. 4]. Domnívá se, že právě mediální kampaň

přispěla k tomu, že si lidé začali uvědomovat svá práva. K tomu podle ní přispěla i právní

poradna, o kterou byl velký zájem: „Na začátku se to samozřejmě rozjíždělo pomalu. Pak už
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bylo telefonátů třeba deset týdně, což považujeme za hodně. A samozřejmě to souviselo s tím,

že když jsme měly nějakou mediální kampaň, tak pak ty lidi volali víc“ [G2, str. 4]. Mediální

kampaň i poradna měly upozornit na diskriminaci na trhu práce a přispět k tomu, aby si lidé

diskriminovaní začali uvědomovat svá práva na trhu práce. O tom, že právní poradna, byla

úspěšná, svědčí i to, že stále funguje: „Ta právní poradna, v té pokračujeme dodnes, to byla

stěžejní záležitost. Díky ní se dozvídáme o problémech, o tom, co je potřeba řešit“ [G2, str. 4].

A uvádí příklad, kdy původně byla poradna zaměřená jen pro diskriminaci na základě

genderu, ale později se rozšířila i o poradnu pro věkovou diskriminaci.

V GS tedy vidí především úspěšně ty aktivity, které cílily na odstranění diskriminace

na trhu práce (právní poradna, mediální kampaně) a dále ty, které přispěly k tomu, že

zaměstnavatelé ve firmách získali informace o rovných příležitostech a jejich výhodách.

Povedlo se tedy to, co si v GS stanovily, tedy aby se otázka rovných příležitostí dostala

do povědomí veřejnosti i zaměstnavatelů, což je aktivita, kterou hodnotím jako dobrý příklad

implementace GM v praxi.

3.2.4.2. Zhodnocení celé IS EQUAL

Když jsem se respondentek ptala na to, jak hodnotí celou IS EQUAL, tak mě mimo jiné

zajímalo, jak se dívají na to, že je GM uveden jako jedno z kritérií, které je třeba nějakým

způsobem naplňovat v rámci IS EQUAL. Respondentka z projektu Půl na půl se domnívá, že

toto kritérium smysl má, ale zároveň si myslí, že jeho naplňování je poněkud problematické:

„I si myslím, že je dobré, když i pak když je toto v projektech zahrnuto jako nějaký základní

princip, který je třeba zohledňovat (…) Právě že, jak naplňujete GM, tak to pak samozřejmě sklouzne ve

30. zprávě do formality, protože se to naplňuje pořád stejně. Ale jakoby uměle si vymýšlet, jak se pořád

nějakým novým způsobem naplňuje, tak to si myslím, že je slabý místo“ [E1, str. 3].

Respondentka je toho názoru, že zakotvení GM v rámci IS EQUAL je dobré, ale obává se, že

nevede člověka k tomu, aby získal citlivost na problematiku genderové rovnosti a nevede ani

k efektivní implementaci GM.

V GS se názory na to, zda má smysl, aby byl GM zakotven v IS EQUAL, shodují:

„Pokud jde o ty projekty, tam si myslím, že je to dobře. Je to kritérium, který není to

nejhlavnější, nebo je, ale je průřezový. Myslím, že projekty sponzorované z fondů by se měly GM
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zabývat. Minimálně se nad tim zamyslej, když už to nebudou implementovat (…) Ale v rámci projektu

souhlasim, aby byly rovné příležitosti nebo GM horizontálním tématem“ [G1, str. 4].

Říká, že projekty, které EU financuje prostřednictví svých fondů, by měly brát GM v úvahu.

A vysvětluje, proč preferuje termín „rovné příležitosti: „Já mám radši výraz rovné příležitosti

žen a mužů, protože ten GM prostě není úplně identifikovatelnej. Spousta lidí stejně jako moc

neví, co to GM je“ [G1, str. 4]. K tomu ale dodává, že GM jako jedna z priorit EU není

zrovna dobrá volba: „Co se  týče  GM jako  v  rámci  priority  EU,  tak  já  si  nemyslím,  že  je  to

úplně šťastný. Protože si myslím, že ty země jako moc nerozumí, co s tim konceptem mají dělat

a že se to moc nedodržuje. Prostě se napíše, že nějakej zákon nebo nějakej výstup, že

zohledňuje rovné příležitosti“ [G1,  str.  4].  Má  na  mysli  především  situaci  týkající  se  úřadů

veřejné správy: „Já jsem mluvila ale o těch úřadech veřejné správy, že když je jim to dáno

legislativně, že se jim to většinou moc nezdá“ [G1, str. 4]. Zajímavé je, že respondentka

považuje za dobré, aby GM byl jedním z principů v rámci IS EQUAL, ale nesouhlasí s tím,

aby  byl  GM  prioritou  EU.  Přičemž  když  hovoří  o  GM  jako  kritériu  pro  IS  EQUAL,  tak  si

myslí, že je dobré, aby ho projekty financované EU naplňovaly. Proč by ho tedy neměly

naplňovat například úřady veřejné správy, které také finance z EU čerpají?  Respondentka

argumentuje tím, že například úřady veřejné správy tuto prioritu berou jako nařízení shora

a nemají zájem na jeho skutečném naplňování. Pokud by ale GM nebyl prioritou EU, tak by

ho EU nemusela vyžadovat ani v rámci IS EQUAL. A to, že je GM jedním z principů IS

EQUAL respondentka schvaluje.

Další  respondentka  z  GS vidí  požadavek  GM v rámci  IS  EQUAL kladně a  na  rozdíl

od předchozí respondentky si myslí, že má smysl i vzhledem k úřadům. Ten vidí v tom, že

úřady minimálně získají povědomí o tomto konceptu:

„A tam je podle mýho velmi důležité, aby se do praxe těch úřadů principy GM dostaly (…)

Pochopitelně ty úřady se vzpouzí. Že to nikdy nedělaly, protože jsou konzervativnější, nemaj na to lidi,

peníze, a tam je třeba přesvědčovat. Když se vrátíme k tomu EQUALu, tak tam si myslim, že tyhlety

projekty jsou důležitý právě proto, aby ty úřady získaly povědomí aspoň, že něco takovýho jako GM

existuje“ [G2, str. 2].

Že IS EQUAL má GM svoje místo, s tím souhlasí i další respondentka. Myslí si, že by

tam měl být už jen proto, že všechno souvisí se vším a jakákoliv činnost ovlivňuje různé

skupiny obyvatel:
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„Proto si myslím, že vlastně koncept GM jako nástroje, který tvoří jakousi střechu nebo

červenou nit, která se prolíná jakoby všemi projekty nebo všemi sférami rozhodování, takže svoje místo

má. Je asi velice důležité, aby osoby na odpovědných místech to skutečně chápaly, chápaly, o co jde,

nebraly to jako formalitu a pokoušely se to aplikovat do praxe“ [G3, str. 2].

3.2.4.3. Hodnocení projektu ze strany monitorovacího orgánu

Dále mě zajímalo, jak bylo psaní projektu náročné, zda a jaké obdrželi řešitelé hodnocení, na

co byl kladen největší důraz při hodnocení, a co by se například dalo ohledně administrativy

projektů vylepšit. Připomínám, že Monitorovací výbor Programu IS EQUAL ve své

působnosti nemá vymezenou kontrolu dodržování a implementace kritérií, které by projekty

měly splňovat. Posuzuje hlavně efektivnost vynaložených finančních prostředků, posuzuje

pokrok, kterého bylo dosaženo právě za implementace pomoci z Evropského sociálního

fondu, přičemž zohledňuje hlavně specifické cíle, které si projekt stanovil (IS EQUAL, 2007).

Proto mě zajímalo, co vnímaly jako hlavní kritéria hodnocení respondentky.

Od obou řešitelů jsem se dozvěděla, že projekt byl rozčleněn do několika fází: Akce 1

a Akce 2 a 3: „Akce 1: my jsme v srpnu 2004 podali záměr, ten byl po čtvrt roce schválený

a v rámci té první fáze jsme ten projekt odstartovali a podali ho ke schválení“ [E1, str. 3].

K tomu dodává další respondentka: „Takže Akce 1 byla, že se dlouho připravovalo, jak ten

projekt bude vypadat, ale myslím si, že to mělo smysl, protože to byl velkej projekt“

[G1, str. 2]. S tím souvisí i to, co o projektu říká dále. Myslí si, že administrativa projektů

byla složitá: „Projekt byl hodně administrativně náročnej, bylo to pro nás hodně těžký, ale

zase jsme se na tom hodně naučily, protože ten EQUAL byl daleko větší, než jsou ostatní

projekty“ [G1, str. 2].

Co konkrétně respondentkám na organizaci projektů a při jejich sepisování vadilo

a dalo by se zlepšit? Ze dvou odpovědí vyplývá, že slabší stránkou bylo rozpočtování

projektů. V GS si myslí, že až příliš velká částka byla vyčleněna na mezinárodní spolupráci:

„Pak ten požadavek mezinárodní spolupráce. Myslím, že byla přínosná, ale byla tam

povinnost, že 5% z rozpočtu musí jít na mezinárodní spolupráci, což si myslím, že by nemuselo bejt,

protože pak se jako zbytečně dělalo moc aktivit, moc se cestovalo. Ne všechno asi bylo k něčemu.

Některý peníze mohly bejt utracený za lepší věci“ [G1, str. 2].

Přínos mezinárodní spolupráce byl pro projekt Půl na půl hlavně, co se týče cílové skupiny

zaměstnavatelů a problematiky aktivního otcovství: „Nám ta mezinárodní spolupráce

pomohla v rámci těch aktivit pro zaměstnavatele, protože jsme měly několik intenzivnějších
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workshopů v rámci partnerský skupiny (…) Měly jsme tam rakouskýho partnera, který byl

zaměřen na to aktivní otcovství, tak tam, protože u nás není nic v rámci toho“ [G1, str. 2].

Rozpočtování projektu viděli problematicky i v projektu Třetí kariéra:

„Je to projekt inovativní, proto tam vlastně spousta nákladů, jakoby ta struktura toho rozpočtu,

byla udělaná tak, třeba oproti současným evropským projektům, že tam bylo velmi malé množství na

nákupy a dodavatelské služby. Takže se to všechno muselo vlastně odmakat v těch lidských zdrojích.

Struktura rozpočtu v sobě nesla to, že ty lidi museli dělat a nemohli si nakupovat služby jako dodávky“

[E1, str. 5].

V GS si myslí, že byl ze strany monitorovacího orgánu kladen až moc velký důraz

na publicitu:

„Bylo to náročný v rámci publicity, že všude musela být nalepená značka, že je to financováno

z fondů EU (...) Každé tři měsíce jsme odevzdávaly monitorovací zprávy, ale spíš to bylo tak, že je

zajímala víc ta publicita, než ten obsah projektu. To člověka naštve, když se s něčím dělá a ty lidi pak

zajímá, kolik je tam vlaječek“ [G1, str. 2].

Zajímalo mě tedy, jestli se hodnocení zajímala opravdu nejvíce o tu publicitu.

Respondentka si myslí, že z kritérií, která by jednotlivé projekty měly naplňovat (tematický

přístup, mezinárodní spolupráce, partnerství, společné rozhodování, inovativnost,

mainstreaming a GM), byla kritériem hodnocení hlavně inovativnost: „Největší kritérium byla

ta inovativnost, oni chtěli novinky a ne, aby se recyklovalo něco, co by bylo dřív udělanýho“

[G1, str. 2]. Nicméně dodává, že v rámci posudku nebylo na projektu nic kritizováno či

vyzdviženo: „Jakoby nebylo tam nic, že by za jsme byly za něco pochváleny či kritizovány.

Oni pak vytvořili databázi dobrejch praxí, tam se zajímali o konkrétní produkty“ [G1, str. 2].

To se neshoduje s tím, co o hodnocení projektu říkají v EXPERTISu. Podle ní obdrželi

konkrétní hodnocení ohledně naplňování principů: „Ano, padlo tam nějaké hodnocení, nějaký

posudek. Jednak hodnotil principy naplňování u toho EQUAL, k nimž patřil třeba ten GM,

a dále pak samozřejmě rozpočet toho projektu, záměr, časový plán, jestli máme stabilní

partnerství atd“ [E2, str. 4]. Respondentka si už ale nepamatuje, co konkrétně posudek

obsahoval, či jak hodnotil naplňování GM, ale hovoří o tom, co jí ještě na projektu vadilo:

„Pak samozřejmě tam byly další cíle, kterým se říká cíle dopadu, a to byly věci, které se

hodnotí teprve s nějakou prodlevou. A tam samozřejmě v té době, kdy jsme to psali, jsme



|45

samozřejmě tak odhadovali, jak to může dopadnout. To je podle mě takový věštění ze skleněný

koule“ [E2, str. 5].

3.2.4.4. Cílové skupiny

Ač se ze začátku zdálo, že každá ze společností se soustředila na jiné cílové skupiny,

v průběhu rozhovorů se ukázalo, že se v jedné cílové skupině shodují. Jedná se o skupinu

zaměstnanců/kyň věkové kategorie 50+. Oba projekty si vybraly skupiny, které jsou nějakým

způsobem diskriminované nebo potencionálně diskriminované na trhu práce. To je i cíl

projektů v rámci IS EQUAL, který má napomoci rovným příležitostem na trhu práce.

Z dokumentů projektu Půl na půl se lze dozvědět, jaké byly cílové skupiny. Jejich

výčet se shoduje s tím, co vypověděly respondentky při rozhovorech:

„My jsme si ty cílové skupiny rozdělily na primární a sekundární. Ty primární jsou ty, které

jsou přímo ohroženy tou diskriminací, a tam jsme měly převážně jako cílovou skupinu matky nebo

potencionální matky, pak ženy nad 50, tedy ženy, které jsou diskriminovány ještě i na základě věku

a muži- otcové nebo muži na rodičovské dovolené. A ta sekundární skupina jsou ti, kteří ovlivňují tu

jejich situaci. Takže tam jsme se zaměřily na zaměstnavatele, HR manažery/manažerky, top

management, legislativce, úřady práce, veřejnost, pomocí médií“ [G1, str. 1].

Původně se projekt nezaměřoval na muže ve věkové kategorii 50+. To se v průběhu

projektu změnilo, neboť se ukázalo, že nejenom ženy nad 50 let se setkávají s diskriminací na

trhu práce: „(A) pak to měly být ženy nad padesát, ale přidali se k tomu i muži, protože jsme

zjistily, že ta věková diskriminace je poměrně rozšířená a týká se i mužů“ [G2,  str.  2].

Ukázalo se tedy, že rovné příležitosti se netýkají pouze žen.

Cílovou skupinou projektu Třetí kariéra byli rovněž ženy a muži nad padesát let, kteří

jsou díky svému věku jednou z diskriminovaných nebo diskriminací ohrožených skupin

na trhu práce. Nebyla to ale pouze tato skupina, na kterou projekt cílil. K dalším cílovým

skupinám patřili zaměstnavatelé a celá veřejnost:

„Ale druhou klíčovou skupinou byly zaměstnavatelé. To znamená obrátit se na tu skupinu,

která má aktivní vliv na to, zda chce nebo nechce ty padesátníky zaměstnávat. Takže mezi nimi byli také

padesátiletí, ale byli mezi nimi i mladí lidé, takže to byla dvojitá cílová skupina. A pak samozřejmě celá

veřejnost… (T)akže záměr bylo přes weby, články a konference posílit myšlenku, že my fandíme 50+“

[E1, str. 1].
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Lze tedy srovnat pohledy na skupinu 50+, které se oba projekty v rámci svých aktivit

věnovaly. Čím je tedy tato skupina ohrožená? V EXPERTISu si v rámci projektu Třetí kariéra

nechali zpracovat průzkum ohledně postavení skupiny 50+ na trhu práce. Mimo jiné

průzkumy ukázaly, že ženy a muži v této věkové skupině přistupují k otázce

zaměstnanosti/nezaměstnanosti odlišně. Jaké rozdíly se vyskytují nejčastěji, jsem se

dozvěděla z rozhovorů. Ukázalo se, že ženy, které jsou zvyklé na to, že jejich pracovní kariéra

je přerušená těhotenstvím a péčí o dítě, se daleko lépe v pozdějších letech srovnávají s tím, že

přijdou o práci nebo pokud si mají hledat práci novou. Muži, jejichž život naopak do velké

míry ovlivňuje kariéra, se v pozdějším věku těžko vyrovnávají s tím, že si mají hledat nové

místo:

„Neřekla bych, že to znevýhodnění žen je nějaké výraznější než v případě mužů. Ženy tím, že

jsou tou životní rolí tlačeny do více operativnější a flexibilnější role, tak když jsou pak ve starším věku,

tak už se dokážou s tou problematikou lépe vyrovnat a pokud dochází k nějakým negativním jevům, tak

bych řekla, že větší obtíže, možná paradoxně, dopadají na muže, kteří celý život vsadili na jednu

pracovní kartu (…) V tom vyšším věku ta diskriminace spíš hraje do ruky žen, které to mnohem lépe

nesou, a tím, že to lépe nesou, tak tomu vlastně i lépe čelí“ [E2, str. 1].

Opět zde vyvstává otázka, proč se o tom, že se ženy a muži věkově kategorie nad padesát let

setkávají s odlišnými překážkami na trhu práce, nedočteme v žádném z dokumentů projektu

Třetí kariéra. Navíc, výše zmíněná odpověď respondentky odporuje tomu, co se píše

v oficiální projektové dokumentaci. Zde je zmíněno, že nejohroženější skupinou na trhu práce

jsou ženy nad 50 let (viz kap. 3.2.1.2.). Z výpovědi respondentky to ale spíše vyznívá, že větší

problémy mají muži stejné věkové kategorie.

Stejně se situace ohledně postavení zaměstnanců a zaměstnankyň na trhu práce jeví

v projektu Půl na půl. Zde žádný průzkum na problematiku postavení zaměstnanců/kyň 50+

na trhu práce neprováděly, ale o konkrétních problémech, které jsou na trhu práce, se

dozvídaly díky právní poradně, kterou v GS provozují:

„(S)píš je to tak, že ti muži to třeba hůř nesou. Ne, že by to ty ženy nesly úplně skvěle, ale ony

se v tomhletom věku začínají soustřeďovat na vnoučata nebo začínají realizovat svoje aktivity, protože

prostě jim děti odešly z domova a ony si taky uvědomují, že mají kus života taky pro sebe. Zatímco ti

tradiční muži, kteří byli většinově orientovaní na profesní dráhu, hůř psychicky nesou nebo zvládají to,

že o tu práci přijdou nebo že se jim nedaří sehnat novou“ [G3, str. 4].
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Ukázalo se tedy, že muži ve věkové kategorii 50+ hůře nesou ztrátu či změnu zaměstnaní.

Dále je pro ně překážkou i jejich bohatá pracovní zkušenost. V tom se shodují respondentky

z obou společností. V GS na tento fakt upozorňují v rámci své kampaně „Nenechte se

diskriminovat!“ (Spoustová et al., 2008), kdy na jedné z pohlednic sloužících k propagaci

tématu je vyobrazen muž, který má bohaté profesní zkušenosti, ale na místo nemá být přijat,

protože se firma bojí, že by mohl „být chytřejší“ (viz Obrázek 2). O tom, jak může být

dlouholetá pracovní zkušenost v případě mužů nevýhodou, hovoří respondentka z projektu

Půl na půl:

„Proti těm mužům se tady otáčí i to, že se nějakým způsobem vypracovali, mají za sebou

poměrně úspěšnou kariéru, byli zvyklí brát poměrně slušné peníze a teď ty nabídky nepřicházejí. Nebo

už jenom tím, že vystoupali někam na tom žebříčku, tak už jsou příliš drazí a někteří zaměstnavatelé si je

nemůžou dovolit. Zatímco ty ženy, které jsou prostě adaptovány na to horší zavházení, na to pokaždé

ustoupit, tak jsou v tomhle věku flexibilnější než muži“ [G3, str. 4].

S tím souvisí i to, co říká E2: „Jednoznačně v těch úplně vrcholových pozicích, kde ty ženy

musí pracovat se stejným nasazením jako ty muži, tak si myslím, že se automaticky počítá

s tím, že jim stačí méně… Skoro bych řekla, že když je potřeba sehnat levného manažera, tak

se hledá žena“ [E2, str. 2].

3.2.4.5. Diskriminace a zavedení kvót

V rámci jednotlivých rozhovorů vyvstal i problém ohledně pojmu diskriminace samotné.

Konkrétně toho, že ti, kteří jsou diskriminováni nebo jsou osobami, které by potencionálně

mohly být diskriminovány, si sami nechtějí připustit, že diskriminovány jsou.  Důvod je podle

respondentky z projektu Třetí kariéra ten, že pokud je někdo označen jako diskriminovaný/á,

už ho/jí to předem staví do nějaké specifické role: „Jsou skupiny lidí, kteří toto slovo z duše

nenávidí, protože je už předem dostává do nějaké negativní pozice. Takže ačkoliv reálně se

o nerovných příležitostech dá mluvit, tak sami lidi, kteří v nerovném postavení jsou, odmítají

tuto rovinu přijmout, protože to prohlubuje ten daný stav“ [E2, str. 1]. Respondentka to

dovysvětluje na příkladu zavedení kvót týkajících se na příklad počtu žen na pracovišti či

počtu žen v politice. Přitom zavedení kvót je jedním z navrhovaných řešení, jak zajistit rovné

příležitosti mužů a žena. Z názoru respondentky vyplývá, že zavedení kvót vidí

problematicky. Kvóty podle respondentky tedy nejsou nejlepším řešením:
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„Já jsem se s touhle otázkou setkala mezi ženami-výzkumnicemi (otázkou diskriminace- pozn.).

A tam se ukázalo, že v podstatě snaha se k něčemu dopátrat a něco vyzkoumat narážela na obrovskou

bariéru. Ty ženy se tomu bránily v tom smyslu, že aby to hlavně nevypadalo, že se na ty své pozice

dostaly jen kvůli tomu, že jsou ženy, že vlastně oni tam nějakou ženu vzít museli. Cítily, že se na ty své

pozice propracovaly. Otevírání tohoto problému, po kterým následuje kvotace a pozitivní diskriminace,

je svým způsobem uráželo“ [E2, str. 2].

Osobně je  toho  názoru,  že  kdo  se  prosadit  chce,  tak  se  prosadí  a  není  k  tomu  třeba,  aby

příslušná skupina byla někde zastoupena aspoň třetinově, jak navrhují zastánci kvót: „Ale já

mám zkušenost počínaje tímto projektem a politikou konče, že když člověk chce, tak se

prosadit dá (…) Když to shrnu, tak já nejsem příznivcem pozitivní diskriminace“ [E2, str. 2].

Výše zmíněného problému ohledně zavedení kvót si byly vědomy i další

respondentky, se kterými jsem se o tomto tématu bavila. Zároveň ale uvedly, proč je naopak

nutné kvóty zavést. Respondentka z GS si myslí, že kvóty je nutné zavést především proto, že

veřejné mínění se k ženám v politice stále staví odmítavě a tento postoj se podle ní sám

od sebe nezmění:

„V politice je žen málo proto, protože nebylo zvykem, aby ženy byly v politice. Pokud ta kultura

národa se trošku nezmění, tak se nezmění ani tohle. Já osobně jsem pro zavedení kvóty, protože nelze

čekat, až se veřejné mínění změní samo, protože ono se samo nezmění. Teď jde do vlády návrh Kocába,

aby Ministerstvo vnitra změnilo volební zákon tak, aby na každé kandidátce bylo aspoň 30 % žen. Já si

myslím, že je to dobře. Ty ženy do politiky nechtějí jít a ty, co by tam chtěly, tak se tam prostě

nedostanou“ [G2, str. 3].

Respondentka k tomu ještě dodává příklad toho, jak ČSSD volilo svoji místopředsedkyni6.

V březnu 2009 se totiž místopředsedkyně na sjezdu ČSSD volila celkem třikrát (v 1. a 2. kole

první volby a v 1. kole druhé volby), přičemž z nominovaných kandidátek nebyla zvolena

žádná: „Teď, když si vzpomenete, jak se volila místopředsedkyně ČSSD, tak se posmějete. Ty

kandidátky tam byly, ale nedostaly se“ [G2, str. 3].

Problematiku zavedení kvót a nízkého zastoupení žen v politice otevřela i další

respondentka, která si rovněž uvědomuje, že by to mohlo působit na úkor kvalifikace

a dovedností žen, ale i přesto si myslí, že kvóty by zavedeny být měly. Předpokládá, že by

tento záměr zajisté otřásl politickou scénou, ale zároveň si myslí, že současná politická scéna

nějaký takovýto otřes potřebuje:

6 ČSSD má ve svých stanovách, že minimálně jeden z místopředsednických postů musí být obsazen ženou.
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„Ten můj názor na kvóty pro politické strany je ten, že určitě jako efektivní nástroj na

přechodnou dobu by zavedeny být měly. Už jen proto, že do té politiky může přivést kritické množství

těch žen, což jak víme, se pohybuje okolo 30 %, které jsou potřeba na to, aby jakákoliv sociální skupina

začala fungovat jako sociální skupina a začala prosazovat skupinové zájmy. A myslím si, že ty kvóty

jsou efektivní. Samozřejmě za předpokladu naplnění profesních kvalit atd., což je hlavní argument

odpůrců kvót, že teda jako budeme povolávat neschopné jedince/ky jenom proto, že mají to pohlaví,

které je zrovna odreprezentované“ [G3, str. 2].

Respondentka nesouhlasí s tím, co řekla respondentka E2 ohledně zavedení kvót výše,

která si myslela, že není nutné zavést kvóty, které by do politiky přivedly třetinu žen. Naopak,

respondentka z GS se domnívá, že kvóty by zavedeny být měly právě proto, aby do politiky

přivedly určité procento žen. Zároveň si nemyslí, že by kvóty měly být zavedeny natrvalo, ale

pouze na přechodnou dobu. Dodává k tomu, že kvóty by neměly být na úkor profesních

dovedností. Ty by podle ní i nadále měly být po zavedení kvót zohledňovány. Respondentka

z GS tedy nesdílí obavy, které výše zmínila respondentka E2 ohledně toho, že kvóty povedou

u žen k pocitu, že se na své pozice dostaly jen díky kvótám.

3.2.4.6. Osobní názor na princip GM

Toto téma bylo jedno ze zásadních pro moji BP. Zajímala jsem se tedy o to, jak jednotlivé

respondentky chápou samotný koncept GM, v čem vidí jeho přínos a jestli má vůbec význam,

aby byl GM jedním z principů, které by měly projekty v rámci IS EQUAL dodržovat

nezávisle na tom, jakou prioritu si stanovily.

První respondentka z projektu Třetí kariéra hovoří o GM takto:

„To znamená, že například žena, která je na pozici, kde se může něco rozhodovat, tak se

skutečně snaží uvažovat zcela vědomě tak, jako to dělají mnohdy podvědomě muži, že se vlastně bude

zasazovat o ty práva ostatních žen. To znamená, že to, co muži dělají běžně, když sedí na tom

zastupitelstvu a rozdělují peníze, tak jasně, že je dáme na žižkovskej fotbalovej klub. Ale když tam sedí

žena,  tak  si  myslím,  že  prostě by  se  měla  postarat  o  to,  že  tady  je  taky  třeba  udržet  mateřský  školky

a fotbalovej klub halt musí počkat“ [E2, str. 3].

Z příkladu, který respondentka výše uvedla, vyplývá, že muži v rozhodnutích, která

činí, hledí pouze na zájmy, které jsou jim blízké (podpora fotbalového klubu) a už nehledí

na zájmy ostatních skupin. To je správný příklad situace, kdy k GM nedochází. Pro porovnání
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znovu uvádím, jak jsem GM vymezila v kapitole věnované GM. Definice zahrnovala to, že

otázky genderové rovnosti by se měly stát součástí většinového pohledu na svět a politici/čky

a úředníci/e by měli zvažovat genderové dopady všech svých rozhodnutí. A respondentka

v příkladu uvádí, že muži rozhodující o rozdělení financí hledí pouze na své zájmy a to, že

nebudou peníze pro jiné důležité věci, už nereflektují. To je správný příklad toho, jak GM

není uplatňován. Jako problematické ale už vidím to, že respondentka jako příklad GM uvádí,

že žena se při rozhodování bude zasazovat o práva ostatních žen. GM tak, jak ho definuje

respondentka, spočívá v tom, že ženy budou na rozhodovacích pozicích sledovat své zájmy

a práva. Tak by to být nemělo. Znovu zdůrazňuji, že by při rozhodnutích měly být zváženy

genderové dopady rozhodnutí. Ale nezáleží na tom, kdo tato rozhodnutí činí, zda muži či

ženy. I ženy v rozhodovacích pozicích by neměly prosazovat zohledňovat jen své vlastní

zájmy a měly by zvažovat dopady rozhodnutí na muže.  Samozřejmě, pokud jsou na

rozhodovacích pozicích v převaze muži (jak je tomu v současné době), vede to k tomu, že

velmi často, pokud se do rozhodujících pozic dostanou ženy, prosazují vlastní zájmy. Ženy by

se do rozhodovacích pozic měly dostat proto, aby především upozornily na to, že existují i

jiné zájmy, které by rovněž měly být zohledněny. Při rozhodování by pak ale měly vždy být

zváženy dopady rozhodnutí jak na ženy, tak na muže.

Druhá respondentka z projektu Třetí kariéra rovněž přesně nedefinovala koncept GM,

ale uvedla několik příkladů, jak GM zohledňovali v rámci projektu:

„Jako u toho tématu našeho věku, tak i u té genderové citlivosti, je opravdu potřeba mít takový

jakoby sklíčko na brýlích, jako mít to tam nasazený a mít na to to vnímání, podívat se na to a říct, jo,

aha, máme program konference, jsou tam samé ženy nebo samí muži jako prezentující, a že to s sebou

nese samozřejmě nějakou charakteristiku“ [E1, str. 2].

(O konkrétní implementaci GM v rámci projektů se zmíním později.) Respondentka

v odpovědi říká, že je potřeba mít genderou citlivost, ale její uplatnění v příkladu vztahuje

pouze na účastníky/ce konference, jejichž poměr měl být genderově vyrovnaný. Zároveň si

respondentka myslí, že je hlavně potřeba získat citlivost v této oblasti: „Můj osobní přístup,

tak si myslím, že to je hlavně zvýšení citlivosti na to, ať to je otázka hendikepovaných lidí,

věku,muži-ženy“ [E1, str.3].

S tím souhlasí i respondentka z GS a zároveň vysvětluje, proč a na jaké úrovni je GM

důležité implementovat. Problém vidí hlavně v implementaci GM na úrovni úřadů, protože

jsou podle ní nejblíže lidem:
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„Já si myslím, že je důležité, aby ty úřady byly citlivější. Podle mého názoru ta činnost těch neziskových

organizací je zaměřená na více žen v politice atd., ale podle mého názoru nejblíže lidem mají úřady

samosprávy, které řídí život komunity na určitém teritoriu. A tam je podle mýho velmi důležité, aby se

do praxe práce těch úřadů principy GM dostaly (…) Ale pokud ty úřady samy ve své práci nebudou

uplatňovat GM a gender budgeting, to znamená, nebudou už od začátku, než přijmou jakékoliv

rozhodnutí zvažovat dopad toho rozhodnutí na ženy a muže, tak je to špatně“ [G2, str. 3].

Myslí si, že GM není uplatňován v rámci úřadů, které nezvažují dopad rozhodnutí

na ženy a muže. A je toho názoru, že by rozhodnutí zvažovat měly. To je správné vymezení

toho, jak by GM měl v praxi fungovat, protože v rámci GM by vždy měly být brány v úvahu

odlišné potřeby a problémy mužů a žen i to, jaký budou mít plánovaná rozhodnutí dopad na

tyto odlišné potřeby a problémy. Další respondentka z GS hovoří o konceptu GM takto:

„Že je to prostě zohledňování různých životních zkušeností a situací, do kterých se lidé

dostávají. Konkrétně v případě GM na základě svého pohlaví nebo rozdílné sociální role vázané

na biologické pohlaví. A že v momentě, kdy má politický nebo státní systém fungovat spravedlivě vůči

svým občanům/občankám nebo členům/členkám, tak v tom případě tady nástroj jako GM má svoje

místo, protože je to nástroj, který to umožní nějakým způsobem analyzovat a pak ty poznatky převést do

praxe“ [G3, str. 2].

Ano, GM je mimo jiné o tom, že by se společnost měla naučit uznávat odlišnosti a naučit se

chápat rovnost jako rovné zacházení se všemi stejně tak, jako zohlednění specifických

rozdílů. V tomto ohledu je definice GM tak, jak ji uvádí respondentka, správná neboť uvádí,

že by měly být zohledněny různé životní zkušenosti a situace. Zároveň vidí potřebu GM

na státní a politické úrovni, kde by GM měl fungovat jako princip, který zajistí spravedlnost

mužům i ženám. Kladně hodnotím i to, že respondentka ve své výpovědi používá genderově

citlivý jazyk.

3.2.4.7. Implementace GM v rámci projektu

Výše zmíněné tedy vypovídá o tom, jak se na GM dívají jednotlivé respondentky. Bylo ovšem

také nutné zjistit, jak byl koncept GM uváděn do praxe, jak a zda byl v rámci jednotlivých

projektů naplňován.

Respondentky z projektu Půl na půl se shodují v tom, že všechny aktivity v rámci

projektu zohledňovaly koncept GM či napomáhaly tomu, aby se dostal do povědomí úřadů
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a širší veřejnosti: „Ten projekt byl zaměřenej na GM, na uplatňování rovnosti žen a mužů,

takže veškeré aktivity měly formu a obsah GM“ [G2, str. 2]. To potvrzuje i druhá

z respondentek: „Ten projekt byl celej genderovej, takže to bylo celý zaměřený na GM nebo

na rovný příležitosti“ [G1, str. 3]. Tato výpověď říká, že se projekt zaměřoval buď na GM,

nebo na rovné příležitosti. To poukazuje na to, že respondentka si není jistá tím, co to GM je.

GM a rovné příležitosti jsou to samé. Aktivity GM by měly podporovat rovné příležitosti

a umožnit prostor pro rovné zapojení žen a mužů. Přitom ale ta samá respondentka dříve

v tématu věnujícímu se zhodnocení celé IS EQUAL uvádí důvody, proč preferuje termín

„rovné příležitosti“ oproti termínu „gender mainstreaming“ a z její výpovědi vyplývá, že

v tomto případě chápe GM a rovné příležitosti jako jedno a totéž, pouze preferuje termín

„rovné příležitosti“.

Aktivity v rámci projektu Půl na půl shrnuje další respondentka:

„Ten projekt probíhal tak, že jsme shromažďovaly různá data, různé informace, třeba příklady

dobrých praxí, pořádaly jsme školení a semináře, běžela právní poradna pro ty diskriminované nebo

potencionálně diskriminované na trhu práce, a zároveň pobíhaly lobbingové aktivity, publikační

činnost, PR strategie, informační mediální kampaně, které zase působily tím druhým směrem, na tvůrce

politik a na osoby v rozhodovacích pozicích“ [G3, str. 1].

Nyní zmíním příklad toho, jak byl podle respondentek GM implementován v projektu

Půl na půl. První z aktivit bylo vyhlašování soutěže Úřad roku „Půl na půl“. Jedná se o soutěž,

která je vyhlašována od roku 2007 každoročně ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.

Cílem je motivovat jednotlivé úřady, aby se problematikou rovných příležitostí začaly

zabývat a uvádět je do praxe. „My jsme se GM zabývaly v rámci té oblasti s veřejnou

správou, kde jsme organizovaly soutěž pro úřady veřejné správy v rovných příležitostech (…)

Pak jsme hodnotily plány rozvoje lidských zdrojů na úřadech, jestli se GM zabývají“ [G1, str.

3]. Dozvěděla jsem se i to, jaká kritéria ovlivňují výběr úřadu, co se hodnotí a jak celé

hodnocení probíhá:

„Letos je zaměřen na slaďování profesního a rodinného života. Takže ta kritéria zpracovala

komise krajských úřadů a zástupkyně Ministerstva vnitra. Kolik žen je v politických úřadech, kolik žen

a mužů je na vedoucích pozicích v úřadech, zda je na úřadě pozice, která má na starosti rovné

příležitosti žen a mužů, zda vydal úřad pro svou činnost zvláštní antidiskriminační opatření, zda je GM

v oficiálních dokumentech, zda zohledňuje úřad aspekty GM navenek-například plány rozvoje. Potom

otázky na slaďování. Dovnitř úřadu: jak podporují, jestli je vzdělávají, mohou zaměstnankyně
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na mateřské pracovat na dohodu. A navenek: vzdělávání pro občanky a občany v rámci rovných

příležitostí žen a  mužů, provádí váš úřad genderově orientované průzkumy atd“ [G2, str. 1].

Jedná se tedy o činnost, která jasně podporuje implementaci rovných příležitostí a jejím cílem

je, aby se rovné příležitosti dostaly do povědomí úředníků a zároveň, aby nezůstalo jen

u teorie. Cílem GM je totiž mimo jiné i proměna institucionálních přístupů a institucí

samotných tak, aby umožnily prostor pro rovné zapojení žen a mužů. Respondentka vidí

přínos už jen v tom, že se úřady minimálně seznámí s pojmem GM: „My  máme   v  tom

dotazníku i provokující otázky, jako ,Má váš úřad osobu, která má ve své pracovní náplni

GM?‘ My víme, že od všech dostaneme odpověď ,ne‘, ale je to otázka k zamyšlení. Když ten

úřad se bude hlásit i příští rok a uvidí tam tu otázku taky, tak si řekne: ,Proč teda nemáme?“

[G2, str. 2]

Dalším příkladem může být vydávání publikací, které jsou určeny právě osobám

s rozhodovací pravomocí. Sem patří například příručky: Diskriminace a právo (Fialová, et al.,

2007), Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů GM ve veřejné

správě v České republice (Ferrarová, 2007) či zpravodaj Rovné příležitosti do firem

(Jachanová Doleželová et al., 2007a). Velká část vydaných příruček byla tedy zaměřená

na zaměstnavatele a měla jim ukázat, jaké jsou výhody rovných příležitostí a proč je dobré

rovné příležitosti ve firmách uplatňovat:

„A to bylo vzdělávání v oblasti rovných příležitostí. Vydaly jsme nějaký publikace: náklady

a zisky rovných příležitostí, co to může firmě přinést, pak je tam přímo manuál, jak rovný příležitosti

implementovat ve firmě. Pak byl součástí projektu elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem,

kdy se každej měsíc posílaly dobrý praxe“ [G1, str. 1].

V GS hodnotí tuto aktivitu úspěšně, přičemž argumentují hlavně tím, že o publikace

byl velký zájem:

„Nicméně vím, že byl velký zájem i o publikace, které byly vydávány v rámci projektu a které

byly distribuovány na místa, která ovlivňují ty politiky. V rámci toho projektu vyšla i publikace pro

státní správu. A říkám, všechny ty publikace byly v podstatě rozebrány, takže ten zájem o ty informace

tady byl“ [G3, str. 1].

Aktivity projektu Třetí kariéra nebyly primárně zaměřeny genderově: „Takže náš

projekt byl primárně zaměřen na vlastně posílení povědomí o znevýhodnění věku-age
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mainstreaming. Oproti jiným projektům, které jsou právě zaměřeny na gender“ [E1,  str.  1].

Přesto  se  v  EXPERTISu  domnívají,  že  se  snažili  GM  implementovat  a  v  projektu

zohledňovat. Vědí, že je GM jedním z principů, který má být v rámci projektu naplňován:

„Jednak GM je vlastně jedním z klíčových principů celého projetu EQUAL, takže bylo

potřeba respektovat tento princip, povinnost, kterou ale zase na druhou stranu je fajn ji

naplňovat rozumnými cestami, abych tak řekla“ [G1,  str.  1].  Implementace  GM  v  rámci

projektu Třetí kariéra probíhala v několika rovinách: v rovině pracovních týmů, expertních

skupin, účastníků programu a jako poslední zmiňuje respondentka snahu o genderově

vyrovnanou fotodokumentaci. Nyní rozeberu výpovědi respondentky, které hovoří

o jednotlivých rovinách implementace GM:

„Například v pracovních týmech. To znamená, že jsme se snažili, aby ty expertní skupiny, které

nám na tom pracovaly, ať to byl ten výzkum nebo ty metodiky, ať to bylo PR, ať to byl řídící výbor, aby

byly homogenní, co se týče pohlaví (…) (V) té odborné části taky, v rámci těch expertních skupin. Další

rovina byli účastníci programu. Nás zajímalo a pokoušeli jsme se, abychom naplnili nějaký ten poměr

padesát na padesát v rámci účastníků vitalizačního programu“ [E1, str. 2].

Ne vždy to ale bylo možné: „Co se týkalo zástupců ze Škodovky, to nešlo, protože ta skupina

mistrů a středního managementu ve Škodovce, to jsou prostě z 98% muži. Takže tam to nešlo

půl na půl, to by bylo umělé“ [E3, str. 1]. Podle těchto výpovědí GM v projektu Třetí kariéra

uplatňovali tak, že se snažili o to, aby ženy a muži byli v rámci projektu zastoupeni přibližně

ve stejném počtu. V předchozí kapitole, kde měla respondentka vyjádřit, co pro ni GM

znamená a jak by koncept definovala, tak GM vztáhla na nerovné zastoupení žen a mužů jako

přednášejících na konferenci. Ale v rámci GM nejde jen o to, aby všude byli ženy a muži

zastoupeni ve stejném poměru. Ano, v RP by měla být provedena analýza genderového

dopadu, jejíž součástí by mělo být i zmapování toho, kolik žena a mužů se RP účastní

a usilovat o to, aby byli ženy i muži zakoupeni stejnou měrou. Ale GM by měl být především

o tom, aby se upravilo společenské uspořádání, instituce, hodnoty a názory tak, aby umožnily

prostor pro rovné zapojení žen a mužů. Respondentka pokračuje ve své výpovědi tím, že

jmenuje poslední rovinu implementace GM, která podle ní spočívala v posouzení dokumentů

z hlediska rovného zastoupení žen a mužů:

„A čtvrtá rovina, myslím, že jsme se pokoušeli úspěšně v rámci toho projektu Fandíme 50+,

což byla vlastně taková mediální kampaň. V rámci těch prezentačních materiálů. Snažili jsme se
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pojmout jednak texty a jednak i tu fotografickou dokumentaci a jednak i hosty na konferenci tak, aby

vlastně nebyli z jednoho tábora“ [E1, str. 2].

Jak ale ukázala analýza dostupných dokumentů projektu Třetí kariéra, tak dokumenty

genderově vyvážné nejsou a navíc genderová vyváženost dokumentů není GM. Je to pouze

známka toho, že se v EXPERTISu pokoušeli citlivě přistupovat k téma genderu a snažili se

o to, aby byly dokumenty genderově vyvážené.

3.2.4.8. Implementace GM v rámci pracovní skupiny projektu

Dozvěděla jsem se tedy, jak bylo kritérium GM naplňováno, co se týče aktivit projektů. Dále

mě ale zajímalo, zda řešitelé zohledňovali rovné příležitosti i v rámci pracovních skupin, které

na projektu pracovaly.

V GS bylo těžké, vzhledem k tomu, že tým tvoří samé ženy, vytvořit pracovní

skupinu, která by byla genderově vyvážená: „V genderu nemáme zaměstnanýho žádnýho

muže, ale vždycky na inzeráty nejsou zájemci“ [G1, str. 3]. Zajímalo mě tedy, jestli se

opravdu žádní muži na inzeráty nehlásí. Ukázalo se, že se hlásili i zájemci z řad mužů: „Byli

i někteří, velmi málo a nebyli dostatečně na tu problematiku zaměřený. Ale snažíme se vyzývat

muže, aby se přihlásili na pozici. Zatím se nám nehlásili moc muži, kteří by se na rovné

příležitosti zaměřovali“ [G1,  str.  3].  Čili  se  ukázalo,  že  muži  by  i  o  práci  v  oblasti  rovných

příležitostí zájem měli, ale nevyhovují požadavkům GS. Zeptala jsem se proto, zda by tedy

případné zájemce byly ochotny zaškolit: „Školení, to máme, ale jak řikám, ten zájem byl tak

maličkatej, že se to nedá pokrýt (…) Nevím, snažíme se dodržovat principy“ [G1, str. 3].

Problém se tedy zdá být, že uchazeči se hlásili, ale nebyli přijati díky tomu, že nebyli

dostatečně kvalifikovaní a v GS je nebyly ochotny zaškolit, ačkoliv tvrdí, že školení by jim

poskytnout mohly. Ukázalo se, že co se týče zaměstnanců/kyň, nedaří se to, aby zde byli

nějakým přibližně stejným počtem zastoupeni muži a ženy. Je také otázkou, zda v GS vůbec

mají zájem na tom, aby tam muži pracovali, když ani zájemcům například nenabízí možnost

přijetí pod podmínkou, že absolvují potřebná školení.

V EXPETISu, jak ukázala analýza dokumentů, se poměr zaměstnanců a zaměstnankyň

podařilo naplnit lépe než v GS. Již výše respondentka E1 zmínila, že se snažili rovné

příležitosti zohledňovat v rámci pracovních týmů, expertních týmů a účastníků/účastnic

programu. Nicméně ani zaměstnanci/zaměstnankyně EXPERTISu, ani personalisté a HR

manažeři/rky, kteří se projektu účastnili, neabsolvovali žádné školení ohledně rovných
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příležitostí a EXPERTIS ani školení neposkytuje: „Ne, to jsme tady neměli vzhledem k tomu,

že naší prioritou byla věková skupina 50+“ [E2, str. 3]. Ptala jsem se také na to, zda byl

zmíněn koncept GM jako princip, který by měl být dodržen nezávisle na prioritě projektu.

Odpověď na tuto otázku byla rovněž záporná: „Právě asi spíš ta otázka diverzity celé

společnosti. Ta role toho personalisty nebo HR manažera je jako dívat se na ty procesy

a dostatečně zohledňovat tu různost zaměstnaneckého moře, který tam mají“ [E1, str. 2].

Zajímala mě i možnost flexibilního pracovního úvazku. Důvodem byl fakt, že GM je

proces, který usiluje o dlouhodobé změny ve společnosti, v rámci kterých by mělo dojít mimo

jiné i ke změně organizace práce a času. Navíc flexibilní pracovní úvazek usnadňuje

skloubení profesní dráhy s rodinným životem a změna rodičovských rolí a rodinných struktur

je rovněž jednou ze změn, o kterou GM usiluje. V GS flexibilní úvazky nabízeny byly:

„Flexibilní úvazky tady jsou, i v rámci návratu z rodičovský, mateřský“ [G1, str. 3]. Stejně tak

i v projektu Třetí kariéra:

„A co se týče flexibilního úvazku, ta možnost tady byla, protože vlastně i já, i kolegyně -

koordinátorka, asistentka, jsme měly možnost pracovat v rámci toho projektu, využít to, že jsme

nepracovaly na plný úvazek, ale na 3 – 4 dny. A v rámci toho projektu, jsme si mohly po dohodě

domluvit zkrácený úvazek. A vlastně i zástupci jedné společnosti, se kterou jsme spolupracovali, tam

vlastně ženy, které měly malé děti, tak pracovaly na 3 až 4 dny v týdnu a v pohodě se se zaměstnavateli

domluvily“ [E1, str. 2].

Rovné příležitosti, co se týče platů, se v projektu snažili rovněž naplňovat, ne vždy to však ale

bylo možné:

„Výše platů je nastavená tak, že ti experti byli z 95 % zaměstnanci jiných společností než

partnerských organizací. Oni mají vlastní platovou politiku, to my jsme nezkoumali. Jednak jsme do

výše jejich platů nemohli zasahovat, a jednak si myslím, že pozice těch lidí byla taková, že si to právo

na svůj plat mohli vybojovat“ [E1, str. 2].

A co se týče zaměstnanců EXPERTISu, kteří na projektu pracovali, o žádném platové

zvýhodnění nebo nezvýhodnění nemůže být, podle slov respondentky, řeč: „A  co  se  týče

vlastně zaměstnanců, kteří byli zapojeni do projektu, tak tady bylo nějaké zvýhodnění nebo

znevýhodnění nerelevantní, V téhle společnosti, která je příjemcem grantu, je tahle politika

naprosto genderově korektní, jakože by byly platy ženy – muži“ [E1, str. 2].
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3.2.4.9. Překážky bránící implementaci GM a jejich možná náprava

Závěrem jsem se respondentek ptala, co brání tomu, aby se GM uplatňoval. Již výše jsem

zmínila problém zavedení kvót a názory respondentek na to, zda ty by mohly napomoci tomu,

aby se dostalo více žen do politiky a na další pozice, kde jsou zastoupeny jen minimálně.

Respondentky však uvedly více problémů, které brání uplatňování GM. Jako první

uvedený jmenuji ten, který už také respondentka E2 zmínila výše. Myslí si, že překážkou

může být to, že ani diskriminací ohrožené skupiny často nemají zájem svoji pozici změnit:

„Podle mě status quo nechtějí měnit nejen muži, ale i ženy (…) Takže brání tomu to, že není

obecná shoda na tom, že by se to změnit mělo. Že vlastně část lidí by měnila, ale ne vždycky si

uvědomuje dopady, a hlavně by chtěla měnit podmínky i pro ty, co to nechtějí“ [E2, str. 3].

Respondentka dodává, že by bylo dobré zaměřit se hlavně na to, aby se vytvořily

a podporovaly takové podmínky, které by umožnily skloubení rolí mužů a žen. Konkrétně

hovoří o zkráceném pracovním úvazku:

„Co by mě více trápilo je spíš vytvoření pracovních podmínek pro skloubení rolí ženy a muže.

Tam si myslím, že jakákoliv podpora v tomhle směru, počínaje podporou zaměstnavatelů, kteří

nenabízejí zkrácené úvazky, protože pro zaměstnavatele je zkrácený úvazek velmi nevýhodný. Myslím si,

že těm ženám by to umožňovalo kloubit ty dvě role daleko víc“ [E2, str. 4].

Respondentka nejprve mluví o tom, že je potřeba skloubit role ženy a muže, ale v závěru své

výpovědi hovoří už jen o tom, že své role by měla skloubit pouze žena. V rámci GM by ale

mělo dojít ke změně rodinných struktur a rodičovských rolí celkově, nejen ke změně na straně

žen. Respondentka dále upřesňuje, jak se na zkrácený pracovní úvazek ženy dívají: „Ale stále,

co mám takový povědomí, pro mnoho žen u nás je neatraktivní, protože je neplnohodnotný, je

vnímaný jako neplnohodnotný, znamená méně peněz, protože se očekává, že když tam přijde

na poloviční úvazek, tak je těch peněz polovina. Ale práci odvedou stejnou“ [E2, str. 4].

A přidává svojí osobní zkušenost:

„Osobně mám zkušenost, že když byly děti menší a já jsem si chtěla změnit práci, tak jsem si

dala jako požadavek práci na kratší úvazek. Personalistka mi s úsměvem vysvětlila, že má nabídky

pouze zahraničních firem, že to nepřichází v úvahu. Že bohužel ačkoliv tyhle firmy pocházejí ze zemí,

kde je běžné poskytovat poloviční úvazek, tak v momentu, kdy se objevily na našem trhu a zmonitorovaly

si situaci, že vlastně nemusí, tak okamžitě je nenabízej“ [E2, str. 4].
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Tady se ukazuje to, o čem jsem psala v kapitole týkající se trhu práce v České

republice, kdy v porovnání s jinými státy EU pracovalo u nás v roce 2008 jen malé procento

žen na zkrácený pracovní úvazek. A firmy ze zahraničí, kde je zkrácený úvazek běžný, se

rychle našemu pracovnímu trhu přizpůsobí, když zjistí, že zde tento typ úvazku není příliš

častý.

O tom, že je pro ženy problém sloučit profesní kariéru a rodinný život, hovoří i další

respondentka v souvislosti s malým zastoupením žen v politice: „A potom je to nepřátelskost

určitá, myslím, toho prostředí, třeba vůbec slučování toho osobního života a profesní dráhy“

[G3, str. 3]. Jako příklad uvádí to, že se o důvěře nové vlády v červnu 2009 hlasovalo

v neděli. A uvádí příklad, jak je tomu v zahraničí:

„Myslím, že to byl ten švédský model, kdy právě byly zvyklé vlády, které ještě neměly určité

procento žen, fungovat přesně o víkendech a po nocích. A prostě s novou premiérkou bylo řečeno, že ne,

že prostě jakoby práce musí být vyřízena v pracovní dny od tolika do tolika, a hotovo (…) Je to prostě

o přenastavení těch rituálů, zvyklostí, myšlení a toho všeho, čemu říkáme politická kultura“ [G3, str. 3].

Dalším překážkou jsou dle respondentek finance. Respondentka z projektu Půl na půl

hovoří o tom, že na to, jak velkou podporu získají neziskové organizace, má vliv to, kdo je

zrovna u moci. Levicové strany neziskový sektor podporují, pravicové minimálně nebo

vůbec:

„Je veřejně známá věc, že pravicové strany jsou známy svojí neoblibou a nepodporou

neziskového sektoru, protože ho považují za zbytečný, protože prostě má tady fungovat štíhlý stát

a všechno, co je navíc je prostě zbytečná věc. Zatímco třeba strany, řekněme toho levého středu, tak

jsou jako otevřenější vůči aktivitám občanské společnosti obecně“ [G3, str. 4].

Navíc si myslí, že speciálně genderově orientované neziskové organizace stát nemá v oblibě:

„Nicméně tady je ta situace taková, že je dáváno neziskovkám, a hlavně těm genderovým,

najevo to, že jsou jakýsi veřejný nepřítel“ [G3, str. 4]. Zároveň hodnotí současnou situaci

ohledně financování neziskového sektoru, která není příliš příznivá:

„V současné době je nálada taková, že prostě bylo odkazováno na jiné priority, zdržely se

výzvy, byly zablokovány prostředky z evropských fondů. Takže skutečně i velký počet neziskových

organizací musel zavřít loni na podzim nebo koncem léta. Skončila spousta neziskovek, které měly velmi

dobré a úspěšné projekty“ [G3, str. 4].



|59

Celkově pak znovu zdůrazňuje, proč jsou finance pro neziskový sektor tak důležité, i když se

jedná o sektor „neziskový“. Neziskový sektor podle ní dobrovolníky potřebuje, ale zároveň

potřebuje i zkušené odborníky/ce, které je potřeba dobře zaplatit, aby svou práci dělali dobře:

„Jsou to teda ty finance, protože jako neziskový sektor sice může fungovat na dobrovolnické

bázi, ta je strašně důležitá, ale nikoliv v takovém rozsahu. Vždycky je potřeba, aby tam byl

někdo, kdo to bude dělat za peníze. A aby to mohl dělat dobře, tak to musí dělat za slušné

peníze“ [G3, str. 5].

Problém ve financích vidí i druhá respondentka z GS. Tvrdí, že finance jsou potřeba

hlavně na různé kampaně a veřejné diskuse, které by upozornily na to, že je v České republice

problém s diskriminací a že je zde i diskriminace na základě pohlaví. Respondentka totiž

uvedla, že řada lidí si tento problém vůbec nepřipouští a problémem je to, že tito lidé často

vydávají důležitá rozhodnutí, aniž by zvážili jejich genderový dopad: „No my jsme i zažily, že

jedna poslankyně říkala, že není potřeba antidiskriminační zákon, protože jí nikdo nepíše, že

je diskriminován. Ale spousty lidí si myslí, že tady diskriminace na základě pohlaví vůbec

neexistuje“ [G1, str. 5]. Zároveň souhlasí s tím, že téma genderové diskriminace není

považováno za důležité a je bráno spíše jako okrajové, což je další překážkou bránící

implementaci GM: „Protože je to téma, které není považováno za důležitý a chtěj na něj dát

co nejmíň peněz, takže já si myslim, že je to jeden z hlavních problémů“ [G1, str. 5]. Rovněž

by podle ní měla být vytvořena instituce, která se bude zabývat pouze otázkou genderové

nerovnosti. Podle antidiskriminačního zákona by se měl antidiskriminací ombudsman, který

ale podle respondentky nebude mít dostatečně velký tým lidí kolem sebe a navíc si myslí, že

by pro genderovou rovnost měl vzniknout samostatný úřad:

„Pak nějaká instituce, která se tomu bude věnovat. V rámci toho antidiskriminačního zákona

tam máme ombudsmana, kterej bude mít na celou antidiskriminaci 15 lidí, což si myslím, že je hrozně

málo. Myslím, že by měla být zvláštní instituce, která se bude věnovat speciálně genderová rovnosti

a bude dělat jak veřejný kampaně, tak se tomu bude věnovat po legislativní stránce“ [G1, str. 5].

Třetí respondentka z GS vidí ještě jiný problém. Za ten považuje myšlení lidí, které

bylo ovlivněno komunistickým režimem a mění se jen velmi pomalu. Problémem je podle ní

tedy to, že politická třída, která je nyní u moci, v tomto režimu, který rovné příležitosti

nepodporoval, vyrostla:

„Zároveň proto, že ten režim byl založen na marxismu leninismu a chtěl tedy vítězství pracující

třídy bez rozdílu ženy – muži. A byl to systém kolektivního typu, takže jakýkoliv pokus o prosazování



|60

rovnosti žen a mužů byl nahlížen jako pokus o zavedení individualistického kapitalistického myšlení

do naší beztřídní společnosti“ [G2, str. 2].

Náprava by podle ní měla přijít od úřadů, protože ty mají lidem nejblíže a mají na starosti

finance: „Myšlení se podle mě dá změnit tím, že se zainteresují do celého dění okolo rovnosti

žen a mužů úřady. Protože úřady pak nakládají s penězi. A pokud je pak úřad osvícený, tak

všechno, co dělá úřad, jde mezi lidi“ [G2, str. 3]. Celou podstatu problému toho, proč se

nedaří prosadit to, aby se otázka rovných příležitostí stala jednou z hlavních, která by se měla

řešit, shrnuje takto:

„Dokud ti, co mají moc, co určují, co se bude říkat a nebude říkat a určují pravidla a dokud

nepřistoupí na dialog s ženami a jinými skupinami, které mají jiné názory, tak tam je ten největší

problém. Ve chvíli, kdy máte ve vládě lidi, pro který rovný příležitosti nejsou důležitý, ba naopak, jsou

třeba škodlivý, tak nebudete mít nikdy peníze, nikdy prostor, atd“ [G2, str. 2].

Rovné příležitosti by se tedy podle ní měly stát důležitou součástí rozhodování na úřadech

a neměly by být brány jen jako okrajový problém nebo jako problém, který vůbec neexistuje

a tudíž ho není potřeba řešit.

Další překážku uvedla respondentka z projektu Třetí kariéra: „Je otázka, jak donutit tu

společnost a firmu a jednotlivce k tomu, aby tu citlivost nějakým způsobem elegantně a jemně

taky oni získali“ [E1,  str.  3].  Má na  mysli  citlivost,  o  které  už  hovořila  výše,  když  uváděla

příklad toho, jak ve společnosti připravovali materiály k projektu nebo jak připravovali

seznam hostů na konferenci. Obojí se snažili mít genderově vyvážené. Také uvádí příklad z IS

EQUAL ohledně naplňování kritéria GM. Myslí si, že v rámci IS EQUAL byl GM naplňován

stále stejně, což bylo samozřejmě neefektivní: „Právě, že jak naplňujete GM, tak to pak

samozřejmě sklouzne v 30. zprávě do formality, protože se naplňuje pořád stejně. Ale jakoby

uměle si vymýšlet, jak se pořád nějakým novým způsobem naplňuje, tak to si myslím, že je

slabý místo. Ten GM se vlastně naplňuje pořád stejně“ [E1,  str.  3].  Respondentka  ale  ještě

uvádí další problém, který vidí v souvislosti s GM. Myslí si, že všeobecně existuje mínění, že

je tento koncept spojován pouze se ženami:

„Já si myslím, že existuje jistý zkreslení, že GM se rovná zvýhodňování žen. Že gender se rovná

femininní pohled. Že je to prostě propojený s tím, jak matky můžou pracovat na zkrácenou pracovní

dobu, jak se vracejí po mateřský (…) V samotném GM tak, jak se o něm mluví, jako o něm samotném

nejčastěji, je jistá nevyváženost. Že tam jsou zvýhodňovány ženy tím teoretickým proklamováním“

[E1, str. 3].
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Respondentce se sice může jevit, lidé chápou GM jako koncept, který zvýhodňuje

ženy. Ale teorie GM o žádném zvýhodňování žen nehovoří a v teoretickém proklamování GM

ženy nejsou zvýhodňovány. Naopak, teorie GM upozorňuje na špatné pochopení GM jako

soupeření žen a mužů, ve kterém jde o to, aby muži se vzdali svých výhod na úkor žen. Cílem

GM je zařazení žen, ale nikoliv souběžné vyřazení mužů a Příručka IS EQUAL k GM to jasně

zdůrazňuje: „Gender mainstreaming není výhradně ženskou otázkou (…) Není o tom, že

činnost v tomto směru vyvíjejí pouze ženy (…) Není o tom, že z gender mainstreamingu mají

prospěch pouze ženy“ (MPSV, 2008: 5). Výpověď respondentky spíše ukazuje na to, že

příručku k GM nečetla, neboť není seznámena s teorií GM. Pokud bychom názor

respondentky srovnali s teorií GM, jejíž autorkou je Moser (2005), tak v tomto případě by

respondentka pravdu částečně měla. Neboť Moser jako jednu z komponent GM vidí

posilování práv, postavení a sebeuvědomění žen, které by mělo vést k silnějšímu postavení

žen ve společnosti. Zde jsou ženy jistým způsobem znevýhodňovány tím, že jsou brány jako

skupina, jejíž postavení ve společnosti je třeba vylepšit a že jejich práva nejsou taková, jaká

by měla být.

3.2.5. Shrnutí analýzy rozhovorů

Analýza rozhovorů měla ukázat, jak GM chápou jednotlivé respondentky, jak bylo toto

kritérium zohledňováno v rámci projektů a jejich aktivit a zda tyto aktivity zaměřené na GM

byly úspěšné.

Ukázalo se, respondentky z GS rozumí pojmu GM lépe a dokážou ho přesněji

definovat. I tak ale jedna z respondentek neměla jasno o vztahu GM a rovných příležitostí,

kdy v jednom případě tyto dva pojmy považovala za to samé, jindy je od sebe naopak

odlišovala. Jinak ale respondentky uvedly, že GM je o tom, aby byly v rámci rozhodování

zohledněny odlišné životní zkušenosti a situace, do kterých se muži a ženy dostávají. Dále

uvedly, že GM se týká úřadů, které by měly před přijetím rozhodnutí vždy zvážit jeho dopad

na ženy a muže. GM považovaly za koncept, který by měl být přijat, pokud chce stát

a politický systém fungovat spravedlivě vůči ženám i mužům.

Respondentky z projektu Půl na půl už si tím, co to GM nebyly tak jisté. První z nich

správně uvedla příklad toho, jak to vypadá, když GM není v praxi zohledňován. Když pak

uvedla, jak GM funguje, zmínila příklad, kdy žena, která se dostane do rozhodovací pozice,

by se měla zasadit o práva ostatních žen. GM ale není o tom, že ženy budou na rozhodovacích
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pozicích prosazovat své zájmy a muži zase ty své. Druhá z respondentek zase v souvislosti

s GM hovořila především o tom, že je potřeba získat citlivost na toto téma. Tuto citlivost pak

uváděla především na zohledňování toho, zda jsou ve všech aktivitách projektu a ve všech

skupinách, které se projektu účastnily, zastoupeni přibližně stejným počtem ženy i muži. To

se dařilo naplňovat, ale jedná se jen o implementaci GM v rámci pracovní skupiny projektu.

Nicméně oproti GS se rovné příležitosti v rámci pracovní skupiny v EXPERTISu podařilo

naplnit lépe, neboť v GS nepracuje žádný muž, pouze samé ženy.  Ani jeden z projektů však

nevěnoval pozornost tomu, aby byli zaměstnanci/kyně proškolováni v oblasti rovných

příležitostí.

Aktivity projektů zaměřené na GM lze vysledovat převážně u Projektu Půl na půl,

v rámci něhož byly vydávány publikace na téma rovných příležitostí pro úřady, existuje

soutěž o Úřad roku, jejímž cílem je motivovat úřady k tomu, aby rovné příležitosti

dodržovaly. V rámci obou projektů byla možnost flexibilního úvazku a zajištěna rovnost

platových podmínek.

Jako překážky bránící prosazení GM respondentky uvedly neochotu ze strany státu

podporovat neziskové organizace, které se rovnými příležitostmi zabývají, s čímž souvisí i to,

že problém rovných příležitostí a diskriminace není často považován za důležitý a tudíž není

třeba jeho řešení podporovat. Jako další problémy respondentky zmínily to, že neexistuje

instituce, která by se problematikou genderové rovnosti speciálně zabývala, či to, že jsou u

moci ti, kteří vyrostli v komunistickém režimu, který rovnost žen a mužů nepodporoval a také

to, že nejsou všeobecné podmínky pro to, aby se podařilo skloubit role žen a mužů.

Ukázalo se, že rovné příležitosti byly podmínkou úspěchu pouze u projektu Půl na půl,

neboť aktivity spojené s prosazováním myšlenkou rovných příležitostí, byly úspěšné. Naopak

v případě projektu Třetí kariéra dosáhli úspěchu v tom, že se projekt přispěl k posílení

sebevědomí zaměstnanců/kyň nad 50 let v také v tom, že projekt ukázal zaměstnavatelům

a personalistům/kám výhody zaměstnávání této věkové skupiny.
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4. ZÁVĚR

Cílem BP bylo posoudit dva projekty, které vznikly v rámci IS EQUAL z hlediska

prosazování rovných příležitostí neboli GM. Vybrala jsem projekty z dvou odlišných

tematických oblastí, abych pak mohla srovnat, zda se implementace GM v rámci obou

projektů liší. Hodnotila jsem projekty Půl na půl a Třetí kariéra. První z nich spadal do oblasti

rovných příležitostí mužů a žen, druhý pak do oblasti podpory adaptibility. Projekty by ale

měly princip GM respektovat a implementovat nezávisle na tom, jakou prioritu si zvolily a na

jaké cíle a cílové skupiny se zaměřují.

Analýzy dokumentů ukázaly, že dokumenty projektu Půl na půl byly vypracovány

s cílem prosadit myšlenku rovných příležitostí. Většina těchto dokumentů byla určena hlavně

firmám a úřadům. Byla vydána příručka přímo na téma GM, která tento princip poměrně

přesně definovala, ale zahrnovala i návody a příklady toho, jak rovné příležitosti zavádět do

praxe. K těm patří například genderové rozpočtování, analýza genderové citlivosti, SWOT

analýza či rady, jak zavádět rovné příležitosti dovnitř úřadu a navenek. Dále pak byly vydány

příručky zaměřené přímo na zavádění rovných příležitostí do firem. Kampaň „Nenechte se

diskriminovat!“ přispěla zase k rovným příležitostem tím, že informovala veřejnost o tom, na

co zaměstnavatel má a nemá právo vůči svým zaměstnancům a zaměstnankyním a lidé si tak

mohli přečíst, které formy diskriminace na trhu práce jsou nepřípustné a že se proti nim lze

právně bránit. Příručka věnovaná aktivnímu otcovství pak podporovala ten aspekt GM,

kterým je změna rodičovských a rodinných struktur, což k rovným příležitostem také přispívá.

Jejím cílem bylo ukázat, že i muži na rodičovské dovolené se potýkají s předsudky

a problémy na trhu práce (například mají problém s tím, aby jim zaměstnavatel poskytl

zkrácený úvazek atd.), a že se tedy rovné příležitosti netýkají pouze žen.

Oproti tomu dokumenty v projektu Třetí kariéra, byly vydány hlavně s cílem podpořit

zaměstnávání osob starších 50 let na trhu práce, ukázat zaměstnavatelům výhody starších

zaměstnanců a uvést argumenty, proč je dobré je zaměstnávat. GM byl tematizován pouze

v oficiálním dokumentu sepsaném pro IS EQUAL, ve kterém se EXPERTIS zmiňuje o tom,

jak bude naplňovat jednotlivé principy, které IS EQUAL vyžaduje. GM je jedním z těchto

principů, takže zde o něm nalezneme jednu kapitolu. V té se píše, že GM bude naplňován

v rámci projektu tak, že bude dodržena rovnost příležitostí mužů a žen při výběru firem,

složení managementu, výběru pilotních zaměstnanců. Média, která budou informovat

o projektu, budou genderově vyvážená. V dokumentu jsem více o implementaci GM
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neobjevila a ani se zde nepíše, jak konkrétně budou rovné příležitosti při výběru zaměstnanců,

managementu a firem zohledněny. Každopádně jsem zjistila, že ve struktuře zaměstnanců

a zaměstnankyň jsou přibližně stejným dílem zastoupeni ženy a muži. Zároveň v rámci

pracovního týmu projektu Třetí kariéra nelze hovořit o vertikální genderové segregaci, neboť

vysoké funkce v projektu vykonávají právě ženy.

K úplnému porovnání toho, jak byl GM tematizován v dokumentech řešitelů, mi

chyběla oficiální dokumentace sepsaná pro IS EQUAL z projektu Půl na půl. Do tohoto

dokumentu mi v GS neumožnily nahlédnout, protože obsahuje firemní know-how. To mou

práci do jisté míry omezilo. Kdybych měla oba dokumenty od obou řešitelů k dispozici,

mohla bych porovnat dva dokumenty stejného typu sepsané za stejným účelem, kterým bylo

získání financí z Evropského sociálního fondu prostřednictvím IS EQUAL. Mohla bych

zhodnotit, zda je principu GM a jeho implementaci v rámci projektu Půl na půl věnována

větší pozornost než v dokumentaci k projektu Třetí kariéra, či zda je tomu naopak. Mohla

bych srovnat i to, co konkrétně se v obou dokumentech píše o plnění principu GM.

Rozhovory jsem vedla celkem s pěti respondentkami, které se nějakým způsobem na

realizaci projektů podílely. Za omezení svého výzkumu považuji to, že se mi nepodařilo

hovořit s žádným mužem. A to ani z projektu Třetí kariéra, na jehož realizaci se muži podíleli,

tak ani z projektu Půl na půl, kde žádný muž nepracuje. Při kontaktování potencionálních

respondentů a respondentek jsem se setkala s neochotou mluvit na téma GM a to hlavně

v rámci zaměstnanců a zaměstnankyň projektu Třetí kariéra. Soudím, že tato neochota

k rozhovorům byla do jisté míry dána právě tématem rozhovorů, kterým byl GM. Příčinou

tohoto odmítnutí může být podle mě to, rovné příležitosti žen a mužů nebyly prioritou

projektu a tedy zaměstnanci/kyně o tomto principu příliš nevědí. Celé to působilo tak, jako

kdybych se chtěla ptát na něco, čím se jejich projekt nezabýval, a tudíž k tomu nemají co říct.

A zde se podle mě ukazuje, že GM nebyla v rámci projektu přikládána taková důležitost, jaká

by být měla a že zaměstnanci/kyně zřejmě nemají ponětí o tom, že GM měl být v rámci

projektu naplněn bez ohledu na to, že tematické zaměření projektů bylo jiné.

Samotné rozhovory s respondentkami projetu Třetí kariéra přinesly zjištění, že GM byl

v projektu naplňován pouze tak, že rovné příležitosti byly zohledněny v pracovních týmech,

ve výběru manažerů a manažerek. Tedy že složení účastnic a účastníků projektu bylo

genderově vyrovnané. Žádné další aktivity, které by se daly označit za GM, v rámci projektu

nebyly podniknuty. Nedozvěděla jsem se, zda byla rozhodnutí učiněná ve všech fázích

projektu zvážena ohledně toho, jaký budou mít dopad na ženy a na muže. Projekt byl sice
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zaměřen na zaměstnavatele, ale cílem bylo pouze zaměstnavatelům zdůraznit výhody

zaměstnávání lidí nad 50 let, nikoliv výhody a přínosy zavádění rovných příležitostí žen a

mužů. V rámci aktivit projektu nebylo podniknuto nic k tomu, aby byly napraveny příčiny

toho, že se rovné příležitosti nedaří naplňovat. K těm patří například proměna institucí,

hodnot a názorů společnosti. Hodnoty a názory se v rámci projektu snažili změnit, ale pouze

ohledně pohledu na zaměstnávání věkové skupiny 50+.

Naopak v GS se právě na změnu výše uvedených faktorů zaměřily a aktivity byly

v tomto ohledu úspěšné. Dle výpovědí respondentek se podařilo, aby se rovné příležitosti

dostaly do povědomí veřejnosti. O dokumenty, které byly vydávány pro firmy a měly

zaměstnavatelům ukázat výhody implementace rovných příležitostí ve firmě, byl zájem.

Soutěž „Úřad roku“, kterou každoročně GS ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR

vyhlašuje, motivuje úřady k tomu, aby zaváděly principy rovných příležitostí.

Z výpovědí respondentek se ukázalo, že implementace rovných příležitostí naráží

na řadu překážek, které dohromady vytváří jakýsi bludný kruh. Neziskové organizace usilují

o implementaci rovných příležitostí, ale, jak respondentky uvedly, nemohou fungovat jen na

dobrovolnické bázi. Potřebují odborníky a odbornice, kteří by byli dobře zaplaceni.

Na politické úrovni se ale na rovné příležitosti dívají jinak. Téma je zde považováno

za nedůležité, nepodstatné a problém diskriminace jakoby neexistoval. To vede k tomu, že

neziskovým organizacím, které se rovné příležitosti snaží prosadit, je přidělováno málo peněz.

Neziskové organizace pak nemají dostatek peněz na své aktivity, které směřují k podpoře

rovných příležitostí. Podobný názor na tuto překážku měla i jedna z respondentek projektu

Třetí kariéra, která říkala, že rovné příležitosti se nedaří prosadit hlavně proto, že není obecná

shoda v tom, že by se něco změnit mělo.

Z toho, co jsem zjistila, soudím, že byl GM daleko lépe implementován v rámci

projektu Půl na půl, který byl i primárně na rovné příležitosti zaměřen. Důležité rovněž bylo,

že aktivity, které měly rovné příležitosti podpořit, byly víceméně úspěšné. V projektu Třetí

kariéra své úspěchy spojovali především s tím, že se podařilo přispět k tomu, aby byli

zaměstnanci a zaměstnankyně nad 50 let bráni jako skupina, kterou je výhodné zaměstnávat.

Ale ani v projektu Půl na půl, ani v projektu Třetí kariéra však zaměstnanci a zaměstnankyně

nebyli v rovných příležitostech vzděláváni, což by měla být součást zavádění GM směrem

dovnitř institucí, úřadů atd. Ze strany IS EQUAL by možná bylo vhodné, pokud považuje GM

za princip, který by měly projekty dodržovat, aby se na princip kladl větší důraz. Ukázalo se,

že vydání publikace na téma GM nestačí. Možná by bylo dobré, aby podmínkou bylo, že část
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financí, které projekty z ESF získají, šla na školení zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí

či  aby  Ministerstvo  vnitra  ČR,  které  má  nad  celou  IS  EQUAL  záštitu,  zajistilo  pro  řešitele

projektů toto školení. Pouhý požadavek GM jako priority, kterou je třeba zohlednit, nestačí.

Je podle mě nutné ukázat i řešitelům, jejichž prioritou nejsou rovné příležitosti žen a mužů, že

naplňování tohoto principu má smysl.

Podotýkám, že závěry, ke kterým jsem dospěla, jsem učinila pouze na základě

zhodnocení dvou projektů. Rozhodně se nedají zobecnit na všechny projekty v rámci IS

EQUAL. K tomu by bylo potřeba, a mohlo by to pomoci do budoucna dalším řešitelům, aby

bylo prozkoumáno více projektů z více tematických oblastí. Dalo by se pak lépe srovnat

a zhodnotit to, zda projekty, které primárně necílí na rovné příležitosti žen a mužů, skutečně

implementují GM pouze minimálně a že naopak projekty z tematické oblasti rovných

příležitostí žen a mužů ho naplňují lépe. Teprve pak by se dala formulovat případná opatření,

která by implementaci GM napomohla.

Vzhledem k tomu, že jsem se v teoretické části věnovala i antidiskriminačnímu

zákonu, považuji za nutné závěrem zmínit to, že poslanci a poslankyně 17. 6. 2009

přehlasovali prezidentovo veto a zákon byl schválen (ČTK, 2009).
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PŘÍLOHY

Příloha 1

Průvodce rozhovory na téma gender mainstreamingu

Otázky:

A. Profil respondenta/ky a jeho pozice (funkce)

1. Mohu se vás ze všeho nejdříve zeptat, na jaké pozici pracujete a co tato pozice zahrnuje?

a) název pracovní pozice

b) postavení v rámci společnosti, o které je veden rozhovor

c) přesná povaha úkolů a odpovědností, které máte

2. Pokud bychom šli více do hloubky, jak je Vaše práce spojená s gender mainstreamingem co se

týče příprav, implementace a hodnocení politiky zaměstnanosti?

3. Můžete mi prosím říct, jak dlouho jste pracoval/pracovala na dané pozici a jak jste se k tomuto

místu dostal/a, zda a jak se vaše funkce a pravomoci změnily v průběhu doby zaměstnání?

a) počet let v současném zaměstnání

b) předchozí zaměstnání

c) jak se respondent dostal k současné pozici

d) změny v současném postavení, změny pravomocí

4. Profil respondenta/ky

a) pohlaví

b) věk (přibližný)

c) obecný profil

B. Osobní vnímání konceptu gender mainstreamingu

1. Bez ohledu na to, co oficiálně říká EU, by mě zajímalo, jak vy sám/a vnímáte otázku gender

mainstreaming, jak byste tento koncept definovali, a v jakém slova smyslu je nebo není tento koncept

z vašeho pohledu užitečný.

a) respondentova/čina vlastní definice konceptu

b) v čem respondent/ka vidí potřebu a důležitost tohoto konceptu
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C. Sledované cíle a důležitost, kterou konceptu gender mainstreamingu přikládá stát

1. Mohli bychom prosím mluvit o důležitosti, kterou těmto otázkám přikládá stát

a zainteresované organizace. Všeobecně byste řekli co…

a) Jaké jsou vytyčeny cíle na národní úrovni?

b) Je rovnost co se týče kvalifikovanosti mezi ženy a muži požadována jako samostatný záměr

nebo slouží jiným záměrům (popř. obojímu)?

c) Co to předpokládá v ohledu na přípravy, implementaci a hodnocení akčních plánů

d) Jak důležitý je (není) gender mainstreaming pro jednotlivé zainteresované organizace a jak

důležitý je pro jednotlivé lidi ve vedení

2. Vaše organizace a vaše odpovědnost: jaké jsou konkrétní cíle gender mainstreamingu a jak

velký důraz kladete těmto otázkám v rámci vaší organizace a plánů:

a) Jaké jsou vytyčeny cíle v rámci dané organizace?

b) Je rovnost co se týče kvalifikovanosti mezi ženami a muži cílem sama o sobě nebo slouží jiným

cílům (popř. obojímu)?

c) Co to předpokládá v ohledu na přípravy, implementaci a hodnocení akčních plánů

d) Jak důležitý je (není) gender mainstreaming pro jednotlivé zainteresované organizace a jak

důležitý je pro jednotlivé lidi ve vedení

D. Příčiny nerovností mezi ženami a muži na poli zaměstnanosti
(Chtěla  bych probrat  hlubší  příčiny  nerovností  mezi  ženami  a  muži  v  naší  zemi,  co  se  týče  toho,  jak  rozsáhlý

mají dopad na zaměstnanost a kde)

1. Nejprve co se týče nerovností mezi ženami a muži na trhu práce, co si myslíte o následujících

příčinách nerovností a jakou hrají roli?

a) přirozené příčiny

b) kolektivní mentalita

c) příčiny spojené se sociálním systémem a sociální strukturou naší země

d) postoje těch, kteří rozhodují o vlivných věcech v různých typech organizací (veřejné autority

a organizace, podniky, odborové organizace, asociace). Je tomu skutečně tak, že chtějí mít účast na

rozhodování?

e) pomalost a strnulost co se týče změn

f) další možné příčiny

g) jak se každá z příčin konkrétně projevuje;

h) nějaké jiné postřehnutelné příčiny? Které?



|73

2. Zadruhé, co se týče otázky rovného zacházení s ženami a muži v práci, co si myslíte, že jsou

příčiny těchto existujících nerovností a jakou hrají roli?

a) přirozené příčiny

b) kolektivní mentalita

c) příčiny spojené se sociálním modelem a sociální strukturou naší země

d) postoje těch, kteří rozhodují o vlivných věcech v různých typech organizací (veřejné autority

a organizace, podniky, odborové organizace, asociace). Je tomu skutečně tak, že chtějí mít účast na

rozhodování?

e) pomalost a strnulost co se týče změn

f) další možné příčiny

g) jak se každá z příčin konkrétně projevuje;

h) nějaké jiné postřehnutelné příčiny? Které?

E. Přístupy efektivně podporující rovnost mezi ženami a muži

1. Lze hovořit zhruba o dvou typech přístupů, které by pomohly dosáhnout rovnosti mezi ženami

a muži na poli zaměstnanosti.

a) přístup gender mainstreaming, který se snaží jít „proti proudu“ co se případů nerovností týče

b) přístupy založené na pozitivních akcích bojujících proti nerovnostem a za jejich nápravu

2. Co si myslíte o užitečnosti a efektivitě každého přístupu (co si o nich myslíte, soudíte, který

preferujete, proč):

a) na jednu stranu zlepšení účasti žen na trhu práce

b) na druhou stranu snížení nerovností mezi ženami a muži v práci

3. Každopádně případný přístup jen teorie, ale jeho efektivita závisí na způsobu a podmínkách,

v kterých je přístup vytvářen a implementován

a) co se týče gender mainstreaming, mohl/a byste uvést dva konkrétní příklady přístupů, které

považujete za (potenciálně) efektivní v naší zemi?

b) každý z nich bych pak chtěla prozkoumat ohledně toho, jak je vytvářen a implementován

v praxi, kdo jsou hlavní „aktéři“, jak se podílejí a co činí přístup efektivním

· Respondent/ka by měla popsat a vysvětlit organizaci a mechanismy sloužící k práci
s otázkou gender mainstreaming v rámci národních a regionálních uskupení

· Jak toto funguje v praxi (jak jednají různí aktéři se zavedenými organizacemi,
pravidly, procedurami?)

· Klíčové faktory efektivity
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4. A naopak, mohli bychom probrat stejným způsobem dva konkrétní příklady přístupů k gender

mainstreamingu v naší zemi, které považujete za (potencionálně) neefektivní nebo málo efektivní?

· Respondent/ka by měl popsat a vysvětlit organizaci a mechanismy sloužící k práci
s otázkou gender mainstreaming v rámci národních a regionálních uskupení

· Jak toto funguje v praxi (jak jednají různí aktéři se zavedenými organizacemi,
pravidly, procedurami?)

· Klíčové faktory efektivity

5. Znáte případy efektivních přístupů k gender mainstreamingu z jiných evropských zemích,

které by mohly sloužit jako zdroj inspirace? Které a proč jsou efektivní?

a) úroveň znalosti a zájem o příklady ze zahraničí

b) shrnující popis několika případů a označení efektivních faktorů

F. Nástroje gender mainstreamingu

1. Pojďme mluvit o nástrojích gender mainstreamingu. S kterými jste seznámen/á a co si o nich

myslíte?

2. Zajímal by mě hlavně váš názor na různé nástroje gender mainstreamingu: co si o každém

z nich myslíte a v jakém rozsahu je rozvíjen a implementován v naší zemi?

a) statistické nástroje, kde jsou data systematicky „znehodnocována“ pohlavím

b) spolupráce mezi jednotlivými resorty a mechanismy rozhodování v rámci vládních ministerstev

c) Trénink a uvědomění si genderových otázek: týká se těch, kteří mají pravomoc rozhodovat

d) metody evaluace a procedury, jako navrhovaný „Průvodce…

(zkoumáme stupeň znalosti, názory na důležitost a potřebnost nástrojů a názory na rozsah toho, kde jsou

jednotlivé nástroje rozvíjeny a implementovány)

G. Překážky gender mainstreamingu

1. Nyní se věnujme překážkám vytváření a implementování politiky a akčních plánů ve prospěch

rovnosti pohlaví- z pohledu gender mainstreamingu.

a) Během rozhovoru jste už některé zmínil/a: ale jaké si myslíte, že jsou celkově hlavní překážky

a jak konkrétně brání pokroku?

(povaha těchto překážek: legislativní, sociologické, malé zastoupení žen ve vyšších pracovních

pozicích, organizační, nedostatek finančních prostředků, nedostatek konceptů a nástrojů)

(důležitost každého z nich)

2. Co by se mělo udělat nebo by se mohlo udělat, aby se tyto překážky odstranily,

minimalizovaly?

a) opatření nutná k omezení každé z uvedených překážek

b) možné spouštěcí faktory
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H. Celkové zhodnocení situace

1. Jak byste celkově zhodnotil/a způsob, jakým se gender mainstreaming dostává do povědomí

v politice zaměstnanosti této země?

a) Co byste změnil/a, kdyby jste měl/a všechny možné a potřebné pravomoci?

2. Jak posuzujete situaci v naší zemi v porovnání s některou další evropskou zemí, o které z tohoto

hlediska víte?

a) Je naše země napřed nebo zaostává ve srovnání s evropskými zeměmi (kterými)

b) nějaké kvalitativní rozdíly?

I. Názory na činnost EU

1. Závěrem bych se zeptala, jak nahlížíte na proces, který iniciovala EU a je koordinován

ministerstvem práce a sociálních věcí EU pod záštitou Evropské komise a který se týká rovnosti pohlaví

v oblasti zaměstnanosti a gender mainstreamingu? Je užitečný? Ano, ne, jak? Co konkrétně je/není

užitečné?

a) Legitimita a užitečnost toho, že rozhodnutí a iniciativa se odehrává na úrovni EU

b) znalost akcí EU (směrnice, komunikace, strategie v oblasti zaměstnanosti, průvodce

zaměstnaností, doporučení atd.)

c) celkové zhodnocení užitečnosti těchto kroků v praxi

2. Ráda bych podrobněji rozebrala užitečnost 4 různých aspektů jednání EU:

a) Přispívání ke změně mentality mezi těmi, kdo rozhodují a změnou veřejné politiky v praxi

b) pomoc rozvést koncepty, přístupy a nástroje

c) podporovat skutečné výměny zkušeností a nejlepších opatření

d) použít nátlaku skrze doporučení EU pro členské státy

(zkoumat legitimitu ujednání EU, užitečnost, to, jak velkou efektivitu má jednání EU v rámci

podpory změn – jsou nějaké konkrétní pokroky, změny? A jsou nějaké očekávány v nejbližší době?)

Respondent/ka:

Jméno:

Název organizace:

Oddělení a název pracovní pozice:

Celá adresa:

Telefon:

Fax:

Email:

Zdroj: EC DGESA, 2002 (překlad vlastní)
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Příloha 2

Rozhovor s účastníky projektů v rámci Iniciativy EQUAL

Výzkum si klade za cíl podívat se s odstupem času na vybrané projekty realizované v rámci iniciativy EQUAL.

1) Můžete krátce charakterizovat projekt, který jste realizovali v rámci iniciativy EQUAL?

· Na co byl zaměřen?
· Jaké byly hlavní aktivity?
· Jaké byly cílové skupiny?
· Můžete celkově projekt nějak zhodnotit? Jaké byly jeho silné stránky, případně slabé stránky?

2) Co musel projekt splňovat z hlediska požadavků výzvy, v rámci které byl podáván?

· Jaké byly hlavní věci, které požadovala zadávací dokumentace?
· Co jste si mysleli, že v projektu musíte určitě zohlednit?
· Jaká byla podle vás hlavní kritéria, podle kterých byl projekt posuzován během výběrového řízení?

2) Na co byl kladen důraz při monitorování projektu ze strany monitorovacího orgánu?

· Na jaké aspekty projektu a jeho řešení se zaměřovalo monitorování?
· Jak byl Váš projekt hodnocen?
· Co bylo na Vašem projektu hodnoceno kladně?
· Co bylo doporučeno zlepšit?

3) Pokud byste projekt psali znovu, změnili byste něco?

· Měl by projekt jinou strukturu?
· Doplnily byste něco?
· Věnovali byste nějakému tématu více pozornosti?

3) Zohledňoval Váš projekt nějak kritérium gender mainstreamingu?

· Vytýčili jste si nějaké konkrétní cíle v oblasti GM?
· Byl princip nějak zohledněn při výběru cílových skupin?
· Jak jste se snažili myšlenku GM uplatňovat?

4) Zohledňovali jste nějak rovné příležitosti žen a mužů?

· Zohledňovali jste je v rámci projektu? Jak?
· Zohledňovali jste je v rámci fungování vaší organizace?

o Probíhala nějaká školení o této tematice?
o Snažili jste se o to, aby se na vašem projektu podílelo přibližně stejně mužů i žen?
o Měli muži i ženy stejné platové ohodnocení?
o Nabízeli jste například možnost flexibilního pracovního úvazku?
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5) Co vám osobně říká pojem gender mainstreaming?

· Považujete ho za důležitý?
· V čem vidíte jeho důležitost a přínos?
· Znáte nějaké nástroje GM? (př. trénink a uvědomění si genderových otázek na úrovni těch, kteří mají

rozhodovací pravomoci; spolupráce mezi jednotlivými resorty a mechanismy rozhodování v rámci
ministerstev)

6) V čem vidíte problémy ohledně implementace politiky GM?

(legislativní, sociologické, organizační, nedostatek finančních prostředků, nedostatek konceptů

a nástrojů, malé zastoupení žen ve vyšších pracovních pozicích)

· Jaké konkrétní překážky, či problémy?
· Co by napomohlo tomu, aby byly odstraněny?
· Snažili jste se v rámci Vašeho projektu přispět k odstranění některé z nich?
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Grafické přílohy

Graf 1

Zdroj: ČSÚ, 2009d
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Tabulka 1
Míra zaměstnanosti 15-64letých a 55-64letých v členských zemích

EU
ve 4. čtvrtletí 2008

v %

Země
4. čtvrtletí 2008

15 - 64 let 55 - 64 let
celkem muži ženy celkem muži ženy

Belgie 62,4 68,8 55,9 35,0 44,0 26,3
Bulharsko 64,3 69,2 59,6 47,0 56,8 38,6
Česká republika 66,8 75,8 57,7 48,0 62,4 34,7
Dánsko 78,3 81,6 74,9 56,1 64,5 47,9
Německo 71,3 76,3 66,2 54,7 62,7 47,1
Estonsko 69,6 72,6 66,8 63,8 66,6 61,7
Irsko 65,6 72,3 58,9 52,5 64,7 40,2
Řecko 61,7 74,6 48,8 42,8 59,1 27,5
Španělsko 62,8 70,9 54,5 45,6 60,4 31,5
Francie 65,0 69,7 60,5 38,6 41,0 36,3
Itálie 58,5 69,8 47,2 34,9 46,3 24,2
Kypr 71,1 79,2 63,2 54,1 71,1 37,9
Lotyšsko 66,5 69,3 63,9 57,5 58,3 56,9
Litva 63,8 65,9 61,9 51,8 59,3 46,1
Lucembursko 62,6 69,8 55,3 30,9 36,5 25,3
Maďarsko 56,7 62,6 51,1 32,1 38,8 26,5
Nizozemsko 77,6 83,4 71,8 54,0 64,9 43,1
Rakousko 72,2 78,4 66,1 41,0 51,5 31,0
Polsko 60,0 67,1 53,1 32,0 44,6 20,9
Portugalsko 67,9 73,6 62,2 50,4 58,4 43,2
Rumunsko 58,3 64,9 51,7 43,0 53,5 33,8
Slovinsko 68,8 72,5 65,0 32,7 44,0 21,7
Slovensko 62,9 70,8 55,1 40,4 58,0 25,1
Finsko 70,3 72,0 68,5 56,6 57,1 56,2
Švédsko 73,4 75,8 71,0 70,0 73,0 66,8
Spojené

království 71,3 77,0 65,7 58,0 66,9 49,5

Zdroj: ČSÚ, 2009c
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Tabulka 2
Podíl pracujících na částečný úvazek z celkového

počtu
hlavních zaměstnání v zemích EU ve 4. čtvrtletí 2008

Země
4. čtvrtletí 2008

15-64 let
celkem muži ženy

Belgie 22,6 7,5 41,4
Bulharsko 1,8 1,4 2,2
Česká republika 4,4 1,7 7,9
Dánsko 24,7 13,7 36,7
Německo 24,9 7,9 44,7
Estonsko 6,8 3,6 9,9
Irsko 18,6 7,4 32,4
Řecko 5,5 2,5 10,0
Španělsko 12,3 4,2 23,2
Francie 16,7 5,5 29,2
Itálie 14,0 4,6 27,8
Kypr 7,0 3,4 11,4
Lotyšsko 5,8 4,7 6,9
Litva 6,4 5,3 7,5
Lucembursko 18,3 3,9 36,8
Maďarsko 4,6 3,1 6,2
Nizozemsko 47,0 23,0 75,3
Rakousko 23,0 6,9 41,9
Polsko 7,6 4,7 11,2
Portugalsko 8,4 4,0 13,5
Rumunsko 8,3 8,0 8,8
Slovinsko 8,2 6,5 10,2
Slovensko 2,8 1,7 4,2
Finsko 13,5 8,4 18,9
Švédsko 26,0 12,2 41,2
Spojené království 24,4 10,0 41,1

Zdroj: ČSÚ, 2009c
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Tabulka 3
Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle věku a pohlaví ROK 2008

VĚK
ZAMĚSTNANCE

Podíly zaměstnanců
v %

Placený čas
v hod/měs.

Průměrná mzda
v Kč

Medián mezd
v Kč variační

koeficient
mezdcelkem muži Ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy

C E L K E M 100,00 57,36 42,64 174,7 175,9 173,2 26 349 29 628 21 939 22 217 24 447 19 380 0,86

do 19 let 0,41 0,28 0,13 173,7 174,4 172,3 15 252 16 122 13 361 14 699 15 700 12 965 0,31
od 20 do 24 let 6,58 3,96 2,63 174,4 175,3 173,1 19 241 20 277 17 679 18 409 19 398 16 762 0,34
od 25 do 29 let 11,41 6,85 4,55 174,9 175,8 173,7 24 797 26 127 22 794 22 523 23 763 20 637 0,47
od 30 do 34 let 14,01 8,95 5,06 174,8 175,8 173,2 28 373 31 231 23 321 23 723 26 156 19 563 0,75
od 35 do 39 let 13,00 7,37 5,64 174,6 175,9 173,0 28 434 33 535 21 763 22 983 26 709 18 993 0,93
od 40 do 44 let 12,64 6,59 6,06 174,6 175,9 173,2 28 183 33 394 22 517 22 908 26 210 19 736 1,02
od 45 do 49 let 12,03 6,11 5,92 174,8 176,2 173,3 26 838 31 544 21 979 22 562 25 291 19 805 0,92
od 50 do 54 let 13,25 6,70 6,55 174,7 176,1 173,3 25 547 29 356 21 648 21 820 24 226 19 277 0,85
od 55 do 59 let 11,56 6,66 4,89 174,8 175,8 173,3 25 548 28 154 21 999 22 001 23 513 19 802 0,85
od 60 do 64 let 4,11 3,17 0,94 175,4 175,8 174,0 27 576 28 953 22 957 22 971 23 566 20 255 0,95
od 65 a více let 1,01 0,73 0,28 174,1 174,4 173,6 25 729 28 156 19 461 18 758 20 634 14 907 1,09

průměrný věk zaměstnanců 41,56 41,38 41,80

Zdroj: ČSÚ, 2009b
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Tabulka 4
Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd KZAM a pohlaví ROK 2008

ZAMĚSTNÁNÍ kód
KZAM

Podíly zaměstnanců
v %

Placený čas
v hod/měs.

Průměrná mzda
v Kč

Medián mezd
v Kč variační

koeficient mezd
celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy

C E L K E M 100,00 57,36 42,64 174,7 175,9 173,2 26 349 29 628 21 939 22 217 24 447 19 380 0,86

v tom hlavní třídy KZAM:

příslušníci armády 0000 0,73 0,65 0,08 186,9 186,9 186,8 26 304 26 487 24 834 24 606 24 529 24 899 0,38

zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 1000 6,87 4,72 2,15 173,0 172,9 173,4 54 847 61 862 39 481 38 536 43 401 30 299 1,14

vědečtí a odborní duševní pracovníci 2000 13,12 6,31 6,81 174,3 174,2 174,5 35 395 41 669 29 580 29 057 34 832 25 959 0,63

techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 3000 22,48 10,77 11,71 173,1 173,1 173,1 28 592 32 907 24 622 25 319 29 434 22 589 0,52

nižší administrativní pracovníci 4000 6,98 1,93 5,04 172,8 175,1 171,9 21 099 24 397 19 835 19 494 22 241 18 643 0,41

provozní pracovníci ve službách a obchodě 5000 7,31 2,68 4,63 174,0 174,3 173,9 16 245 18 977 14 665 14 481 17 260 13 673 0,42
kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví

a ryb. 6000 1,01 0,53 0,48 182,3 184,1 180,2 17 756 18 864 16 539 17 010 18 201 15 837 0,32

řemeslníci, kvalifikovaní výrobci
a zpracovatelé 7000 17,55 14,29 3,26 176,6 177,4 173,3 21 896 23 195 16 207 20 865 22 116 15 143 0,34

obsluha strojů a zařízení 8000 17,36 12,61 4,75 176,1 178,0 171,3 21 219 22 712 17 258 20 403 21 947 16 753 0,33

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 9000 6,59 2,87 3,72 174,6 175,9 173,6 14 448 16 448 12 906 13 093 15 501 11 852 0,37

Zdroj: ČSÚ, 2009f
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Tabulka 5
Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle vzdělání a pohlaví ROK 2008

VZDĚLÁNÍ
ZAMĚSTNANCE

Podíly zaměstnanců
v %

Placený čas
v hod/měs.

Průměrná mzda
v Kč

Medián mezd
v Kč variační

koeficient
mezdcelkem muži Ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy

C E L K E M 100,00 57,36 42,64 174,7 175,9 173,2 26 349 29 628 21 939 22 217 24 447 19 380 0,86

základní a nedokončené 7,46 3,27 4,19 174,9 176,9 173,3 17 013 19 556 15 032 15 609 18 351 14 018 0,48

střední bez maturity 38,50 26,06 12,45 176,1 177,6 172,9 20 544 22 643 16 150 19 380 21 576 15 130 0,41

střední s maturitou 34,93 16,99 17,94 173,6 174,2 173,0 26 763 30 462 23 259 23 653 26 827 21 416 0,63

vyšší odborné a bakalářské 2,58 1,16 1,43 173,6 173,3 173,9 30 263 35 322 26 156 26 100 30 628 23 436 0,63

Vysokoškolské 14,36 8,80 5,56 174,0 173,7 174,4 45 566 52 097 35 218 34 370 38 970 28 459 0,98

n e u v e d e n o 2,16 1,08 1,08 175,0 176,2 173,8 22 949 26 239 19 665 19 165 21 122 17 346 0,86

Zdroj: ČSÚ, 2009g
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Obrázek 1

Ukázka kampaně Gender Studies, o.p.s.

„Nenechte se diskriminovat a nedovolte to

jiným“ zobrazující mladou ženu, jejíž

přijetí není posuzováno na základě

dovedností, nýbrž na základě osobního

života)

Zdroj: Spoustová et al., 2008

Obrázek 2

Ukázka kampaně Gender Studies, o.p.s.

„Nenechte se diskriminovat a nedovolte

to jiným“ zobrazující muže, který je

diskriminován na základě svého věku

a jehož znalosti nejsou výhodou, ale

jedním z důvodů pro nepřijetí.

Zdroj: Spoustová et al., 2008
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Obrázek 3

Titulní strana časopisu

„Fandíme 50+“

Zdroj: EXPERTIS, 2008b

Obrázek 4

Ukázka z brožury „Fandíme 50+“.

Respondentka z projektu Fandíme

50+ vypověděla, že se v rámci

projektu snažili, aby veškerá

fotodokumentace byla genderově

vyrovnaná. Na této sérii fotografií

jsou, až na výjimky, samí muži.

Zdroj: EXPERTIS, 2008b


